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 یشگفتارپ

ودم آن را در میمان  نویسم  کمه امیمدوار بم     این کتاب را با این اندیشه می
وجوی سؤالی  ام جایی دیده و خوانده بودم. در جست خانههای کتاب قفسه

تموان  سمطح    که همیشه در ذهن من وجود داشته و هست، چگونمه ممی  
 دادن زایش ده ؟ در تالش برای پاسم  رضایتمندی خود از زندگی را اف

 روانشناسی عل  با دکتری ۀبه این سؤال همیشگی، در میان مطالعات دور
ثبت آشنا شدم. تأثیر انکارناپذیر روانشناسی مثبت بر زندگی شخصی و م

 را دانمش  زیبمای  ۀای من، باعث شد تا نتایج مطالعات در این حیط حرفه
 ایمن  در. بگمذارم  اشمتراک  بمه  جهان نزبانا فارسی همه با فارسی زبان به

ن اولی و بازگشته ایران به دکتری ۀدور اتمام از پس گرفت ، تصمی  راستا،
گذاری کمن  و   مرکز تحقیقاتی و آموزشی روانشناسی مثبت ایران را بنیان

این کتاب را بر مبنای اصول مدون روانشناسی مثبت در جهمت افمزایش   
به تحریر درآورم. در ادامه اهمیمت   ها از زندگی انسان رضایتمندیسطح 

 .گیرد می قرار بررسی مورد مثبت روانشناسی ۀعل  تولیدشده در حیط
در طی سالیان اخیر روانشناسی مثبت تأثیر شگرفی بمر تحقیقمات در   

علمی معتبر جهان به این عل  از مراکز جوامع علمی داشته است. بسیاری
سراسمر  همای اقتصمادی در   کتشر امروزهاند.  ای کرده نوظهور توجه ویژه

 ،برند. عالوه بر این خود بهره مین از اصول روانشناسی مثبت در کارجها
های بسیاری در نقاط مختلف جهمان عالقمه و توجمه خمود را بمه       دولت

اند. ممکن است از خود بپرسید  تحقیقات در این حیطه از عل  نشان داده
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 در پاسم   چیسمت؟  لم  ع از نوبنیاد ۀروزافزون به این حیط اشتیاقعلت 
 زیمرا  است؛ نهفته مثبت روانشناسی ۀدرحیط علمی تحقیقات هایتوصیه

ها برای اولین بار به صورتی کمامال  قطعمی بمه    رهنمودین ا عمل مقام در
سؤال بزرگ بشریت برای چگونگی افزایش سطح رضمایتمندی خمود از   

 ۀمینم شمده درز  نقد مطالعمات منتشمر    در ادامه به .دهند زندگی پاس  می
 شود. پرداخته می در طی سالیان اخیر روانشناسی

طمی   دهمد،  نشان می روانشناسی ۀهای منتشرشده در حیط مرور کتاب
 اما اند؛ بوده فردی سالمت ۀحیط در مقاالت و ها کتاب اکثر اخیر، ۀدو ده
 ممدت  کوتاه راهکارهای ۀارائ است، مشترک منابع این تمام میان در آنچه
 از بسمیاری  نظمر  بمه  بنما  ارتباط دراین. است بزرگ یجنتا به رسیدن برای

ها پایه و اساس روشمن   های این کتاباندرز متعدد موارد در متخصصین
همای بمزرگ نویسمندگان و سمخنرانان و      روی، قول این علمی ندارند. از

هما، باعمث    همای آن  نتیجه نگرفتن مخاطبین این منابع از عمل به توصمیه 
 ،انمد  خود بوده تجستجوی پاس  برای سؤاالهایی که در  دلسردی انسان

در ذهمن شمما ایجماد     پرسشارتباط، ممکن است این  شده است. دراین
های و تحقیقات علمی در دانشگاهشود که چرا نتایج حاصل از مطالعات 

 در زنمدگی  از انسمان  رضمایتمندی  سمطح  افزایش یۀزمین برتر جهان در
بایمد ذکمر    اسمتفهام اس  به ایمن  در پ گیرند. نمی قرار مردم عموم اختیار

هما و   های تراز اول جهان که حاصل آزممایش  شود، مطالعات در دانشگاه
پس از تائید توسط متخصصین  ،بر و پرهزینه هستند تحقیقات دقیق، زمان

رسند؛ اما این مقاالت علممی   عموما  در مجالت معتبر علمی به چاپ می
طمور   هممین عموم مردم ودن مجالت معتبر برای به علت در دسترس نبو

 ایمن  گیرند. در مطالعه قرار می محدود مورد یآماردرهای ترجمه،  هزینه
همد، بما   د تل بن شهر استاد دانشمگاه هماروارد توضمیح ممی    ارتباط، دکتر 

صورت متوسط تنها هفت نفر یک مقاله معتبمر   به احتساب والدین مؤلف
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ف اصلی ایمن کتماب   کنند. در این سایه، یکی از اهدا علمی را مطالعه می
موثمق  پل ارتباطی میمان مخماطبین خمود و نتمایج تحقیقمات      یک ایجاد 

شمکل خالصمه درایمن      بمه  .اسمت  مثبت روانشناسی ۀحیطدانشگاهی در
بهتمرین   ممی در کوشش شده است نتایج حاصمل از تحقیقمات عل  نوشتار
ارچه دراختیمار مخماطبین   صورت یکپ  بندی و به های جهان جمع دانشگاه

ساده بودن راهکارهای پیشمنهادی وحتممی    گیرد. در این راستاخود قرار
اصملی ایمن کتماب    هما از اهمداف    عمل به آنشده از بینی بودن نتایج پیش
 گیرند. ار میاهداف کتاب مورد توضیح قرشوند.درادامه سایر محسوب می
تمالش بمرای   آنچه ذکر شد در این نوشتار سعی شده اسمت  عالوه بر

انسممان در  بممرای توضممیح بیشممتر،  گیممرد.خممردورزی موردتوجممه قرار 
آورد و انسمان در   دسمت ممی   وجوی دانش همواره چیمزی را بمه   جست
که دانمش   کند. چرا وجوی خرد، همواره چیزی را از خود جدا می جست

در اسمت.  دانمش خرد در ممورد برداشمت از   العات واط کاشت در مورد
پرسمند   یمعروفی مم  ساز شده است روزی از مجسمه ی نقلداستانی قدیم

دهمد در   چگونه این شاهکار زیبای هنری را خلق کردی؟ او پاسم  ممی  
 قمدم زدن که بمه   درحالی ،روی به طبیعت رفت  یک روز آفتابی برای پیاده

تخته سنگ بزرگ، مجسمه خمود را   در جنگل مشغول بودم، در قلب یک
وضوح دیدم. از آن زمان به بعد تنها کاری که انجمام دادم جمدا کمردن     به
کم    بود. به روال مشابه روح انسان نیز بما  تندیسهای زائد از  که سنگت

کند. در این نور، نگارنده قصد دارد سنگ زائد  ش رشد مییکردن از خو
 خود را صیقل دهید. درونوجودتان را به شما نشان داده تا بتوانید گوهر 

ایمن کتماب در جسمت جموی پیمدا کمردن       افزون بر آنچه ذکر شمد،  
 .است تفحص آغاز ۀسی ذهن انسان است. چراکه سؤال نقطسؤاالت اسا

 مدیریتپینر دراکر یکی از محققین مؤثر در حیطۀ  خصوص نیدر ا 
 حیطۀ در مدیریتی های تصمی  در ها اشتباه عامل ترین مه  بیست ، قرن در
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 روی بمر  حد از بیش تمرکز را، اقتصادی و اجتماعی شخصی، زندگی
. از نگماه او  دانمد  ممی  هما  پرسمش  روی بمر  کمافی  تمرکز عدم و ها پاس 
همایی اسمت کمه اهمیمت      نپرسیدن سمؤال  ،انسان امروز خبطترین  بزرگ

تر ذکر شد، سؤالی کمه ممن را در نوشمتن ایمن      طور که پیش دارند. همان
ام هممدایت و راهنممایی کممرد.   ای کتماب و در زنمدگی شخصممی و حرفمه   

ا ارجحیمت دارد.  ه پرسشی است که برای نگارنده نسبت به سایر پرسش
این سؤال در ارتباط با چگونگی افمزایش سمطح رضمایتمندی انسمان از     

رضایتمندی از الزم به ذکر است، زندگی است. در ارتباط با این پرسش، 
شود؛ بنابراین اگر فمردی از   زندگی بر روی یک نوار منسج  سنجیده می

کامل من بپرسد آیا من امروز خوشحال هست  و از زندگی خود رضایت 
تر از انسانی هست  که پمنج   دارم؟ پاس  این خواهد بود، امروز خوشحال

صورت مشخص از زممانی کمه شمروع بمه مطالعمه و       سال پیش بودم. به
 در را علم   ایمن  همای  توصیه و کردم؛ مثبت روانشناسی ۀتحقیق در حیط

 آینمده  سماله  پمنج  در امیمدوارم  راسمتا  این در. گرفت  کار به خود زندگی
  االتری از زندگی را تجربه کن .ب رضایتمندی سطح امروزم هب نسبت

. بپمردازد  ها انسان فردی ۀاین نوشتار سعی دارد به مطالععالوه بر این،    
رسد، بسمیار عمومیمت دارد.    که بسیار شخصی به نظر می ماهیتی چراکه،

کند، شناخت عمیق فردیت انسمان، بمه    باره اشاره می آبراهام مازلو دراین
در میمان  ارتبماط،   درایمن . اسمت  هما  انسمان  عموم شناخت زمان ه  ۀشیو

بمه نگاهتمان   کند شمارا تشویق کنمد،   می کوششجمالت کتاب نگارنده 
کنید و به مطالعه و شناخت خویش بپردازید. درواقع ایمن کتماب    ینگاه

 عالوهسعی دارد به شما کمک کند تا جهان درون خود را بهتر بشناسید. 
هما یمادآور    اب درنوردانش روانشناسمی مثبمت بمه انسمان    بر این، این کت

ها از  حلی برای افزایش ناگهانی سطح رضایتمندی آن شود که هیچ راه می
، زندگی واقعی سرشمار  است شده انیب استازندگی وجود ندارد. در این ر
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ن آ از فراز و نشیب، زمین خوردن و بلند شدن، موفقیت و جشن گرفتن
 ،دهمد  یمم توضمیح   ، این نوشتارعالوه است. بهو شکست خوردن دوباره 

هما   دیمدگی  و آسمیب  هما  یممار یب ها، ضعف ۀتنها مطالع مثبت روانشناسی
هایممان   ها و توانمندی طور مطالعه قدرت این حیطه از عل  همین ؛نیست
 ۀدرمان تنها به معنی اصالح آنچه اشتباه هست نیست، بلکه به شیو ؛است
 در تنها کتاب این بنابراین است؛ صحیح که است ماهیتی ساختن قدم ه 

طمور در ممورد کمار،     هممین  نیسمت؛  هاانسان سالمت یا و بیماری مورد
 آموزش، عشق، دانش و رشد است.

خواه  که  از شما نمینهایت اکرام  در کتاب، ۀ، بعد از مطالعیتدرنها
خمواه    تمجید کنید. من از شما می این نوشتاربا من تماس بگیرید و از 

کارهمایی را    بگیریمد و بگوییمد چمه    ارتبماط  ممن  با کتاب ۀاز مطالع پس
شمده در   ای مطممنن مطمرح  رهنمودهم دهید؛ و چگونه  متفاوت انجام می

گیریمد. چراکمه ایجماد تغییمر بسمیار       کتاب را در زندگی خود به کار ممی 
 تحمول در هما بمرای    دشوار است و این خود دلیلی است که اکثر تمالش 

ارتباط تغییرات تنهما   شوند. دراین با شکست مواجه می ها افراد و سازمان
، ممان  یخمردورز سمطح  در  دگرگمونی زمانی موفق هستند که هممراه بما   

در رفتار غالبا  نیاز بمه سمطح    تبدیلکند. در این مورد  بدلرفتارمان نیز ت
توجه ای از شجاعت دارد؛ بنابراین اگر بمه حقیقمت خواسمتار ایمن      قابل

خود شمما   این به ،ایجاد کند حولر در زندگی شما تهستید که این نوشتا
ایمن کتماب بما    شمما در چراکمه  باشید،  دلیر کافی ۀانداز گردد که به بازمی
کارهای قطعی علمی برای افزایش سطح رضایتمندی از زندگی آشمنا   راه
خمود   هما را درزنمدگی   آن تما شود، اما این مسمنولیت بما شمما اسمت      می
 کارگیرید. به
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 یک فصل
 مقدمه

جهممت افممزایش سممطح در ارتبمماط بمما پممویش در ،الزم بممه ذکممر اسممت
رضایتمندی از زندگی، ممکن است این سؤال در ذهن شما شمکل پیمدا   

وجموی خوشمبختی    توان  در زندگی خود در جست من چگونه می ،کند
آیا  در جهان وجود دارد، ایو  رانیدر ا یادیمشکالت ز که یدرحالباش ، 

، نموعی  از زنمدگی  یشمن برای افزایش سمطح رضمایتمندی خمو   ش تال
تالش باید توضیح داده شود،   در پاس  به این سؤال ؟!خودخواهی نیست

بمرد بمرد    ۀمعاملم یمک   برای افزایش سطح رضایتمندی انسان از زنمدگی 
کنمد. بما    نی شمادتر زنمدگی ممی   است. برای تشمریح بیشمتر وقتمی انسما    

 شود و ک  نمی فردی احساسات مثبت ۀتجرببودن او در زندگی از شادتر
ارتباط وقتمی    این نیست، دراثر روی احساسات دیگران بی بر این مه  یا

کند احساسات مثبتی که وی تجربه  احساس شادی مضاعف می شخصی
کنمد   ایمن ممورد بیمان ممی    کنند. بمودا در  ان انتقال پیدا میکند به دیگر می
 بمدون  شموند  روشمن  توانند می شمع یک ۀشعل حرارت با شمع هزاران"

به اشتراک گذاشتن وال مشابه بار به ".شود کاسته شمع ۀشعل نور از آنکه
شمما بمر   اگریونمد  پدر ایمن  شود.  ها ک  نمی احساسات مثبت هرگز از آن

شمیوۀ   کنیمد، بمه   مندی خود از زندگی کار ممی رضایتافزایش سطح روی 
اثمر   زنمدگی نیمز  هما از   انسانسایر رضایتمندی سطح روی بر غیرمستقی 

 .گذارید می
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صورت کلی افرادی کمه احساسمات مثبمت     به ،افزون بر آنچه ذکر شد   
تر و صبورتر  های دیگر بخشنده کنند در مقابل انسان بیشتری را تجربه می

دارند. درواقمع  ای بهتری را نیز با دیگران  هستند و روابط عاطفی و حرفه
شود  یگران نیز محسوب میخودش نوعی یاری به د کمک کردن انسان به

کنمد.   و دستگیری از دیگران موجبات پشتیبانی فرد از خود را فراه  ممی 
تر از کاری خیرخواهانمه در حمق    دیگر هیچ عملی خودخواهانه عبارت به

ه دیگران صورت موازی هیچ کوششی بیشتر از کمک ب دیگران نیست. به
افمزایش  الش بمرای  مقابل آنکه تم دراین نور در به ما یاری نخواهد کرد.

نمداری   پبغیراخالقی  یعمل عنوان بهرا  سطح رضایتمندی خود از زندگی
 از ذات ماست برشماری .  عنوان کاری نیک که بخشی آن را بهتوانی   می

این حقیقت که شاد زیستن ما به دیگران نیز وابسته اسمت و   عالوه به
ای در  لعماده ا ها به یکدیگر مربوط هستند موضموع فموق   احساسات انسان

آنچمه   داریم  آن را بیشمتر از    ای که وظیفمه  مورد ذات انسان است. نهاده
دهی  جشن بگیری ، چراکه اگر ایمن حقیقمت    عنایت قرار می امروز مورد
توانند احساسات مثبت مختلمف را بماه  بمه اشمتراک      ها می را که انسان

تمر   ا ضمعیف ممرور در میمان مم     بگذارند را قدردان نباشی ، این قابلیت به
احسماس هممدردی و مهربمانی در میمان     مموازی   صمورت  بمه شود و  می

ها از بین خواهد رفت و آنچه زان پس به اشتراک گذاشته خواهمد   انسان
اگر شما قصد داریمد   در این نور .تنها احساسات منفی خواهند بود ،شد

تجربمه  فزایش سمطح رضمایتمندی از زنمدگی را    ا ،یا جهان مردم ایران و
این است که کاری کنید تما خودتمان شمادتر زنمدگی      اقدامبهترین  ،کنند
 خواهید شادمانی را در جهمان ببینیمد سمعی    اگر می گرید  عبارت بهکنید؛ 

  باشید. این موضوع در ادامه در کردار یستیشاد ز نمودکنید خودتان 
 بیشتر توضیح داده شده است.گاندی 
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 دینیجهان بب در دیخواه یکه م دیباش یرییتغ

دوش در زممان حیماتش رسمالت بزرگمی را بمر     همایی کمه    یکی از انسان
هایی که در  کرد ماهاتما گاندی بود. دریکی از داستان ش احساس مییخو

تا برای آمد ویشود آمده است که روزی زنی به مالقات  مورد او ذکر می
مشکلی که با آن مواجه شده بود از او مشورت و نصمیحت بخواهمد. آن   

قات با گاندی طمی  برای مال را مسافتی طوالنیمراه فرزند خود به هبانو 
گاندی رسمید متوجمه حضمور جمعیمت     خان  به محضر کرده بود، وقتی

مشتاق در کالس درس گاندی شد، او از میان جمعیت عبمور کمرد و بما    
 رضایت ۀکسب اجازه در مقابل گاندی نشست، زن نفس عمیقی به نشان

خیلمی دور بمه    راهمی گاندی، ممن از   زد و گفت: جناب یلبخند ،کشید
منمد شموم، ممن مشمکلی بما فرزنمد        ام تا از نور خرد شما بهره اینجا آمده
کند. بانو سمپس نگماهی    ، فرزند من بسیار زیاد شکر مصرف میخوددارم

سمت گاندی  ند خود کرد و مجددا  سرخود را بههمراه با استیصال به فرز
خواه  با او صحبت کنید تا از  یچرخاند و گفت: من با احترام از شما م

صرف شکر زیاد دان  ممصرف زیاد شکر دست بردارد. چراکه که من می
همای او را خمراب کمرده     طور دنمدان  است و همینبرای سالمتی او مضر

دارم فرزندم بمه شمما   است. او سپس ادامه داد جناب گاندی من اطمینان 
 را شمما  او کمه چرا کمرد  خواهمد  اجابمت  شمارا ۀخواستدهد و گوش می

کند. در ادامه رفتار گاندی در مقابل زن و فرزنمدش   ندازه تحسین میا بی
 گیرد. مورد توضیح قرار می

 مکثمی  او، درخواست شنیدن و زن درماندگی ۀگاندی پس از مشاهد
 ممن  دیمدار  به آینده ماه دارد امکان آیا گوید، می خان  به سپس و کند می

مسمیر تما    کند تممام  می قبول ،طوالنی راه از خستگی وجود با بانو بیایید؟
کند و ماه آینده برای دیدار ماهاتما گاندی  محل سکونت خود را طی می

همای   گردد. یک ماه بعد وقتی خان  و فرزنمدش بمه محمل کمالس     بازمی
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بیننمد، زن   متعددی ممی  پژوهان دانش رسند دوباره گاندی را با گاندی می
نشمیند و   فرزندش در مقابمل وی ممی  با کسب اجازه از گاندی به همراه 

تائیمد   ۀنشمان من ماه گذشته اینجا بودم، گاندی سمرخود را بمه    ،گوید می
دهمد آیما    دهد بله به یاد میماورم، زن اداممه ممی    دهد و پاس  می تکان می

امکان دارد به فرزند من بگویید که از خوردن زیاد شکر دسمت بمردارد؟   
گوید: فرزند،  کند و به او می ه میکند به سمت فرزند نگا گاندی مکثی می

بردار! زن که گیج شده بود، از گانمدی تشمکر    از خوردن شکر زیاد دست
گوید، ماهاتما من مطمنن هست  که او از این بمه بعمد زیماد     کند و می می

شکر نخواهد خورد، اما چرا این موضوع را به او یک ماه پمیش نگفتیمد،   
ر شما آمده بودم. ماهاتما گاندی تبس  وقتی من تمام این راه را برای دیدا

کمردم.   گوید، در ماه گذشمته ممن زیماد شمکر مصمرف ممی       و می کند یم
خواهید در  تغییری باشید که می"ارتباط در کالم گاندی آمده است  دراین

ها غالبا  آن کماری را   انسان ،الزم به ذکر است مورددر این  ".جهان ببینید
هما توصمیه    دهید و نه کاری را که بمه آن  میدهند که شما انجام  انجام می

همای اقلیتمی در افمزایش     کنید تا انجام دهند. در ادامه قدرت جمعیت می
 گیرد. ها از زندگی مورد تحلیل قرار می سطح رضایتمندی انسان

 
 اقلیتی یها تیجمعقدرت 

بوده است، در بسمیاری از   اقلیتیهای  تمام تاری  تحت تأثیر جمعیت
توانمد   شوند. گاه یک نفمر ممی   ها تنها شامل یک نفر می لیتموارد این اق

ها را تغییر دهد. هرگز نباید در مورد  تمام سرنوشت یک جامعه و یا نسل
این موضوع شک کرد که گروهی کوچک از دانشمندان، متعهد بمه یمک   

توانند سرنوشت یک سرزمین را از سر بنویسند. برای تشمریح   کشور می
در ذهن یک نفر و یما یمک گمروه کوچمک شمروع      بیشتر تمام تغییرات 

نگارنده عمیقا  امیمدوار   ارتباط نیدراکند.  شود و سپس توسعه پیدا می می
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ممردم   رضمایتمندی است این کتاب سرآغاز تغییراتی شمگرف در سمطح   
ن باشمد.  ایمرا  در بزرگ تغییراتی ۀکنند ایران از زندگی شود و خود شروع
همر فمرد بایمد خمودش را نسمبت بمه       برای این کار بیش از هر توجیهی 

 باعمث  یکمدیگر  بما  هما  انسمان  ارتبماط  چراکه. بداند مسنول خود ۀجامع
 تمأثیر  یکمدیگر  روی بمر  غیرمسمتقی   و مسمتقی   طریقمه  به ها آن شود می

 یمک  زدن بمال  کائنمات  ممدار  در ای، پروانه اثر تنوری مبنای بر. بگذارند
شود  امریکا ایجاد میدا دربه طوفانی که در صحرای نوا سنگاپورانه درپرو

اداممه آورده شمده   کند. برای توضیح بیشتر به مثالی که در  ارتباط پیدا می
 است عنایت کنید.

هما   دهمد لبخنمد زدن در میمان انسمان     نتایج تحقیقات متعدد نشان می
اگر فردی به شما لبخند بزند باعث  برای تشریح بیشترسرایت است،  قابل
ی نیمه ارادی تبس  کنید و شما باعمث خواهیمد   ا گونه شود که شما به می

شد فرد دیگری با لبخند شما تبس  کند و این جریان ادامه پیمدا خواهمد   
کرد. حتی اگمر فمردی بمه شمما لبخنمد بزنمد و شمما شمکرخند نزنیمد،          

هنمد کمه   د ممی  نشان واکنش غیرارادی ۀهای صورت شما به شیو ماهیچه
ه کنیمد. در ایمن ممورد بما     را تجربم  شوند شما احساس بهتمری  باعث می
اگر شما رضایت بدهید و لبخند بزنید و باعمث   ،شوم یادآور می مهربانی

 سمه  ۀشوید سه نفر دیگر نیز لبخند بزنند و آن سه نفر هریک باعث خند
 کار این و شوند نفر سه لبخند باعث هرکدام نفر نه آن و شوند دیگر نفر
 بمه . زد خواهنمد  لبخنمد  همان ج مردم تمام کند، پیدا ادامه درجه بیست تا

مورد ایجاد احساس مثبت در افراد نیز صمادق   در اصل این موازی شکل
شما باعث شوید سه نفر احساس بهتری را تجربمه کننمد،    چنانچهاست، 

هر یک از آن سمه نفمر نیمز    و  ها تعریف کرده باشید عنوان نمونه از آن به
دم جهان احساس خوبی این کار را انجام دهند. در زمان کوتاهی تمام مر

 مما  کمه  هسمت  ایمن  توجه قابل ۀنکت وندیپ نیدر اد کرد. نرا تجربه خواه
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 کنمی   می زندگی نآ در که جهانی و اطرافمان های انسان روی بر همواره
 مثبمت  تمأثیری  به را تأثیر این چگونه که اینجاست سؤال گذاری ،می تأثیر
 مطمرح اختمراع شمطرنج   در ادامه روایمت  برای تحلیل بیشتر . کنی  مبدل
 شود. می

است مخترع شطرنج پمس از ابمداع بمازی شمطرنج بمه نمزد        شده نقل
مطلع کند. پادشاه پس از دیدن بازی  نآ اختراعاز  او راتا  رود پادشاه می

 ،سماختی خیلی ممنون  که این بازی زیبما را   ،گوید به مخترع شطرنج می
ی ممردم تهیمه کردیمد    این بازی کمه بمرا   ینوآورازای  من عالقه دارم در

ای را به شما بده . لطفا  اگر تقاضایی از من دارید آن را بیان کنید.  هدیه
کند، امما   مخترع در ابتدا از پادشاه تشکر کرده و پیشنهاد پادشاه را رد می

ورزد، سمپس مختمرع    ای بمه مختمرع ممی    پادشاه اصرار بر اعطمای هدیمه  
 ممن  بمرای  بمرنج  سبز دانه کی شطرنج اول ۀگوید، در خان پذیرد و می می

 ۀرا برای  در نظر بگیریمد و در خانم   نآ برابر دو دوم ۀخان در و بگذارید
اداممه   منموال  هممین  به و را آن از قبل ۀخان در برنج میزان برابر دو سوم

کنمد ایمن تممام     های شمطرنج پمر شموند. او بیمان ممی      دهید تا تمام خانه
 پادشماه . آورد می پایین تراماح ۀدرخواست من است و سرخود را به نشان

 پرسد می و کند می مکثی داشت را بها گران ای هدیه درخواست انتظار که
 دهد آری شما از پادشاه عال  است. مخترع پاس  می ۀخواست تمام این آیا
ای توانمندترین شاه عال  این تممام درخواسمت ممن اسمت. پادشماه بمه        

محیا کنند. وقتی درباریان  دهد تا درخواست مخترع را وزیرش دستور می
شود با میزان بمرنج   پردازند متوجه می به محاسبه میزان برنج موردنیاز می

توان کمره زممین    ت و چهارخانه شطرنج میصنیاز برای پر کردن ش مورد
 ۀای از برنج فرش کرد. برای توضیح بیشتر شاید گمان برید کمر  را با الیه

ا اگمر یمک ورق کاغمذ را تنهما     غایمت دور اسمت امم    ین بهزم ۀکر از ماه
 از. رسمید  خواهیمد  مماه  ۀویک بار بر روی خود تما بکنیمد بمه کمر     چهل
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 نخواهمد  ای پرهزینه سفری ماه به شما کیلومتری 311166 سفر روی این
نسبت به افزایش سطح رضایتمندی خود در  تنها  نهدر این نور، شما  .بود

مندی عزیزان خمود،  زندگی مسنولید بلکه نسبت به افزایش سطح رضایت
 شمده  عرضمه دو مدل در ادامه  مسنولیت دارید. مردم ایران و مردم جهان

 اسیموردق ها انساندر  یشور زندگ جادیجهت ادر راخی ۀده کی یدر ط
 .رندیگ یمقرار 
 

 های پویش سالمت و امتناع از بیماری مقایسه مدل

 ۀطم یحدر  اخیمر  ۀدهم در طمی یمک    منتشرشمده  آثمار مطالعه انتقادی 
صورت کلی دو مدل پویش سالمت و امتناع  به ،دهد یمنشان روانشناسی 

. انمد  شمده   عرضهها  انسان در موفقیت ۀزیانگیماری در راستای ایجاد از ب
در این حقیقت نهفته است که افرادی که از مدل  این دو مدلتفاوت بین 

برند این در  کنند از مسیر زندگی خود لذت می پویش سالمت پیروی می
کننمد   که از مدل امتنماع از بیمماری تبعیمت ممی     اشخاصیحالی است که 
از نگماه   هیسما  نیدر ااجتناب از شرایطی ناپسند هستند.  همواره در حال
 کننمد  یمم تبعیت  دو مدل نیارفتار افرادی که از هر یک از شخص ثالث 

یروان هریک از پبه نظر برسند، اگرچه  صورت کیممکن است دقیقا  به 
نسبت به یکمدیگر احساسمات کمامال  متفماوتی را در مسمیر      مدل این دو 

کمه   اشخاصیکنند. برای توضیح بیشتر  رسیدن به اهداف خود تجربه می
 رهمروی سالمت که حاصل عل  روانشناسی مثبت اسمت   از مدل پویش

مند هستند و  عالقه ها آنکنند که بسیار به  ی را انتخاب میهایکنند کار می
هما از   طلب هستند؛ امما آن  کنند و بسیار جاه ار میدران موقعیت سخت ک

های شکست خمود در زنمدگی    جلوی خود و تجربه  به های رو تمام گام
ای یمادگیری  برند؛ بنابراین پیروی از مدل پویش سالمت به معنم  لذت می

رسیدن به اهداف ارزشمند فردی است. لذت بردن از زندگی درطی مسیر
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 کننمد  یمم ه از مدل امتناع از بیماری تبعیت برای افرادی ک که یدرحالاین 
یگیمری  پاصملی   ۀزیم انگ (حقیقی و یما فرضمی  )فرار از شرایط نامطلوب 

مورد بیشتر در ادامه این دو مدل با یک مثال . شود یممحسوب  اهدافشان
 اند. توضیح قرارگرفته

از بیماری با اکرام  سالمت و امتناع شیپوبرای تبیین معنایی دو مدل 
و تممام   کند یمفردی را که هشتاد ساعت در هفته کار  خواه  یماز شما 

که  شخصی با نامطلوب است را شرایطیاز  امتناعتالش برای  وی ۀزیانگ
 مسنولیتش و کار ۀشدت به حیط کند اما به هشتاد ساعت در هفته کار می

ممکمن اسمت از نگماه سمایر      شخصاین دو . قیاس کنید است مند عالقه
ای بمین ایمن دو    واقع تفاوت عممده  به نظر برسند اما در ها یکسان انسان

رویکرد و نگاه این دو فمرد بمه زنمدگی وجمود دارد. در ممدل امتنماع از       
 در. برسد صفر ۀکند به نقط فرد تالش می ،ترین شرایط لآهبیماری در اید

؛ را متحممل نشمود   یبیآسبر این است که  شخص کوشش تمام مدل این
کند، آسمیب ندیمدن در زنمدگی     ش سالمت بیان میمدل پوی انیم نیدر ا

 مثبت روانشناسی ۀتلقی شود. محققین در حیطغایی عنوان هدف  نباید به
بردارنمد،   گمام  ندیدن زیان برای تالش از فراتر باید ها انسان دارند اعتقاد

زندگی را  شور و شوق احساسات مثبت وها شایسته هستند تا  چراکه آن
در  شمده  دو مدل انگیزشمی ارائمه   جایگاه واکاویبه ه تجربه کنند. در ادام

 شود. پرداخته مینگاه شما 
 از کیم  کمدام شمما   ،اجازه دهید با احترام این سؤال را از شما بپرس 

دهیمد از درد و   دهید، ترجیح ممی  را ترجیح می در باال شده ارائه یها مدل
یگیمری  پاز زنمدگی را   رضمایتمندی مشکالت فرار کنید و یا شادمانی و 

های خود متمرکز باشید  دهید که بیشتر بر روی نقص ترجیح می ایآکنید؟ 
 ایم آل شما کجاست؟ آه؟ سطح ایدرا جویا باشید های خود و یا توانمندی

از زندگی در نقطه در امنیت  رضایتمندی در ارتباط بالیوان ظرفیت شما 
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اتر بروید دهید از آن فر و یا ترجیح می ؟شود بودن و آسیب ندیدن پر می
حقیقتمی   در ایمن راسمتا  و احساسات متفماوت مثبمت را تجربمه کنیمد؟     

 برای توضیح بیشمتر سالمت وجود دارد. ویش پتوجه در مورد مدل  قابل
سالمت راهکارهای بسیار کمتری نسمبت بمه ممدل    ویش پمدل مورد  در

در  گمر ید عبارت به؛ است شده ارائه تاری  روانشناسیدر امتناع از بیماری 
پمرورش   افزایش سمطح رضمایتمندی از زنمدگی و    س با راهکارهایقیا

 از جلوگیری ۀدر مورد نحو ها انسان ۀنهفت های استعدادها و رشد ظرفیت
 بماره  نیم در ا. است شده  هیتوصهای بیشتری رهنمود، ذهنی یها یماریب

 ۀطم یححاصمل تحقیقمات در    الزم است ذکر شود مدل پمویش سمالمت  
و نیماز بمه    شمود  یمم حسموب  ممی نوبنیماد  عل روانشناسی مثبت است و

 وجود دارد. جذاب از عل  ۀنیزمتحقیقات بسیار بیشتری در این 
 ۀطیحدر  شده  ارائه آثاریکی از نخستین  عنوان بهاین نوشتار  تیدرنها

 شده یبند طبقهاطالعات  ۀمجموع ۀعرض به اسعی دارد تروانشناسی مثبت 
ایمن  . در بپردازدش سالمت ویپر جهت ایجاد تصویری روشن از مدل د

و  کنمد  یماشاره انشناسی مثبت بر رو یا مقدمهفصل دوم کتاب به  ارتباط
مثبمت    روانشناسی ۀطیحدر دشدهیتولبه عل   ها انساندالیل مختلف نیاز 

قمرار   یموردبررسم جهت افزایش سطح رضایتمندی خود از زندگی را در
از  انیم آدم یتمندیسمطح رضما   شیعوامل مؤثر برافزا سوم فصل. دهد یم

 شیافزا ریاکس ۀارائبه  چهارمفصل  تیدرنهاو  کند؛ یم لیرا تحل یزندگ
 .ورزد یاهتمام می از زندگ ها انسان یتمندیرضا سطح
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 دوفصل 
 مقدمه

شود،  عنوان پدر عل  روانشناسی مثبت شناخته می مارتین سالینگمن که به
کند، هدف روانشناسی  ان میای بر روانشناسی مثبت عنو در کتاب مقدمه

 از  گذاری یک تغییر در مطالعات روانشناسی از تمرکمز بمیش   مثبت بنیان
اندازه بر روی موضوعات منفی به نکات مثبت و ساختن بهترین کیفیمت  

شمده توسمط دکتمر      به مطالعه انجام بیشتردر زندگی است. برای توضیح 
 مایر که در ادامه آورده شده است توجه کنید.

روی مقماالت و   بمر  تحقیقی توسط دکتر دیویمد ممایر   1666سال در
 سنجیدن تحقیق دراین او هدف .شد انجام روانشناسی ۀهای رشت نامه پایان
های منفی  ویژگی  های مثبت به ژگیوی روی بر شده انجام مطالعات نسبت

 سمال  تما  2247 ازسمال  دهد می نشان مایر دکتر ۀانسانی بود. نتایج مطالع
 بمه  تریجدی شکل مثبت روانشناسی مطالعات که زمانی تا نییع ،1666
 مقالمه  12666 خش ، ۀسوژ روی بر مقاله هزار پنج از بیش گرفت، خود
مقاله در ارتباط با افسردگی  16666 به نزدیک و نگرانی موضوع روی بر

 -2247سمال )  وسمه  یشده است. این در حالی بود که در طی سم   نوشته
مطالعه بمر روی   1166یق بر روی شادی و حدود تحق 121(، تنها 1666

دادنمد نسمبت    نشان می ها افتهیشده بود. این  از زندگی انجام رضایتمندی
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شده بر روی مفاهی  منفمی بمه مثبمت زنمدگی      تحقیقات دانشگاهی انجام
نویسمد، روانشناسمی    ارتباط می است. ابراهی  مازلو دراین 2به  31حدود 

همای مثبمت زنمدگی     نبمه منفی نسبت به ج های بر روی جنبه پژوهشدر 
های  دهد بسیاری از محدودیت بوده است. مازلو توضیح میتر آدمی موفق
شده اسمت؛   هایش برای ما مشخص و نگرانی شیها یماریبمانند  انسان به
ماننمد ظرفیمت رشمد فمرد، محسمناتش و       های مثبت انسمانی بمه   اما جنبه

 روانشناسمی  وی، ۀعقید اند. بنا به گرفته مطالعه قرار امیدهایش کمتر مورد
 پمژوهش خود را محدود به تنهما نیممی از ظرفیمت     ای داوطلبانه شکل به
 ها کرده است که البته این نیمه، بخش تاریک واقعیت است. روی انسانبر

 مایر دکتر ۀدر ارتباط بامطالعاستاد دانشگاه هاروارد دکتر تل بن شهر 
های مثبت  شده بر روی جنبه انجام نسبت مطالعات ۀجنتی دهد، می توضیح

کند انسمانی کمه بمه ازای     به منفی زندگی ناامیدکننده است. او تشریح می
بار احساسی مثبت را تجربمه   ات منفی تنها یکاحساس ۀودو بار تجرب سی
 روانشناسی ۀکند نیاز به کمک دارد. به طریقه مشابه تحقیقات در حیط می
 بمر  شمده  انجام تحقیقات تعدد متفاوت، هینگا در. دارند یاری به نیاز نیز

 افشما  کمه  واقعیتی. است واقعیت یک بیانگر زندگی منفی های جنبه روی
شود. در این راستا نیاز  تر می ها سخت برای انسان روز هر زندگی کند می

های  زندگی و درمان آسیب های منفی ای تحقیقات بر روی جنبهمبرمی بر
روی، گروهی از محققان معتقدند  ارد. ازاینها وجود د شده به انسان وارد
های مثبمت بمه    وجود نسبت اختالف بین شمار مطالعات بر روی جنبه با

منفی زندگی کماکان نیاز به تحقیقات بیشتری بر روی احساسات منفمی  
، آمارهما  متضماد  صمورت  مانند استرس، ترس و نگرانی وجود دارد. بمه  به

یای امروز نسمبت بمه ده سمال قبمل     دهند میزان افسردگی در دن نشان می
همای سمنجش    مؤلفمه مضماعف یکمی از   حلیلیافته است. برای ت  افزایش

ارتبماط   افسردگی در نقاط مختلف جهان نمر  خودکشمی اسمت. درایمن    
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تموجهی در نقماط    دهند نر  خودکشی به میزان قابمل  ها نشان می وارسی
افسمردگی   ای مشابه سن متوسط گونه مختلف جهان فزونی یافته است. به

 در دنیای امروز به کمتر از پانزده سال رسیده است.
در  هماروارد  دانشگاه دانشجویان روان سالمت ۀمطالع ۀعالوه، نتیج به
کند، هشتاد درصد از دانشمجویان ایمن دانشمگاه در     تبیین می 1661سال 

 17صورت مشمخص،   اند. به دچار افسردگی شده 1661-1663طی سال 
 شمده  بیممار  طموالنی،  زممانی  برای افسردگی به المبت دانشجویان درصد
 داده  دست از را خود روزانه امورات انجام قابلیت ها آن که تاجایی بودند
، تحقیقی 1661سال ای دیگر دکتر ریچارد کدی سون در مطالعه. دربودند

دانشجو در مناطق مختلف جهمان انجمام داده اسمت.     23166را بر روی 
 ممورد  انشمجویان درصمد د  11دهمد   و نشان ممی نتایج حاصل از مطالعه ا

 درصمد  21و  انمد  شمده  افسمردگی  دچار گذشته سال یک طی در مطالعه
مور روزمره خمود احسماس اسمترس و تمرس     ا تمام درانجام تقریبا  ها آن
هما   همای دانشمگاه   ریاستها و زمان فعلی بسیاری از دولت رکردند. د می

طمور افمزایش آممار     هممین  نمد. ده نگرانی نشان می ها افتهینسبت به این 
ها را متوجه یک خطمر بمزرگ    کشورها مسنوالن آناز خیلیخودکشی در
 ممکن است این سؤال در ذهن شما به وجود آید نور نیدر اکرده است. 

توانمد فراتمر از رونمد سمنتی تحقیقمات       چگونه روانشناسی مثبت می که
کمک کنمد؟   ها از زندگی روانشناسی به افزایش سطح رضایتمندی انسان

 فسمیر توان عنوان کرد. در ادامه به ت در پاس  به این سؤال سه دلیل را می
 شود. ها پرداخته می این برهان

 
از زنطدیی  چگونه روانشناسی مثبت به افزایش سطح  راطایتمندی   

 ؟کند یمکمک 
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در ارتباط با چگمونگی اثمر روانشناسمی     راهبردر ادامه به بررسی سه 
شمود.   ها از زندگی پرداخته ممی  یش سطح رضایتمندی انسانمثبت برافزا

خود معنمایی   خودی واقعیت به دهد، نخست روانشناسی مثبت توضیح می
 انیم م نیدر ا سازد. کنی  واقعیت را می تمرکز می نآ یآنچه بر رو د،ندار
مشارکت دارند. یی واقعیت دایپخویش در  های پرسش ۀواسط ها به انسان

 .ردیگ یقرار م یبررس حث بیشتر مورددر ادامه این مب
 

 ها یکیناهمیت تمرکز بر 
 

ها بمر ایمن باورنمد کمه      دهد اکثر انسان نتایج یک نظرسنجی نشان می
هایشان تمرکز کنند. اگرچمه   درراه رسیدن به موفقیت باید بر روی ضعف

، افمرادی کمه بیشمتر بمر روی     کننمد  یتحقیقات متعمدد بیمان مم    یها افتهی
ترند و از زندگی خمود   تنها خوشحال نه ،هستند معطوفهای خود  قدرت

باشند. بمرای   تر نیز می مدت موفق برند، بلکه در طوالنی لذت بیشتری می
از شما بپرسم ، در مقمام فمردی، چمه      کرامتشریح بیشتر، اجازه دهید با ا

ها در جهت پیشرفت خود پرسمیده   توسط انسان اغلبسؤاالتی است که 
اند؟ و یما چمه    ماهای من کد پرسند ضعف از خود می شود؟ افراد غالبا  می

در اکثر موارد مطرح این در حالی است که را باید بهبود ببخش ؟  ماهیتی
 استفهامنسبت به آنچه محسناتمان است  یتوجه یها با ب کردن این سؤال

پرسمی  مربموط    اگر تنها سؤاالتی که ما از خود می ،هیسا نیدر اشود.  می
هایممان   ان باشد. تنها کیفیتی کمه خمواهی  یافمت، کاسمتی    هایم به کاستی

هما و عالیمق شمخص،     ها، توانمنمدی  خواهند بود. در این حالت، قدرت
کند  روانشناسی مثبت بیان می زمینههرگز وجود نخواهند داشت. در این 

های خود متمرکز هستند بمه   افراد باید حداقل به میزانی که بر روی نقص
وجه کنند. بمرای توضمیح ایمن موضموع بمه رونمد       تنیز نقاط قوت خود 
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رده شمده  های در معرض خطر که در ادامه آو تحقیقات بر روی جمعیت
 است توجه کنید.
 معمرض  در همای  جمعیت مطالعه به روانشناسان 2216 ۀدر اواخر ده

 کودکانی ۀمطالع برای زیادی گذاری سرمایه راستا این در. پرداختند خطر
 انجمام  بودنمد  متفماوت  جمرائ   یما  و تحصمیل  ترک معرض در بیشتر که

های دیگر از ارزش  ها سؤالی که نسبت به پرسش ژوهشپ این در. گرفت
 یهما  ی از بچمه توجه چرا درصد قابل :کرد باالتری برخوردار بود بیان می
خورند؟ چرا این نوجوانان به ترک تحصیل  در معرض خطر شکست می

دهد،  مطالعات نشان میاین ایج آورند؟ نت و یا به جرائ  مختلف روی می
گذاری زیماد و اختصماص نیمروی متخصمص و تمالش       وجود سرمایه با

تنهما   فراوان برای ایجاد تغییر در زندگی کودکمان در معمرض خطمر، نمه    
مطالعه ایجادشده  های مورد تغییرات بسیاری کمی در جهت بهبود جامعه

ر شده اسمت. در  ها بدت است بلکه در بسیاری از موارد شرایط زندگی آن
های در معمرض خطمر و نتمایج     مطالعات جمعیت جریانادامه به تحلیل 

هما پرداختمه    حاصل از یک تغییمر رویکمرد در مطالعمات ایمن جمعیمت     
 شود. می

مانند انتونافسکی، آلن  روانشناسانی به یکارها ، با2216 ۀدهدر اواخر 
ر بزرگ در در سایه پرسش سؤاالتی متفاوت یک تغیی والف ایزن  لنگر و

های در معرض خطر به وجود آمد.  نگرش به تحقیقات در مورد جمعیت
های شکست  علتتمرکز بر جای ه صورت مشخص، این روانشناسان ب به

همایی باعمث    در معرض خطر، پرسیدند، چمه ویژگمی   نوجوانانخوردن 
وجود شرایط سمخت و پرخطمر بمه موفقیمت      ها با شود برخی از بچه می

همای   ، محققین شمروع بمه مشمخص کمردن ویژگمی     وراین نبرسند؟ در 
ها کردند. هدف از این کار تکرار دستاوردهای  کودکان موفق و مطالعه آن

، در ارتباطها بود. در این  آن خصوصیاتکودکان موفق از طریق آموزش 
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 غیرعمادی  بایمد،  حتمما   هما  بچمه  این بودند معتقد روانشناسان ۀآغاز عمد
 دارای کودک هزار در یک یا و صد در یک دکردن می فرض ها آن. باشند

ژوهشمگران  پاکثمر   ممورد  کودکان موفق هستند. درایمن  با مشابه شرایطی
موفق در میان عموم کودکمان قابمل    نوجواناناعتقاد داشتند دستاوردهای 

تمر   دقیمق  ی بامطالعمه به بازآفرینی نخواهند بود. اگرچه درگمذر زممان و   
افمرادی کمامال  معممولی هسمتند کمه       موفمق  یها محققین پی بردند، بچه

اند. به طریقه موازی نتایج رونمد   دستاوردهای غیرمعمولی را کسب کرده
 ۀداد، پس از مطالعم  جدید مطالعات خردساالن در معرض خطر نشان می

ها در میمان سمایر کودکمان، آثمار      های آن موفق و تعمی  ویژگی های بچه
 تکرار شده است.مطالعه  موفقیت برای تمام نوجوانان مورد

شده در ارتباط با نوجوانان در معرض خطر،  با توجه به مطالعات ذکر
دهه کودکمانی   چهاردر مورد قدرت نهفته در سؤاالتمان بیندیشید. برای 

ها وجمود داشمت همیچ کمکمی را دریافمت       که امکان کمک کردن به آن
 هما اسمتفهام نشمده    نکردند. چراکه پرسش صحیح در تحقیق در مورد آن

هما   زمانی که سمؤاالت صمحیح پرسمیده شمدند، روانشمناس      بود. تنها در
برای ها قرار داشت را ببینند.  توانستند حقایقی را که در مقابل دیدگان آن

پرسی  در شرایط فردی و یما اجتمماعی    سؤاالتی که ما می توضیح بیشتر،
سماز راهمی    نهایت زمینه وجو خواهند شد و در غالبا  منجر به یک جست

 خصموص  نیم در اواهند شد که افراد و یا جوامع طی خواهنمد کمرد.   خ
دهد، تمام افرادی که از تاری  عل  آگاهی دارند،  انتونوفسکی توضیح می

همای نموین حاصمل     های جدیدی که درنتیجه پرسیدن سمؤال  با پیشرفت
عنمموان نمونممه سممؤال در مممورد  نویسممد بممه شممدند آشممنا هسممتند. او مممی

ل  و موفق، منجر به تغییری بزرگ در رویکرد های سا انسان خصوصیات
به تحقیق در ارتباط با درک سالمتی و بیمماری شمده اسمت. بمه طریقمه      

شناسمی مثبمت    های جدید عل  روانشناسی مثبت و جامعمه  موازی حیطه
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ممیمز   وجموه  اداممه،  در. شمدند  ایجماد  جدید هایسؤال پرسش ۀدرنتیج
 گیرد. موفق مورد بازبینی قرار میکودکان 

اولمین  ، دهنمد  یمم ی تحقیقات کودکان در معرض خطر نشان ها افتهی
، تفماوت در  متفاوت نوجوانان موفق نسبت به سایر کودکمان  خصوصیت
پذیری  حالت منفی به مثبت بود. منظور از برگشتها از پذیری آن برگشت

ای از رفتارهای مثبت در بستری منفمی   از حالت منفی به مثبت، مجموعه
ها، خردساالن  ست. برای تشریح بیشتر در قیاس با سایر بچهو یا پرخطر ا

کمتر و باکیفیت بهتر به  زمانی در منفی احساسات ۀموفق به هنگام تجرب
دیگمر بمرخالف سمایر     عبمارت  گشمتند. بمه   حالت عادی و یا مثبت بازمی

 عمالوه . شدندنمی اسیر منفی احساسات ۀها، کودکان موفق در تجرب بچه
 برای همواره ها آن دهد، می نشان موفق خردساالن طالعاتم نتایج این، بر

 آنمان  نمور  ایمن  در. شمدند ممی  متصور را مدت کوتاه و بلند اهدافی خود
 هما  آن مشمخص  صورت به. داشتند آینده به نسبت امید پر نگاهی پیوسته
 است آور رنج مسائل امروز چقدر که اندیشیدند نمی موضوع این به فقط
بین  ها خوش آنکردند.  می روشن ای آینده به معطوف را خود تمرکز بلکه
عنموان   اعتقاد داشتند، مسائل برایشان خوب کار خواهند کرد. بمه  و بودند

ها در مواجه با شکست معتقد بودند اگر در شرایطی مشمخص   نمونه، آن
دلخمواه   مقصدیقین در تالش مجدد به  به نرسیدند، خود مدنظر ۀبه نتیج

 از کردنمد  ممی  سمعی  هما  آن نگمرش،  ایمن  ۀدرنتیجم خود خواهند رسید. 
دیگر، این کودکان  عبارت های الزم را بیاموزند. به درس خود های شکست

 همایش،  چالش ۀایمان داشتند به معنای زندگانی و زندگی کردن را با هم
 .گرفتند می جشن هایش شکست و پیروزهایش
 دهمد،  ممی  نشان موفق نوجوانان ۀنتایج مطالع ،نچه بیان شدآافزون بر 

گرا بودند. در کالم دکتر تل بن شهر، یکی  لآهاز این کودکان اید بسیاری
هما، تممایلی    گرایی است. چراکه تمام انسان گرایی، واقع آلایدهاز شرایط 
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همای موفمق رویکمردی     بچمه  ،عمالوه  گرایی دارنمد. بمه   آلایدهذاتی برای 
توانست در  این معناگرایی میمثال   عنوان به زندگی داشتند. به همعناگرایانِ

های شخصی و یا نگرشمی معنما گرایانمه در خمدمات بمه       مورد موفقیت
 همواره خود ۀروزان اعمال ۀزمین ها در پیش جامعه باشد. در این راستا آن

عمالوه بمر معنماگرایی در زنمدگی، روابمط       .داشتند مدنظر را اعال هدفی
گمران از دیگمر   اجتماعی قدرتمنمد و تمالش بمرای کممک کمردن بمه دی      

کودکممان موفممق بممود. ایممن کودکممان پممی بممرده بودنممد کممه  خصوصممیات
عمالوه،   رساندن به دیگران معادل دستگیری فرد از خمود اسمت. بمه    یاری

ای خود یک الگمو داشمتند،    کودکان پیروز برای زندگی شخصی و حرفه
مانند وی باش . این اممر   خواه  به گفتند، من می کسی که در مورد او می

ارتباط،  بخشید. دراین ها جهت می ها انگیزه، قدرت و به حرکت آن آنبه 
ها ممکن بود یک معل ، یکی از والدین، برادر یا خمواهر فمرد،    آن یالگو

 ای و یا تخیلی باشد. یک شخصیت تاریخی، افسانه و یا یک نویسنده

 وجمه ترین  از محققین مه  یا دهیعدافزون بر آنچه ذکر شد، در نگاه 
کردنمد و از   تنهمایی حرکمت نممی    ها به ودکان موفق این بود که آنکممیز 

ها به خود  برخالف سایر خردساالن آند.حمایت اجتماعی برخوردار بودن
تنهمایی   ها را بمه توان  کار میزه کافی قوی هست  واندا گفتند که من به نمی

 تما  هستند قوی کافی ۀانداز ها بدین پندار بودند که به انجام ده . بلکه آن
یماری، نیازمنمد    درخواست چراکه. بگیرند کمک متخصص های انسان از

 ،هنگام نیدر اتوجهی از قدرت و شجاعت است.  میزان مشخص و قابل
  بمه  وقتمی  کمه  مردممانی . است مناسب های پشتوانه یافتن ،ارزشمند ۀنکت

نتمایج   از ایمن رو . آینمد  ممی  شما سمت به نیز ها آن روید می ها آن سمت
ده به انسان بمرای  کنن ترین عامل کمک دهد مه  متعدد نشان می تحقیقات
کودکمان موفمق(    مثبمت )اولمین ویژگمی    حالت منفی بمه پذیری از برگشت
ها در قیاس با توجه به نقماط   ، آنتیهای اجتماعی هستند. درنها پشتوانه
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همای خمود دقمت     هما و توانمنمدی   ضعف خود بیشمتر بمر روی قابلیمت   
تفاوت نبودنمد،   های خود بی ها نسبت به عیب آن دیونپدر این  کردند. می

ن توانما  آ ای هسمت کمه ممن واقعما  در     پرسیدند، چه حیطه اما از خود می
همما و  همما، کاسممتی ، قممدرت تشممخیص ضممعفارتبمماطهسممت . در ایممن 

در شمد.   های موفق محسوب ممی  های بچه های فردی از ویژگی توانمندی
همای   هما و نهماده   ه به ظرفیتیکی از الگوهای مناسب در توجاین مورد، 

مثبت خان  ماروا کالینز است. در اداممه نموع رویکمرد مماروا کمالینز بمه       
نوین وی و تأثیر او بر نظام آموزشی امریکما   یها آموزش، قدرت پرسش

 گیرد. تعمق قرار می مورد
 

 ماروا کالینز، معمار واقعیت

یک آفریقمایی   در آالباما متولد شد. پدر او 2236ماروا کالینز در سال 
آمریکایی و مادرش یک بومی آمریکایی بود. او در زممان و مکمانی دنیما    
آمد که سطح باالیی از نژادپرستی وجود داشمت. خوشمبختانه در ممورد    

باور داشمت و از   ویهای  ماروا، پدرش تا حد بسیار باالیی به توانمندی
موفق شوی،  ات توانی در زندگی گفت: ماروا، تو می سنین پایین به او می

توانی یک وزیر شوی، البته دلیلی که پدر ماروا وزارت را بمرای او   تو می
ن آ کرد این بود که وزیر شدن باالترین مقامی بود که در گذاری می هدف

 عمیق ۀاین عالق وجود توانست به آن دست پیدا کند. با زمان یک زن می
لم  مدرسمه   خواست کمه یمک مع   او می ،و راستین ماروا در تدریس بود

بعد از چند سال، مدرک استا ماروا به مدرسه شبانه رفت وباشد. در این ر
تدریس خود را دریافت کمرد، ازدوا  کمرد و بمه هممراه همسمرش بمه       

قلب شهر شمیکاگو  او به مدرسه دولتی در سپس. کرد مکان  شیکاگو نقل
پیوست. واقعیتی که خان  کالینز در آنجا دیمد، سرشمار از جمرائ ، ممواد     

 روزگممارن آ دیگمری، ناامیممدی بممود. در  شممکلمخمدر و بیشممتر از هممر م 
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داشتن دانش آموزان تا بیشترین زمان ممکمن   ترین امید معلمان نگه بزرگ
واوبماش   هما بمه اراذل   در مدرسه بود. تا از این طریق از ملحمق شمدن آن  

نقد عملکرد ماروا کمالینز در شمرایط     خیابانی جلوگیری کنند. در ادامه به
 شود. آموزشی زمان خود پرداخته می سخت

ماروا کالینز با مشاهده دقیق شرایط وخی  زندگی دانش آموزان، بیمان  
کرد، مسائل باید تغییر کنند. وی در اولین روز کالس به دانمش آمموزان   

ن های خمود ایمما   خواهی  تا حد زیادی به توانمندی خود گفت که ما می
طول زمان آموزش بمرای محصملین   در ارهابداشته باشی . او این پیغام را 

من بمه شمما بماور    " :کرد ها تکرار کرد. او باصالبت بیان می در طی سال
دارم، شما خوب کارخواهید کرد و به موفقیت خواهید رسید. مسمنولیت  

هما،   هما، معلم    زندگی خود را به عهده بگیرید. از مقصر شممردن دولمت  
گردد تما موفمق    ود شما برمیبردارید، این به خ والدینتان و دیگران دست

. داشمت  خمود  شماگردان  از بماالیی  بسمیار  انتظارات کالینز ماروا ".شوید
 دانمش  همای  توانمنمدی  و اسمتعدادها  به را خود توجه ماروا ارتباط دراین
 معجمزات  رویکرد این ۀنتیج در. کردمی معطوف هاآن پرورش و آموزان
وسمط بیشمتر معلممان    کمه ت  آموزانی دانش. کردند گرفتن شکل به شروع

سالگی مسائل ریاضی دبیرستان  سن دهشده بودند در تعلی  شناخته رقابلغی
دادند. از ایمن   مطالعه قرار می کردند و ادبیات شکسپیر را مورد را حل می
ها در مورد ماروا کالینز شروع به شکل گرفتن کردند. چگونه  زمان شایعه

نی در کمالس نگمه دارد؟   تواند محصلین خود را برای مدتی طموال  او می
کنند.  که سایر دانش آموزان مدرسه تنها به فرار از مدرسه فکر می درحالی

باعمث   اکاذیبزمان این  مرور کند. به او احتماال  از تنبیه بدنی استفاده می
شد ماروا کالینز مدرسه دولتی را ترک کند و مدرسه خصوصمی خمود را   

 ممورد  کمالینز  مماروا  ۀاولین مدرسم  سیاندازی کند. در ادامه روند تأس راه
 .ردیگ یقرار م بازبینی
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لبته ا که آموز دانش چهار با تنها و خودش ۀدر آغاز ماروا در آشپزخان
مرور دانش آموزان   ش بودند شروع به کارکرد. بهها فرزندان دو نفر از آن

آمموزانی کمه در    بیشتری به مدرسه ماروا کالینز اضافه شدند. تمام دانمش 
های مدارس دولتی بودند. در  شدند، اخراجی به مدرسه او ملحق می ابتدا

 از قبمل  آموزان دانش این پناهگاه آخرین کالینز ماروا ۀسوی امید، مدرس
 کمرد،  پیمدا  اداممه  معجزه. بود خیابانی واوباش اراذل به ها آن شدن ملحق

راسمتا   ایمن  در شمدند،  اضافه او مدرسه به بیشتری آموزان دانش مرور به
علت عدم وجود سیست   وچکی را در شیکاگو اجاره کرد، بهمکان ک ماروا
 ها زمستان در و گرم خیلی ها تابستان در وی ۀهوای مناسب مدرس ۀیتهو

. کردنمد  می حرکت شان عالقه و شوق با آموزان دانش اما بود؛ سرد بسیار
 نیا کرد. در پیدا ادامه معجزه و دادند ادامه یکدیگر دست در دست ها آن
 التحصیل فارغ ابتدایی مدرسه از کالینز ماروا ۀتمام شاگردان مدرس ارتباط 

. شدند التحصیل فارغ ازدبیرستان و شدند دبیرستان وارد ها آن تمام. شدند
 امما  شمدند؛  التحصمیل  فمارغ  کالج از و شدند کالج وارد او شاگردان تمام
داممه اثمرات   ادر فقمر زنمدگی کمرد. در     هما  سمال  برای خود کالینز ماروا
 گیرند. زندگی ماروا کالینز مورد کاوش قرار میساز در شب سرنوشت یک

شب برای ماروا تغییمر   باره در طول یک یک چیز به همه 2216در سال 
 پمانزده  اس، بمی  سی شبکه در تلویزیونی، های برنامه ۀکنند کرد، یک تهیه

شمب   ل یمک ص داد. در طواختصا او به را تلویزیونی برنامه یک از دقیقه
جمهمور جدیمد امریکما     ، رئیس2216ماروا کالینز معروف شد. در نوامبر 

کنمد کمه    گیرد و به او پیشنهاد می رونالد ریگان، با ماروا کالینز تماس می
وپرورش را بر عهده بگیرد. ماروا کالینز پیشنهاد  مسنولیت وزارت آموزش

ازانمدازه   دهمد: ممن بمیش    کند و پاس  ممی  جمهور ریگان را رد می رئیس
عاشق تدریس هست ، جایگاه من در کالس درس است. هشت سال بعد، 

شود، جور  بوش پدر نیز  جمهور جدید امریکا )بوش( انتخاب می رئیس
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 و  کند که وزیر آمموزش  گیرد و به او پیشنهاد می با ماروا کالینز تماس می
زه عاشق ازاندا دهد: من بیش پرورش بشود و مجددا  ماروا کالینز پاس  می

سمال   ، درتیم تدریس هست ، جایگاه من در کمالس درس اسمت. درنها  
ها میلیون دالر را به ماروا کمالینز اهمدا   یک بشردوست ثروتمند ده 2221
سرتاسمر کشمور   کنمد تما ممدارس خمود را در     حمایت میکند و از او  می

 گسممترشتمممام امریکمما مممدارس ممماروا کممالینز در هممد، امممروزتوسممعه د
گیرند و معلمان بسمیاری   میآموز یاد  جایی که هزاران دانش اند. پیداکرده
ای را که در  آیند تا معجزه نقاط جهان به مدارس ماروا کالینز می یاز اقص

التحصیالن ممدارس مماروا    افتد را ببیند. امروز فارغ این مدارس اتفاق می
ن، پزشمکان و  نما دا حقموق  اقتصادی، فعاالن سیاستمداران، ۀکالینز ازجمل

هما   هما هسمتند. چراکمه آن    معلمین و اساتید دانشگاه یشتر از هرشغلی ازب
انمد. در اداممه بمه     ها انجام داده کار بزرگی را معلمان برای آن دانند چه می

 .شود یکالینز پرداخته م آموزش در مدارس ماروا وجوه متمایز

 
 کالینز آموزش در مدارس ماروا یها یژییو

 مماروا  خمود  اول ۀدهد، در درجم  نشان میزندگی ماروا کالینز  ۀمطالع
بود. عالوه الهام بخش آموزان خود  برای مردم و دانش ،الگو یک عنوان به

 قدرتمنمد  همای  شخصمیت  ۀآموزان خمود بمه مطالعم    با دانش ماروابر این 
 در کمه  خواندنمد  ممی  را همایی  کتاب ها آن. پرداخت می تاریخی و تخیلی
آموزان ی ماروا کالینز دانش ها کالسر د ند.شده بود ان نوشتهقهرمان مورد

 ،گشمتند  هما بمه دنبمال الگمو ممی      آن کردند، صحبت می ندر مورد قهرمانا
 رویکرد این ۀهایشان، درنتیج در خانواده ایو  شان یگیالگوهایی در همسا

موفقیت در ذهن دانش آموزان ممدارس مماروا کمالینز     های حقیقی نمونه
 موفقیمت  امکمان  مداوم تالش ۀد درنتیجکردن ها باور می شد و آن ثبت می
، ماروا کالینز سطح وافمری از  عالوه بر این. داشت خواهد وجود برایشان
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خودباوری و توانایی برای موفق شدن از خود و شماگردانش داشمت. او   
اروا ها بمود. مم   دید و قدردان آن های نهفته در دانش آموزان را می ظرفیت

و پذیرش مسنولیت زندگی ن دیگران شمردکالینز، بر متوقف کردن مقصر
گیر  سخت تیغا داشت. از زبان شاگردان وی او در آموزش بهخود اصرار

بینمی بمه    ، خموش درنهایمت زمان برای افراد احترام قائل بمود.   اما ه  ،بود
گذاری برای خمود وجامعمه    حصلین برای هدفآینده و کمک کردن به م

 شد. کرات دیده می به های ماروا کالینز کالساصلی بود که در
های آموزشی  ماروا کالینز اعتقاد داشت در نظامشد ذکر آنچهافزون بر 

آموز و یا دانشجویی زرنگ است و یا  باید از پرسیدن این سؤال که دانش
مبحثی که باید مورد پرسش قمرار   ارتباط نیدرا ،خیر، دست برداشته شود

اسمتعداد دارد. در  ای است که محصل در آن  گیرد این است که چه زمینه
آموز و یما دانشمجو در چمه     این هنگام پس از مشخص کردن آنکه دانش

ن استعداد باشی . او معتقد بود وقتمی  آ دار ای نبوغ دارد، باید سپاس حیطه
 فمراه   پرورشمش  و رشمد  ۀگیرد زمینم  قدرشناسی از توانمندی انجام می

ه اتفماقی بمرای   پرس ، چم  یشتر با اکرام از شما میب توضیح برای. شود می
 نمور  یا و نرسد آب آن به اگر افتد می دارد نهفته ظرفیتی که گیاه ۀدان یک
 موضموع  ایمن . ممرد  خواهمد  سمپس  و شود می خشک یقینا  نتابد؟ نآ بر

. هاسمت  انسمان  از ای عدیده رشد های ظرفیت و استعدادها تل  سرنوشت
چمه زیباسمت   ظرفیت روابط بین افراد، اگر ازآن مورد در موازی طریقه به

ها کاهش پیدا خواهند کرد و درنهایمت از بمین    نشود، زیبایی شناسیقدر
دانمش   خواهند رفت. در ادامه پویش ماروا کالینز در جهت تغییر رویکرد

 ممورد  اختیمار  صماحب  و فعال نگرش به منفعل ۀشکست خرد از آموزان
 .گیرند می قرار ارزیابی
 که ماروا کالینز انجام اماتیاقدتر اشاره شد، یک از  طور که پیش همان

  داد این بود که او رویکرد دانش آموزان را از شکست خوره منفعل به
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 هما  یاختیار تغییر داد. وی پیوسته برای اخراجم  نگرش فعال و صاحب
 توانید خوب کمار  کرد که شما غیرقابل تدریس نیستید. شما می تکرار می

انی ها در جایگاه یمک قربم   کنید و موفق شوید. برای تشریح بیشتر انسان
یند زندگی خمود غالبما  بمه دنبمال مقصمر      اهای ناخوش منفعل، برای اتفاق

گیمرد؛   ها را فرامی آن دا کردن خطاکار معموال  خش گردند و پس از پی می
ها فعمال   ای دیگر است، آن گونه اما در مورد افراد مختار و فعال شرایط به

 نگیرند، آنا خود را بر عهده می لاعماکنند و مسنولیت  هستند و عمل می
کننمد، امما    رنج را بچشند و آن را تحمل می تادهد  به خودشان اجازه می

واقع حرکت کردن باعمث افمزایش    کنند، در آن، اقدام به عمل می از  پس
بینمی   آن امیمد و خموش   ۀجم یشود و درنت ها می نفس در آن سطح اعتمادبه

، در مورد زندگی خود بیندیشمید  هیسا نیدر ا .کنند بیشتری را تجربه می
های مختلف زندگی آیا شما یک منفعل قربانی و یا یک انسان  گذرگاه در

اختیار و فعال هسمتید؟ درک ایمن موضموع کمه انسمان بایمد در        صاحب
 پذیر باشد، نیازمند درک این مسنله است که همیچ  زندگی خود مسنولیت

گمر همیچ ابمر انسمانی     دی عبمارت  کس برای کمک به وی نخواهد آمد. به 
. بمرد  نخواهمد  ای فاضمله  ۀنخواهد آمد و هیچ انسمانی را بمه همیچ مدینم    

 بمه  نسمبت  شمما . کند بهتر برایتان شمارا زندگی تا آمد نخواهد کس هیچ
 از تما  شماسمت  کامل مسنولیت این بنابراین هستید؛ موظف خود زندگی
تمرین   یعمال  میزان رضمایت را داشمته باشمید و بمه     باالترین خود زندگی
 های خود دست پیدا کنید. ظرفیت
هما از واقعیمت را تغییمر داد؛ و     بندی انسان ، ماروا کالینز قابه عالوهب

 :به صورت مشخص او بیمان کمرد  نوین کرد.  یشروع به پرسیدن سؤاالت
آموزانمان  دانش های استعداد، بزرگی وعظمت را در توانی  دانه چگونه می

بار دیگر تممام تغییمر را ایجماد     د که یکپرورش دهی ؟ این استفهامی بو
تمک دانمش    کرده بود. چراکه او اسمتعداد و ظرفیمت بزرگمی را در تمک    
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 آندید، موضوعی که تا عصر ماروا کالینز دیگر معلممان   آموزان خود می
پرسمیدند.   ها مسمائل متفماوتی را از خمود ممی     را ندیده بودند. چراکه آن

همای اسمتعداد و بزرگمی را     ما دانه وقتی ،تر اشاره شد طور که پیش همان
شوند و درنهایمت   ها خشک می کنی ، آن ها مراقبت نمی بینی  و از آن نمی
در ایمن   کننمد.  های متفاوت تغییرات را ایجاد می میرند؛ بنابراین سؤال می

دهمی ، ناگهمان    که ما سؤاالتی نوین را مورد پرسش قرار ممی  راستا، وقتی
هما نبمودی .    تر قادر به شمناخت آن  که تا قبل بینی  احتماالت جدید را می

نظر ماروا کالینز، در مدریت آموزش باید تالش  صورت خالصه، ازنقطه به
بیشتری شود تا به دانش آموزان کمک شود تا عالیق و معنا را در زندگی 

ها مدد شود تا سنگ وجود  دیگر باید به آن عبارت خود شناسایی کنند. به
ها یاری شود تما   ه گوهر درون خود برسند. باید به آنب وخود را بتراشند 

شان و نقاط قدرت خویش را بیابند و سپس عالیمق خمود را    خود واقعی
هایی هستند که کمتر به دانمش آمموزان و یما     ها مهارت پیگیری کنند. این

ها را آموزش دهی  تما   شوند؛ و ما نیاز داری  تا آن دانشجویان آموخته می
در ادامه بمه   .های مثبت را در دانش آموزان پرورش دهی  بتوانی  ظرفیت

مثبت  یروانشناس ی طهیشده در ح دیبه عل  تول ازین لیدل نیدوم یبررس
 .شود یرداخته مپها از زندگی ستای افزایش سطح رضایتمندی انسانرادر

 
 ذهنی یها یماریبفقدان زندیی و از راایتمندیسح   شیافزاارتباط 

جهت افزایش سطح ای اهمیت روانشناسی مثبت درراستدلیل دوم، در
 ضایتمندیرتوجه به این ماهیت است که زندگی، ها از رضایتمندی انسان

 نمه یزم نیم ادر. شمود  ینممیسمر  ی ذهنمی ها یماریباز زندگی، تنها با نبود 
لمذت  توان از زندگی  گذشته ذکر شد، خیلی سخت می طور که در همان

بمری . اگرچمه، عبمور از     نگرانی رنج ممی  یاکه ما از افسردگی و برد وقتی
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را خوشحال نخواهد کرد. بمرای تشمریح    تنهایی ما افسردگی و نگرانی به
بیشتر، به توانمندی انسان در لذت بردن از غذاها توجه کنید. اگمر شمما   

توانیمد از غمذا    با مشکالت سوءهاضمه مواجه باشید خیلمی سمخت ممی   
ایی از مشمکل سوءهاضممه   رهم  نیم ا وجمود  خوردن خود لذت ببرید. با

. برای این کمار  کند یلذت بردن از غذا را نم الزم برای تنهایی ضمانت به
صورت موازی  باید از خانه بیرون بروید و غذای خوشمزه را بخورید. به

از  رضمایتمندی تنهایی ما را به سطح بماالی   عبور از مشکالت عاطفی به
هما در   سمرو اکثمر انسمان    رسانند. در کالم دیویمد  زندگی و شادمانی نمی

چیمز   کنند. در این نموع از زنمدگی هممه    نوعی افسردگی آرام زندگی می
شمکل راحتمی    ممرور، ممردم بمه    رسمد، امما بمه    ظر ممی ظاهر خوب به ن به
شوند. سؤالی که ممکن است در ذهن شما ایجاد شود این  احساس می بی

شادی، شعف توانی  از افسردگی آرام عبور کنی  و به  است که چگونه می
و هیجان برسی . چراکه این احساسمات بمه ناگهمان و بما از بمین رفمتن       

یشمتر  پهممانطور کمه    خصوص نیدر اشوند.  احساسات منفی ظاهر نمی
 پاس  به پرسمش اهداف روانشناسی مثبت تالش برای  اشاره شد یکی از

در  یشمگامان پاین نوشتار به عنموان یکمی از   این نور است. در  ذکر شده
مدون تحقیقات انجمام شمده در    ارائهروانشناسی مثبت سعی بر  یحیطه

بمه  کنمد  را دارد. به عالوه این کتاب تمالش ممی  از عل  این زمینه نوبنیاد 
جهمت افمزایش سمطح    مجموعه راهکارهای منسج  علممی در  یعرضه

بمه   ازیم ن سمومین علمت  در ادامه  ها از زندگی بپردازد. رضایتمندی انسان
هما از  انسمان  یتمندیسطح رضا شیافزا جهتت درمثب یروانشناس دانش
 .گیردمورد تحلیل قرار می یزندگ
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 یاه یماریبپیشگیری از و  از زندیی راایتمندیسح   افزایش  ارتباط
 ذهنی
 

ها به رویکمرد روانشناسمی    در راستای نیاز انسان درنهایت دلیل سوم
. بر مثبت در جهت افزایش سطح رضایتمندی از زندگی، پیشگیری است

مبنای رویکرد روانشناسی مثبت بهترین راه پیشگیری از مبمتال شمدن بمه    
 یهما  مؤلفمه های منفی زندگی، تمرکز بمر روی   افسردگی و یا سایر جنبه

هما از زنمدگی اسمت.     انسمان  رضمایتمندی شاد زیستن و افزایش سمطح  
ارتباط حقیقتی که در طی ده سال گذشته یافت شده این است کمه   دراین

گیری از افزایش سطح افسمردگی در جواممع، نیماز بمه تمرکمز      برای جلو
 نآ جماد یها و از بین بردن عواممل ا  ها و افسردگی محض بر روی نگرانی

زممان ارزش دارد پمرورش    مشکالت نیست. در این مورد اصلی که هم  
 های درونی افراد اسمت. چراکمه در   ها و قدرت احساسات مثبت، ظرفیت

صمورت   دهی ، به ها پرورش می را در انسانزمانی که ما احساسات مثبت 
پرسمش   نمه یزم نیم در اشموی .   مشخص بر روی پیشگیری متمرکمز ممی  

مانند، چمه چیمز بمرای ممن در زنمدگی از اهمیمت بماالیی         هایی به سؤال
دهمد؟ همدف ممن در     برخوردار است؟ چه چیز به زندگی من معنما ممی  
ارزش بماالیی  دارم؟ از   زندگی چیست؟ و من چه رسمالتی را بمر عهمده   

پرسمند و بمر    هما را ممی   ها این سؤال که انسان شوند. مادامی برخوردار می
کنند، محتمل اسمت کمه یمک پمویش را در      ها تفکر می روی این پرسش

 اما نیست؛ رنج ۀزندگی خود آغاز کنند که البته این پویش خالی از تجرب
 است ههمرا بیشتری موفقیت با طور همین است، پرمعنی که است حرکتی

 رویکرد دو ادامه در. دارد پابهپا را زندگی از رضایتمندی ۀتجرب خود با و
 ممورد  هما  یممار یببلمه بما   مقا در سمنتی  روانشناسمی  و مثبت روانشناسی

 گیرند. بازنگری قرار می
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وجود دارد.  ها یماریبصورت کلی دو روش متفاوت برای مقابله با  به
یماری فقدان سالمتی تعریف درروش اول و یا روش روانشناسی مثبت، ب

صورت کلمی   ها را به دیگر مدل روانشناسی مثبت انسان عبارت شود. به می
 همای  مؤلفمه  از کمافی  ۀانمداز  هما بمه   بیند چراکمه آن  در شرایط بیماری می

مند نیستند و راهکارهمایی را کمه برایشمان     سالمتی در زندگی خود بهره
 گیرنمد. در  کار نممی ه ود را بآورند را در زندگی خ بهبودی به ارمغان می

شمود. در   روش دوم و یا مدل بیماری، سالمتی فقدان بیماری تعریف می
های درمانی مختلف هر نوع بیماری از  شود با روش این روش تالش می

یمد. در اداممه نظمر    آتا از این طریق سالمت وی به دسمت  فرد دور شود 
 .گیرد وضیح قرار میدکتر ابراهام مازلو در مورد مشکالت روحی مورد ت

کنمد،   چنمین عنموان ممی    مورد مشکالت روحمی ایمن  ابراهام مازلو در
 توانست می او که است جایگاهی به فرد نرسیدن ۀمشکالت روحی نتیج

 پیمدا  دست آن به باید جامعه عمومی منطق در یا و کند پیدا دست آن به
 قمرار  یماریب کلی درحالت زمانی ها انسان مازلو ابراهام کالم در. کرد می
رند که استعدادی را که باید در وجود خود پرورش دهنمد را نمابود   گی می
 معمموال   هما  آن شمرایط  درایمن . رسمند  نممی  تکاممل  ۀکنند و به مرحل می

 خمود  ایمن  و دهنمد  انجام است بوده قرار که دهند نمی انجام را کارهایی
نمد.  کن ممی  ناخوشمی  واحسماس  شموند  ممی  بیماری دچار که است دلیلی
احموال   کند شمما نماخوش   ارتباط دیدگاه روانشناسی مثبت بیان می دراین

تان تمرکز کنیمد. بمرای    های خود و سالمتی هستید و باید بر روی قدرت
کنمی ،   های مثبت زندگی کمار ممی   که ما بر روی جنبه تشریح بیشتر وقتی

کنند تا با احساسات منفمی در زممان ظهورشمان     اثرات آن به ما کمک می
بیشتر  د نمایی . این مطلب در ادامه در نگاه دکتر مارتین سالینگمنبرخور

 مورد توضیح قرارگرفته است
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مارتین سالینگمن رئیس سابق انجمن روانشناسی امریکا در ارتباط با 
گذشته  یها طی دههدر نویسد. های بیماری و سالمت می های مدل تفاوت

عنموان نمونمه    ست، بهشده ا روانشناسی، بیشتر بر روی پیشگیری متمرکز
اسمکیزوفرنی ممورد    سمردگی و ماننمد اف  چگونگی کماهش مشمکالتی بمه   

 مانند چگونگی کاهش نور سؤاالتی به اند. دراین مطالعات متعدد قرارگرفته
بحمث و تحلیمل    سماالن ممورد  گسطح خشونت در میمان کودکمان و بزر  

صورت مشخص مدل درمان برای بیمماری در پاسم     قرارگرفته است. به
ها کممک شمود تما بما ایمن       کند که باید به انسان این سؤاالت، بیان می به

آن نویسمد،   ممورد ممی    این لینگمن اما درامشکالت کنار بیایند. مارتین س
ای  ایمن اسمت کمه ممدل      چیزی که ما در طی پنجاه سال گذشته آموخته

مانند افسمردگی(   )بهسمت پیشگیری از مشکالت روانی به بیماری، ما را
ایم  کمه    دهد، ما متوجه شمده  کند. مارتین سالینگمن ادامه می نمی هدایت

های اجتماعی،  بینی، شجاعت، مهارت مانند خوش های فردی به توانمندی
پشمتکار و ظرفیمت انسمان بمرای      ،ایمان، اخالق کماری، امیمد، صمداقت   

گیرند.  روانی قرار می یها یماریبمقابل مانند یک سپر در عملکرد بهینه به
دهد من بر این باورم که برای جلموگیری از اسمتفاده از ممواد     مه میاو ادا

مخدر توسط کودکان بهتمرین پیشمگیری درممان نیسمت، بلکمه بهتمرین       
شود از شناسمایی و پمرورش اسمتعدادهایی کمه ایمن       پیشگیری شامل می
همای   دیگر تمرکز بر روی استعدادها و توانمندی عبارت کودکان دارند. به
توانمد از بمروز بسمیاری از مشمکالت      ها ممی  رورش آندانش آموزان و پ
 است. شده دادهاین مبحث در ادامه بیشتر توضیح  جلوگیری کند.

سالمت پرورش ظرفیت برای مقابلمه بما رخمدادهای    ویش پمدل  در
. پرورش ظرفیت به معنای ساختن از اهمیت باالیی برخوردار استمنفی 

یشتر به جس  خود دقمت  یک سیست  روانی محافظ است. برای تشریح ب
که ما یک جس  قوی داریم ، آیما ایمن اممر      افتد وقتی کنید چه اتفاقی می
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البتمه خیمر، برخموردار     !شوی ؟ مریض نمی هرگز بدین معنی است که ما
شموی  و   بودن از یک جس  قوی بدین معنا است که ما کمتر مریض ممی 

آوریم ،   تر سالمت خود را به دسمت ممی   شوی ، سریع که مریض می وقتی
ها  که قوت بخشیدن به استعدادها و توانمندی این دقیقا  همان کاری است

بینممی،  هممایی مثممل، خمموش دهممد. توانمنممدی روح انسممان انجممام مممی بمما
گرایی، معناگرایی و حضور ذهن، منجر به تقویت سیسمت  دفماعی    هدف

را را که ما با آن جهان اطرافمان  لنزیها  شوند. این قابلیت روانی فرد می
ها ظرفیت روانمی افمراد را بمرای مقابلمه بما       دهند. آن نی  را تغییر میبییم

تواننمد بما شمرایط     ها بهتر ممی  درنتیجه انسان ،دهند مشکالت افزایش می
ای که الجرم در زندگی افراد به وجود خواهنمد آممد    سخت و غیرمنتظره

 طور کامل نسبت به شمرایط سمخت   برخورد کنند. چراکه هیچ زندگی به
فمرض کنیمد مما یمک موتمور      برای تشریح بیشتر پذیر نیست.  غیر آسیب

ن یک ماشین بمزرگ  آ ماشین باقدرت ک  داشته باشی  و بخواهی  توسط
احتمال فراوان موتور ک  قدرت توانایی  را از سراشیبی تندی باال ببری ، به

این کار را نخواهد داشت، اما اگر موتور ماشین ما پرقدرت باشد احتمال 
یشتری وجود دارد تا از آن سراشیبی با راحتی نسبی بیشتری عبور کنی ؛ ب

های خود درواقع ما موتور روانی خود  به زبان استعاری با تقویت ظرفیت
تموانی  بما احساسمات منفمی      در این حالت بهتر ممی  ،بخشی  را بهبود می

بماالتری از   رضایتمندیکه  شود یممنجر  تیدرنهااین امر مواجه شوی . 
عوامل مؤثر بر سطح در ادامه در فصل سوم کتاب  زندگی را تجربه کنی .

 .رندیگ یمی مورد تحلیل قرار ها از زندگ انسان رضایتمندی
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 هسفصل 
 

 از زندیی راایتمندیسح  بر مؤثرعوامل 

 مقدمه

قمرار   در مورد انسمان ی اساسی ها پرسش ۀزمری که در سؤاالتیک از 
همایش در   با تمام نیازها و کاستی یپذیرش ذات آدم، تقابل میان ردیگ یم

است؟ ایمن عقایمد بیشمتر توسمط      آلایدهمقابل پرورش دادن یک انسان 
نگماه شمخص بمه    نموع   کند یماو بیان دکتر توماس سوئل مطرح شدند. 

زنمدگی را انتخماب کنمد.     شمکل مشخصمی از   شود او خودش باعث می
 اول ۀ، دسمت کنمد  یته تقسمی  مم  دکتر سوئل مردم را به دودسارتباط  یندرا

هسمتند کمه     اشخاصمی  دوم ۀدست و محدود دیدگاهی که هستند مردمانی
مردممانی کمه دیمدگاه     .دارنمد  ینامحدود نسمبت بمه ذات آدمم    یدیدگاه

 ریرناپذییدارند ذات انسان تغ محدود نسبت به طبیعت انسان دارند اعتقاد
آینمد و ایمن    یما ممی  مشخصی به دن های یژگیوو  ها با غرایز است، انسان
. مانند یهمواره تغییرناپذیر باقی مدر طول عمر فرد و غرایز  خصوصیات

کننمد   واقعیمت دریافمت ممی   از  یمعتقدند اطالعاتی که آدم اشخاصاین 
ها به دنیا آمده است و  های ذاتی او هستند که فرد با آن ظرفیتتحت تأثیر

پمذیرش قمرار    ممورد نقایصی که وجود دارند تغییرناپذیر هستند و بایمد  
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بگیرند. افرادی که دارای دیدگاه محدود نسمبت بمه زنمدگی هسمتند در     
تممام  همایش، انسمان را با   هما ومحمدودیت   مقابل ذات انسمان و ظرفیمت  

 نآ یمبنما کننمد؛ وسمپس بر   قبمول ممی   نده که هسمت نگوآنهایشان  یکاست
هتمر  ها را به سممت ب  کنند تا آن کاستی راهکارهایی را ایجاد می ها، نقص

شدن هدایت کنند. فالسفه و روانشناسانی که به نظریه دیمدگاه محمدود   
سازند تما   های آموزشی را می ها و سامانه دارند، انستیتوها، آکادمی اعتقاد

را بمرای بهبمود زنمدگی فمرد      هنمودهمایی های انسانی ر مبنای ظرفیت بر
ن نوع از الگوهای کالمی در ای یتعیین کنند. در کالم فرانسس بیکن، یک

 ".برداری شود طبیعت فرماندار باید فرمان" کند یرویکرد بیان م

ها قرار  های انسان در طرف مقابل دیدگاه نامحدود نسبت به توانمندی
تغییر است و این  انسان قابلفطرت  معتقدند تفکر ۀن این شیوادارد، پیرو

بماور  ا هم  گردد تا بخواهد آن را تغییمر دهمد. آن   ها برمی به خود انسان امر
و  آلایدهتوان نقایص انسان را برطرف کرد و از وی یک انسان  می دارند

بدون نقص ساخت. هدف فالسفه، روانشناسمان و مؤسسمات آموزشمی    
اسمت.   رممانی آتغییر ذات انسان و ساختن انسانی یرو این روش فکری پ

 :نویسمد  راستا بنجامین کانستند فیلسوف و سیاستمدار فرانسوی می دراین
 ".سازدمی را او گرایی است که سرنوشت آلهش انسان برای ایدتال"

، نگارنده معتقد است ذات انسان در باال در ارتباط با مباحث ذکرشده
هما   انسمان شمد  ذکمر   تمر  شیپکه  طور همان در این نورتغییرناپذیر است. 

ها در زممان   این ویژگی و ها، تمایالت و غرایزی مشخصی دارند ویژگی
کمه   اقمداماتی ، بنمابراین گی یک فرد تغییری نخواهنمد کمرد؛   محدود زند

 ایمن  درک اول ۀپیونمد انجمام دهمد در درجم     یمن اتوانمد در  ممی  شخص
در . اسمت هما   از آن بهینمه وری  بهرهس پو س تمایالت و غرایز ها، ویژگی
 و ی، نیازهما آدمم ذات  کنمد بما احتمرام بمه     یمم نوشتار تالش این  بارهاین 

دهد که توسمط عمموم ممردم جامعمه      ارائهی را راهکارهای ،هایش کاستی
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ی  باشند. تعم قابلمردم  ۀقاطبشده برای  بینی یشپنتایج  ؛ وباشند اجرا قابل
در  هما  انسمان همای   یژگمی وین تمر  ناب ۀتوسعلذا این کتاب پویشی برای 

در ایمن مسمیر    از زندگی اسمت.  ها آنرضایتمندی  راستای افزایش سطح
 ممؤثر در ارتبماط بما عواممل    میرسکی و اد دینر سونیا لیبو نتایج تحقیقات

 قرارگرفتمه  اسمتفاده  موردی زندگاز  ها انسانیش سطح رضایتمندی برافزا
 دهممد یمممنشممان شممریح بیشممتر نتممایج تحقیقممات ایممن دواسممت. بممرای ت
از زندگی ترکیب تعامل سمه عاممل، ظرفیمت ژنتیمک فمرد،       رضایتمندی

دراین نور در ادامه . است ی درونیرهایو درنهایت متغ یرهای خارجیمتغ
از زنمدگی ممورد    هما  انسمان ارتباط با سطح رضایتمندی این سه عامل در

 .اند قرارگرفتهتوضیح 
 
 از زندیی راایتمندیسح   برها  ژن اثر

ها از زندگی توسط،  انسان رضایتمندییکی از مطالعات مه  بر روی 
کن و تلگن  یا  شده است. در این مطالعه سؤالی که ای کن و تلگن انجام

ها  انسان رضایتمندیها در سطح  ژن اثرکردند پاس  دهند میزان  سعی می
کردند بفهمند چقدر شمرایط زنمدگی در    می کوششها  از زندگی بود. آن

ها از زندگی تأثیرگذار  انسان رضایتمندیها در مورد  قیاس با ظرفیت ژن
 دگیزنم  از رضمایتمندی  سمطح  ۀبمه مطالعم   ناست. برای ایمن کمار آنما   

تی نسممبت بممه یکممدیگر  متفمماو درشممرایط کممه پرداختنممد دوقلوهممایی
کممن و تلگممن متوجممه شممدند  یا بودنممد. موضمموعی کممه افتممهی پممرورش

در  کمه گماه  باورنکردنی بود، میزان باالیی از شباهت بمین ایمن دوقلوهما    
کردند وجود داشت. درنهایمت ایمن تحقیمق     های متفاوتی زندگی می قاره

در این  تلگن و کن ای شد، هشتاد ۀدر ده تیراژپرای  منجر به چاپ مقاله
 نامیدنمد؛  اتفاقی ۀها از زندگی را یک پدید مقاله سطح رضایتمندی انسان

افمزایش  برای انسان تالش ": رساندند پایان به چنین این را مقاله سپس و
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برای بلندقدتر  کوششمانند  ، درست بهسطح رضایتمندی خود از زندگی
 ".بیهوده استتقالیی  جهد،این  بودن است، بنابراین

دهد مشکل بزرگی که درنتیجه گیری در  تل بن شهر توضیح میدکتر 
 موردتحقیمق  جمعیمت  ۀباال وجود دارد معضل توجمه بمه قاطبم    پژوهش
 رضمایتمندی  درمیمزان  هما  ژن کمه  دهند می نشان تحقیقات اگرچه. است
 متفاوت تجربیات هستند، مؤثر وی زیستن شاد سطح و زندگی از انسان
دیگری نیز بر سطح رضایتمندی انسمان   های مؤلفه اند کرده ثابت ها انسان

صحت دارد که بخش بزرگمی   مطلباز زندگی تأثیرگذارند. درواقع این 
شمان از زنمدگی بمه وجمود      از مردم هیچ تغییری در سمطح رضمایتمندی  

هستند افرادی که در طول حیات خویش تغییراتمی   ،این وجود ید باآ مین
، بمه عنموان مثمال   کنند.  در سطح رضایتمندی خود از زندگی ایجاد می را

بماالی دو متمر در اسمتخری بما     و این احتمال وجود دارد که فردی با قد 
، ایمن درسمت   برای تشریح بیشمتر  ،دمتر غرق شو عمق متوسط ده سانتی

متر است اما ممکن است اسمتخر   است که متوسط عمق استخر ده سانتی
هایی در استخر وجود داشته باشند که بیشتر از  و مکان بزرگ باشد خیلی

توانمد   ده متر عمق داشمته باشمند. درواقمع حتمی یمک مثمال نقمض ممی        
 مختلمف  افمراد  ۀارتبماط مشماهد   گیری تحقیق باال را رد کند، دراین نتیجه
 زنمدگی  از افمراد  رضمایتمندی  سطح در تغییر دهدمی نشان مطالعه مورد

 سممطح در تغییممرات کممه زمممانی در راسممتا ایممن در. اسممت پممذیر امکممان
 ایمن  دیگمر  سمؤال  شود، می مشاهده زندگی در فرد یک تنها رضایتمندی

پذیر  زندگی امکان ها از سطح رضایتمندی انسانست که آیا تغییرات درنی
سممطح ش ایممن اسممت کممه چگونممه ایممن تغییردرپرسمم خیممر، اسممت و یمما
مثال نقض  ،اینبر عالوه ؟شود یها از زندگی حاصل م انسان رضایتمندی

 بمه  پای باال نگرانی ۀدیگر خود من )نگارنده( هست . من با ظرفیت تجرب
من کممک بسمیار زیمادی در     گذاشت ؛ اما روانشناسی مثبت به جهان این
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برای به نگمارش   نهادهترین  ای  کرد؛ و شاید مه  زندگی شخصی و حرفه
در ایمن  شمد.  با نآ یدرآوردن این کتاب پاس  گرفتن خود من از محتوا

در  1661وفور تجربیات مشابه، ای کن الیکر و تلگن در سال  بنا بهنور، 
 درگذشته که ای مقاله در نظرشان که کنند می بیان تایمز، ۀمصاحبه با مجل

ها از زنمدگی   انسان رضایتمندیسطح  نیقی اشتباه هست و به منتشر شده
زایش سطح رضمایتمندی  در اف ها ژن ریتأثدر ادامه میزان  تغییر است. قابل
 .ردیگ یمی قرار بررس مورداز زندگی  ها انسان
درصد از تغییرات  قریب به پنجاه دهد، یمطالعات متعدد نشان م جینتا

های افراد بستگی  ها از زندگی به ظرفیت ژن انسان رضایتمندیدر سطح 
های مشخصی از رضایتمندی  ها با ظرفیت دیگر تمام انسان عبارت دارد. به

آیند، برخمی از کودکمان بما صمورتی      زندگی و شاد زیستی به دنیا می از
تر و بقیه بااحساس رضایتمندی کمتر چش  به  تر و اخالقی خوش خندان

گشایند. ممکن است این سؤال در ذهن شما ایجاد شود که آیما   جهان می
های ذاتی مشخص از  یک واقعیت تل  نیست که ما با ظرفیت اهیتاین م
. پاسم  اینجاسمت کمه ایمن     آیمی   یم یااز زندگی به دن دیرضایتمنسطح 

موضوع خوب یا بد نیست، این امر یک حقیقت اسمت و بایمد پذیرفتمه    
گونمه کمه   نآ دیم طور که قانون جاذبه یک امر مسل  اسمت و با  شود همان

اگر شما محل استراحت ، و درک شود. برای تشریح بیشتر پذیرشهست 
نزدیکمی سماحل   ممد در  و نون جمزر بمه قما   التفاتشب بدون خود را در

همای آب بمر روی    صبح مو  یاحتمال فراوان در نزدیک انتخاب کنید. به
صورت شما شناور خواهند شد؛ اما اگر قوانین جاذبه و جزر مد دریما را  

هنگمام   همای دریما را در   وانید زیبایی مو ت گونه که هستند بپذیرد، می آن
 های مختلف سواری و ورزش مو های آب برای  طلوع ببینید و یا از مو 

هایمان  ظرفیت ژناز هتربردن ب  چگونگی بهره درادامه به .استفاده کنید 
 .شود یاشاره م
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در ارتباط با آنچه در باال ذکر شد ممکن اسمت ایمن سمؤال در ذهمن     
هایمان بهترین نصیب را  توانی  از ظرفیت ژن شما ایجاد شود، چگونه می
رسش به مثالی که در ادامه آورده شمده اسمت   ببری . برای پاس  به این پ

ای تبمدیل شموید    توجه کنید. برای اینکه شما به یک بسکتبالیست حرفمه 
مانند قدبلند را داشته باشید، امما   های فیزیکی به نیاز دارید، برخی ویژگی

مانند لبرون جیمز کمه قدبلنمدی نیمز دارد،     به ماهرهای  حتی بسکتبالیست
-قامت د، نسبت به افرادی که کوتاهتمرین نکنن اسیشنرکا ای یوهاگر به ش

در ممورد سمطح    مبحمث تر عممل خواهنمد کمرد. ایمن      تر هستند ضعیف
هایی که بهتمرین   کند، انسان ها از زندگی نیز صدق می انسان رضایتمندی

های خمود   ظرفیت ژنتیک را برای شاد زیستن دارند، اگر بر روی مهارت
اری انجمام ندهنمد،   ذگزندگی سرمایهاز  رضایتمندیبرای افزایش سطح 

ها از زندگی تغییر پیدا نخواهد کمرد؛ در ایمن نمور     آن رضایتمندیسطح 
 یمی تقال ،یخمود از زنمدگ   یتمندیسطح رضما  شیافزا یتالش انسان برا

در افمزایش  ی خمارجی  رهما یاثمر متغ  مالحظهدر ادامه به  .است ارزشمند
 .شود یها از زندگی پرداخته م سطح رضایتمندی انسان

 
 از زندیی راایتمندیسح   ی خارجی بررهایمتغاثر 

نمونه امکانات مادی، جایگاه اجتمماعی،   عنوان بهیرهای خارجی )متغ
سمطح  برتواننمد   یکمه مم   ی هستنداملوعمد، نوع شغل و غیره( آمیزان در

نتمایج مطالعمات    ارتبماط  یمن درابگذارند.  افراد از زندگی اثر رضایتمندی
ها در  ازحداقلمندی  امکانات مادی فرد فراتر از بهره دهد متعدد نشان می

 یرتمأث   انسمان از زنمدگی   رضمایتمندی روی سمطح   نمدرت بمر   زندگی به
سمطح  نزدیک به ده درصمد از تغییمرات در   تقریبی صورت گذارند. به می

 نیم در اها از زندگی تحت تأثیر شرایط بیرونی است.  انسان رضایتمندی
هما از   سطح رضمایتمندی انسمان  بر مؤثر جیی خاررهایمتغ یکی از نهیزم
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زندگی زیستن در شرایط استبداد در مقابل حیات در جوامع آزاد اسمت.  
گیرنمد و   هایی که تحت ظل  و ست  قرار ممی  مثال زنان در محیط عنوان به

کمه در جواممع آزاد زنمدگی     بمانوانی عموما  نسبت به  ،شوند سرکوب می
از  رضمایتمندی سطح  شتری دارند ازو استقالل و حق انتخاب بی کنند می

بیشمتر   لنگمر آلمن   این موضموع در مطالعمه   .برخوردارندزندگی کمتری 
 است. شده  دادهتوضیح 

زنمدگی در شمرایطی متفماوت بمر      ریتأثبرای ارزیابی میزان آلن لنگر 
سالمندان انجام داد. او  یها ای را بر روی اعضای خانه مطالعه ساالن، کهن

های سالمندان را به دو گروه تقسی  کمرد،   ساالن خانه در این تحقیق کهن
. کردنمد  ممی  زندگی قیمت گران و لوکس سالمندان ۀخان گروه اول در یک

 دریافمت  را کردنمد  ممی  تقاضما  کمه  را خدماتی تمامی آنجا در سالمندان
 الزم امکانمات  تمامی از سالخوردگان دوم، سالمندان ۀ. در خاننمودند می

ای داشتند در بیشمتر  وسیله ها نیاز به مثال اگر آن عنوان به. نبودند برخوردار
مشابه آنان باید کارهای  ای یوهکردند، به ش را تهیه می مواقع باید خود آن

 دادند. را انجام می خویش مربوط به نظافت شخصی و مراقبت از وسایل
همای   ساالن در خانه آلن لنگر پس از هجده ماه حضور کهن ارتباط نیدرا
افمراد   داد یمنتایج تحقیق وی نشان ها پرداخت،  آن ۀسیمندان، به مقاسال

در قیماس   ،بودند بهره یحاضر در گروه دوم که از بسیاری از تسهیالت ب
و عوارض افسردگی  هستندتر  جسمی سال نظر سالمندان گروه اول، ازبا 

صورت موازی در قیماس بما سمالخوردگان     . بهشد یها دیده م کمتر در آن
کردنمد و از   ساالن گروه دوم احساس استقالل بیشتری می ه اول کهنگرو

ی ها افتهیحقیقت نبود،  این تمام رژی باالتری برخوردار بودند؛ اماسطح ان
   در طی هجده ماه پس از شروع مطالعه، احتمال زنده ،داد یمتحقیق نشان 

ه ول بودسالمندان گروه ادرصد بیشتر از گروه دوم تا پنجاهبودن سالمندان 
ترین تفاوت بین دو گروه ایمن   دهد مه  . دکتر آلن لنگر توضیح میاست
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بود که سالخوردگان گروه دوم حق انتخاب بیشتری داشتند و موظف بمه  
ها  وقتی انسان دهد یمتوضیح . دکتر لنگر بودندانجام امور شخصی خود 

سطح بر روی  امرنجام دهند، این ا راکنند که کارهای خویش  انتخاب می
 ۀخان نیتر خواهد بود؛ بنابراین لوکسها از زندگی اثرگذار آن رضایتمندی
 داده بیشمتری  انتخماب  حمق  هما  انسمان  بمه  نآدر که است خانه سالمندان

های دموکرات و خودکامه  مشابه این امر در مورد رژی  یاقی. به سشود می
نیمز   ددهنم  یمم سطوح متفاوت از استقالل را  ۀتجرب ۀاجاز ها انسانکه به 
یکی از دالیلی که نتایج مطالعات متعدد نشان  ارتباط ین. دراکند یصدق م

های دموکرات شادتر هستند این است کمه   ها در حکومت انسان دهند یم
های دموکرات مردم حق انتخاب بیشتری دارند؛ در این نور این  در دولت

ینمی کننمده   ب عوامل اصلی پیشعنوان یکی از تواند به تنهایی می امر خود به
 از زندگی تلقی شود. افراد رضایتمندی

سمطح  ی اثمر متغیرهمای خمارجی بر   ۀنیزم متنوعی درتحقیقات بسیار
یکمی از   ارتبماط  نیم ا شده است. در ها از زندگی انجام انسان رضایتمندی

که برای به دست  گیلبرت انجام شد.او اساتیدی را تحقیقات توسط دنیل
مطالعه  اضای کار داده بودند را موردعلمی تق آوردن فرصت کاری هینت

 همایی متفماوت پرسمید در    مصاحبهداد. دکتر گیلبرت از متقاضیان در قرار
چقدر شما  دیعلمی موردنظر خود را به دست آور که مقام هینت  صورتی

خوشحال  خیلیدادند  احساس رضایت خواهید کرد؟ متقاضیان پاس  می
هما   آن سمال دست آوردن  به یخواهی  شد، این جایگاهی است که ما برا

 ۀمنزلم  علممی بمه   هینمت  موقعیمت دست آوردن  به ای  و کار و تالش کرده
ها  گیلبرت از آن. سپس دکترخواهد شدمبدل  واقعیتاست که به  ییارؤی

شرایط خودخواهید بود؟ پرسید برای چه مدت شما راضی وخوشحال از
است کمه مما    آرزویی این چراکه مان، زندگی ۀها پاس  دادند برای ادام آن

ایم . پمذیرش در جایگماه     ها تمالش کمرده   برای به دست آوردن آن سال
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 کیفیمت تمر خواهمد کمرد و ایمن دسمتاورد       چیز را آسان علمی همه هینت
زندگی ما را به شکل کامل تغییر خواهد داد؛ و سمپس دکتمر گیلبمرت از    

را بمه   علمی هینت موقعیتها پرسید، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر شما  آن
دادنمد مما احسماس غم  و استیصمال       دست نیاورید؟ متقاضیان پاس  می

ها پرسید برای چه زمانی شمما   خواهی  کرد. در ادامه دکتر گیلبرت از آن
صمورت غالمب    هما بمه   این احساسات منفی را تجربه خواهید کرد؟ و آن

علمی را در دانشگاهی دیگر بمه   دادند تا زمانی که جایگاه هینت پاس  می
 یهما  رشیتحقیق پس از اعالم نتمایج پمذ   نتایجدست آوری . در ادامه به 

 .شود یعلمی پرداخته م هینت
علمی دکتر گیلبرت مجمددا    با گذر زمان و اعالم نتایج پذیرش هینت

داد  ها نشان ممی  نتایج اعالم پذیرش رفت، خود ۀبه سراغ مخاطبین مطالع
انمد و برخمی    سمت آورده علمی را به د برخی از متقاضیان موقعیت هینت

اند. دکتر گیلبرت از متقاضمیانی   داده  دست دیگر این موقعیت شغلی را از
احساسشمان   در ممورد  ،علمی را به دسمت آورده بودنمد   که جایگاه هینت

کردند، بمه میزانمی    خود را بسیار مثبت توصیف می عواطفها  پرسید. آن
زیادی داشمتند؛ و   ربسیاحس موفقیت  حال تجربه نکرده بودند و که تابه

علمی را بمه   سپس دکتر گیلبرت به سراغ افرادی رفت که موقعیت هینت
کردند و مطمنن  می زیادیها احساس درماندگی  دست نیاورده بودند. آن

هما هممراه خواهمد بمود.      طوالنی این احساس با آن یبودند که برای مدت
، تحقیق در کنندگان نظرهای شرکتدکترگیلبرت پس از ثبت مشاهدات و

و همکمارانش   اوشش ماه بعد مجددا  به دیدارشان رفت، موضموعی کمه   
یافتند این بود که تقریبا  تمام افرادی که موقعیت شغلی را به دست آورده 

از زندگی قبل از دریافت نتمایج   رضایتمندیو یا نیاورده بودند به سطح 
 پمیش از  هما  اگر آن برای تشریح بیشترعلمی بازگشته بودند.  جذب هینت

از زندگی باال و یما   رضایتمندیسطح علمی از اعالم نتایج پذیرش هینت
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پایینی برخوردار بودند، شش ماه بعد هیچ تغییری در سطح رضمایتمندی  
 تحمولی دیگمر همردو گمروه      عبارت نگرفته بود. به شکلها از زندگی  آن

از زنمدگی تجربمه کمرده     رضمایتمندی موقت را در زندگی خود ازلحاظ 
ی بازگشمته  زنمدگ  از خود رضایتمندی ۀبه سطح پای با گذر زمانند و بود

کمه در   یافمراد  یبمر رو  کمنیبمر  پیم لیمشابه را دکتمر ف  قیتحق بودند.
. در شده بودنمد انجمام داد    پول برنده یادیمقدار ز یالتر یها یکش قرعه

 .شود یمرداخته پادامه به بررسی نتایج این مطالعه 
در ممورد میمزان تغییمر کیفیمت     یلیپ بریکمن تحقیق دکتر فی ها افتهی

 نیم از زنمدگی ا  رضایتمندی، سطح دهد یمنشان التری برندگان  زندگی
ها پس  ، اما آنودش افراد پس از دریافت جایزه برای مدتی دچار تغییر می

خمود از زنمدگی    رضمایتمندی  ۀیاز زمانی نزدیک به شش ماه به سطح پا
هایی کمه شمرایطی    در مورد انسان نونقا. از سوی دیگر این ردندگ بازمی

عنموان   کند، بمه  دشوار را در زندگی خود تجربه کرده بودند نیز صدق می
دهد افرادی که از یک تصمادف راننمدگی    نمونه نتایج تحقیقات نشان می

 زنمدگی  از خمود  رضمایتمندی  ۀاند، با گذر زمان به سطح پایم  دیده آسیب
دهد ثروت  نتایج تحقیقات متعدد نشان میموازی  طریقه به .گردند بازمی

ها از زنمدگی در ارتبماط    انسان رضایتمندیمادی به میزان کمی با سطح 
اندازه کافی  البته این مبحث بدین معنی نیست که اگر فردی غذا به .است

ای برای زندگی کردن ندارد و آسمان تنهما   برای خوردن ندارد و یا خانه
ایشمان از   رضایتمندیتأثیری بر سطح  مد ویآسقف اوست، افزایش در
ممد  آشخص مطمننا  به دسمت آوردن در  نآ یزندگی نخواهد داشت. برا
او از زنمدگی   رضمایتمندی ها و افمزایش سمطح    موجب اکتساب حداقل

)نیماز بمه غمذا، محلمی بمرای       اما فراتر از نیازهای پایه افراد؛ شدخواهد 
زها برطرف شده باشمند  که این نیا زندگی و حداقل تحصیالت( و مادامی

او از زنمدگی   رضایتمندی حدمد مادی فرد تفاوت کمی را در آسطح در
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از  داافربر سطح رضایتمندی درونی  متغیرهای اثر. در ادامه کند یایجاد م
 زندگی مورد توضیح قرار خواهند گرفت.

 
 زندیی از راایتمندی سح  بر درونی متغیرهای اثر

ها از  انسان رضایتمندیرصد بر سطح به چهل د قریبنهایی که  عامل
بمر   .شمود  یمم درونمی نامیمده    متغیرهای ۀزندگی اثربخش است، مجموع

 ممرگ  و یریم گ شمکل  خلق، منجر به ها مؤلفه این متعدد قاتیتحقمبنای 
در قلممرو   شمود  یمم نوشتار بحمث   نیدر ا راستا نیدرا. شوند یمواقعیت 

از تعاممل   متمأثر نمدگی  از ز ها انسانی درونی سطح رضایتمندی رهایمتغ
 )نمودهمای بیرونمی   هما  آناثرات و  ها دگاهیها، د باورها، ارزشعامل  نجپ

 ۀواسط بهکه  است (ها انسانجس  )اثرات بر و نمودهای درونی )رفتارها(
 ذکرشمده متغیرهمای  در اداممه  . هسمتند خردورزی با یکدیگر در ارتبماط  

ه ثرات درونی )اثرات اتوجه بب و خردورزی( ها نگرش ،ها ارزش ،)باورها
مورد تحلیمل قمرار    ها آن( ها انسان( و بیرونی )رفتارهای ها انسانجس  بر
را  ذکرشدهی رهایمتغشکل یک چارچوب مفهومی ارتباط بین . رندیگ یم

 .کشد یمبه تصویر 
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خمردورزی و اثمرات    ،هما  نگمرش  ،ها ارزش ،. ارتباط بین باورها2شکل 
 های درونی(بیرونی و نمود های)نمود ها آن

 
 باورها

 شمواهد  بمه  توجمه  بمدون  فمرد  ،آندر کمه  است ذهنی باور، وضعیتی
است. اورتگا ایگما سمت فیلسموف     ماهیتی صحیح کند یمتجربی فرض 

در مرزهمای   انیآدم " :سدینو یم ها انساناسپانیایی در ارتباط با باورهای 
ورهمای  میزان اهمیت با تحلیل بیشتربرای  ."کنند یمباورهایشان زندگی 

است توجه  معروف پالسیبواثرواقعیت به آزمایشی که به  تکوینانسان در
زمایشات متفاوتی را بمر روی  آبرت بنسن استاد دانشگاه هاروارد راکنید. 
ای را که  حامله های ها او زن السیبو انجام داده است. دریکی ازآزمایشپاثر

. دهد یم قرار مطالعه مورد کردند را س میشک  خود احسادردهایی را در
های نخست بمارداری   دوره مانند بسیاری از زنان باردار در ها به این خان 

هما   خمان    بنسن بمه ایمن   آوردند. دکتر باال می خوردند را غذایی را که می
ام که به شمما کممک    گفت من کپسول جدیدی را برای شما فراه  کرده

ر بنسمن سمپس   دکت. دییآ خواهد کرد بر مشکالت و درد شک  خود فائق
این دیگر شما حالت تهوع نخواهید داشت زیرا که  از بعدبه بانوان گفت 

قدرتمند و مفید است. نتایج تحقیق  در درمان درد شما بسیار این کپسول
همای بماردار احسماس     ها خان  مصرف کپسول ۀجیدهد درنت وی نشان می
 ارتبماط  نیم انمد، درا  داده  اند و حالت تهوع خمود را ازدسمت   بهتری داشته

هما   اطالع بودند این بود که این کپسول ها از آن بی مهمی که خان  ماهیت
 گمام  یمک  را خود آزمایش سپس بنسن رابرت دکترفقط شکالت بودند. 

اثر پالسیبو مورد تشمریح   شیآزمادوم از   ادامه مرحلهبرد.در جلو به دیگر
 .ردیگ یمقرار 
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همای بماردار را بما     ن ، گروه دیگری از خما دوم دکتر بنسن ۀمرحلدر 
کپسمول   بمار داد، او ایمن   موردمطالعه قمرار  اولهای مشابه گروه  ویژگی

هما از حالمت تهموع     ها گفت این کپسمول  داد و به آن بانواندیگری را به 
ه او بم  نوبمت ایمن  در ها جلوگیری خواهند کرد تنها با این تفاوت که  آن

ی بمانوان اسمتفاده   جای شکالت مقدار کمی از اپیکاک را در رژی  غمذای 
شموم داروی اپیکماک در ممواردی مثمل      ارتبماط یمادآور ممی    این کرد. در

را بماال  شمده  های غذایی که نیاز است بیممار غمذای خمورده     مسمومیت
د حالمت  دا ممی  نشمان  آزممایش  ۀگیرد. نتیج می قرار استفاده بیاورد مورد
 تبماط ار نیم . دراه استبرطرف شدمصرف داروها  ۀجیها درنت تهوع خان 

در مورد  بانوانتنها با کنترل باورهای  نویسد: می خود ۀمقالدکتر بنسن در
در ادامه نتایج آزمایشی  .داروها، بیماران این آزمایش درمان شدند اثرات
 .گیرد پالسیبو مورد توضیح قرار میاثر  در ارتباط بادیگر 

آزمایش دیگری در جهت بررسی اثر پالسیبو نچه ذکر شد، آافزون بر
نموعی   کمه بمه  را افرادی  او این بارتوسط دکتر بنسن در ژاپن انجام شد، 

کمرد. در   دعموت به آزمایشگاه را داشتند وستی پ گیاه خواص حساسیت
بسته شد، سمپس   این افرادهای  چش ی، داشت چش بدون هیچ  شگاهیآزما

گیاهی برای تشریح بیشتر ه شد.ها تماس داد دو گیاه متفاوت به دستان آن
ان دردمنمد شده بود گیاهی بود کمه   دست راست بیماران مالش داده که به

شمده   ها لمس داده به آن حساسیت داشتند و گیاهی که به دست چپ آن
گونه حساسیت پوستی نداشمتند. در   بود که بیماران به آن هیچ یاهیبود گ

مشخص  صورت ، بهشد ارائهوارونه  صورت بهاطالعات  ادامه به بیماران
شمده    گیاهی که بر روی دست چپ شما تمماس داده  ،فته شدگ ها آنبه 

است گیاهی است که شما به آن حساسیت دارید؛ و گیاهی کمه بمر روی   
ای گیاه است که شما به آن  شده است گونه  دست راست شما تماس داده
تنهما بمه    ،داد ینشان مم  بنسن پژوهش دکترهیچ حساسیتی ندارید. نتایج 
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هما   بماور داشمتند، بمدن آن    دکتر بنسمن های  رفعلت اینکه بیماران به ح
شروع به واکنش کرده است، در این راستا دست چپ ایمن افمراد دچمار    

هما در حالمت    تغییر رنگ و سوزش شدید شده بود اما دست راسمت آن 
شمود نتمایج    یادآور ممی  اکرامنگارنده با در این نور  مانده بود. عادی باقی
خمارجی بمر روی    عواممل  سمت کمه  های پالسیبو بدین معنمی نی  آزمایش
تنها تحت تأثیر باورهای خویش  انیها هیچ تأثیری را ندارند و آدم انسان

، بلکه به این معنی است که باورهای انسمان و قمدرت   هستنداز واقعیت 
و  اعممال  ،ت، تفکمرات امهم  بمر روی جسم ، احساسم     یذهن وی نقش

ها پیمامبران   ی انسانباورها گرید عبارت بهدارند.  اوواقعیت برای  نشیآفر
اهمیمت تعمادل   در اداممه   دهنمد.  آنان خبر می اند که از سرنوشت واقعیت
 .ردیگ یممورد تحلیل قرار فرد و واقعیت  باورهایمیان 
 

 و واقعیت باورهاتعادل میان 

که در ارتباط بما   است یو واقعیت مبحث فرد یمیان باورها همخوانی
بمرای  اسمت.   تیم حمائز اهم  افزایش سطح رضایتمندی فمرد از زنمدگی  

عنموان   نسبت به واقعیت دارنمد. بمه   باورهایی ها انسان ۀهمتوضیح بیشتر 
هاست. در  انسان باورهای از یکی زمین ۀنمونه، قانون جاذبه در سطح کر

ن اممور  آ جمایی کمه در    یطرف دیگر ما واقعیت و جهان اطرافمان رادار
 ذهمن  کمه  اسمت  ایمن  توجمه  لقاب ۀنکتدر این نور افتند.  واقع اتفاق می به

ر  آنچمه درجهمان اطمراف مما     میمان  تعمادل  ایجاد دنبال به همواره انسان
بین اگمر  مشمخص  صمورت  اسمت. بمه   ممان  یدرونم  های و انگاره دهد یم

هما دچمار    وجود نداشته باشمد انسمان   عادلو واقعیت ت ها انسان باورهای
رد تما بتموان   د داکارهای مختلفی وجو ارتباط راه شوند. دراین می یآزردگ

 اشخاصکاری که  نخستینبرای تشریح بیشترورد.آ دست این تعادل را به
تواننمد انجمام دهنمد     هایشمان ممی   شرایط تقابل بین واقعیمت و انگماره  در



 11معجزۀ روانشناسی مثبت    

 

 

 آوردهی که در اداممه  به مثال ارتباط نیاست. درا شانیروزرسانی باورها به
 و ایمد  رفتمه  مماه  ۀکنید، فرض کنید شما سفری بمه کمر   توجه شده است
در ایمن ممورد    کنیمد،  ممی  رها خود دست از ماه ۀکر سطح در را جسمی

ماند، درنتیجه شما باور خمود   شوید که جس  در هوا معلق می متوجه می
 ۀکر به شما که وقتی حال. دهید می قرار ماه سطح در جاذبه ۀرا بر نبود قو

نیمد،  روز رسمانی ک هخمود را بم   یدید باید مجمددا  باورهما  گر بازمی زمین
در ادامه راهکار دوم  .جاذبه وجود دارد نیروی زمین ۀچراکه در سطح کر

 .ردیگ یمدر زمان ایجاد تضاد بین باورها و واقعیت مورد توضیح قرار 
 روشها معموال  ایمن   ترین راه است. عموم انسان دوم اما رایج اهکارر

 دوماه کننمد. ر  اتخماذ ممی   واقعیمت و  شانیرا در شرایط تقابل بین باورها
وجوی فعال بمرای   جستو  واقعیتنسبت به  یتوجه یعبارت است از ب

د. نشمو  ممی  ی ماها به دست آوردن اطالعاتی که منجر به تصدیق پنداشته
برای توضیح این موضوع فرض کنید شما در انتخابات ریاست جمهوری 

 اید و پس از شکست خوردن کاندیدای مورد از فرد خاصی حمایت کرده
جمهمور   شموید کمه رئمیس    رقیب، متوجه می دنامزپیروز شدن و تان نظر

 ممورد  کاندیمد جدید بسمیاری از کارهمایی را کمه شمما ممدنظر داشمتید       
غالبما    هما  دهمد. درایمن شمرایط انسمان     ن انجام دهد را انجام ممی تا عالقه

در دهنمد؛ و   ممی توجهی قرار مورد بی یا کنند و اطالعات مربوط را رد می
فعلمی را   جمهمور  تا تصدیق کنند که چمرا رئمیس  دند گر هایی می داده یپ

پرسند این  این راستا شاید تنها سؤالی که از خود میاند. در حمایت نکرده
وحشمتناکی را   اعممال  وقمت  جمهور هایی رئیس باشد که در چه موقعیت

  همان سایه یا عملکرد خیلی ضعیفی داشته است. دراینانجام داده است و
واقعیت را برای   یکن یمطرح که ما م ییها پرسششد تر ذکر طور که پیش

تصمدیق   شود برای که پرسیده می هایی که تنها سؤال ازند و مادامیس میما
 .داشت ندنخوا وجودهرگزشده  مفید انجام،اقدامات ما باشند یباورها
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موجود  واقعیتاما عدم پذیرش  سومافزون بر آنچه ذکر شد، راهکار 
بسمیاری   استالزم به ذکراست.  یت نوینماهو تالش برای ساختن یک 

از رهبران سیاسی موفق جهان از عل  مربوط بمه تغییمر واقعیمت آگماهی     
و  تر کوشند واقعیتی قدرتمندتر و باشکوه می شیارانهوه نوردر این  .دارند
ممردم جهمان    یما  ن خمود و را برای مردم سرزمی تر یمنزوو  تر فیضعیا 

شده است توجمه   آوردهالی که در ادامه برای توضیح بیشتر به مثبسازند. 
که  بیان کردت و دو، جان اف کندی صدر سال هزار و نه صد و ش ،کنید

 آندر  گذاشمت،  خواهمد  قدم ماه ۀبر روی کر انسانیتا انتهای یک دهه 
اختیمار  ایمن رؤیما در  کدام از امکانات الزم برای محقق کردن  هیچ دوران

پذیر است.  که این مه  امکان کرد اذعانکندی  بشریت نبود؛ اما جان اف
ها به وجود آورد. البته تمامی  جدید را برای انسان باوردر این راه او یک 

بمه  اقمدامات ممدون    ۀجم یدرنتو کار سخت و مداوم  ۀواسط این باورها به
ممورد  ین نمو ساخت واقعیت فازهای ادامه مبدل شدند. در نوین واقعیت

 گیرد. توضیح قرار می
 
 نیکوترواقعیت ساخت  مراحل

، یمادگیری اسمت.   تمر  خموب خلق واقعیمت   یندآفر در نخست ۀمرحل
صورت کلی برای اینکمه فمردی بتوانمد     دهد به هووارد گاردنر توضیح می
 کردن سپری به نیاز آورد دست به تخصصی ۀتمام دانش را در یک حیط

دارد. گاردنر از این دوره  مشخص ۀزمین نآ در مداوم کار سال ده حداقل
ن برد. برای تشریح بیشتر، به آثار بتهوو سازی نام می یند آمادهآعنوان فر به

فگانمگ  شمباهات زیمادی بمه آثمار ول    های یک و دو توجه کنید، سمفونی
سمفونی سوم )إرویکما(، رد پمای بتهموون    آمادئوس موتسارت دارند، در

بتهوون خودش را در موسمیقی روز   یوند،پدر این شود.  خوبی دیده می به
پمس از   پرداخمت و  نآ یریادگیکرده بود و برای مدتی طوالنی به غرق 
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صورت خالصه، پیش از اینکه  ها موفق شد آثار جدیدی را بسازد. به سال
دهند، نیاز به یادگیری دارند. در این  بروز خود را ها میزان خالقیت انسان
شب  چ موفقیتی حقیقی درطول یکاهمیت این است که هیائزح اصلنور 
نیامده است. تمام هنرمندان، دانشمندان و یا نویسمندگان تماری     دست به

اند. راز موفقیت تنهما   کرده برای به دست آوردن اهداف خود سخت کار
ن نیسمت بلکمه   آ دست آوردن فقیت و باور به توانمندی برای بهتصور مو
ادیسون،  کالم خورده است. در کار و عشق و عالقه به آن گره موفقیت با
تمالش  و نه درصد کمار  و اصل یک درصد الهام گرفتن و نودموفقیت ح

واقعیمت   خلمق جوی  و  است. در ادامه به توضیح مرحله دوم در جست
 شود. پرداخته مینوین 

ازاینکه فرد کامال  خودش را در  است. پس فراغتمرحله دوم، مرحله 
 اطالعات جدید غرق کرد. سپس زمان اسمتراحت دادن بمه مغمزش فمرا    

دهمد تما اطالعمات در     این حالت فرد به خودش اجمازه ممی   رسد. در می
مغزش استقرار پیدا کنند. این مسنله اتفاقی نیست که اکثر افراد بهترین و 

آوردنمد کمه مشمغول بمه      دست می ترین نظرات خود را زمانی به قانهخال
شمود   نقل ممی   خصوص نیدر اهستند.  دنیانجام کاری متفاوت و یا آرم

سپس ناگهمان   گذراند و را در شهرسالزبورگ می ها که موتسارت ساعت
ید، ممن  گو توانست سمفونی جدید خود را بشنود. او در این مورد می می
ور بتهموون  طم  یمک ثانیمه بشمنوم. هممین    تموان  یمک سممفونی را در    می

 مشمغول  حرکمت  بمه  خمود  ۀنقلی ۀشهر با وسیلهای طوالنی را در ساعت
صورت  گرفت. به وی شکل میموسیقی در ذهن  ۀقطع در لحظه و شد می

اعصماب   ددتمم  هما زممان کمافی را بمرای     متضاد در جهان امروز، انسمان 
احت کردن نوعی اند که استر ها بدین گمان دهد، چراکه آن اختصاص نمی

اکه مغمز  حقیقت این نوعی برداشت غلط است چراتالف وقت است. در
فمزایش  حال پردازش اطالعات است و ذهمن بمرای ا  ها همواره در انسان
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دارد؛ و این همان علتی است که وقتی  شیهای آسا خالقیت نیاز به زمان
در ی خود ها سؤالبرای هایی نیز  حل شوند راه ها از خواب بلند می انسان

ها همواره مشغول حمل مشمکل    دست دارند. چراکه ذهن نیمه هشیار آن
های  مانانسان دیگری نیاز به زدراین راستا رهبران بیشتر ازهربوده است. 

ها باید همواره نسبت به اقدام بعدی برای شمرکت   دارند، زیرا آن فراغت
 اسمتراحت  های زمان ارتباط دراین. بیندیشند خود اقتصادی ۀو یا مجموع

اهمیمت   ه بهد کرد. در ادامخواهن شایانی کمک ها آن ۀحافظ و خالقیت به
 .توجه کنیدنیر وجوی پ جستهای در برای موش آرمیدنهای  زمان

اثمرات مثبمت    در ممورد  ارزشمندی مقاالت گذشته ۀدهیک در طول 
 پمژوهش یمک  عنموان نمونمه در   یافتمه اسمت. بمه    انتشاراستراحت کردن 

 ۀای را بمر روی نحمو   تی مطالعمه  ای شمند دو تن از اساتید دانشگاه امارز
ن آ پنیر و بعد از پیدا کمردن  وجوی جست زمان در ها موش مغز عملکرد

 هما  آن یوقتم  دهمد  هما نشمان ممی    این موش اسکن مغز ۀجینتانجام دادند.
گردند هیچ یادگیری در مغزشان اتفاق  کنند و به دنبال پنیر می حرکت می

دهمد   ها ر  ممی  ارتباط یادگیری تنها درزمانی برای موش افتد. دراین نمی
های خود برای  مرور تالش  کشند و به وجوی پنیر دست می که از جست
ها  موش  های ناموفق پردازند، دراین مورد تجربه فس مین درقآ پیدا کردن

شود و به پیدا کردن  از کوشش برای پیدا کردن پنیر منجر به یادگیری می
 بمرای  تنهما  نمه  بماال  تحقیمق  ۀ. نتیجم انجاممد  یم محل احتمالی اختفای آن

 بلکمه  ندارنمد،  را کتماب  ایمن  خواندن توانایی فعلی زمان در که ها موش
، تکمرار در  برای توضیح بیشمتر تواند سودمند باشد.  یز مین ها انسان برای
شمود از ارتبماط ممداوم     برای رسیدن به یک همدف، متشمکل ممی    تالش

ینمد منجمر بمه درک    آها، این فر مکانیس  یادگیری و حافظه در مغز انسان
روی وقتمی پمس از    شمود. ازایمن   کامل یک مسنله و کمک به حل آن می

 رجموع  خمود  موقت ۀعات موجود در حافظگذراندن یک تجربه به اطال
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 ما توانایی و انسان بلندمدت ۀاطالعات در حافظ ۀرذخی احتمال کنی ، می
؛ بنابراین تأثیر زمان استراحت هرگز نباید در ابدی یمبهبود  مسنله حل در
 ل مسنله ک  قلمداد شود.یند یادگیری و حآفر

ر پالکر اشماره  یند یادگیری دکتآدر مورد ارزش زمان استراحت در فر
انتقال اطالعات و آموزش نیستند، آمموزش از   ۀلیکند کلمات تنها وس می

دهمد سمکوت بمرای     گیرد. وی توضیح می طریق سکوت نیز صورت می
انمد   اند و یا شمنیده  کند تا بر روی آنچه گفته ها فرصتی را فراه  می انسان

میمق  تأمل کنند. درواقع سکوت در زممان یمادگیری بمه تحلیمل، درک ع    
کنممد. اگرچممه شمماید در دنیممای  موضمموعات و حممل مسممنله کمممک مممی

 از بسمیاری  ۀگمشمد  مجمال پرسروصدای امروز زمان آرامش و سکوت، 
ارتباط مردمان کشورهای متفاوت نسمبت بمه سمکوت     باشد. دراین افراد

مثمال سرخپوسمتان امریکما بمرای      عنموان  رویکردهای گوناگونی دارند، به
حضور دارند بدون آنکه کلممات زیمادی بمین    ها در کنار یکدیگر  ساعت

از ممالمک حضمور ممردم در کنمار      سیارید؛ اما در بنها انتقال پیدا کن آن
از  هما  رهیم شود. آن ت احترامی تلقی می یکدیگر بدون حرف زدن نوعی بی

کننمد. در   کلمات برای پر کردن خألهای عاطفی میان خمود اسمتفاده ممی   
 شود. یند خلق واقعیت پرداخته میآفری در نهای ۀادامه به توضیح مرحل

 ایمن  در. هاسمت ایمده  ارزیمابی  واقعیت خلق یندآفر در نهایی ۀمرحل
 الزم ارتباط دراین. کنید تشریح جزییات با را خود ۀشما باید اندیش مرتبه
 معدودی تعداد اماتنها دارند وجود زیادی بسیار عقایدخوب است ذکر به
 فعمالیتی  بمرای  مناسمب  ۀایمد  یمک  بمه  دیلتب و نشینند می بار به ها آن از

 کتماب  یمک  یما  و علممی  ۀخوب برای یک مقال ۀدیعق اقتصادی و یا یک
و تشریح کامل  سنجشزمانی است که  ینوآور ارزیابی ۀشوند. مرحل می

شموند. درنهایمت تممام مراحمل      عقاید و نظرات از اهمیت برخوردار می
ثبمت خالقیمت   رای خلق وهایی هستند که ب ، گامدر باالگانه ذکرشده  سه
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افمراد بمه    باورهمای  بمه بررسمی   اداممه  در شموند.  ضروری محسوب می
با میزان موفقیت و سطح  آنو ارتباط  (نفس اعتمادبهی خود )ها یتوانمند

 .شود یمرضایتمندی شخص از زندگی پرداخته 
 

 نفس اعتمادبه

 یهما  یتوانمنمد  زانیم در مورد م یمتفاوت ییاشخاص مختلف باورها
ی متممایز  هما  تیم فیکو یما برخمورداری از    ر انجام امور گوناگونخود د
نفمس،   . اعتمادبهدهند یم لینفس فرد را تشک ها اعتمادبه انگاره نی، ادارند
. گمذارد  یانسمان مم   یمتفاوت زندگ یها جنبه یرا بر رو یقیعم راتیتأث
فمرد بمه    یابیدسمت  زانیم ش بمه م یعنوان نمونه سطح باور انسان به خمو  به

 حد ش،یانجام کارها تیفیبه اهدافش، ک دنیرس یاو برا ۀزیانگ ،تیموفق
 قمدر بمر   تیم سخت و درنها طیمقابله و تحمل شرا یاو برا یروان یمنیا

شمد،  ذکمر  . افزون بر آنچه گذارد یم ریتأث یشخص از زندگ رضایتمندی
هما در ارتبماط اسمت. بمرای      هوش احساسی آن با ،ها نفس انسان اعتمادبه
 هموش  دیگمران،  و خود با ارتباط ۀها در نحو وش انسانه بیشترتوضیح 
ای است که در آغاز توسط  هوش احساسی ایده شود. یم نامیده احساسی

سالوی از دانشگاه یل و گاردنر از دانشگاه هاروارد مطرح شمد و بیشمتر   
توسط دنیل گلمن موردتحقیق قرار گرفت. نتایج مطالعمات اخیمر نشمان    

نفس باال بیشتر  هایی با سطح اعتمادبه انسان دهد، هوش احساسی برای می
انمد هموش احساسمی بمه      ارتباط مطالعات متعدد ثابت کرده است. دراین

تر ارتباط برقرار کنند و منجمر   کند تا با یکدیگر راحت ها کمک می انسان
کند و  شود، از میزان تضادها ک  می به کاهش سطح نگرانی و استرس می

در ایمن نمور   هما فمائق آینمد.     ند بهتر بمر چمالش  شود افراد بتوان باعث می
 دهند، یم شیرا افزا شانیها یباور خود بر توانمند زانیها م انسان که یوقت
 زیمتما یا گونه و اطالعات را به دیخواهند د یرا به شکل متفاوت تیواقع



 42معجزۀ روانشناسی مثبت    

 

 

 یها یکه به توانمند یبا افراد اسیدر ق ارتباط نیخواهند کرد. درا لیتحل
کمه   ییهما  نسمان ا انگارنمد،  یمم  دهیم هما را ناد  ندارنمد و آن  یخود اعتقاد
احسماس   کننمد،  یفکمر مم   یمتفماوت  ۀویدارند، به شم  یینفس باال اعتمادبه

نفمس بماال    کمه اعتمادبمه   شخاصمی راستا ا نی. در اکنند یعمل مو کنند یم
گونه کمه  نآخود را  یزندگ و رندیپذ یرا م یزندگ یها دارند غالبا  چالش

 از و رنمد یگ یجشمن مم  را شمان یها تیم هما موفق  آن .سازند یم خواهند یم
 یروزیپ یبرا ییها فرصت به لیرا تبد انو آن آموزند یخود م یها شکست

از نامداران در  یمنظر برخنفس از مختلف اعتمادبه یادامه معاندر .کنند یم
 .ردیگ یقرار م یبررس مورد یروانشناس ۀطیح

 نفمس  اعتمادبمه در ارتبماط بما   رد، آلبرت بندورا، استاد دانشگاه استنفو
ن آ گمذرد کمه در   مسمیری ممی   نفمس، از  دبمه ، راه ارزیابی اعتماسدینو یم

ها کمه خمود را    ارتباط آن پردازند. دراین ها به قضاوت خویشتن می انسان
هما کمه دارای غمرور     نفسمی کم  و آن   بمه  دارای اعتماد ،پندارند می ناچیز

شموند.   نفمس بماال شمناخته ممی     بمه  ادهایی با اعتمم  عنوان انسان هستند، به
مورد خود نفس را ارزیابی فرد در اعتمادبه صورت موازی کوپر اسمیت، به

نفس یک قضاوت شخصمی در ممورد    کند. در کالم وی اعتمادبه تلقی می
مورد خود نمود پیدا رد است که در دیدگاه وی درمیزان ارزشمند بودن ف

 مطالعمات اعتمماد   نوان پدر جریمان ع نیل برندن که بهکند. درنهایت ناتا می
نویسد،  نفس می وجوی معنای اعتمادبه شود، در جست نفس شناخته می به

 کمافی  ۀانداز ن خود را بهآ س برابر است با وضعیتی که فرد درنف اعتمادبه
 شماد  ۀشایسمت  و بیاید کنار زندگی ۀپای های چالش با تا پندارد می توانمند
 تمممام مممورد در دهممد،مممی ادامممه پسسمم برنممدن ناتانیممل. باشممد زیسممتن
هایی  کدام به ارزش آزمون ای ، هیچ که در زندگی خود داشته یهای قضاوت

که برای خود برگزار کردی  نیستند. چراکه نخستین همراه انسان خودش 
های زندگی  است، لذا قضاوت فرد در مورد خویشتن بر روی تمام بخش
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 در ادامه به تحلیل ارتبماط  ود.د بو تمامی تصمیماتش تأثیرگذار خواهاو 
 .شود یمرداخته پفرد و موفقیت وی  نفس اعتمادبه
 

 و موفقیت نفس اعتمادبهارتباط 

 بیست بسیاری از محققمان متوجمه میمزان تمأثیر اعتمماد      در اوایل قرن
 ۀکننمد  کممک  های ارتباط کتاب شدند. دراین موفقیت اونفس انسان در  به

ت میلیون نسخه صتمند شوید، نزدیک به شمانند بیندیشید و ثرو بهفردی 
ون گمرو هیمل در ایمن کتماب     نقاط جهان فروش کردند، نماپلن  یدر اقص

توانیمد بمه دسمت     توانید بماور کنیمد ممی    تمام آنچه را که می" :نویسد می
 :کنمد  هنری فورد در ایمن مموردنظر مشمابه ای دارد و بیمان ممی      ."آورید

توانید انجام  د انجام دهید و یا نمیتوانی اینکه شما فکر کنید کاری را می"
کتاب تأثیرگذار دیگمری   ".کنید فکر می درست صورتدهید، در هر دو 

که در آغاز قرن بیست  نوشته شد، قدرت مثبت اندیشمی اسمت، نمورمن    
یدهای بزرگمی داشمته باشمید و    ام" :نویسد کتاب میاین پیل در  نسنتیو

هما تمالش کنیمد،     وردن آنبرای به دست آ تان را داشته باشید آ شجاعت
ن را داشته باشید تما رؤیاهمای   آ جسارتنفیسی داشته باشید و  یاهایرؤ

خود را زندگی کنید و انتظارات عالی از خود داشته باشید و بماور کنیمد   
همایی بودنمد و    هما پیغمام   این ".دارید ها را که توانایی به دست آوردن آن

های مردم  ردند و کماکان تودهک هستند که با ذات آدمی ارتباط برقرار می
هما،   ترین کتاب تمامی زمان ؛ و درنهایت پرفروششوند یمهمسو ها  با آن

، راز موفقیت قمانون جاذبمه اسمت. بمر     نوشتار نیا ؛ بنابراست کتاب راز
ن را آ کنیمد کمه   را در زندگی جذب ممی  ماهیتیمبنای قانون جاذبه، شما 

 قربانی ۀنکت نگارنده د. در نظرگاهباور داریرا  نآدستیابی کنید و  میتصور
 بمه  رسمیدن  در وتمالش  کمار  بهمای  بمه  توجهی ک  ها، کتاب این در شده

با کوشش مضماعف   که زمانیبر موفقیت تنها  باور چراکه. است موفقیت
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شود  ها همراه می آموختن از ناکامیای احتمالی وه آمادگی برای شکستو
 کمک یها کتاب نی، بهترنور نیادر رساند. های بزرگ می ما را به پیروزی

فمرد را بما    یها تممام زنمدگ   ها هستند، چراکه آن سرگذشت ،فردی ۀکنند 
 .گذارد یم شین به نماآ گوناگون یها چالش

 پیشبرد برای فرد ۀنفس بر میزان انگیز اعتمادبه ذکر شد آنچهافزون بر 
طی بت به شراینس هنگام نیدر ا. ارندذگ یم رتأثی زندگی در خود اهداف

بماور   فرادبینند، وقتی ا ها خود را ناامید و بدون هیچ شانسی می که انسان
مراتمب   ها بمه  توانند کاری را به شکل مناسبی انجام دهند آن دارند که می

این در حالی اسمت  برسانند.  انیرا به پا فعلتر خواهند بود تا آن  مشتاق
زیاد است. در مل یگیری عگیری از پ در شرایط ناامیدی، احتمال کنارهکه 

تنهما   ها باور به موفقیت در انجام امور دارند نه که انسان طرف مقابل وقتی
 خواهنمد  بماالتری  ۀانجام آن نیز انگیز هنگامبلکه در  کاردر زمان شروع 

 یورزشکاران توسمط دکتمر کمار    یبر رو یا مطالعه ارتباط ندرای. داشت
 مدت یطوالندر  کنیباز کی تیوشش درصد از موفق پنجاه دهد ینشان م

طور کمه   همان دارد. یبستگ تیموفق هب یباور و زانیاو و م دیبه سطح ام
مممورد مممان کمماری اسممت کممه ممماروا کممالینز در  شممد ایممن هترذکر قبممل
یمابی بمه    که توانایی دست بود یباور معمارآموزانش انجام داد، او  دانش

 آموزان را در ذهن دانشزندگی ی ها چالشو غلبه برهای بزرگ  موفقیت
زمزممه   آموزانماروا در گوش دانش  ارتباط نی؛ دراگذاشت یمخود بنیان 

در زنمدگی  یگیر اهداف خود باشید و ست تا پشمامسنولیت  این ،کرد یم
سمطح  نفمس بر  اثمر اعتمادبمه  در اداممه   د.یخود تغییرات مثبت را ایجاد کن

 .ردیگ یمی مورد تحلیل قرار ها از زندگ انسان یتمندیرضا
 
 ها از زندیی سح  راایتمندی انسان ونفس  اعتمادبهاط ارتب
 تعیین های مؤلفهترین  یکی از مه  دهد ینتایج تحقیقات متعدد نشان م    
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هما باشمد.    نفمس آن  زان اعتمادبهد از زندگی، میافرا رضایتمندی سطح
در  بماال و افسمردگی   نگرانمی  ۀنفس پایین، باتجرب طرف مقابل اعتمادبهدر

این شرایط منظور از نگرانی حدی طبیعمی از اضمطراب   درارتباط است. 
با آن روبرو شود، در نیست که ممکن است فرد در هنگام مواجه با خطر 

 نآ یاست که هیچ دلیل منطقمی بمرا   تشویشی حاالت ۀتجرباینجا منظور
 خمود  ۀشوید که زندگی روزمرمثال فردی را متصور عنوان رد. بهوجود ندا

 صمورت  بمه  شمخص  کمه  نحوی به گذارد، می سر پشت ترس از باحالتی را
 سیپدلوابرندن این نوع از .چیست دلواپسی این علت ندارد، آگاهی کامل

کمه فمرد    شرایطی مانند به نامد، می نفس اعتمادبه ازکمبود حاصل ۀرا دلهر
حساس شود و بدون هیچ دلیل مشخصی ا شب از خواب بلند می در نیمه

نفس و افسردگی  هیل ارتباط فقدان اعتمادبتحل ادامه بهکند. در اضطراب می
 شود. پرداخته می

همای   ها زمان بسمیاری را بما قضماوت    شود، انسان افسردگی سبب می
 مورد ایند. درخود سپری کنند و پیوسته در ذهن خود حضورداشته باشن

حال ارزیابی خویشتن است. در این افراد من خودآگاه شخص همواره در
همایی ضمعیف باشمند، در     های ممادام نممره   ضاوتق این ۀسایه، اگر نتیج

  ایمن  افسردگی خواهند شمد. در  ها منتهی به از موارد این محاکمهبسیاری 
نفس را به سیست  دفاعی هشیار بدن تشبیه  ارتباط ناتانیل برندن، اعتمادبه

نفس باالیی را تجربه  که ما سطح اعتمادبه دهد وقتی کند. او توضیح می می
مقابل مشکالت ازنظر روانی بدین معنی است که در موضوعکنی ، این  می

عی بمدن قمدرت بیشمتری را از    سیست  دفا راستا نیتر هستی . در ا مقاوم
نفس بماال   اعتمادبه این مورددر دهد. نشان می ها یدشوارمقابله با خود در

بدین معنی نیست که ما هرگز بیمار نخواهی  شد، بلکه بدین معنی است 
 وخواهمد کمرد    شدن ما به امراض مختلف کاهش پیمدا ال که تناوب مبت

دست خواهی   ترسالمت خود را به بیماری، سریعشدن به دچار صورتدر
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کمه قمانون    ماهیتیآورد. برای تشریح بیشتر دردمندی یک استثنا است و 
ایمن  تی و رضایتمندی از زندگی اسمت. در بدن ماست سطح باالی سالم

وجموی شماد زیسمتن     جست واره درنور فرد در طول زندگی خویش هم
نفمس پمایین پیوسمته     بما اعتمادبمه  حالی است که شخصمی  است. این در

، درنهایمت  .شرایط سمخت زنمدگی خمود اسمت    از رهاییتالش برای در
گیمرد، بلکمه در    سطح فردی موردعنایت قمرار نممی  نفس تنها در عتمادبها

 ننشما  متعمدد  تحقیقمات  ۀنیز دارای اهمیت است. نتیجم  یسطح اجتماع
خدر، حاملگی در سنین م مواد مصرف با نفس به اعتماد ک  میزان دهد می

ائ  مختلف در ارتباط است. کاری و جر پایین، نر  اخرا  از مدرسه، بزه
 عکس بمر روی توانمد اثمر   نفمس بماالمی   بمه  اعتمماد حالی است که این در

 اعتمماد  افزایشتالش برای ، یوندپاین متغیرهای ذکرشده داشته باشد. در
اجتمماعی برخموردار   نفس از ارزش باالیی درسطوح مختلف فمردی و  هب

درجواممع مختلمف   ویش علمی پاین است. اگرچه انتقاداتی نیز در مورد 
 .رندیگ یمقرار بازبینیادامه برخی از این انتقادها مورد شود. در مطرح می

کوشش بمرای   ۀیکی از افرادی که به انتقاد از عل  تولیدشده در حیط
روی بومایستر است. دکتر پردازد،  جوامع مینفس افراد و عتمادبهاافزایش 

نفس با تکبمر، تنمدخویی و    وی معتقد است در بسیاری از موارد اعتمادبه
 در را بماالیی  ۀشود. چراکه معموال  افرادی که نممر  خودشیفتگی ادغام می

در بماالیی را نیمز  امتیاز آورنمد،  ممی  دسمت  بمه  خودشیفتگی های پرسشنامه
حالی است که نتمایج  کنند. این در نفس کسب می به های اعتماد امهپرسشن

ی یتنمدخو دهد، فردی که دچار خودشمیفتگی و  ینشان م متعددمطالعات 
رولمو ممی، یکمی    دکترارتبماط   نفس باالیی نمدارد. درایمن   است، اعتمادبه

کمه احسماس    فمردی ، دهمد  یمتوضیح پیشگامان مطالعات روانشناسی از
. در که زیاد حرف میزند شود یم کلفت یک گردن کند تبدیل به ضعف می

نفس در فرد و یا در  به های پنهان فقدان اعتماد کالم وی این عالئ  نشانه
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ور . با دقت به انتقاد ذکرشده از سوی روی بومایستر مرهستندیک گروه 
 سمنجش  غالمب  زممان فعلمی، روش   توجمه اسمت کمه در    این نکته قابل

شما از یک انسان ارتباط اگر امه است. دراینپرسشن نفس از طریق اعتمادبه
برخوردار هستید؟  نفس باالیی خودشیفته بپرسد آیا شما از سطح اعتمادبه

سمموی وی آری خواهممد بممود. چراکممه در زمممان کنممونی  پاسمم  یقینمما  از
 تما  نیستند برخوردار الزم پیچیدگی و دقت از کافی ۀانداز ها به پرسشنامه
تبیین کننمد.   را دروغین نفس اعتمادبه و یقیحق نفس اعتمادبه بین تفاوت
دهد، خیلمی   عل  نشان مین پیشرفت مطالعات در این حیطه ازای باوجود

 گیری قرار دهی . اندازه موردتر را دقیقنفس  زود خواهی  توانست اعتمادبه
 مطالعات اعتماد ارتباط با شده، نقد دیگری نیز درافزون بر انتقاد ذکر

 ای از محققمین معتقدنمد اعتمماد    عده باره نیدر ا. شود نفس مطرح می به
 این امر شود که می واقعیتهای غیرمنطقی از  نفس باال موجب ارزیابی به
 ۀزمان به فرد آسیب خواهد رساند. برای تشریح بیشتر به خالص مرور  به
. کنیمد  توجمه  است شده آورده ادامه در که تای  ۀمجل در شده چاپ ۀمقال
 چهارده دانش آموزانشده است در آزمون ریاضی بین  قلن نوشتار این در
ای بهترین عملکرد را داشتند. این در  شاگردان کره جهانساله شش کشور 

  ،ایرلندیآموزان کانادایی، آمریکایی، پس ازدانش انحالی است که نوجوان
ترین  میان شش کشور ضعیفبندی شدند؛ و در و فرانسوی رتبه اسپانیایی

 مالحظمه  قابل ۀشود، نکت می ثبت رساندند. این مقاله یادآور عملکرد را به
دیگمری را نیمز    ۀمؤلفم کرد تما   این بود که تالش می امتحان این مورد در

همای آزممون ریاضمی     . در این راستا بر روی برگهدهدموردسنجش قرار 
 یبا محتموا ت شده بود که دانش آموزان در صورت موافق ای نوشته جمله

سمطح سمواد   » :کرد آن را عالمت بزنند، آن جمله بیان می توانستند می نآ
دهمد   نشان ممی  امتحاننتایج این  تحلیل«. ریاضی من بسیار خوب است

اعتقاد داشتند  در آزمون کننده شرکت آمریکایی محصلین مجموع از 41٪
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شده  تشریحها بسیار خوب است. در این گزارش  سطح سواد ریاضی آن
خوبی دانش آمموزان   ممکن است ریاضی را به آمریکایی نوجواناناست، 

ثابمت   قبمول  ها بما ممدرکی قابمل    ، اما آنیاموخته باشندکشورهای دیگر ن
را خمود  نفمس   بمه  جهت افزایش سطح اعتمادکه تعلیمات اخیر درکردند 

 این نقد در ادامه بیشتر تحلیل خواهد شد.اند.  خوبی فراگرفته به
در ممدارس   الزم بمه ذکمر اسمت    در بماال  شمده یاددر ارتباط با انتقاد 

نفس به دانش آموزان آموزش  در جهت افزایش سطح اعتمادبه ییکایآمر
های خود داشته باشند.  شود تا احساس خوبی در مورد توانمندی داده می
صمورت اتفماقی    را بمه  محصملین دارند تا   آموزگاران وظیفه مورد در این

ماننمد تمو    گفتن جمالتمی بمه   ها این کار را با مورد تشویق قرار دهند. آن
رسانند. بررسی اثرات این  هستی به انجام می یافتنین دستو یا  العاده فوق
بدون علمت،  و  موقع یب ،اتفاقیهای  دهد، تشویق نشان میی آموزش ۀویش

شمود   مدت موجب به ایجاد احساس خوب در دانش آموزان می در کوتاه
 تمسنولی انجام برای ها آن ۀشود تا سطح انگیز می سبباما در بلندمدت 

شوند  های کور سبب می دیگر این تشویق  عبارت کاهش پیدا کند. بهخود 
رسش در پدر این نور ممکن است این  دانش آموزان غیرواقع بین شوند.

نفس خمود را ارتقما    طح اعتمادبهس توان یچگونه م ،ذهن شما ایجاد شود
 نهفتمه  نفمس  تمادبمه درک صمحیح ماهیمت اع   پاس  به این سؤال در ؟ادد

با  ها آنو بررسی نفس  است. در ادامه به مالحظه سطوح مختلف اعتمادبه
 .شود یپرداخته متوجه به دو معیار ارزشمند بودن و صالحیت 

 
 نفس اعتمادبه مراتب

نفمس را بمه سمه     مبنای تحقیقات الوینجر، اعتمادبهتل بن شهر بردکتر
نفس  اند از: اعتمادبه عبارت کند. این سطوح بندی می سطح متفاوت تقسی 

نفمس،   نفس مستقل و درنهایت سطح سموم از اعتمادبمه   به وابسته، اعتماد
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ارتبماط سمطوح    اری شده است. دراینذقیدوشرط نام گ نفس بی به اعتماد
 یوستگیپصورت سلسله مراتبی با یکدیگر در نفس به مختلف از اعتمادبه

سمطح  آغماز بایمد، از  ن موضوع بدین معنی اسمت کمه فمرد در   هستند. ای
نفس مستقل برسمد و   نفس وابسته عبور کند تا به سطح اعتمادبه اعتمادبه

 ۀباید از مرحلم  شخص قیدوشرط بی نفس اعتمادبه ۀبرای رسیدن به مرحل
، دهمد  یمتوضیح  کرده باشد. دکتر تل بن شهر گذر مستقل نفس اعتمادبه

کننمد و   جربمه ممی  ت نفس وابسمته را  اعتمادبه فرادمراحل آغازین رشد ادر
آموزنمد و اگمر    نفس مستقل را می اعتمادبه اشخاصزمان  مرور سپس به

زمان خواهند  ولطدرخود پرورش دهند نفس مستقل را در توانند اعتمادبهب
نفمس بمدون قیمد و شمرط را کمه بماالترین سمطح از         توانست، اعتمادبمه 

هر یک از بندی  شود را کسب کنند. در این طبقه نفس قلمداد می اعتمادبه
نفس از طریق ارتباطشان با دو معیمار ارزشممند بمودن و     سطوح اعتمادبه

قرار  سنجش صالحیت فردی که توسط ناتانیل برندن معرفی شدند مورد
 نفمس  تشمریح سمطوح متفماوت اعتمادبمه     به تناوب ادامه به در گیرند. می

 شود. پرداخته می
 

 نفس وابسته اعتمادبه

 ۀنفس است که شناور در دامنم  از اعتمادبه ینفس وابسته، حد اعتمادبه
برای تشریح بیشتر با توجه به معیار ارزشمند  است. انگرید نظرات رتغیی
است، پیوسته  نفس وابسته انسانی که داری سطح باالیی از اعتمادبه ،بودن

کرات تحت  بهو کند  های دیگر نسبت به خود توجه می به قضاوت انسان
در فمرد ارزش خمود را    در این راسمتا  گیرد، می تأثیر نظرات دیگران قرار

بما   فمردی اگمر  مثال  عنوان به. کند یم وجو های دیگران جست اندیشه میان
 نآ یمبنا ردر یک سخنرانی خوب عمل کند و ب باال ۀوابست نفس اعتمادبه

بازخورد مثبت دریافت کند، این موضوع موجب ایجاد احساس ارزشمند 
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پمس از ایمراد    شمخص آن  ف مقابمل اگمر  شمود. درطمر   فرد ممی  بودن در
خود دریافت نکند، این  نسبت به خطابه یسخنرانی خود بازخورد مغتنم

ش بودن نسبت به سخنرانی خود ارز شود فرد احساس بی موجب می امر
  بودن نسبت به خود داشته باشد. بمه  دهیفا یاحساس ب تشدیدحالت و در

 نفمس  اعتمادبمه یی با سمطح  آموز و یا دانشجو دیگر دانش یا عنوان نمونه
 مدرس از وسپس کند کسب خود های درآزمون خوبی ۀنمرباال اگر ۀوابست
  ارزشمند  کند،احساس دریافت بازخوردمثبتی والدینش ویا دوستان خود،
طرف . درکردخواهد  نفس اعتمادبهو افزایش سطح  عمیق رضایت بودن،

 اوضعیف اسمت   مدرسهدر اوبگوید که عملکرد  ویبه  فردیمقابل اگر 
مورد عملکرد خود خواهند داشمت.  گیری بسیاربدی در احساس و نتیجه

 در هممواره  دارد، بماالیی  ۀنفمس وابسمت   که اعتمادبمه  ،انسانیارتباطاین در
 موردانتقاد قرار بگیرد.ن است تانگرا دائما و است ازدیگران ییدگرفتنات پی

، باالیی دارند ۀبستنفس وا که اعتمادبهافرادی شد،  انیافزون بر آنچه ب
برخوردار  رفیعید که از جایگاه اجتماعی نکن معموال  شغلی را انتخاب می

 بیشترین میزان تقدیر و یا تشویق را دریافمت کننمد.  تا در این سایه باشد 
ای بمر  را احساسمی  شمریک  معمموال   باال ۀنفس وابست اعتمادبه شخصی با
 ییدها او را تا غالب انسان شود که اعتقاددارند باعث می نندیگز یخود برم

افرادی بما سمطح   زندگی  خالصه با معیار ارزشمند بودن صورت به. کنند
پیوسته در حال تأثیر گرفتن از تصمورات خمود   باال  ۀوابست نفس اعتمادبه

های دیگران نسبت بمه خمود    نسبت به تفکرات دیگران و یا ارزیابی گفته
عنموان حقیقمت    خود را به های دیگران نسبت به است. این افراد قضاوت

ر این شرایط میزان ارزشممندی فمرد در نگماه دیگمران     د کنند. قلمداد می
تالش بمرای  زندگی وی بر مبنای  اساسیکند و تصمیمات  معنی پیدا می

بمه   الزم ارتبماط  نیم درا شود. می اتخاذدیگران  کسب افتخار با معیارهای
ه خود است و اگر فمرد  مدال افتخار، باور فرد ب نیذکر است، ارزشمندتر
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فاصمله   یاز و یباشد، بالنمدگ  گرانید قیتشو ایو  دییهمواره به دنبال تا
 نفمس  اعتمادبمه ی افرادی بما  ها یژگیودر ادامه به بررسی  خواهد گرفت.

 .شود یمرداخته پ تیصالح وابسته با توجه به معیار
جز بر مبنای کالم ناتانیل برندن دومین ذکر شد  تر شیپکه  طور همان

نفس وابسته،  شود. در سطح اعتمادبه نفس صالحیت نامیده می از اعتمادبه
کند.  دیگران اشاره می ۀبه کارنام توجه با فرد عملکرد ۀصالحیت به نحو

تر از به آزمون یک در اگر باال ۀنفس وابست مثال، فردی با اعتمادبه عنوان به
لیام جیمز . در کالم ویکردخواهد  صالحیتدیگران عمل کند احساس 

نفس وابسته تشریح شده است. او در مورد تحقیقات  ای از اعتمادبه نمونه
روانشناسی  زندگی را بررویخود در هاممن تمام س":نویسد علمی خود می

مورد روانشناسی من در که دیگران بیشتر از مادامیو  ام گذاری کرده سرمایه
برای  ".ه خواه  دادگذاری در این حیطه از عل  ادام دانند به سرمایه می

 گونه این خود مورد در باال ۀنفس وابست فردی با اعتمادبهتوضیح بیشتر 
 کافی ۀانداز به اینکه وبرای نیست خوب کافی ۀانداز به که اندیشد می

یاس کند. ن قدیگرا با را خود باید باشد ارزش و صالحیت صاحب
شده است.  ایتها رو قصهترین شکل خود در عالینفس وابسته در اعتمادبه

 روی ۀآین پرسد، می وی از و کند می نگاه آینه در ها زیبایی ۀجایی که ملک
که  مادامی ارتباط نیدرا هاست؟ سرزمین تمام فرد زیباترین کسی چه دیوار

زیباترین هستی، او احساس  تو من، ۀتو ملک :دهد آینه هرروز پاس  می
ها اگر تنها یک نفر  یای خواهد داشت. در نگاه ملکه زیبای العاده فوق

احساس دچارآشفتگی خواهد شد و اوباشد که از وی زیباتر باشد 
در مورد  نهیآسکوت  ،ذکر است الزم به ،ارتباط نیضعف خواهد کرد. درا

 تیدرنهاباالی ملکه است.  ۀوابست نفس اعتمادبهعلت  تنها به ،زیبایی شما
 ها نباید از آن انسان که وابسته این استنفس  اعتمادبه مورد در مه  ۀنکت

 خود ۀنفس وابست د از اعتمادبهنسعی کن فراری بجویند،زیرا هرچه بیشتر
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به  بنابراین الزم است شد؛ بیشترخواهد ها آن وابستگی دهندمیزان کاهش
 به اعتمادسطوح مختلف بودن وتجربه طبیعی ارتقا در انسان ۀاجازخود

 ۀملک ۀتجرب درگرو فرصت، این بخشی ازاین نوردر بدهی ،را  نفس 
 تواند یم زائد ۀوابست نفس اعتمادبه نیا وجود است.بابودن  ها ییبازی

این از داشته باشد.درادامه برخی معجوا ا برای افراد و یامتعددی ر مضرات
 .رندیگ یم  تحلیل قرار مورد ها بیآس

 افراطمی  ۀوابسمت  نفس اعتمادبهکه در قبل ذکر شد فردی با  طور همان
 کنمد.  حیت خود را در نگاه و تفکرات دیگران تعریف ممی ارزش و صال

تمرین جنایمات    دهد، فجیع نتایج مطالعات تاریخی نشان می ارتباط نیدرا
شده است که با عقاید، باورها و رفتارهمای   بشریت، توسط افرادی انجام

بمرای توضمیح   کردنمد.   پیروی ممی  ارشدنژادپرستانه از دستورات مقامی 
 به نسبت تا است محتمل بسیار باال، ۀنفس وابست مادبه، فردی با اعتبیشتر
 ییمد بردار باشد، چراکه آن فمرد خواهمان ممورد تا    خود فرمان مافوق مقام
در ایمن  واهممه دارد.  انتقاد شمدن   از و است شدن تشویق و گرفتن قرار

های کاریزمماتیکی دارنمد تما بمه      همواره نیاز به شخصیت سایه این افراد
بمه   تفسمیر مضماعف  خوب و توانمنمد هسمتید. بمرای     ها بگویند شما آن

 ست توجه کنید.آزمایش میلگرام که در پاراگراف بعد تشریح شده ا
همای عمادی در یمک     در آزمایش میلگرام، میزان فرمان پذیری انسمان 

دو گمروه   شی. در این آزمما ردیگ یموقعیت تأثیرگذار موردسنجش قرار م
کننده موردمطالعه  نده و آزمایششو کنندگان در جایگاه آزمایش از شرکت

بندی  ای از مردم عادی به دو گروه تقسی  عده ارتباط نی. درارندیگ یقرار م
 دار در بمرق  همای  صمندلی  روی بمر  کننمدگان  شرکت از اول ۀشدند. دست

هما مسمنول    در بیرون از اتماق دوم  ۀبسته شدند و دست شیآزما یها اتاق
ن افمراد از طریمق دیوارهمای    شمدند. ایم   یکنترل میزان برق ایمن صمندل  

شده  دار بسته های برق روی صندلیای قادر بودند اشخاصی را که بر هشیش
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 آغماز آزممایش بمه شمرکت    هما را بشمنوند. در   ینند وصدای آنبودند را بب
شمود تما ولتماژ شصمت را بمه       فرمان داده می نوبت به دوم ۀدست کنندگان 

روی صمندلی نشسمته    ها وصل کنند، در این شرایط فردی که بمر  صندلی
 داده دسمتور  آزممایش  ۀادامم در کنمد.  ست شوک بمرق را احسماس نممی   ا

 ولتاژ بیست و صد یک به سپس و هفتادوپنج حد تا برق ولتاژ تا شود می
 است شده بسته صندلی روی بر که فردی هنگام این در کند، پیدا افزایش
دهد.  می برق وی را آزار جریان که گوید ومی کند می حس را برق جریان

 کند، مردی که با کت سفید در محل آزمایش حضور دارد اعالم می سپس
، آزمایش باید ادامه پیمدا کنمد، ایمن در حمالی     ولتاژ برق را افزایش دهید

کشمد و   ست فریاد میدار نشسته ا است که فردی که بر روی صندلی برق
  شمرکت از افراد43٪دهمد  ممی  نشمان  تحقیمق  این ۀنتیج خواهد. کمک می

 تما  سمفید  کمت  بما  دسمتورمردی  ۀپایآزمایش ولتاژ برق را تنها برننده درک
میلگمرام،   آزممایش  بما  درارتباط. دادند افزایش خطرناک بسیار ای مرحله
از  ییسطح باال یکه دارا ییها انسانتوضیح داده شد  قبلدرکه  طور همان

 بیترغنمد یگو یمم  گرانیتوسط آنچه دشترینفس وابسته هستند ب اعتمادبه
خمود  را در ویشمتن هما عشمق بمه خ    وقتی انسمان متضاد  ۀویشبه .شود یم

 اهما بیشمترین میمزان هممدردی بم      صورت موازی آن دهند، به پرورش می
خواهان ایمن  اگر دیگر عبارت هآورند. ب جود میخود به ودیگران را نیز در
ل بایمد بیاموزیمد   او ۀنوع خود عشمق بورزیمد در درجم    هستید که به ه 
  نسمبت بمه   اشمید.چراکه رفتارهمای مما   مند ب خود عالقهچگونه نسبت به 

دراداممه  . اسمت  خمود  به نسبت رفتارما ۀآین رددیگران در بسیاری از موا
 .ردیگ یممورد تحلیل قرار  نفس اعتمادبهسطح دوم از

 
 نفس مستقل اعتمادبه

 به نفس، اعتماد سطح دوم از اعتمادبه تراشاره شد، طورکه پیش همان    
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 از اعتمادبمه  مرتبهاین برای توضیح بیشترشود.  نامیده مینفس مستقل  
شمود.   دیگر اکتساب میهای  نفس، مستقل از نظرات و یا تفکرات انسان 

بما   مسمتقل نفمس   با سطح اعتمادبمه  یافراد یها یژگیو حیتشر در ادامه به
ایمن   در .شمود  یپرداخته مو صالحیت ارزشمند بودن  اریمع ه دوتوجه ب

مبنای اسمتانداردهای خویشمتن   نفس، شخص خود را بر بهاز اعتماد هروی
تا حدود زیادی بر خمود متمرکمز   و  دهد موردسنجش و ارزیابی قرار می

کند که  ای را تصور کنید که خود تعیین می مثال، نویسنده عنوان شود. به می
نفمس   این حد از اعتمادبهنوشته است چقدر ارزشمند است. در کتابی که

شمود   آنچه از سوی دیگران بیان می و کند یماستقبال  انتقادهاشخص از 
دهد، اما در پایان روز وی فمردی اسمت کمه در     بررسی قرار می را مورد

. بمرای ایمن   ردیم گ یهمایش تصممی  مم    مورد میزان ارزشمند بودن فعالیت
 اجرای به ها آن ۀعالق میزان مختلف امور درانجام ابتدایی ۀانگیز اشخاص

است که من نسبت  اهیتیپرسند، چه م ره از خود میها هموا کار است. آن
کاری است که من بسیار نسمبت بمه آن    ده  و چه به آن بسیار اهمیت می

 زانیم نفمس مسمتقل م   سمطح اعتمادبمه  در ن،یم مند هست . عالوه بر ا عالقه
سؤاالتی کمه   ارتباط نی. دراشود یم دهیسنجبا خود اسیقفرد در تیصالح

اند از: آیا من در طمول زممان بهتمر     عبارت شوند از اهمیت برخوردار می
نسبت به گذشته هست ؟ آیا اممروز   بهتری ۀام؟ آیا من امروز نویسند شده
دان ؟ در اداممه  مورد ریاضی میسبت به آغاز ترم تحصیلی بیشتر درمن ن

 شود. نفس پرداخته می از اعتمادبهبه بررسی سطح سوم 
 

 و شرط دینفس بدون ق اعتمادبه
 

نفمس بمدون قیمد و     نفمس، اعتمادبمه   سطح سوم از اعتمادبهدرنهایت، 
، مرتبمه ، ایمن  تخصصینگذاری شده است. در نگاه بسیاری از م شرط نام
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 دخیمل  کمتمر  دران اعتمماد  ۀشود، چراکه پروسم  نفس نامیده نمی اعتمادبه
 بمودن  ارزشممند  نفس، اعتمادبه از سطح این در بیشتر تشریح برای. است
 بمه  نسمبت  خمود  ارزیمابی  بمه  بلکمه  او، از دیگران ابیارزی به تنها نه فرد،

ایمن شمرایط فمرد بما اطمینمان کاممل بمه         در. نیست وابسته نیز خویشتن
خود و یا دیگمران   یها یک از قضاوت هایش در هیچ خویش و توانمندی

شود. عالوه بمر ایمن بما عنایمت بمه معیمار        در مورد خویشتن دخیل نمی
در این سمطح فمرد حضمور در     صالحیت، شخص دارای استقالل است.

کند که بمه چمه    کند و خود را قیاس و یا قضاوت نمی لحظه را تجربه می
کند. برای  خوب عمل می دهای خو میزان نسبت به دیگران و یا توانمندی

 که کنید تصور را شاعری یا وساز  مجسمه نویسنده، نقاش،تشریح بیشتر 
در حال  و ورزند یم اهتمام نوینآثار  خلق به دیگران با خود قیاس بدون

کنمد، چراکمه او اعتقماد دارد     خود احساس لذت و شعف ممی  انجام کار
باشد و به جامعه خود خمدمت کنمد.    و خیرخواه شایسته فردیتواند  می
 احسماس  میزان همان به فرد این که است این او مورد در مایه گران ۀنکت

سمط فمردی دیگمر    ارزشمند دیگمری تو  اثربیند  وقتی می کند می رضایت
دیگر او خود و دیگران را در یمک مسمیر و در    عبارت شده است. به خلق
مه  پندارد. این  برای بهبود زندگی مردم یک سرزمین و یا جهان می تقال
 ادامه بیشتر مورد توضیح قرارگرفته است. در

هما بمه سمطح     انسمان  ی کمه درزمان ،در باال ذکر شد آنچهدر ارتباط با 
تواننمد از موضموعات    رسمند، بیشمتر ممی    قیدوشرط ممی  بینفس  اعتمادبه
هما اغلمب در    نگونه که هستند لذت ببرنمد، در ایمن شمرایط آن   آمختلف 

مختلف هستند، بمدون   یها دار نعمت لحظه حضور دارند و بیشتر سپاس
توانستند باشند. در  ها خواهند بود و یا می پردازی نسبت به آنچه آن خیال
 و شمود  هما زدوده ممی   های ذهن انسمان  از دریچه غبار قضاوتراستا این 
طور نسمبت بمه تممام     ها بسیار کمتر نسبت به خود و دیگران و همین آن
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دهنمد حسماس    هما انجمام ممی    دیگر در ارتباط بما آن  افرادرفتارهایی که 
تفاوت بمودن و یما رد کمردن عواطمف      شوند. این اثرات به معنای بی می

قتی ما به دیگران وابسته نیستی ، نموع  صورت متضاد، و دیگران نیست، به
 در بیشمتر  حقیقمت  در و اسمت  همارمونی  یک قالب در ها آن با ما ۀرابط
 هممدردی  احسماس  و شموی   ممی  تر مهربان دهی ، می اهمیت ها آن مورد
نفمس   . با معیاری یکسان، احساس عدم تعلق و یا اعتمادبمه  یکن یمبیشتر 

ا خمود را از دیگمران جمدا    بدون قید و شرط، بدین معنی نیسمت کمه مم   
 رینفس بدین معنمی اسمت کمه مما بما سما       کنی ، این سطح از اعتمادبه می

 احساس آن ۀخود را از قضاوت دائ  و درنتیج و  یشو یم یکیها  انسان
 .کنی  می رها مداوم ضعف یا و غرور حسادت،

 سمطح  در احساسمات  ۀ، تجربم در باال عنموان شمد   آنچهدر ارتباط با 
 هنگمام  در عواطمف  ۀتجرب به توان می را شرط و قید بدون نفس اعتمادبه
 تشمریح  بمرای . دانسمت  شبیه داستان یک خواندن یا و فیل  یک تماشای
 قصمه  یمک  خوانمدن  یما  و فمیل   یمک  تماشمای  بمه  ها انسان وقتی بیشتر،
احسماس یگمانگی    داسمتان یما   های فمیل  و  ها باشخصیت دازند، آنپر می
های فیل  و یا قصه شرایط سمختی   خصیتوقتی ش مورد نیکنند. در ا می

کنند، عمالوه   را احساس می ها یدشوارها نیز  گذرانند، آن را پشت سر می
ها نیمز   رسند آن کنند و به موفقیت می ها رشد می بر این وقتی این قهرمان

هما بما موفقیمت     کنند. چراکمه نفمس انسمان    رشد و موفقیت را تجربه می
صورت مشابه زیبمایی ظماهر قهرممان     بهکند،  احساس خطر نمیان قهرمان

، مموازی  صمورت  شود. به محسوب نمی دیها تهد قصه و یا فیل  برای آن
قیدوشرط، ایمن احساسمات را در زنمدگی     نفس بی با اعتمادبه یهای انسان

 کنند. در ارتباط با موفقیت و زیبایی دیگران تجربه می و عادی خود

نفمس مسمتقل و یما     تمادبمه افمرادی کمه از اع   ،ذکر شد آنچهافزون بر 
 یتمندیاز رضما  یقیدوشرط برخوردارند از سطح بماالتر  نفس بی اعتمادبه
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ی ایمن  هما  یژگیبنا به مطالعات برندن، یکی از و. برند یمبهره  یاز زندگ
بیننمد. تنمدخویی و    ها نیازی برای خودنمایی نمی ، تواضع است، آنافراد

بمیکن   سفرانسمی  دارنمد،  رقمرا  نفس اعتمادبه مقابل ۀخودشیفتگی در نقط
نویسمد، تواضمع و افتمادگی حاصمل      ارتباط ممی  فیلسوف انگلیسی دراین

 ایم نفمس مسمتقل و    که از اعتمادبه یافراد عالوه نفس باالست. به اعتمادبه
حس باالی من بودن را در خمود   برخوردارند دوشرطیق ینفس ب اعتمادبه

ه بمر رفتارهمای   عمالو  ها شود آن دهند. این موضوع سبب می پرورش می
آنمان   نمور  ندر ای .دهنداخالقی، عملکرد بهتر ذهنی را نیز از خود نشان 

را  ییها راه لذا اندیشند، می ها انسان عموم تکراری تفکرات ۀبرون از جعب
این امر خمود بمه موفقیمت بیشمتر      اند، ک  نآ کنند که رهروان انتخاب می

-هایمد  بمین  معنماداری  ۀعالوه بمر ایمن رابطم    .انجامد یمدر زندگی  ها آن
 مسمتقل  نفس اعتمادبه با هایی انسان دارد، وجود نفس اعتمادبه و گرایی لآ
گرایمی کمتمری برایشمان     لآهاحتمال ایمد  دوشرطیق ینفس ب اعتمادبه ای و

نفس در مورد ابراز خود است و یمادگرفتن و   چراکه اعتمادبه وجود دارد،
دن و دوباره بلنمد شمدن   پیشرفت کردن و بخشی از یادگیری، زمین خور

بمه ایمن موضموع     وجمه ذکر شمد ت  تر شیطور که پ درنهایت همان. است
 ۀقیدوشرط یک پروس نفس بی ارزشمند است که رسیدن به سطح اعتمادبه

 .است قرارگرفته توضیح مورد بیشتر مطلب این ادامه در. است بر زمان
جهات نفس، در بسیاری از  بر بودن طی سطوح مختلف اعتمادبه زمان

سمؤال را   ایمن  دهید اجازه. است رفتن راه ۀیند یادگیری نحوآشبیه به فر
یاد  یک نوزادکه  وقتی ،شود یمیندی طی آفربا تکری  از شما بپرس ، چه 

، پس از ممدتی  نیست؟ در آغاز قادر به این کار دچگونه راه برو ردیگ یم
و  تاسم اما برای این کمار نیازمنمد کممک     دکمی بایست د توانستخواه

 عمل، اما این دمستقل گام بردار صورت به تواند می بعد، ۀسپس در مرحل
شود و سمپس   پذیر می امکان شهای زمان نسبت به حرکت گام با تفکر ه 
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داشمت   دو نیماز نخواهم   دصورت طبیعی راه برو به تواند یمرورزمان، م به
طی صورت مشابه، در ارتباط با  . بهدبیندیش شهای به حرکت گام همواره
نفمس خمویش    س، در آغاز یک نوزاد همیچ درکمی از  نف اعتمادبهسطوح 

های  ندارد. با گذر زمان او شناخت نسبت به خویش را بر مبنای ارزیابی
ها نسبت بمه   دهد. در گام بعدی، انسان دیگران در مورد خود افزایش می

خود  قضاوتشوند، اما در شرایط دائ   گویند مستقل میآنچه دیگران می
 کنند و سرانجام پمس  قیاس می خویشگیرند و پیوسته خود را با  ر میقرا
اینکه احساس قوی استقالل را در خود تقویت کردند، به جایگاه ساده  از 

 وشمرط  قیمد  بی نفس اعتمادبه به آن ۀو طبیعی حضور و زیستن و درنتیج
 .یابند می دست

 یمک  نانسما  نفمس  اعتمادبه رشد ۀتر ذکر شد، نحو طور که پیش همان
 آموزشمی  ۀدیگر طبیعمت بایمد دور   عبارت ند سلسله مراتبی است. بهفرای
 ایمن  در سپری کند و این امر خود نیازمند زممان اسمت.  ما  برای را خود

 دیویمد . اسمت  خویشتن شناخت قیدوشرط، بی نفس اعتمادبه ۀالزم زمان 
 سمن  در متوسمط  صمورت  به ها انسان" :کند می بیان مورد این در اشنارک

 گمرفتن  قمرار  تاییمد  ممورد  نمه  و شمدن  شمناخته  ۀمرحلم  به سالگی اهپنج
 رسمیده  درونمی  شمناخت  بمه  که فردی مورد در مازلو آبراهام ".رسند می

 حد به دستیابی" :نویسد می ارتباط دراین او آورد، می میان به سخن است
 نفممس اعتمادبممه بممه دسممتیابی معنممای بممه خویشممتن شممناخت از مناسممبی

 علم   ۀحقیقمات متعمددی را در حیطم   ت بنمث  وورن ".است قیدوشرط بی
 و هماروارد  جنوبی، کالیفرنیای دانشگاه استاد او است، داده انجام رهبری

بیمان   شمرط  و قیمد  بمی  نفمس  اعتمادبمه  با ارتباط در وی. است تی ای ام
سمالگی بمه یمک     شب در بیست و یما چهمل   انسان در طول یک" :کند یم

نفمس   دن بمه سمطح سموم اعتمادبمه    شود، رسی انسان خودآگاه تبدیل نمی
 ".پی و آگاهی فرد نسبت به خمود اسمت  در نیازمند زمان و کار کردن پی
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مثابه تالش کودکی کمه راه   نفس به مراتب اعتمادبه سلسله یط نیباوجودا
بمه زبمان اسمتعاری    بخش باشمد.   لذت اریبس تواند یآموزد، م رفتن را می

های ممداوم   وردن و بلند شدننفس، نیازمند زمین خ سطح اعتمادبه ارتقاء
ر کنیمد  تصمو  نمور  نیم عمل و آمموختن اسمت. در ا  عل  و و استمرار در 

زندگی را که دیگر نیازی ندارید پیوسته دیگران را تحت تأثیر قرار دهید 
تمر   اندیشید، به چه میزان دنیای ما روشن و تنها به شناخته شدن خود می

  بود، به چه میزان صمداقت  خواهد بود و به چه میزان قدرتمندتر خواهی
اگمر در زممان    و یکپارچگی و موثق بودن بیشتر را تجربه خواهی  کمرد، 

را بمه شمکل کاممل در لحظمه      یشمختلف خمو  یها تیحضور در موقع
میمان   در ایمن  . یریم را جشمن بگ  گرانیو د دو وجود خو  یاحساس کن
س نفم  بمه آن سمطح از اعتمادبمه    توان یاست که چگونه م نیسؤال مه  ا

خالصه بمه راهکارهمای تسمریع ارتقما سمطح       صورت به. در ادامه دیرس
 .شود یماشاره  نفس اعتمادبه
 

 نفس سح  اعتمادبه ارتقاء عیتسر یراهکارها

 ارتقما سمطح  جهمت  ندن در ممورد راهکمار موثمق بمودن در    ناتانیل بر
نویسد موثمق بمودن بمه     ارتباط می کند. او دراین نفس صحبت می اعتمادبه

انجمام  شمود در  شمود و آنچمه عممل ممی     یان ممی بق بین آنچه بمعنای تطا
را تصور کنیمد   فردیبرای تشریح بیشتر  کارهای کوچک و بزرگ است.

کند و اعمالم   زمان مشخصی را برای دیدار با انسانی دیگر انتخاب می که
و در مکانی خاص حضور خواهمد داشمت   زمانی معین در کند که در می

گویمد   خمود ممی   به شخصی کهند باشد؛ و یا به حرف خود پایباین راستا 
روی  واقع به انجمام آن  بهو این هفته ورزش کردن را شروع خواهد کرد 

در  نفمس  اعتمادبمه ایبندی به تعهدات موجب افمزایش  پدر این نور آورد، 
جماری  زبمان خمود    بمر که مما کلممات را    وقتی خواهد شد. چراکه ها آن
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واقمع   درکنی ،  کنی  را پیگیری نمی و سپس کالمی را که بیان می  یکن یم
از ارزش بماالیی    یکنم  یمبیان را که  عباراتیشوی  که  به خود یادآور می

ها سطح باالیی از  . این در شرایطی است که وقتی انسانندبرخوردار نیست
شموند و   کنند و برای لغات خود اهمیت قائل می یکپارچگی را حفظ می

عمل به خمود  مقام شوند. آنان در  یهای خود م سپس پیگیر اجرای حرف
کننمد حمائز    ممی  اسمتفاده کمه  را  واژگمانی کنند که  این پیغام را منتقل می

رای تمرین یکپمارچگی و  ب هنمودصورت موازی این ر اهمیت هستند. به
 تحقیقات ۀنتیج نهیزم نیادر گیرد. میاستفاده قرار خود موردشناخت بهتر

 عمادی  ممردم  دهمد،  ممی  نشمان  ای، آل سمی  یو دانشگاه استاد پاول دکتر
گویند که این امر با کاهش سمطح  می دروغ سه روزی متوسط صورت به

در ایمن ممورد، ناتانیمل برنمدن،     در ارتباط اسمت.   ها آندر  نفس اعتمادبه
 . وی از افمراد شمرکت  دهد یانجام م موثق بودنارتباط با  را در پژوهشی

 نگوینمد،  دروغمی  هیچ یندهآ ۀبرای هفت خواهد یکننده در مطالعه خود م 
مموکلینی کمه    برایبخصوص  شیوه این دهد، می نشان وی تحقیق ۀنتیج

 شود. نفس می افزایش سطح اعتمادبهگفتند، موجب  بیشتر دروغ می
 ممارسمت در  سمپس  و خمود  به فرد بودن انسان ۀافزون بر این، اجاز

ده شوند؛ و ها باید استفا ، استفاده از نه و آری زمانی که آنحقیقتاظهار 
عممالی  ا ۀ، در زممر دبمدان بماور دار  فرد کوشش برای ایستادگی بر آنچه 

صمورت   شموند و بمه   نفس ممی  اعتمادبه یارتقامرور موجب  هستند که به
در ایمن   نفمس هسمتند.   موازی این اعمال و رویکردها محصول اعتمادبمه 

 گیآسود خود احساسات و ها اندیشه ۀآزادان ابراز ۀبا اجاز یوند اشخاصپ
نتایج تحقیقات متعمدد نشمان    مشابه صورت به. کنند می تجربه را بیشتری

دهد افرادی کمه بمه رخمدادهای مختلمف بما آراممش واکمنش نشمان          می
هایی که به خود زمان  نفس بیشتری هستند. انسان دهند، دارای اعتمادبه می
 کننمد؛ و نسمبت بمه    دهند و عمل و اندیشه را با یکدیگر ترکیمب ممی   می
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گیری  زمان خود را برای تصمی و کنند  میدهند تفکر می اتی که انجاماقدام
 این در. دهند یم خود را نفس مستقل اعتمادبهبه حضور  ۀگیرند؛ اجاز می
ورزش  عالوه های افزایش سطح آرامش، مراقبه است. به یکی از راه مورد 

مختلمف در بمدن موجمب افمزایش      یهما  کردن با تنظی  ترشح هورممون 
 موجمب  غیرمستقی  ۀشوند. در این نور این اعمال به شیو رد میآرامش ف
 فرد خواهند شد.در نفس  تمادبهاع افزایش

داشتن اهدافی که با معیارهای توضیح داده شد، تر شیافزون بر آنچه پ
درونی فمرد سمازگاری داشمته باشمند، تعقیمب ایمن رؤیاهما و پمذیرش         

. شمود  یمم در فمرد   نفس مسنولیت زندگی خود، موجب افزایش اعتمادبه
نفس باالیی دارند عالیمق خمود    هایی که اعتمادبه انسان ،موازی صورت به

 قابلمه همای زنمدگی م   کمه بما چمالش    اشخاصی عالوه کنند. به را دنبال می
گمذر زممان از    در دهنمد  یرشد قرار م ریخود را در مس وستهیپو کنند  می

خورند  زمین می که بهبرند. این افراد هربار  یشتری لذت مینفس ب اعتمادبه
 .پردازند یمیگیری اهداف خود تر از قبل به پ شوند و قوی دوباره بلند می

و بهترشممدن هسممتند.  یریادگیممحممال همما همممواره در آن راسممتا نیممادر
 صعود ها اززندگی همواره رو به آن نمودار سطح رضایتمندی ارتباط دراین
سمطح  بر رگذاریتأثرونی متغیرهای داز مؤلفهدر ادامه دومین گیرد.  میقرار
 .ردیگ یماز زندگی مورد تشریح قرار  ها انسانی تمندیرضا
 

 ها ارزش

 دربمارۀ ی انسمانی  ها گروهکه فرد یا  شوند یمشامل باورهایی  ها ارزش   
و  دهایم ها به دو گمروه، با  ارزش ارتباط نیدرااست دارند.  تیبااهم آنچه
را خود و جهمان خمویش    فرد باهریوند پ ۀیو پا گردند یتقسی  م دهاینبا
ی اساسی تنوعمات در فرهنمگ انسمانی    ها جنبهنمایانگر  ها آن. سازند یم
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ی رفتارهما و  نگمرش ، تفکمرات روی احساسمات،  بر  توانند یم هستند و
 و هما  انتخماب زنمدگی  در طمول  اشخاص  عالوه به. بگذارد ریتأث ها انسان

و اگمر  ه باشند همسویی داشت شانیها ارزش که با نندیگز یکارهایی را برم
 و یما  نشیگز باشد تمایلی بهدر تضاد  شانیها ارزش با اقدام و یا انتخابی
درتمنمدی  ق کسمی کمه چرایمی    گرید عبارت به. داشت ندانجام آن نخواه
نیروی چرایی ما در این مورد چگونگی خواهد ساخت. داشته باشد با هر
ر ایمن نمور   د د.باش مانیها ارزش که هماهنگ با شود یزمانی قدرتمند م
. شموند  یمم شخصی از اهمیمت برخموردار    یها ارزشتالش برای تبیین 

و رضایتمندی عل ، پول، کار، خانواده به ارزش  توان یم ها ارزش ۀازجمل
پیش از تالش بمرای ایجماد تغییمر در     ارتباط نیدرااشاره کرد.  از زندگی
از زندگی الزم است که ایمن سمؤال را از خمود     خود رضایتمندیسطح 
خمود از زنمدگی    رضمایتمندی سمطح  خواه  در ؟ آیا من واقعا  میدبپرسی
 خصوصیاتخواه  برخی  خود بپرسید، آیا من میرگونی ایجاد کن ؟ازدگ

و یک سؤال سطحی نیسمت   مورد شخصیت  بهبود ببخش ؟ البته اینرا در
سمطح ذهمن   ها در سؤال بسیار مهمی است، چراکه دراغلب اوقات انسان

داشته باشند  ها سؤالمثبت برای این  ییها پاس ست هشیار خود ممکن ا
ها  برای این پرسشهای متفاوتی را جواب یشاما در ذهن نیمه هشیار خو

اداممه آورده   دارند. برای توضیح بیشتر به مطالعه لنگر و تامسمون کمه در  
 شده است توجه کنید.

 یها ارتباط با تغییر ارزشتحقیقی را در 2216لنگر وتامسون در سال 
ها از مخاطبین پژوهش خود پرسیدند آیا تمایمل   ها انجام دادند. آن انسان

ازاندازه،  های بیش گیری مانند سخت های خود به دارید از برخی از ویژگی
اندازه مسمائل متفماوت رهمایی     از  زودباور بودن و یا پیچیده کردن بیش

های مثبت خود  ویژگی میزان تعلق بهها در مورد  پیدا کنند. در ادامه از آن
ها پرسیده شد آیا به ثبات شخصمیت در   عنوان نمونه از آن  سؤال شد، به
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هما اهمیمت دارد تما     ها استفهام شد آیا برای آن زندگی اعتقاددارند؟ از آن
اهمداف خمود    عنوان یک انسمان جمدی دررسمیدن بمه     هاعتماد و یا ب  قابل

ه برای صمفات و  افرادی ک داد می نشان تحقیق این ۀشناخته شوند؟ نتیج
را قائل بودند، احتممال کمتمری در    زیادیهای مثبت خود ارزش  ویژگی

ارتباط فرض کنید ممن   ها وجود داشت. دراین های منفی آن تغییر ویژگی
انجام اممور مختلمف   ازاندازه در ناپسند سختگیری بیش بخواه  از ویژگی

بمرای ممن   ویژگی بااهمیتی زمان، ثبات شخصیت  رهایی پیدا کن ، اما ه 
  از  گیمری بمیش   سمخت  خصوصمیت حالت احتمال اینکه من  باشد، دراین

دو ویژگی درذهمن ممن   ده  ک  است، چراکه این اندازه را درخود تغییر
 کنید. توجهپیوستگی هستند. برای تشریح بیشتر به مثال بعد بایکدیگر در

اقدامی احساس نگرانی و استرس ها همواره قبل از هر خی از انسانبر
نولیت ادغمام  ها نگرانی و اسمترس را بااحسماس مسم    کنند، چراکه آن می
 آنمان  کمه  است معنی بدین نگرانی احساس ۀها تجرب نگاه آناند. در کرده

 احسماس  اسمت  یمادآوری  بمه  الزم ارتبماط  درایمن . هسمتند  پذیر مسنولیت
  گره استرس و نگرانی بااحساس اگر اما است، بااهمیتی ویژگی مسنولیت
د جمدا  نمی بیهموده را از افمرا   ونگرا استرس توان می سخت ،باشد خورده
احسماس گنماه   خواهنمد از  عنوان مثالی دیگربسیاری از مردم نممی  کرد. به

 معنای احسماس درک  ها به چراکه احساس گناه برای آن رهایی پیدا کنند
یکمدیگر  از مموارد ایمن دو را با   خیلمی متقابل برای سایرمردم است و در

ها سعی بر پرورش احساس هممدردی در   که آن مادامی؛ و کنند یمتلفیق 
صورت  دارند رهایی از احساس گناه برایشان دشوار خواهد بود. به خود
از  بسیاریارتباط است، در نظرگاه یابی نیز در زی این موضوع با عیبموا

 درنتیجمۀ  هما  گرایمی اسمت؛ و آن   یاب بودن به معنای واقع ها، عیب انسان
 پندارند. گرا می عواق هایی انسان را دخو مداوم، یابی عیب

  ازای  یدهافزون بر آنچه ذکر شد رضایتمندی از زندگی در نگاه عد
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. در این راستا بسیاری از شود طلبی تلقی می ها به معنای راحت انسان
ای  که بین رنج و گنج ارتباط  ها و شاید از زمان کودکی خود شنیدهما بار

در ذهن نیمه هشمیار مما شماد بمودن در       ندیوپ ینعمیقی وجود دارد. درا
زندگی به معنای تالش نکردن برای رسیدن به اهدافمان اسمت. در ایمن   

کند چراکه  جلوگیری می آدمیاز شاد بودن  انسانسایه ذهن نیمه هشیار 
داند.  امور حائز اهمیت در زندگی مین را به معنای از دست ندادن سایرآ
 ۀدانی  که تجربتوسعه و ساخت، ما می صورت متضاد بر مبنای تنوری به

 در افمراد  بیشتر موفقیت به موجب موارد از بسیاری در مثبت احساسات
-دههای ایم  در مورد انسان موضوع این موازی صورت به. شود می زندگی

ترسمند و   از شکست خوردن خود می خیلیها  گرا نیز صادق است آن لآ
های زندگی  از فرصت شماری یبشود در  تنهایی باعث می خود به امراین 

گمرا بمودن و    شانس خود را امتحان نکنند. این در حالی است کمه عممل  
ها و تسلی  نشدن خود از دالیل اصلی موفقیت است.  آموختن از شکست

از خصوصیات  ییا انبوهگرایی و لآهصورت خالصه کلید رهایی از اید به
عالوه بمر ایمن،    .های منفی فردی، شناخت بهتر خویشتن است و ویژگی

از مردم توانایی نه گفتن در مقابل تقاضماهای مختلمف را ندارنمد.     خیلی
کلمه نه البته یک واژه کوچک و آسان است، اما در اغلمب مواقمع بمرای    

مشکل اسمت. یکمی از دالیمل    خیلی از افراد به زبان آوردن آن  یا دهیعد
 و مهربمان  انانسم  یمک  عنموان  بمه  خمود  معرفی به ها انسان ۀاین امر عالق

 مخالف را دیگران به دادن منفی پاس  ها آن دیگر عبارت به. است حساس
 حفمظ  بما  توانیمد  می شما که است حالی در این. دانندمی ویژگی دو این

ی بدهید، چراکه در غالب منف پاس  دیگران های خواسته به متقابل کرامت
ن نیماز بمه درک   مواقع بله گفتن به دیگران نه گفتن به خود است؛ بنابرای

 یهما  بمه درخواسمت   خواهیمد  یخواهید و یما نمم   می اوقاتی کهبهتری از 
 گران پاس  منفی بدهید وجود دارد.دی
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کن ، چمه ویژگمی در وجمود شمما      با احترام این پرسش را مطرح می
ها را تغییر دهید امما هنموز موفمق بمه ایمن کمار        خواهید آن هست که می

گرایی  لآهکنید؟ آیا انسان اید س گناه میهایی احسا در چه زمان ؟اید نشده
گیمری هسمتید؟ و یما آیما از شکسمت خموردن        هستید؟ آیا انسان سخت

کنید که دوست  دقتهایی در شخصیت خود  وحشت دارید؟ به خصلت
شمود تما نتوانیمد ایمن      ها را از بین ببرید. کدام گمره باعمث ممی    دارید آن
موانمع متنموعی بمرای از     ها را در خود تغییر بدهید؟ ممکن است ویژگی

هما را   های منفی شخصیت شما وجود داشمته باشمد، آن   بین بردن ویژگی
توانید انجام دهید تا این بازدارندگان را  کارهایی را می شناسایی کنید، چه
ها را در زندگی خود اعمال کنیمد و نتمایج تغییمر رفتمار      از بین ببرید، آن

قرار دهیمد. آیما پیشمرفتی را     بررسی خود را مجددا  باگذشت زمان مورد
 ۀبینید؟ نکت نگری و تغییر رفتار خود در شخصیت خود می درنتیجه درون

 توانیمد  ممی  خمود  جدیمد  رفتمار  تکمرار  با شما که است این اما تأمل قابل
ها در مغز خود ایجاد کنیمد. در ایمن    ورونن بین نوینی ارتباطی مسیرهای

عادات جدید و ثبمت مسمیرهای    نور تکرار مدام کردار نو منجر به ایجاد
نهایت منجر به تغییر در شخصیت شمما   و در شود یجدید در مغز شما م

در ابتمدا  " :نویسد می ارتباط نیخواهد شد. جان رایدن شاعر انگلیسی درا
ها آدمیمان را   سازند و سپس عادات انسان های خود را می ها عادت انسان
در زنمدگی و ارتبماط    هما  شنگمر اهمیت  در ادامه به بررسی ".سازند می

 .شود یمتوجه  ها انسان با رفتارهای آنمتقابل 
 
 ها نگرش

 که شمخص را  ییها از باورها و ارزش یبینگرش عبارت است از ترک   
 وۀیمختلمف بمه شم    یها و گروه ای، اشگرانیتا به د کند یآماده م شیشاپیپ

  :سدینو یم ارتباط نیدرا ریشکسپ امیلیو .نگاه کند یمنف ایمثبت 
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شما اسمت کمه    نگرشبد وجود ندارد،  یا خوب و معنایبه  یزیچ"
نگرش " :دهد یمتوضیح  گوردون آل پورت ".سازد یبد را م یا خوب و

تجربمه سمازمان    قیم اسمت کمه از طر   یو عصب یذهن یحالت آمادگ کی
وابسته  یها تیها و موقع موضوع یتمام و بر واکنش فرد نسبت به ابدی یم

 مشمخص  صمورت  بمه  ".گذارد یم یبر جا ایو پو  یمستق ریبه نگرش تأث
 یهما  نمورون  فعمال  غالبا  یرهای)مس فردکانال نگرش  اطالعات از طریق

 در ایمن سمایه   .کننمد  یمم تغییر نآ ازیم اسماس ن  و بمر  شوند یموارد مغز( 
بمرای   .رنمد یگ یعهمده مم  را بر نمده یاعمال آ تیهدا ای ینیب شیها پ نگرش

کمه در اداممه آورده شمده     رز و همکمارانش  توضیح بیشتر به مطالعه لی
 است توجه کنید.

تما در میمان    ندلی رز و همکارانش از دانشجویان یک کمالج خواسمت  
 ییها ترین انسان رقابتیطور ترین افراد وهمین ود بخشندهخ  های کالسی ه 

خواسمتند در ممورد    هما ممی   ای که آن شناسند را نام ببرند. مؤلفه را که می
بررسی قرار دهند این بود کمه آیما ایمن افمراد در      ه شده موردافراد نامبرد

 مشارکتتوانند با دیگران همکاری کنند و یا غیرقابل  شرایط متفاوت می
برده شده در تحقیق  ای بود که افراد نام گونه هستند. شرایط این مطالعه به

رادی دو گروه افهر ه دو گروه متفاوت تقسی  شدند. دراتفاقی ب روشی به
شدند حضمور داشمتند. در    بخشنده شناخته میه بسیار رقابتی و یا بسیارک

این تحقیق گروه اول بازی را انجام دادند که به آن عنوان بمازی اجتمماع   
دادند  مشابه با گروه اول را انجام میشده بود و گروه دوم بازی کامال   داده

کمز اقتصمادی   استریت )یکمی از مرا  ها گفته شد که نام بازی وال اما به آن
 عملکمرد  ۀایالت متحده( است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نحودر

 یمک  بمرای  یکمدیگر  بما  هما  آن همکماری  میزان مبنای بر کنندگان شرکت
دهد اینکمه افمراد در قبمل از     نشان می تحقیق نتایج. بود گروهی موفقیت

رادی های رقابتی و یما افم   عنوان انسان شروع آزمایش از سوی سایرین به
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در این . است نبوده ها آن رفتار ۀبینی کنند شدند، پیش بخشنده شناخته می
کنندگان در آزمایش را به شکل معنماداری   متغیری که رفتار شرکتیوند پ

دیگمر اگمر     عبمارت  هما از نمام بمازی بمود. بمه      کرد، درک آن بینی می پیش
یکدیگر  ها با میزان همکاری آن ،مخاطبین در بازی جامعه شرکت داشتند

استریت مشارکت  ها در بازی وال بیشتر بود نسبت به حالتی که آن خیلی
واقعیت تمأثیر زیمادی    بهها  انسان نگرشدهد  داشتند. لی روز توضیح می

و یا فرصت ممکمن   مشکلدیگر  رتعبا به. دارد ها آن رفتار ۀبر روی نحو
 ها انسان بندی قاب ۀنحو در این مورد است شرایطی کامال  یکسان باشند،

اثرات درونی و بیرونی  و اطالعات تحلیل در را تغییرات تمام واقعیت از
آورد. برای توضیح بیشتر به مطالعه علی کمرام و  می به وجود ناشی از ان

 کنید. عنایتآلن لنگر که در ادامه آورده شده است 
علی کرام و آلن لنگر، دانشجو و استاد دانشگاه هماروارد تحقیقمی را   

واقعیت انجام دادند. در  بهها  های انسان نگرشی تأثیر درونی تغییر بر رو
و بما افمرادی کمه     رود یمهای مختلفی در امریکا  این مطالعه علی به هتل

. او برای پردازد یم به مالقات داشتند عهده به را ها هتل کردن تمیز ۀوظیف
ن، خمو  هتل از تأثیر زیاد ورزش کردن بر کاهش فشار و چربمی  ی خدمه

 برافزایش سمطح اعتمماد   نآاثرها و گرانینکاهش میزان وزن، افسردگی و
 مورد را هتل ۀ. سپس علی خدمکند یها صحبت م نفس و انرژی انسان به

سمنجش وزن، نگرانمی و    خمون،  آزممایش  مانند به متفاوتی های آزمایش
. در دهد ینفس و سطح انرژی قرارم طور میزان اعتمادبه افسردگی و همین

کننمد تما کارهمای     مصرف ممی  خدمه که کالری میزان ۀاو به محاسب ادامه
مانند جاروبرقی کشیدن و یا گردگیری کمردن را انجمام دهنمد     مختلف به

با توجمه بمه میمزان کمالری      ،کند یمهتل تشریح  ۀخدمو برای  پردازد یم
برابمری   انرژی ها ازنظر مصرف ها با بسیاری از ورزش کار آن شانمصرفی
 بسمیار  ۀهما هزینم   دهد غالب انسمان  برای خدمه توضیح می یعلکند.  می
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 اعممالی  بما  مصمرفی  کالری از یکسانی میزان تا کنند می صرف را زیادی
 مجمددا   علمی  بعد ۀفته هشت سپس. بسوزانند را ها آن کارهای به مشابه

 تکمرار  هتمل  خدممه  روی بر را پیشین های آزمایش و گرددبازمی هتل به
 خمون،  چربمی  فشمارخون،  میزان دهد می نشان وی قتحقی نتایج. کند می

 کمرده  پیدا کاهش مؤثری ۀانداز به افراد این های نگرانی و افسردگی وزن،
 هتمل  ۀی خدمم انمرژ  وسمطح  نفمس  اعتمادبه میزان مقابل طرف در. است

 ایجماد  علمی  توسمط  افمراد  دراین که تغییری تنها. است پیداکرده افزایش
 های یبند آن قاب ۀدرنتیج و کارخود به ها آن نگرش تغییردرنوع بود، شده

 اجبار از هتل ۀواقعیت برای خدم گرید عبارت این افراد از واقعیت بود. به
بمرای حفمظ سمالمتی    ردن ک ورزش به اتاق، سی روزانه کردن تمیز برای

 تغییر کرده بود.
تحقیقات اخیمر نشمان داده اسمت کمه رفتمار       ذکر شد آنچهافزون بر 

تأثیر قرار دهمد؛ چراکمه ذهمن     را تحتها  تواند دیدگاه آن یها نیز م انسان
انسان عدم تطابق بین واقعیت خارجی )نوع عملکرد وی( و دیمدگاه وی  

ادوارد شین محقق  ارتباط نیتابد. درا نسبت به موضوعی خواص را برنمی
آمریکایی جنگ کره انجام  ای را بر روی اسرای دانشگاه ام ای تی، مطالعه

شویی اسرای آمریکایی ذهنای سعی بر هد که نگهبانان کرجه شمتوداد، او
  صمورت مشمخص   اند. بمه  ومونیزم داشتهها در مقابل ک تغییر رویکرد آن و
خواستند تا محسنات کوممونیزم را بمه روال    ها از اسرای آمریکایی می آن

بمود بمرای    شمده  یهاسمرا توصم    ه یادداشت کنند، عالوه بمر ایمن بمه   روزان
هما برخمورد    ها در زنمدان  نامه بنویسید و بگویند چطور با آندوستانشان 

 اممور شده بود تا بیشتر بمر روی   ها خواسته ارتباط از آن شده است، دراین
 زممان،  طمول  در دهمد  می نشان اسرا این ۀمثبت تمرکز کنند. نتایج مطالع

 مرور دچار تغییمر شمده اسمت و    آن رفتار آنان به ۀیجتدرن و ها آن دیدگاه
   عشق جعل تجربۀدر ادامه به مطالعه  اند. تر شده ا با نگهبانان مهربانه آن
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 .شمود  یمم رداختمه  پی خجالتی مردهاهای  یدگاهدتغییر بر آنات اثرو 
مجردی که را بر روی مردان بسیار خجالتی و مانتگمری تحقیقیهمرلی و

شریک عاطفی در زندگی خود نداشتند انجام دادند. در این راستا از همر  
های انتظار  سالنصورت انفرادی خواسته شد در کنندگان به از شرکت یک

شمکل از پمیش    فرابخواننمد. بمه   یشهما را بمرای انجمام آزمما     بمانند تا آن
 بمود. در  انییک از آقاراه هر به انتظار خانمی نیز چش  شده در اتاق تعیین

شده بود و خود یکی از مسمنولین   واقع آن خان  توسط محققین استخدام
شد. در این مورد ممردان ممورد آزممایش گممان      ر مطالعه محسوب مید

نمامش بمرای شمروع     ها منتظر اسمت تما   مانند آن نیز بهکردند، آن بانو  می
 یمک  تما  بود این دوشیزه ۀوظیفژوهش ها خوانده شود. در این پ آزمایش
 از بسمیاری  ۀردهای خجالتی شروع کند و هیجمان و عالقم  م با را مکالمه
پس از دوازده  ارتباط ندرای. کند ابراز گویندمی ها آن آنچه بلمقا در خود

نمام او   تحقیق مورد فرد با وی ۀدقیقه حضور بانو در اتاق انتظار و مکالم
کند. چند دقیقمه   شود و خان  اتاق را ترک می خوانده میمحققین توسط 

نشمیند و   خجالتی می یشود و در کنار آقا بعد خان  دیگری وارد اتاق می
کند و از خود عالقه نسبت به سخنان  ای را با مرد شروع می او نیز مکالمه
بمانو بمه    شمود و  آن دوشیزه نیز خوانده می دهد. در ادامه نام آقا نشان می

متفماوت   خمان  رود. این روند در شش مرحله بما شمش    اتاق دیگری می
دو دقیقمه بمرای ایمن آزممایش زممان       و مجموع هفتاد شود. در تکرار می

هما بمه اتماق     آن شود یها اعالم مشود و سپس نام مرد ختصاص داده میا
شمود.   پرسمیده ممی   یمان هما از آقا  شوند و برخی سؤال دیگری دعوت می

شمود کمه آزممایش     ها ابالغ می شود و به آن از مردها تشکر می یتدرنها
روز بعمد   شمود  یها تقاضما مم   روز به اتمام رسیده است و از آن نآ یبرا

طمور   بازگردند. همان مرکز تحقیقاتیمراحل تحقیق مجددا  به  برای ادامه
تر ذکر شد در تمام این مدت آقایان موردمطالعمه همیچ اطالعمی     که پیش
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های انتظار مالقات کردند  ها در اتاق که با آن هایی یزهنسبت به اینکه دوش
یمک از  روز مجمددا  هر  نآ یفمردا نیز بخشی از تحقیق هستند نداشمتند.  

دقیقه با شش بانوی متفاوت که از  71های انتظار به مدت  در اتاقآقایان 
ها نیز منتظر هستند تا نامشان خوانده شود مالقمات   ها این خان  گمان آن

کننده در تحقیق مطابق با مسنولیتشان  بانوان شرکتیوند پدر این کنند.  می
د خود مورکوتاه در یها آنچه مردها در این مالقات نسبت به زیادیتمایل 

قمرار   یبررسم  دهند. در ادامه نتایج این مطالعمه ممورد   گویند نشان میمی
 .گیرد یم

 آقایان به ها خان  ۀهدف اصلی در آزمایش باال مشاهده اثر ابراز عالق
دهمد   نتایج تحقیق نشمان ممی   ارتباطدر این خجالتی و مجرد بوده است. 

سمخنان آقایمان    دقیقه ابراز محبت شش بانو بمه  211میزان تأثیر مجموع 
 شمش  آقایمان  این ۀصورت مشخص نتایج مطالع بسیار باال بوده است. به

 شیآزمما س از پایام  طی در ها آن دهد می نشان تحقیق شروع از پس ماه
کمتمر احسماس نگرانمی     خیلمی ها در ارتباط بودنمد  زمانی که باخان  در
ن مردهما  شمان ایم   در طول زندگی رکردند. عالوه بر این برای اولین با می

شروع به ایجاد روابط احساسی کرده بودند و برای خود شریک زنمدگی  
انتخاب کرده بودند. پس از سپری شدن شش ماه از زمان انجمام مطالعمه   

کننده در آزمایش مجددا  فراخوانده شدند. در این مرحله  مردهای شرکت
د. کنندگان گفته ش شده به شرکت انجام پژوهش از مطالعه حقایق در مورد

ها در طی دو روز در اتماق   هایی که آن ها توضیح داده شد که خان  به آن
دقیقه مالقمات کردنمد گروهمی از کارمنمدان واحمد       211انتظار به مدت 

 تحقیقاتی بودند. در ادامه به آقایان گفتند در این آزمایش به بانوان گفتمه 
هما   صمورت مشمخص بمه آن    شده بود تا برای شما نقش بمازی کننمد بمه    

شده بود تا وانمود کنند که دوستدار شما هستند؛ اما این پایان کمار   اعالم
نبود پس از افشای حقیقت این آقایان بازه  موردمطالعمه قمرار گرفتنمد،    
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دهد بیان راستی بر روی مردان اثری نداشته است.  نتایج تحقیق نشان می
الف خجالتی سابق نبودند. آنمان بما جمنس مخم     یها انسان نآ گریدها  آن
خجالتی بودنمد.  های عمومی کمتر کردند و در محیط خوبی مالقات می به
دقیقه درمان زندگی مردان خجالتی را دچمار   211صورت خالصه تنها  به

ممورد   نیو بدب نیب خوش یها انسان یها تفاوت تغییر کرده بود. در ادامه
 .رندیگ یمتحلیل قرار 

 
 بین و بدبین های خوش انسانی ها تفاوت

 .شمود  یمم   یتقسم  ینگرش به دو بخش مثبت و منفم کلی  ورتص به
پرورش غلمط در   لی، اما به دلهستند نیب ذاتا  خوش ها انسان ارتباط نیدرا
 ایم  یبمه نگمرش خنثم   تبدیل  مرور نگرش مثبت به نیناآگاه، ا یها طیمح
ی را بمر  متعمدد مارتین سالینگمن تحقیقمات   ارتباط نی. دراگردد یم یمنف

 او مطالعمات  ۀبین و بدبین انجام داده است. نتیجم  خوشهای  روی انسان
 بمه  غالبما   خمود  بمرای  گذاری هدف در بدبین های انسان که دهد می نشان

. اندیشمند  ممی  گرایانمه  واقع نگاهی با خود بلندمدت و مدت کوتاه اهداف
ممدت خمود    داف کوتماه بین در طرف دیگر نسبت به اه های خوش انسان

ممدت خمود    مواجه با اهداف طموالنی دارند؛ اما درگرایانه نگاهی غیرواقع
همای بمدبین    انسمان  در این نمور کنند.  گرایانه را اتخاذ می واقع رویکردی

ه ب نسبت هاآن چراکه دارند، امور انجام و کارها شروع برای کمی ۀانگیز
ها بدبین هستند و غالبا  در مواجمه بما    مدت خود و نتیجه آن اهداف کوتاه

کمه   دانسمت   یمتر  ها این است که من پیش گیری آن یجهاولین شکست نت
های اطمراف وی او   غالبا  انسان خصوص نیدر ا .شکست خواه  خورد

دهنمد؛ امما    ستایش قرار می گرایی وی را مورد کنند و واقع را تحسین می
 درشموند.   آنچه انتظار داشتند موفمق ممی   های بدبین فراتر از گاهی انسان
 کردهشایانی کمک  موفقیتشانها عامل شانس به  ندر نگاه آاین سایه 



 22معجزۀ روانشناسی مثبت    

 

 

 .اند ضعیفی داشته خیلیها عملکرد  است و آن
انتظمارات بماال   بین قرار دارند، سطح  های خوش در طرف دیگر انسان

همای بمارز ایمن گمروه      از ویژگی یشهای خو توانمندیاز خود و باور بر
یمک همدف   است. فرض کنی  این افراد در تالش خود برای رسیدن بمه  

های خود عمیقا  باور دارند  به توانمندی ها آنکه  آنجا شکست بخورند از
ری شکسمت را فرصمتی بمرای یمادگی     دارنمد.  و انتظارات باالیی از خمود 

اند  هایی را پیداکرده کنند که راه این شکل استنباط می پندارند وآن را به می
 اداممه  سمخت  کمار  بمه  سپس و شود؛ نمی منجر ها آن مدنظر ۀکه به نتیج

باورهای خود و واقعیت مدنظرشان تطبیق ایجاد  بین درنهایت تا دهند می
 فرض کنید شما یک فرصت شمغلی را کمه ممد   برای تشریح بیشتر کنند. 

گیری از این اتفاق خواهید کمرد؟   نظر داشتید به دست نیاورید، چه نتیجه
دسمت  گیری شما این خواهد بود که دیگمر همیچ شمغلی را بمه      آیا نتیجه

آموزیمد و آن را فرصمتی    رفته می دست نخواهید آورد و یا از موقعیت از
عنوان مثمالی دیگمر     کنید. به برای یادگیری و اصالح کار خود قلمداد می

ایمد، آیما ایمن     را نگرفتمه فرض کنید شما در امتحان ریاضی نمره خموبی  
 گیرید که تمام عملکرد شمما در طمول   نظر میکلی دریامدی پ موضوع را

را ممموقتی دانسممته و از  یمما آن و گرفممت برخواهممد در را تحصممیلی ۀدور
واقعیت گیری شما از  نوع نتیجهدیگر  عبارت  . بهدیآموز یم های خود اشتباه

در این یا بدبینی شما ارتباط دارد. بینی و خوش  سطح صورت مستقی  به به
 از هما  شکست از گیری نتیجه ۀروی بررسی نحوتحقیقات زیادی بر یوندپ

های افمراد   با میزان موفقیت نآ ارتباط ۀنحو و بین خوش های انسان سوی
ایمن مطالعمات   ین تمر  مهم  یکمی از  تحلیمل  دراداممه بمه   .شده است انجام
 .پردازی  می

شمروع مسمابقات المپیمک    پمیش از 2211سمال  سمالینگمن در  مارتین
  ها آنینی بدبینی و ب خوشمورد میزان ایالت متحده را در ورزشکاران
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مطالعه قرار  مورد او توسط که افرادی ۀازجمل. داد قرار پژوهش وردم
منمدان   هما عالقمه   آن سمال  بود، در ییکایآمرگرفت، مت بیوندی، شناگر 

انتظار داشتند او در المپیک به رکورد هفت ممدال طمالی ممارک     فراوانی
دوم شد، ناامیمدی بزرگمی طرفمداران     او اما اول ۀاسپیتز برسد. در مسابق

ا فراگرفت، در مسابقه دوم، او مدال برنز گرفت و انتقاد از عملکرد ر یو
او به او  خود رسید، مارتین سالینگمن اما گفت که مت موفمق خواهمد   

 ممورد  ی و بسیاری از ورزشمکاران دیگمر را  مت بیوند ویشد، زیرا که 
دی یک نمت بیو کردند یم. نتایج این مطالعات ثابت مطالعه قرار داده بود

دانسمت کمه    مارتین سالینگمن میدر این نور . استین همیشگی ب خوش
 عبارت . بهکند ینمایان راه تلقی پ (مدال المپیکدو)را  ها مت این شکست

 را اول ۀدانست که مت شکست در دو مسمابق  دیگر مارتین سالینگمن می 
 کند کسب المپیک در طالیی مدال هیچ تواندنمی دیگر او اینکه معنای به

ای  آمده را مموقتی و بمرای مسمابقه    دست کند، بلکه او نتایج به مین فرض
نیمز بمه    مانمده  یبماق  ۀمسمابق نج پم  زممان  ممرور  کند. به خواص قلمداد می

 طمالی بماقی   یهما  مت بیوندی ممدال  ،عمومانتظار برخالفرسید و منتها
مثبمت  در اداممه   .خود کرد آناز المپیک سنول را  شنا مانده در مسابقات 

 .ردیگ یممورد تحلیل قرار توماس ادیسون  نگاهدر  اندیشی

روی اختراع دانشمندان برسایر همراه با 2176سال ماس ادیسون درتو
کرد، تعمداد   کار می  طریق جریان برقالمپ روشنایی و تولید روشنایی از

زمان با توماس ادیسون بمر روی ایمن پمروژه کمار      دانشمندان فراوانی ه 
نگمار از   یک روزنامه هنگام نیدر اشد.  نمی کردند اما موفقیتی حاصل می

 توماس ادیسون خواست تا برای مصاحبه بما او مالقمات داشمته باشمد و    
نهایمت  یکدیگر صمحبت کردنمد. در   ها بر روی موضوعات متفاوت با آن

 کردنممد، روشممنایی المممپ ۀروی پممروژشممروع بممه صممحبت کممردن بممر 
 ایجماد  ۀروی پمروژ ن، شما بمر  ادیسو آقای گفت ادیسون به نگار روزنامه
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 دیگمری  دانشممندان  طور همین. اید کرده کار ها سال برای روشنایی المپ
 حمائز  نهماده  نیم ا البته. کنند می کار که هاست سال پروژه این روی بر نیز

 بمرای  را آزمایش هزار پنج به قریب زمان آن تا ادیسون که است اهمیت
ایمن مطلمب آگماه بمود      نگمار از  مهروزنا. بود داده انجام برق المپ تولید

بنابراین، از ادیسون پرسید آقای ادیسون شما پمنج همزار آزممایش بمرای     
اید، تسملی    خورده ار شکستاید و پنج هزار ب تولید المپ برق انجام داده

پروژه را رها کنید. توماس ادیسون که البته از مشکل شنوایی رنج شوید و
 بمه  اسمت،  شنوایی ۀکنند کدستگاه کمبرد والبته یکی از اختراعش نیز می

  نگار روزنامه. راتکرارکنید سؤالتان است ممکن ببخشید نگارگفت، روزنامه
 کردن ازتالش خوردید بارشکست هزار پنج شما که پرسیدم گفت مجددا 
 کنمد  می مکثی ادیسون توماس. بکشید دست روشنایی المپ اختراع برای
آورد، قامتش را  باال می آرامی دا  سرش را بهمجد آورد، می پایین را سرش

ام، من موفق شمدم   بار موفق شدهمن پنج هزار" :گوید کند و می صاف می
 ".شود نشان ده  چه راهکارهایی منجر به تولید المپ برق نمی

نمد  توان نوع نگرش انسان به اتفاقات یکسان در واقعیمت ممی   بنابراین
در نگماه   هممراه داشمته باشمد.    خود بمه همای متفماوتی را بما    گیمری  نتیجه

 تولید ۀنگاران و بسیاری از افراد دیگر موفقیت عملی نبود و پروژ روزنامه
 دیگر گام یک اوتنها ادیسون نگاه از اما بود شده مواجه شکست با المپ

آن مصماحبه ادیسمون   از هما بعمد   سال. داشت فاصله برق المپ اختراع با
اد. ادیسون دم جهان نشان دالمپ برق را به مر 2172ویک دسامبر  سیدر

اختراع در  1331ان ها بود. از ایش ترین دانشمندان تمام زمان خالقیکی از
ترین  که موفق ی نیستثبت رسیده است. این موضوع اتفاق زمان حیاتش به

که بیشمترین  همایی هسمتند   طمول تماری  انسمان   دانشمندان وهنرمندان در
 ردن وخمو  شکسمت  دیگر شماید  عبارت  اند. به ها را تجربه کرده شکست

 .ها خود تنها راه انسان برای یادگیری باشد شکستآموختن از
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 ارتباط مثبت اندیشی و سح  راایتمندی از زندیی

شناسمی مثبمت آمریکما     الململ انجممن روان   اد دینر، مدیر بخش بمین 
 گیمری  نتیجمه  ۀنویسد، در قیاس با پیامدهای حقیقی یک رخداد نحمو  می

هما   ر بیشتری بر سطح رضایتمندی آنپیشامدهای متفاوت تأثی ها از انسان
هایی بیندیشید کمه در نگماه غالمب     به انسان ارتباط نیاز زندگی دارد. درا

ل آ هشرایطی ایدهایی که در مند هستند. انسان هرهمردم از تمامی امکانات ب
تمام  گرید عبارت هایشان و دوستانشان قرار دارند، به ازنظر مالی، خانواده
ها این افمراد   از بسیاری از جنبه ت مبدل شده است،رؤیاهایشان به حقیق

تمام این احوال بااگرچه . کنند یمردم را تجربه مبخش بزرگی از یاهایرؤ
درمانمدگی   شمامگاه زنمدگی احسماس    بین صبح تا ی فاصلهدر این افراد 

های  ک  از نعمت خیلیهایی قرار دارند که  طرف مقابل انسانکنند. در می
اند،  پشت سر گذاشته های سخت متفاوتی را و تجربهزندگی برخوردارند 

این گروه دیگر عالوه برکشند. تن زندگی دست نمیجشن گرفاما هرگز از
قدردان هستند  اندازه یچیز را در زندگی دارند و ب افرادی هستند که همه

هایی  بعد انسان ی دستهو احساس رضایتمندی باالیی از زندگی دارند؛ و 
دائمما  درحمال   ای زیمادی در زنمدگی خمود ندارنمد و     ه هستند که داشته

 یمنمد  تیسطح رضابرکه  ماهیتی صورت خالصه بهشکایت کردن هستند.
فقط وسایل و یا اتفاقات بیرونی نیستند  گذارد یم ریتأث یاز زندگ ها انسان

گیمری مما از    ا نتیجمه بلکه اتفاقات درونی نیز ارزشممندند، در ایمن راسمت   
به خمود انسمان    امردیگر این   عبارت یت است. بهحائز اهمواقعیت بسیار

کنمد. آیما مما    بگیرد بر روی چمه اطالعماتی تمرکز   گردد که تصمی  برمی
 همایی  صمورت نعممت   ها را بمه  یا آنگیری  و هایمان را جشن می موفقیت
ها و شرایط سمخت زنمدگی را    شکست کنی . آیا ما شده تلقی می تضمین

صمتی بمرای رشمد خمود     عنموان فر  یا بهو کنی  عنوان فاجعه ارزیابی می هب
همای متفماوت جهمانی متشمابه      برای ذهن": کالم امرسونپنداری ؟ در می
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 ۀسمند یدربیمان دن ممیلمن نو   مبحثدر ادامه این  ".جهن  یا بهشت است
 شده است.  آمریکایی توضیح داده

کمه   نویسد، وقتی می جو عنوان مبارز صلح کتاب خود به دن میلمن، در
آمد، تممام کمارگران بماه      نهار برای کارگران به صدا درمیصدای زنگ 

نشستند تا غذا بخورند و هرروز س  )یکی از کارگران( ظرف غمذای   می
گفمت،   کرد، خدای من، او می کرد و شروع به شکایت می خود را باز می

 ۀن اصمال  کمر  مم . نباشمد  مربما  و زمینمی  بمادام  ۀکن  این بمار کمر   آرزو می
 ۀکمر  سماندویچ  ممورد  در همرروز  او! نمدارم  دوسمت  امربم  و زمینی بادام
 از یکمی  روز یمک  اینکمه  تا. کرد می شکایت خودش مربای و زمینی بادام

 مربا و زمینی بادام ۀکر ساندویچ اصال  اگرتو س  گفت، گروه در کارگران
ی درست دیگر غذای برایت تا گویی نمی همسرت به چرا نداری دوست
من چیست؟ من ازدوا  نکردم، ت از همسردهد، منظور پاس  می اوکند؟ 

کمن . بمه زبمان اسمتعاری، اکثمر مما        های  را خودم درسمت ممی   ساندویچ
اصال  این موضوع کنی  و ال خود را خودمان درست میهای احو ساندویچ

 را تیم واقع  یپرسم  یمم کمه مما    ییها سؤالچراکه دهی .  را تشخیص نمی
متفماوت   یها سؤالپرسش  جهینت در انیم نیدر ا. کنند یم  یترس مانیبرا
 ارتبماط  نیم در ا  ،یدهم  رییم را تغ تیم محل تمرکز خود بر واقع  یتوان یم

 .د شدخلق خواه یدیجد تیواقع ایو  کرد خواهد رییتغ مانیبرا تیواقع
مثبت اندیشی با سالمت جس  و ذهن نیز در  ذکر شد آنچهافزون بر 

 بمودن  انمدیش  تمثبم  ۀنتیجم  ارتباط است. سیست  ایمنی بمدن انسمان در  
 تر سریع مثبت به منفی حالت از وی پذیری برگشت و شود می قدرتمندتر

تحقیقات متنوع توسط دکتر کرن رایویچ نشان ارتباط  دراین. افتد می اتفاق
 مثبمت  گیرینتیجه ۀدهد اگر به افراد راهکارهای مثبت اندیشی و نحو می
 خواهد بیشتر ها نآ موفقیت احتمال شود داده آموزش مختلف اتفاقات از

 حالمت  از پمذیری  برگشمت  عامل نام به خود کتاب در رایویچ کارن شد،
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 هفتمه  دو ممدت  بمرای  تنهما  کمه  افمرادی  دهد، می توضیح مثبت به منفی
انمد   ی مختلف زندگی را آموختهرخدادها از مثبت گیری نتیجه های روش
الوه مراتب افزایش پیداکرده است. عم  شان از زندگی به رضایتمندیسطح 

 پیمداکرده  کاهش هشت  یک میزان به ها آن افسردگی ۀبر این احتمال تجرب
گیری  های متفاوت نتیجه تغییر روشتنهابا آموزشی یها دورهاین در .است

خود  های توانند از شکست موختند که میآ ها می از اتفاقات زندگی، انسان
ش خود را ها تال که آن ها موقتی هستند و مادامی درس بگیرند و شکست

مراتمب بهترعممل    آن بمه تکاپو بعد و یما کوشمش بعمداز   کنند در بیشتر می
مثبمت   ممورد قابلیمت  نقد نظر جمی  اسمتاکدل در   هادامه ب در خواهند کرد

  شود. پرداخته می زندگی اندیشی در شرایط سخت
جنگ ویتنام داشت االترین مقام یک اسیر جنگی را درجی  استاکدل ب

 نیدر ا یکند. و ارزش مثبت اندیشی اشاره می او در کتاب خاطراتش به
ان من متوجه زنددر طوالنی های سال گذران ۀنویسد درنتیج می خصوص

نمابود  افمراد زیمادی نیز   ماننمد و  سمال  ممی  ها  زندانشدم افراد بسیاری در
ماننمد دو   کمه زنمده ممی    که اسیرانی بردم پیدهد من  شوند، او ادامه می می

عمیقا  باور دارند مثبت اندیش هستند و  ها آن ویژگی بارز دارند، نخست
دوستان و فرزنمدان  خانواده و و ها رهایی پیدا کنند توانند از زندان که می

دارم ایمن ایممان و    دهد من اعتقماد  جی  استاکدل ادامه می خود را ببینند.
ها بتوانند ایام زندان را سپری کنند. در مقام دوم،  شد که آن باور باعث می

دارند، وی  گرایانه نسبت به شرایط محیطی خود فراد باورهایی واقعاین ا
همای بماال را    یک از زندانیانی که یکی از مؤلفهرنویسد ه در این مورد می

جهمت  رهنممود در   در اداممه سمه   ک  بود. خیلینداشتند احتمال بقایشان 
 .رندیگ یمافزایش مثبت اندیشی مورد توضیح قرار 
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 ش مثبت اندیشیسه راهکار برای افزای

گیری مثبت و مؤثر از اتفاقمات زنمدگی    مثبت اندیشی به معنای نتیجه
تموانی    شود این است که چگونه ممی  است. سؤالی که در اینجا مطرح می

گرایی، قدرت تخیل  در ادامه سه راهکار عملانسان مثبت اندیشی باشی ؟
 .گیرد قرار می تعمقمورد اندیشی مثبت افزایش در جهتو اصالح تفکر 

 
 یرایی عمل

آلبرت بندورا معتقد است تنها مثبت حرف زدن در مورد دیگمران بمه   
نخواهد کرد. بندورا  شان یشیاندها کمکی را در ارتباط با میزان مثبت  آن

راد باید از حمرف زدن  ، افیشیبرای باال بردن سطح مثبت اند کند یبیان م
معرض رخدادهای عمل کردن کنند و خود را در  دست بکشند وشروع به

دهد سمخت کمار    توضیح می نهیزم نیدر ا اومتفاوت زندگی قرار دهند. 
معرض اتفاقات متفاوت زندگی قمرار دادن درنهایمت   و خود را در کردن

راتمب بیشمتر از   م شمود. مموفقیتی بمه    منجر به موفقیت فرد در زندگی می
همای   خمود را از فرصمت  دهمد و  حرکتی انجام نمی هیچ شخصکه  زمانی

همای کوچمک    نگاه بندورا حتی موفقیمت کند. در فاوت زندگی دور میمت
ها از  آن رضایتمندینفس و سطح  ، اعتمادبهیشیافراد به افزایش مثبت اند

انسمان، وی را   یشم یزندگی ارتباط دارد. در این راستا افزایش مثبمت اند 
بمه   ود منجمر تر و بیشتر کار کند که این خم  سخت تاترغیب خواهد کرد 

شود.  ها از زندگی می باالتر آن رضایتمندیسطح  تر و های بزرگ موفقیت
وپمرورش در ایمران    مورد، بیایید در مقام عمل به سیست  آموزش نیدر ا

ضعف  ایرا به علت هوش سرشار و  آموزانمان دانشما فقط  ایا بیندیش ،
را فراتمر از   هما  آن ایم و   یکنم  یمم  هیم تنب ایم و  قیتشمو  شمان  یریادگیدر 
. بمرای توضمیح    یکنم  یمم به کار مضماعف   بیترغ شان یذات یها تیظرف
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دانمش آمموزان    شمود  یممرور سمبب مم    بمه  بیشتر تشویق به کار مضاعف
و مثبت نفس  های خود را ببینند و این امر باعث افزایش اعتمادبه موفقیت
همای بعمدی را فمراه      ساز موفقیمت  شود که خود زمینه ها می آناندیشی 

ها نیمز   ورت مشابه در مورد سالمت جس  انسانص این مبحث به .کند می
 است. شده  داده. این موضوع در ادامه بیشتر توضیح صادق است

شوند بدن برای مراقبمت از   ها دچار سرماخوردگی می وقتی انسان    
کند که این اممر باعمث واکسمینه شمدن و      می خود شروع به تولید پادتن

صمورت مموازی    اهد شد. بمه خو ها یماریبجس  در مقابل بیشتر تمقاوم
یکمی از  در این نور، کند.  ها نیز صدق می این مطلب در مورد ذهن انسان

های  کند این است که شکست موضوعاتی که نگارنده برای شما آرزو می
 خرداین  کن  که به آرزو می نآ همراهطور  بیشتری را تجربه کنید؛ و همین

فماق خواهنمد   جمرم ات زندگی را کمه ال های متفاوت در برسید که شکست
 ۀشکلی مثبت و ممؤثر ترجممه کنیمد چراکمه تجربم       افتاد را برای خود به

 در و موفقیمت  بمرای  راه تنهما  هما  آن از آموختن و متفاوت های شکست
 صمورت خالصمه   از زندگی است. بمه  رضایتمندی سطح افزایش  نهایت

 ی گردنمه همای   همای زنمدگی از پمیچ    مستقی  نیست پیچزندگی یک مسیر
د. دار زیمادی همای   زندگی فراز و نشمیب  مراتب بیشتر هستند و به رانحی

د نشو زندگی می یها یرانیحخود در   کوشی ها متوجه سخت وقتی انسان
صمورت   پیگیری اهداف خمود و بمه  ها در وانگیزه آن یشیمثبت اندسطح 

طرف کنمد.در  اززندگی افزایش پیمدا ممی  ها  آن رضایتمندیپیوسته سطح 
 دهمد،حرکت  نمی را خوردن شکست ۀخود اجاز به اصشخمقابل وقتی ا

 شروع ها آن زندگی از رضایتمندی و موفقیت نفس، اعتمادبه سطح نزولی
 .شود می
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 تصویرسازی

اسمت.   موفقیمت  تصویرسمازی  دوم در جهت مثبت اندیشمی  راهکار
گویممد در رویممارویی بمما  ارتبمماط مممی پروفسممور ریچممارد هکمممن درایممن

شدن با آن رخداد،  ، سعی کنید پیش از مواجهرویدادهای متفاوت زندگی
ماده شوید و مجمددا  تصویرسمازی کنیمد و آمماده     آتصویرسازی کنید و 

شوید و بازه  تصویرسازی کنیمد و آمماده شموید و سمپس خالقانمه در      
شود ایمن اسمت کمه چمه      لحظه عمل کنید. سؤالی که در اینجا مطرح می

کنمد.   را حائز اهمیت می نآ کهتصویرسازی وجود دارد   در پس یندیآفر
چرا این مسنله اهمیت دارد و چگونه راهگشاست؟ پاس  به این سؤاالت 

گمردد. نتمایج تحقیقمات پروفسمور اسمتیفن       مغز انسان بازمی س یمکانبه 
 یهما  کنمی . نمورون   دهد که وقتی ما به چیزی نگاه ممی  کاسلین، نشان می

هایممان را   گر ما چش کنند. حال ا خاصی در مغز ما شروع به فعالیت می
یکسمان   شمکل عنوان نمونه دست خود را متصور شموی . بمه    ببندی  و به
که در هنگام دیمدن دسمتمان فعمال بودنمد شمروع بمه        ییها همان نورون
دممی  دیگر مغز انسان تفاوت بین آنچه را کمه آ  عبارت کنند، به فعالیت می
تشمخیص   افتمد را  واقعیمت اتفماق ممی    کند و آنچمه را کمه در   تصور می

توانند واضح و  دهد که چرا رؤیاهای ما می شرح می مطلبدهد. این  نمی
خمواب  شبی تاریک وقتی در ل شما در نیمهمثا عنوان روشن دیده شوند. به
روزی روشن مشغول خواب  بینید که بیدارید و در نیمه هستید، خواب می

 دیدن هستید.
هما یمک    نشوند، آ ها موفقیت را متصور می وقتی انسان ،عالوه بر این

کنند و درواقع آدممی ذهمن    مغز خود فعال میسیست  متشابه سازی را در
بینی هممان واقعیمت    دهد به این اندیشه که آنچه تو می خود را فریب می

کمه بمرای ذهمن انسمان      مماهیتی ذکمر شمد    تمر  که پیش طور است. همان
نمی  شود و واقعیمت بیرو  ناخوشاینداست عدم تطبیق بین آنچه متصور می
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واقع اگر انسان در ذهن خود موفقیت را متصور شود و در این  است. در
عمدم تطبیمق    فردبه این حقیقت که ذهن  عنایتکار ثبات داشته باشد. با 

تمالش خواهمد کمرد کمه بمین واقعیمت بیرونمی و         شخصتابد  را برنمی
به این موضموع در   اعتنابا . اطالعات تولیدی مغز خود ارتباط برقرار کند

های آموزشی خلبانی هوانوردها قبل از اینکه هدایت یک هواپیما با  هدور
بمر روی دسمتگاه   ات به کمرر تعداد مسافر زیاد را در اختیار بگیرند، ابتدا 

عنوان یک   ذهن به بارهکند، در این  سازی پرواز، پرواز را تجربه می شبیه
یمت  موفق یرسمازی تصو همای  یژگمی کند. در ادامه بمه و  ساز عمل می شبیه

 .شود یاشاره م
ایمن اسمت کمه در تصویرسمازی      تصویرسازی با ارتباط در مه  ۀنکت

موفقیت نباید تنها بر روی شادی رسیدن به مقصد متمرکز شمد. در ایمن   
، تحقیقمی را انجمام داده   ای یمورد دکتر شلی تیلر استاد دانشمگاه یمو سم   

ی  است. او در تحقیق خود دانش آموزان را بمه دو گمروه متفماوت تقسم    
 الف ۀشود تا متصور شوند که نمر کند. در ادامه از گروه اول تقاضا می می
 را الف ۀنمر که شدند متصور اما دوم، گروه. اندکرده کسب امتحان در را

شموند کمه در    طور خمود را متصمور ممی    ها همین آن لیک اند کرده کسب
یمت  سازی خویشتن برای آزمون هستند کمه درنها  کتابخانه، مشغول آماده

نشان  قیتحق این جینتاالف در آزمون شده است.  ی نمرهمنجر به گرفتن 
گروه دوم که مسیر موفقیت و مقصد را متصمور شمده بودنمد در     دهد یم

بهتمری را کسمب کردنمد؛     یدسمتاوردها تمر بودنمد و    آزمون نهایی موفق
بنابراین باید مسیر موفقیت و مقصد را باه  متصور شوید تا بمه بهتمرین   

 ترین در ادامه یکی از معروف مبحثبرای تشریح بیشتر این . برسید نتایج

 های تاری  مورد توضیح قرارگرفته است. سخنرانی
بوده  نگیسخنرانان تاری  مارتین لوتر ک نیبدون شک یکی از قهارتر

 به امروز سخنرانی معروف تا و شست و سه صد است. از سال هزار و نه
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هما انسمان قرارگرفتمه     رد متوجه میلیمون دارم مو ییاینام من رؤ او، با
 چگونمه  کمه  است موضوع این ۀدهند درستی نشان  است. سخنرانی او به

 برای او که بود کاری سازی رؤیا چراکه. کنی  خلق را رؤیا یک توانی می
 را رؤیا آن و بیایند جدیدی هاینسل شد باعث و داد انجام متحده ایالت
رد تصویرسازی بمرای یمک آینمده بهتمر     نند. سخنرانی او در موک تعقیب

یند صحیح رؤیا سمازی  آتر شما با فر است. در ادامه برای آشنایی شایسته
بررسی قرارگرفته است. ممارتین لموتر    هایی از این سخنرانی مورد بخش

من یک رؤیما دارم، اگرچمه مما    " :کند یماظهار در سخنرانی خود  نگیک
ردایمان مواجه هستی  اما من یک اکنون با مشکالت فراوانی در امروز و ف

 نیکموتر  ۀآینمد  برای تصویرسازی مورد در او سخنرانی تمام ".رؤیا دارم
مورد مسیر حرکت برای ساختن رانی او درسخن این در. امریکاست مردم

کنمد. او در   صحبت می مقصد به رسیدن لذت صرفا  نه وکشوری زیباتر 
مان، ما نبایمد از   د نهایییابی به مقص مسیر دستدر " :گوید می نطق خود

 ، در ادامه او در مورد"تصمیمات و کارهای اشتباهمان احساس گناه کنی 
 :کند یمبیان کند و آنچه باید انجام بشود و نشود درطول مسیر صحبت می

یابی به این هدف متعالی  ما باید همواره باپشتکار و نظ  باال مسیر دست"
  ".را دنبال کنی 

یک از راهکارهای دیگمر بمرای رسمیدن بمه      ،ر شدافزون بر آنچه ذک
موفقیت این است که موفقیت را تا آنجا که ممکن اسمت واقعمی جلموه    

مان را در هنگام  گانه دهی . در این راستا باید تعداد بیشتری از حواس پنج
تصور موفقیت به کار بگیری . ممارتین لموتر کینمگ در سمخنرانی خمود      

ماننمد آب شمناور    د تا زمانی که عدالت بمه ما قانع نخواهی  ش" :گوید می
رتین لوتر کینگ ما" .شود و جریان راستی و صداقت جریان غالب باشد

کمردن   اءاغنم بگذارید اجازه ندهی  که اشتیاق ما برای " :آورد در ادامه می
 ."نیازمان به آزادی، با نوشیدن از جام تلم  زهمر و تنفمر بمرآورده شمود     
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 آورد یها سخن به میان م ر تصویرسازی از مزهبینید او د طور که می همان
دهد. او در  تر برای مخاطبین خود جلوه می تر و ملوس و هدف را واقعی

در یک روز روشن در آالباما )نام شهری در امریکا( یک " گوید: ادامه می
مانند خواهر  پوست و سفیدپوست دست در دست یکدیگر به کودک سیاه

درواقع مخماطبین بما شمنیدن ایمن جممالت       ".و برادر راه خواهند رفت
هما تممام    راحتی آن تصویر را در تخیل خمود ببیننمد. ایمن    به ستندتوان می

ها یک  گویند. آن ها مبه  سخن نمی مشخصات سخنرانان بزرگ است، آن
گانه  سازند و تا آنجا که ممکن است از حواس پنج تصویر از موفقیت می

برند. مارتین لوتر کینمگ در اداممه    مخاطبین در این تصویرسازی بهره می
ن ایالمت ممی سمی    آ دارم که در یمن رؤیای" :کند یمبیان سخنرانی خود 

شود، یک  عدالتی و ظل  در خود ذوب می سی پی، جایی که از خش  بی
 ".روز تغییر شکل خواهد داد بمه زممین حاصمل خیمز آزادی و عمدالت     

طرف  زشتی را در یکتوانستند حرارت و  حضار با شنیدن این کلمات می
 را ببینند. یو در طرف مقابل روشنی و زیبای

عالوه بر این سخنرانی وی در مورد فعال کمردن احساسمات اسمت،    
دانست ارتباط قوی بین احساسات و حرکت کمردن وجمود    چراکه او می
ها هسمتند.   احساسات پایه و اساس عمل کردن انسان قتیدارد و در حق

اسات هیچ حرکتی وجمود نخواهمد داشمت،    موازی بدون احس یقهبه طر
خواهید خود و یا دیگران را به پویش آورید، بایمد   دیگر اگر می عبارت به

ها بیدار کنید. مارتین لوتر کینگ در اداممه سمخنرانی    احساسات را در آن
در گوشه و کنار این سرزمین، بگذارید نوای آزادی " :کند یماعالم خود 

عظممت   ت امریکا به سرزمینی بزرگ و بما گوش برسد و اگر قرار اسه ب
تبدیل شمود ایمن اممر بایمد ر  دهمد، بنمابراین بگذاریمد از روسمتاهای         
همپشایر تا قلب نیویورک نوای آزادی به گوش برسد، اما ایمن تممامش   

های سنگی جورجیا به گوش برسمد،   نیست، بگذارید نوای آزادی از کوه
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همای   ی سی پی و تممام کموه  های می س بگذارید نوای آزادی از تمام تپه
کمه بگمذاری  نموای     افتد وقتی اتفاق می امرامریکا به گوش برسد؛ و این 

آزادی به گوش برسد. وقتی اجمازه دهمی  نموای آزادی از تممام کوچمه      
ها شنیده شود. با بمه وقموع پیوسمتن آن     شهرها و روستاها، از تمام ایالت
توانند  تان یا کاتولیک، میسفید، پروتس و  روز تمام مردم سرزمین از سیاه

دست در دست یکدیگر آواز بخوانند؛ درنهایمت آزاد شمدی ، درنهایمت    
خداوند بزرگ را شکر، ما، درنهایمت   آزاد شدی  و درنهایت آزاد شدی ،

مردم با شنیدن ایمن جممالت احساسمات مثبمت فمراوان را       "آزاد شدی !
باید احساسات را  کردند؛ بنابراین برای ایجاد یک نهضت حتما  تجربه می

 های این کار از طریق تصویرسازی است. ترغیب کنید؛ و یکی از روش
 

 اصالح تفکر

راهکاری دیگر برای افزایش مثبت اندیشی روش اصالح تفکر است. 
 باعمث  انسان تفکرات که است این ابتدایی فرض تفکر، اصالح ۀدر شیو
 یمک  کنیمد  رتصمو  مثمال  عنوان به. شوند می وی در احساسات شدن فعال

 هما  انسمان  آن ۀدرنتیجم . اسمت  افتماده  اتفماق  بیرونمی  واقعیت در رخداد
روی تفکراتمی    این وتی از آن پیشامد خواهند داشت، ازمتفا های ارزیابی

 ۀتفکرات منجر به تجرب نآ کهها شکل خواهد گرفت  متباین در ذهن آن
 متفماوت  احساسمات  درنهایمت . شمد  خواهد ها آن در متمایز احساساتی

 حیتوضم  یبمرا شود.  متنوع از سوی افراد مختلف می های حرکت موجب
ارزیابی خمود   ۀجیعنوان نمونه اگر شیری به شما حمله کند، درنت به شتریب

از شرایط ممکن است به این نتیجه برسید کمه شمما درخطمر هسمتید و     
خواهید کمرد   احتمال دارد کشته شوید. در ادامه احساس ترس را تجربه

توانیمد   شما خواهد شد. در ایمن راسمتا شمما ممی    حرکتی در که منجر به
 بجنگید؛ وشمیر  کنید و یما بایسمتید و شمجاعانه بما     انتخاب کنید که فرار
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 در زیبما  حیوانمات  این بقای به طریق این از و شوید شیر ۀدالورانه طعم
 .بکنید کمک طبیعت

 از انسمان  ۀکند که در جهت تغییر تجربم  روش اصالح تفکر بحث می
 تبدیل کرد آدمی برای توان می که را موضوعی تفکراتش، یا و اساتاحس

بمرآورد خمود از    ارتباط اگمر بتموانی    ارزیابی وی از واقعیت است. دراین
صورت موازی خواهی  توانست احساسماتمان و   واقعیت را تغییر دهی  به

 روش کمه  اسمت  این ارزش حائز ۀدرنهایت اعمالمان را کنترل کنی . نکت
 ببرد، بین از انسان در را ات منفیاحساس ۀتجرب ندارد سعی فکرت اصالح

کنمد روش   مواجه با شمیر احسماس تمرس ممی    در فردی اگر مثال عنوان به
اصالح تفکر قصد ندارد این احساس را که ممکن است منجر به نجمات  

ها کممک   . بلکه این روش قصد دارد به انساننابود کندجان وی شود را 
مثمال    عنموان  حمداقل برسماند. بمه    هما را بمه   منطقی آنتا تفکرات غیر کند

است شما در آزمونی خواص عملکرد خوبی نداشته باشمید و   ریپذ امکان
 و کنید؛ بندی طبقه ضعیف آموزان دانش جزو را خود آزمون آن ۀدرنتیج

وقمت موفمق نخواهیمد     گیری فرض کنید که دیگر هیچ نتیجه نآ یمبنا بر
اید  گر فرض کنید شما به فردی ابراز عالقه کردهدی یا عنوان نمونه شد. به

گیمری   ای به شما نشان نداده باشد، در این شرایط نتیجه اما آن فرد عالقه
گیری اشتباه خواهد بود،  اینکه هیچ انسانی به شما عالقه ندارد یک نتیجه

 متفماوت  منفمی  احساسمات  ۀمنجمر بمه تجربم    استنباطاین نوع از  چراکه
 ادآوریانسان  کند به روش اصالح تفکر سعی میمورد  در این. شد خواهد

تجربه برای شما منفی بموده اسمت امما     نآ کهشود که این صحیح است 
مکن است بمه شمما   کنند که م های زیادی بر روی زمین زندگی می انسان
 مند باشند. عالقه

عالوه بر این نتایج مطالعات قبلی نشان داده است روش اصالح تفکر 
جهمت مثبمت اندیشمی    همر راهکمار دیگمری در    ؤثر باشد و ازتواند م می
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 اصالح روش که است این ارتباط دراین ارزشمند ۀتر عمل کند. نکت سریع
 این آموزش دهد می نشان متعدد تحقیقات نتایج. است آموزش قابل تفکر
ین پایین، احتمال مبتدا شدن افراد به افسمردگی، اسمتفاده از   سن در روش

طور افمزایش سمطح رضمایتمندی افمراد از زنمدگی و      مواد مخدر و هیمن
عالوه مدت را منجر خواهد شد.   افزایش احتمال موفقیت فرد در طوالنی

سه اصل مشترک در میان تمام تفکرات غیرمنطقمی آدممی وجمود    بر این 
گیری از یک رخداد مشخص اسمت. بمرای    دارد. نخست اغراق در نتیجه

گیمری خمود از واقعیمت را     ا نتیجمه ه تشریح بیشتر در برخی مواقع انسان
مثمال   عنموان  تمر بیمان شمد بمه     طور که در قبمل  دهند، همان بسیار بسط می

عملکرد ضعیف خود در یک آزمون را به تمام عملکردشان در طول یک 
هما   کنند که آن گیری می نتیجه نآ یمبنادهد و بر  سال تحصیلی پیوند می

 خطما  ایمن . شموند  موفمق  واننمد ت نممی  یا و نیستند باهوش کافی ۀانداز به
 .است گیری نتیجه یک ۀازانداز بیش تعمی  حاصل

 مبحمث  این. است واقعیت ۀازانداز اصل دوم کوچک جلوه دادن بیش
کنید من  تصور بیشتر روشنگری برای. شود می شناخته دید تونل عنوان به
شمجو  بیسمت دان  و صمد استاد دانشگاه در یک کنفرانس شش عنوان یک به

خود را به سخنرانی  دقتتمام نفر صدوهجدهاین میان، ششاش ، درداشته ب
کند ویمک ازحضمارخواب    دانشجویان به سقف نگاه می اند، یکی از داده

 خواب است متمرکز شوم و بمر   ها برروی دانشجویی کهمن تن است. اگر
کننده اسمت   آور و کسل خواب گیری کن  که سخنرانی من نتیجه نآ اساس
انسمان از   یهما  بندی  بنابراین قاب؛ ری اشتباه خواهد بودگی یک نتیجه این

گیری فرد  رخداد در نوع نتیجه واقعیت و دیدن متعادل مثبت و منفی یک
 مؤثر خواهد کند می تجربه آن ۀیک رویداد و احساساتی که فرد درنتیجاز

دهد ایمن اسمت    تفکر انجام می این راستا کاری که روش اصالح در بود.
 .آورد ها می انسان کمک رد را درنتیجه گیری بهکه تعادل و خ
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 های غیرمنطقی بر مبنای تولید اطالعمات غیمر   گیری اصل سوم، نتیجه
  زناشمویی  ۀیمک رابطم  رض کنید زنمی در واقع است. برای تفسیر بیشتر ف

اطالعاتی را در ذهن خود  وابستگی نیدر او  گیرد قرار سوءاستفاده مورد
 شتنیخو آن ۀجینت درو  گیری اشتباه شود جهبپروراند که منجر به یک نتی

در یمک امتحمان ضمعیف     یآمموز  کنید، دانش فرضرا مقصر بداند؛ و یا 
خود قلمداد کند. طقی پدر و یا مادرصورت غیرمن عمل کند و مقصر را به

یقین اشتباه است. چراکه فرد موظمف اسمت در مقابمل     گیری به این نتیجه
تر ذکمر شمد در    طور که پیش همانکارهای خود احساس مسنولیت کند. 

شما نخواهد آمد و شما موظف  کس برای کمک به اروا کالینز، هیچکالم م
 هستید نسبت به زنمدگی خمود احسماس مسمنولیت کنیمد و دیگمران را      

 گیمری اشمتباه بمر    ل دیگری از نتیجهشکل مشابه شک به خطاکار نشمارید.
از شمما نگمران    متفاوت است، فرض کنیدمنفی  احساسات ۀمبنای تجرب

گیمری   ممکن اسمت نتیجمه   حالتاین دست دادن یک موقعیت باشید، در
موقعیت وحشمتناک اسمت؛ امما در واقعیمت ایمن       نآ دادنکنید که هدر 

فرصمت   نآ دادنصمورت از دسمت   درموضوع صحت نخواهد داشمت،  
از به سطح پایه رضایتمندی خمود   مجددا  یدر مدت کوتاهشما احتمالی 

وهلمه بمرآورد صمحیح از رخمدادهای      گشت. در این زندگی بازخواهید
راز نهفته در دل روش اصالح  باره نیدر ااست.  اهمیتبا مختلف بسیار
گرایی است، ممکن است این سمؤال در ذهنتمان    واقع خطیر تفکر مبحث

 یادآورالزم به یم گرا بود؟ در این پیوند  توان واقع ایجاد شود، چگونه می
پرسمید. در اداممه    ی است که در زندگی میهای پاس  درگرو سؤال ،است

مورد  شوند رایی فرد درشرایط مختلف میگ هایی که منجر به واقع پرسش
 .اند قرارگرفته ینیبازب

که باید  یگرایی، یکی از نخستین سؤاالت در راستای تالش برای واقع
گیری ما با واقعیت اسمت،   از خود بپرسی  در وابستگی با همخوانی نتیجه
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گیمری ممن بما     تواند از خود بپرسد: آیا نتیجمه  ت مشخص فرد میصور به
واقعیت تناسب دارد؟ در ادامه شخص باید از خود بپرسد آیا من مبحث 

ام؟ چمه ممدارک    تموجهی قمرار داده   گیری خود مورد بیی را درنتیجهاصل
قمرار دهم ؟ چمه     وارسی نتیجه گیری مورد مهمی را من کماکان باید در

را  یا هیام؟ چمه قضم   گیری بسیار بزرگ جلموه داده جهبخشی را من درنتی
کنمد   ام؟ آیا من بخشی را که خموب کمار ممی    کوچک فرض کرده خیلی
ام؟ آیا من تصویر بزرگ از رخمداد   قرار داده یالتفات یب کند( را مورد )نمی
 از رابینمز یکمی   یدر کمالم آنتمون   تیم نها ام؟ و در نظمر قمرار داده   را مد

خود از واقعیمت   یبند که فرد در جهت تغییر قاب یقدرتمندترین سؤاالت
 توانمد  یچه معنای دیگری این چالش م"بپرسد عبارت است از:  تواند یم

دچمار تغییمر   را بنمدی مما از واقعیمت     این سمؤاالت قماب   "داشته باشد؟
در نمد آورد.  هخواهند کرد و واقعیت جدیدی را برایمان بمه وجمود خوا  

 .ردیگ یمی قرار موردبررسادامه اهمیت خردورزی 
 

 یخردور

 فمرد قضماوت  دانش و  ،تجربه کیفیت رد خردورزی راوکسفآلغتنامه 
 آغماز شناخت خویشمتن   سدینو یم خصوص نیدر اارسطو  .کند یممعنا 

مطمرح شمد ایمن نوشمتار بحمث       تر شیپکه  طور همانخردورزی است. 
 راتاثم و  ها نگرش ها، ارزش ،رابط بین باورها عنوان بهی زخردور کند یم

یکمی از   زمینمه  نیم ا در. کنمد  یمم عممل   درونی و بیرونی این سه متغیمر 
ی داشته اسمت حکمی    ا ژهیواندیشمندانی که به اهمیت خردورزی توجه 

 نمام  بما را  شاهنامه خود،  یعظاثر یطوس  یحکابوالقاس  فردوسی است. 
 نیتمر  و مهم   نیرا بهتمر  ورزیو خمرد  کند یخداوند جان و خرد آغاز م

 ،یغم  و شماد   ،یکم یو ن یاو خموب  دهیم . بمه عق دانمد  یها م انانسویژگی 
 بود در اثر یو معنو یادبه جاه و مقام م یابیو شکست، دست یروزیپ
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 ی بمه اهمیمت  فردوسم در ادامه رویکمرد  . دیآ ینبود خرد به وجودم و  
 .ردیگ یمخردورزی بیشتر مورد تحلیل قرار 

در  انیسامان هجوم اعراب و ترکان و افول حکومتبا  یفردوس عصر
و هجموم اقموام    یبما لشمگر کشم    آندر  که ی. دورانشود یمایران همراه 

زبمان و   ت،یم هو ،متجماوزین  یاجتمماع  ی ونظمام  یها و خشونت یبدو
کمه   یا در زمانمه  یفردوس .رود یم یغمابه  انیرانیفرهنگ چند هزارساله ا

ر بود و فه  و شعو گانگانیمهجور و منسو  ب دنیو خرد ورز دنیشیاند
کمرده بمود، بما      یتسمل  یخود را به جبر و مقدرات آسمان گاهیجا یانسان

و  یخیو حمواد  تمار   عیوقما  یو عقالنم  یمنطقم  فیزبان شعر به توصم 
باستان  انیرانیا لیاص یورسوم زندگ کشاندن آداب ریو به تصو یا اسطوره

دعموت   یرا به خرد و خمردورز  دهیاو مردم ست  ددر این نور پرداخت، 
 :در کالم وی آمده است ارتباط نیدرا ،کند یم
 یرامر دو سمبه ه ردیخرد دست گ اممشمگمرد دلممو خ یمامرد رهنمخ

 یرمپمجس  شادان جهان نس یتو ب یون بنگرمخرد جس  و جانست چ
 است یکم تیو زو یفزون تیوزو است یمغم تیو زو یو شادمانا از

 دمنمه بمدارد ب یامه خرد پمستمگس دمنمارجم یراتر دو سمبه ه ییاز او
خرد را همواره  ،یحکومت یها نظامدر مورد شاهان و  ژهیو به یفردوس
نظمام   هیم و عل کنمد  یمم  تیم و نظام خردمندانمه را حما  دهد یداور قرار م
 یسمنجش اممور، تمرازو    زانیم م ی. در نگماه و کنمد  یمم  انینابخردانه طغ

و  یصمفت شماهان و پهلوانمان را خردمنمد     نیبهتراو است.  یخردورز
در  ی. فردوسم دانمد  یم دادیو ب یوانگیصفات آنان را د نیو بدتر یدادگر

 لهیوس نیو به ا دیسخن گو ورزیشاهنامه از ضرورت خرد یانیبخش پا
 :است خرد کره  متذ نام یزدان و به نمزی او ۀجاوداناثر  یابتدا و انتها

  ما کنمرد را توانمروان و خ  ما کنمد دانمسپاس خداون
  دانش، بهبود کیفیت ،ذکر شد تر شیپ آنچه ی هیسابر این در  عالوه   
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 یونمد پدر ایمن  . شود یم یتجربه و قضاوت منجر به ارتقا سطح خردورز
شمان   هایی که اعمالشان از سطح خمردورزی  شود انسان عنوانالزم است 
هما   شان افزایش پیدا خواهد کرد، امما آن  گیرد، سطح خردورزی پیشی می

 حممدگیممرد،  از سممطح عملکردشممان پیشممی مممی  شممان کممه خممردورزی
. برای تشریح بیشتر فمرض کنیمد   شدشان دچار نزول خواهد  خردورزی

کنیمد. در   روید و یا کتابی را مطالعمه ممی   شما به یک کارگاه آموزشی می
افمزایش   تمان  یزخردور ترازکنید و  شما اطالعات را دریافت می نوراین 

تغییری در رفتمار شمما ر  ندهمد    که هیچ  پیدا خواهد کرد اما درصورتی
کیفیمت رفتارتمان    حمد تان نزول پیدا خواهد کرد و بمه   سطح خردورزی
مانند آنچه در ایمن کتماب ارائمه     به مشابه دانشی یا گونه خواهد رسید. به

شما خواهد شد، امما اگمر شمما در     خردورزی قدرشود موجب تغییر  می
شمما بمه    خمردورزی  انمیمز نوع رفتار خود تغییری ایجاد نکنید مجمددا   

در حالت قبل از دریافت اطالعمات بازخواهنمد گشمت؛ بنمابراین تغییمر      
شما نسبت به موضوعات متفاوت الزاما  باید با تغییمر   خردورزی ی اندازه

شما به شکل همیشگی تغییر  خردورزی قدردر رفتار شما همراه باشد تا 
طی سمخت رشمد   به داستان دوقلوهایی کمه در شمرای   وندیپ نیدر ا کنند.

 هما  آنیامدهای برخورداری از سطوح متفماوت خمردورزی در   پکردند و 
 توجه کنید.

پدر خانواده  کردند یای که کودکانی دوقلو در آن زندگی م در خانواده
گر بود. او در اکثمر اوقمات در حالمت مسمتی بمه سمر       فردی سوءاستفاده

 بما . داشتند خود یکودک از را بدی ۀبرد. در این خانواده فرزندان تجرب می
تمرک کردنمد. یمک     را خانه و شدند بزرگ دوقلو کودکان این زمان گذر

سالگی به مالقات  روانشناس با آگاهی از شرایط این خانواده در سن سی
کرده است، روانشناس با  رود. یکی از فرزندان دوقلو، ازدوا  دوقلوها می

 او. اسمت  گمر هسوءاستفاد فرد یک او شود می متوجه وی زندگی ۀمشاهد
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دهمد.   تی قرار میسخ شرایط در را خود ۀخانواد و است الکلی معتاد یک
ای از هشمیاری   هما روانشمناس او را در لحظمه    پس از مدت راستا نیدر ا

پرسد، چه اتفاقی افتاده است؟! چرا بمه ایمن شمکل بما      میابد و از وی می
 استیصمال  ۀنشمان  به را سرش فرزند! کنی؟ می رفتار خود ۀخود و خانواد

رفتار پدر من بما   نوع و من ۀدهد، شما از گذشت دهد و پاس  می تکان می
ما آگاهی دارید، شما از کودکی کمه ممن پشمت سمر گذاشمت  و تممامی       

 از توانید می حتی چگونه دارید، آگاهی بود ما ۀمصائبی که متوجه خانواد
 ؟!ای دیگر باش  گونه به تا باشید داشته انتظار من

 ۀرود، وقتی وارد خان اس به سراغ فرزند دیگر دوقلو میسپس روانشن
 از سرشمار  وی ۀباور کنمد، خانم  بیند  تواند آنچه را که می شود نمی می او

 یجمار  عشمق همسمرش و فرزندانشمان    آرامش است و میان او، صلح و
کنمد و   خموبی عممل ممی     ای خمود بمه   است. او در ارتبماط باکمار حرفمه   

 ۀموفق است. پس از مشاهد شو فرزندان در مناسبت با همسر طور همین
رود و از او  رزند دوقلو روانشناس به سراغ او میف زندگی خوب شرایط

پرسد چطور ممکن است به این موفقیت رسمیده باشمی؟! فرزنمد بما      می
 آگاهی ما با من پدر رفتار نوع و من ۀدهد، شما از گذشت لبخند پاس  می

 کمه  مصمائبی  تممامی  و ذاشمت  گ سر پشت من که کودکی از شما دارید،
توانید از من انتظمار   دارید، چگونه حتی می آگاهی بود ما ۀخانواد متوجه

 !؟باش  دیگر یا گونه داشته باشید تا به
ی ها نگرش وجود با ،یکسان ۀمثال باال فرزندان دوقلو از یک تجربدر

صمورت مشمخص در    دو برداشت کامال  متفاوت دارند. بمه  ،منفی متشابه
ها ساخته بود را ادامه  فرزند اول، او جهنمی را که پدرشان برای آنمورد 
 را بهشمت  اش خانواده و خود برای جهن ، ۀدهد و فرزند دیگر باتجرب می
فرزند اول برای خود وضعیت یمک قربمانی   برای تشریح بیشتر . سازد می

عنموان   منفعل را انتخاب کرده است، این در حالی است که فرزند دوم، به
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 ارتبماط . در ایمن  گیمرد  یانی مختار و فعال زندگی کردن را جشمن مم  انس
 رضمایتمندی شد، در قیاس با شرایط بیرونی  مطرحتر  طور که پیش همان
هاست. چراکمه   ها از زندگی تا حدود زیادی تابع شرایط درونی آن انسان
توانند یک تجربمه کمامال  یکسمان را بمه چنمد طریمق کمامال          ها می انسان

کنند و بر مبنای آن احساسات مختلفی  وتحلیل و قضاوت یهزمتفاوت تج
را تجربه خواهند کرد و درنهایت رفتارهای گوناگونی را از خمود نشمان   

کتاب اکسمیر افمزایش سمطح رضمایتمندی از      آخردر فصل  خواهند داد.
 .شود یمزندگی با احترام به شما تقدی  
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 فصل چهار
 

   راایتمندی از زندییاکسیر افزایش سح

 مقدمه

 
بخمش اسمت.    حیاتاکسمیر یک  ،شود میبرای شما تجویز آنچه در ادامه 

سمطح رضمایتمندی شمما از زنمدگی بمه میمزان        شود یمسبب  کیمیااین 
طور باید اضافه شود که هیچ تمأثیر   ؛ و همینیدا کندپی افزایش توجه قابل

متفاوت عواید جانبی  هیقوجود ندارد. به طر اکسیرجانبی منفی برای این 
توانیمد مطممنن    وجود دارد؛ و درنهایت شمما ممی   نآ یبرامثبت فراوانی 

بخمش   حیمات  کیمیمای قانونی است. ایمن   اکسیرباشید که استفاده از این 
 یهما  کیم تکنطریمق  از هما  یاسمتراتژ ایمن   ،شمود  یمم استراتژی  نهشامل 

 اجمرا   قابمل  دان شده دادهدر این فصل توضیح  ها آنگوناگون که برخی از 
خمود را  ی مخصموص بمه   ها کیتکن دیتوان یمشما  مورد نیدرا. باشند یم

. ایمن  دیریگ کار به شده ارائهی ها یاستراتژوشانیدن به پبرای جامعه عمل 
ذیرش پم  ،احساسمات مثبمت   ی ارانهیهش ۀتجرباز:  اند عبارت ها یاستراتژ
انجمام   ،ورزش کمردن  ،اری در زندگیذهدف گ ،یاب بودننیک ،واقعیت

عضو از این معجون  نیآخرتماس فیزیکی و ،خواب مناسب ،عمل مراقبه
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 بخمش  اتیم حایمن داروی  اسمت.   تجربمه فعمال عشمق   با تمام منافع آن، 
در جهمت افمزایش سمطح     شمده  انجامی قطعی تحقیقات ها افتهبرمبنای ی

نگارنمده  در ایمن نمور    ،اسمت  شمده   هیتهاز زندگی  ها انسانرضایتمندی 
ی هما  فاصلهدر  شده ارائهی ها یاستراتژدر صورت اجری  ندک یتضمین م
تجربمه خواهیمد کمرد. در اداممه     را  نآ فمراوان مزایای  بلندمدتکوتاه و 

ممورد  بخش  حیات کیمیایاز  ءعنوان اولین جز به احساسات مثبت ۀتجرب
 .توضیح قرار خواهد گرفت

 
 !را هشیارانه تجربه کنید احساسات مثبت

 بمرای  مثبمت  احساسمات  مادام ۀدگی و تجرباز زن رضایتمندیحس 
 نیم در ا ارسمطو . شمود  ممی  محسموب  دسمتاورد  بماالترین  هما  انسان اکثر

 ".اسمت  زنمدگی  غمایی  همدف  و معنا زیستن شاد" :نویسد می خصوص
مقابمل سمؤالی در   اگمر مما در   کنمد  یمبیان  خصوصویلیام جیمز در این 

 از یکمی   ،بگیمری  قمرار  بشمریت  زنمدگی  ۀدغدغم  نیتمر  ارتباط بما مهم   
 و زنمدگی  از رضمایتمندی  حمس  شد خواهی  مواجه آن با که هایی پاس 
ماننمد چگونمه شمادی را بمه      بمه  سؤاالتی راستا این در. است زیستن شاد

 ارزشمندیدست آوری ، آن را حفظ کنی  و چگونه آن را بازیابی کنی  از 
برای  ها شوند. این سؤاالت درواقع موتور محرک اکثر انسان برخوردار می

هسمتند.   انجامشمان دهند و یا مشتاق به  کارهایی است که انجام می  تمام
 اصملی زنمدگی مما احسماس     همدف  گویمد،  ی الما دراین ممورد ممی  داال
حرکمت اصمیل انسمان در     از زندگی و شاد زیستن اسمت و  ندییتمضار

 رضمایتمندی  از باالتری سطح ۀسوی مسرورتر زیستن و تجرب زندگی به
 در کمه  شمود  ایجاد شما ذهن در سؤال این است ممکن. است زندگی از

در  ارزشممندی  ماهیمت چمه   ،اسمت  منفمی  اتفاقات از سرشار که دنیایی
؟ برای پاس  به ایمن سمؤال دالیمل    احساسات مثبت وجود دارد ی تجربه
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توان مطرح کرد؛ اما فمرای تممام دالیمل علممی )در      را می متعددیعلمی 
انسان حال خموبی   حقیقت که شد( اینها ذکر خواهند  ادامه برخی از آن
شود که  بخش است. در این شرایط این سؤال مطرح می داشته باشد لذت

 احساسمات  ۀکه تجرب حالی در ،چرا نباید احساسات مثبت را تجربه کنی 
 مثبت، احساسات تجربه برای دلیل اولین بنابراین است؛ پذیر امکان مثبت
 ایمن،  وجمود  بما . است انسانی ۀتجرب مقام در احساسات این بودن خوب

 هما  انسمان  سمالمت  و رفتمار  اندیشه، بر متعددی اثرات مثبت احساسات
 اند. هشد  داده توضیح بیشتر ادامه در ها نشانه این دارند،
 

 نظریه یسترش و ساخت احساسات مثبت

بمر   بسمزایی تر ذکر شد احساسات مثبت تمأثیرات   طور که پیش همان
دکتمر  خصموص  ای آدممی دارنمد. در ایمن    گیری تفکرات و رفتاره شکل

 و تفکر بر مثبت احساسات ساخت و گسترش ۀباربارا فردریکسون نظری
 دهمد  ممی  نشمان  وی تحقیقمات  نتمایج . کنمد  ممی  مطمرح  را آدممی  رفتمار 

در  نموین  رفتارهمای  و تفکمرات  گیمری  شمکل  به منجر مثبت احساسات
 هما  انسمان  هبم  مثبمت  احساسمات  ۀتجرب ارتباطشوند. در این  ها می انسان
 تحقیقمات  بمر  بنا. بسازند را جدیدی های ظرفیت و روابط کند می کمک

 هما  انسمان  مثبمت  احساسات ۀتجرب ۀدرنتیج فردریکسون باربارا پروفسور
 ۀتجربم  ایمن  بمر  عمالوه . شمد  خواهند تر سالمت و تر اجتماعی تر، خالق

 منفی احساسات ۀها نسبت به تجرب نانسا شود می سبب مثبت احساسات
 احساسمات  اثرات درمورد خود ۀدرمقال فردریکسون دکتر. شوند تر قاومم

 احساسات پرورش برروی باید ما کند می بیان رفتارآدمی تفکرو بر مثبت
 ایمن  کمه  کنی  کار اجتماعی صورت به بلکه فردی صورت به تنها نه مثبت،
 امع خواهد شد.وجروانی افراد و وسالمت رشد به منجر امرخود

 دکتر فردریکسون در ارتباط با اثرات تجربۀ ،چه عنوان شدافزون بر آن
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 کمه  زممانی  در دهمد،  ممی  توضمیح  هما  انسمان  مغز بر منفی احساسات
متمرکمز   و محدود ها آن ذهن کنند می تجربه را منفی احساسات ها انسان

شود. این فرایند واکنش طبیعمی مغمز ماسمت بمه      می بر روی یک ماهیت
 مقابلمه  احتممالی  خطرهای با بتواند انسان نآ ۀاحساسات منفی تا درنتیج

 ، اگر فردی موردانیم نیدر اتضمین کند. را  طبیعت در خود بقای و کند
د تا وش ، احساس ترس و یا نگرانی موجب میبگیرد قرار حیوانات ۀحمل

کند متمرکز شود تا از این  تنها بر روی خطری که او را تهدید می شخص
مقابله با خطر پیش روی را اتخاذ کند. در این راه او بتواند بهترین روش 

 از  کند، تمرکمز بمیش   که خطری جدی انسان را تهدید نمی شرایط مادامی
 شدن ومحدود  منفی احساسات ۀتجرب ۀ، درنتیجقضیهاندازه بر روی یک 

توجمه قمرار    بیشتر مورد مبحث این. بود نخواهد سودمند وی برای ذهن
شده پمس   دهند یک ذهن محدود نشان میگیرد وقتی نتایج تحقیقات  می

. دارد منفی احساسات ۀتجرب به بیشتری تمایل منفی احساسات ۀاز تجرب
 اداممه  نقمدر آ توانمد  می منفی احساسات ۀروند طبیعی تجربدر این راستا 

خمت   ن به فمرد  رسید آسیب به درنهایت و افسردگی به منجر تا کند پیدا
 شود.

دهد بنا به نظریه گسمترش و   ضیح میپروفسور باربارا فردریکسون تو
 شموند  می ها انسان تفکر ۀساخت، احساسات مثبت موجب بسط و توسع

 احساسمات  ۀتجربم  بمه  منجمر  ها انسان تفکر ۀتوسع و بسط طور همین و
نمد بمه   توان می مثبت احساسات ۀتجرب روی،  این از. شود می بیشتر مثبت

 روی بر منفی اساتاحس ۀشکل یک پادزهر عمل کنند و اثر محدودکنند
 احساسمات  ایمن  فردریکسمون  پروفسور ۀعقید به بنا. کنند خنثی را ذهن
 و متفماوت  منفی احساسات ۀتجرب از را انسان توانند می که هستند مثبت

 ممورد  ایمن  در. دهنمد  نجمات  افسمردگی  درنهایمت  و ذهن شدن محدود
ود مه  این است که انسمان بمه خم   مسنله تر اشاره شد  ر که پیشطو همان
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 تجربه ها آن وقوع زمان در را منفی احساسات و بدهد بودن انسان ۀاجاز
 منفمی  احساسمات  تما  دهند اجازه نباید ها انسان سایه این در اگرچه. کند

 هما  آن بمودن  غمگمین  بمه  منجمر  طموالنی  مدتی برای و کنند پیدا تشدید
 .شوند

دهمد،   دکتری نگارنمده نشمان ممی    ی نامه انیپانتایج تحقیق  اینعالوه 
 هما  انسانامین در مغز پترشح بیشتر هورمون دوبه احساسات مثبت منجر 

. انجاممد  یمم  ها آن قشر جلویی مغزکارکرد به افزایش  این امر که شود یم
قشر کارکرد بیشتر  ،کنند یمژوهش نگارنده ثابت پهای هافتیعالوه بر این 

، تیممخالق ،یزیممر برنامممهدر دانشممجویان عامممل بهبممود در مغممز  جلممویی
به موفقیت بیشتر  تیدرنهاو  است یرفتار اجتماع لیو تعد یریگ  یتصم

قشمر  ذکر شد عملکرد مضاعف  آنچهافزون بر .انجامد یم ها آنتحصیلی 
های بیشمتری در واقعیمت    ها بین مؤلفه انسان شود یمموجب  جلویی مغز

در حل  شخصهای  منجر به افزایش توانایی مه ارتباط برقرار کنند. این 
نتایج تحقیقات متعدد نشان  مورد نیدر ا. شود یمسائل مختلف زندگی م

غالبا  خار   ،هستند منفی شرایط تجربه احساساتدر یاندهد وقتی آدم می
 بیشمتر  تشمریح  برای. دارند برنمی قدم هایشان اندیشه تکراری ۀاز محدود

 شده است توجه کنید.  ادامه توضیح دادهبه تحقیقی که در مبحث این
ها سؤالی دشوار در  ای که بر روی پزشکان انجام شد از آن مطالعهدر 

مورد مشکل کلیوی گروهمی از بیمماران پرسمیده شمد. در ایمن تحقیمق       
هما   بودند کمه از آن  افرادیپزشکان به سه گروه تقسی  شدند. گروه اول، 

ها  خواسته شد مسنله را حل کنند. گروه دوم، پزشکانی بودند که برای آن
شمده بمود و    انسانی پزشک بودن انجام یها ارزش بادر ارتباط سخنرانی 

گمروه   به اعضای شده بود تا قضیه را حل کنند؛ و ها خواسته سپس از آن
شده بود   شده بود و برایشان چند جوک تعریف  سوم، یک شکالت داده

شده بود تا به حل مشکل بپردازند. نتایج این   ها خواسته و سرانجام از آن
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شده بود و یک  دهد گروه سوم که برایشان جوک تعریف شان میتحقیق ن
گرفته قرار مثبت احساسی حالت در آن ۀشکالت خورده بودند و درنتیج

تر عمل کرده  بودند، در حل سؤال مربوط به مشکل کلیوی بیماران موفق
تر به  تر و صحیح مراتب متنوع هایی به ها پاس  مشخص آن شکلبودند. به 

 .ودندمسنله داده ب
 رهما د  احساسات مثبمت بما میمزان موفقیمت انسمان      ی تجربه عالوه به

نشمان  دکتمری نگارنمده    ۀنامم  انیپا تحقیق ۀزندگی در ارتباط است. نتیج
بمرای   دانشجویان ۀانگیز افزایش موجب مثبت احساسات ۀدهد تجرب می

 شمود کمه ایمن اممر درنهایمت موجمب موفقیمت        ممی  تکالیف خودانجام 
همایی   ن، انسما الزم به ذکر است باره نیادرشود.  ها می نبیشتر آ تحصیلی

سطح انرژی صورت کلی از کنند به که احساسات مثبت بیشتر راتجربه می
ی بهتری را نیز ها روابط اجتماع موازی آن یا گونه باالتری برخوردارند. به

دیگر را  شخاصاکثر شرایط آمادگی الزم برای پذیرش اسازند زیرا در می
همایی   دهمد انسمان   نتمایج مطالعمات نشمان ممی    این عالوه برند. دارا هست
 تمر  قاخمال  ص سموم خموش  شمخ  نگاه از بهتر، مثبت احساسات ۀباتجرب

 ۀتجربم روی اثمرات  بمر  شمده  انجمام  ۀمطالعم اداممه  در .شوند یممحسوب 
 .ردیگ یمی قرار بررس مورد ها راهبروی احساسات مثبت بر

 روی بمر  مثبمت  اسمات احس ۀمطالعه ارزشممندی در ارتبماط باتجربم   
 ایمن  در شد، شروع 2233 سال در تحقیق این است، شده  انجام ها راهب
 اخیمرا   و بودند سالگی دو و بیست سنی ۀمحدود در که راهبِ 271 سال
 متفاوت موضوعات روی بر بودند رسانده اتمام به را خود آموزشی ۀدور
همایی کمه از    گرفتند، در این تحقیمق یکمی از فعالیمت    قرار مطالعه مورد
هما   ها خواسته شد تا انجام دهند نوشتن سرگذشت خمود بمود. آن   راهب

این کار را به مدت چند دهه انجام دادند و درنهایت این اطالعات توسط 
قمرار گرفمت، همدف اصملی در ایمن       تحلیلمطالعه و  روانشناسان مورد
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هما بمود. در    بر میزان طول عمر راهب مؤثرعوامل  تحقیق مشخص کردن
 ۀها را بمه چهمار گمروه اصملی )گمروه تجربم       نامه ها زندگی ن پیوند آنای

 دو و ک  خیلی مثبت احساسات ۀتجرب گروه باال، بسیار مثبت احساسات
 در حاضمر  افمراد  ها آن ادامه در. کردند بندی طبقه( دودسته این بین گروه
 ۀباال را با افراد حاضر در گروه تجرب بسیار مثبت احساسات ۀتجرب گروه

 قیماس  عممر  طمول  میمزان  متغیر با ارتباط در ک  خیلی مثبت احساسات
 دهد در سن هشمتادوپنج  نشان میژوهش های پ مورد یافته نای در کردند،

احساسمات مثبمت بسمیار بماال زنمده       ۀباتجربسالگی، نود درصد از افراد  
وچهمار درصمد از افمراد در گمروه      حالی بود که تنها سمی  بودند، این در

 تفماوت  یمک  ایمن . بودند حیات قید در ک  خیلی مثبت اساتاحس ۀتجرب
 ۀکنند بینی پیش عامل ترین قوی داد، می نشان که شد می محسوب معنادار
ها بموده اسمت.    اسات مثبت آناحس ۀتجرب میزان ها انسان برای عمر طول

وچهار درصد افراد متعلق به  سالگی، پنجاه نه سال بعد، در سن نودوچهار
 یازده تنها که درحالی بودند، زنده هنوز باال مثبت حساساتا ۀگروه تجرب

 حیات درقید مثبت احساسات تجربه حداقل گروه در حاضر افراد درصد
 تنهما  مثبت احساسات ۀدهد میزان تجرب مطالعه نشان می این ایجنت. بودند
در ادامه به اثرات  ها بوده است. این راهب طول عمر ۀکنند بین پیش عامل
 شود. یمپرداخته  ها انسان بر مثبت لحظات  او ۀتجرب

 ممورد  در الهمی،  یها تجربه تنوع عنوان با خود کتاب در جیمز ویلیام
. برای دهند یم تغییر را ها انسان زندگی که کند یم صحبت مثبتی لحظات

 واالی حالمت  در کمه  ایم   کمرده  زندگی را لحظاتی ما ۀهمتوضیح بیشتر 
 ممازلو  آبراهمام  ممورد  درایمن . ایم  تهداشم  قمرار  مثبمت  احساسات ۀتجرب
 لحظمات  بهتمرین  شامل مثبت، احساسات او  ۀتجرب لحظات نویسد، می

همای   ین زممان شمادتر  شامل توانند می اوقات این شوند، می آدمی زندگی
 عاشمقانه،  لحظمات  شمادی،  او  هیجمان،  شعف، ۀها، تجرب زندگی انسان
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تولد فرزند و بسیاری  ، پدرانه، تجربهمادرانه عشق هیجان، عالی لحظات
ممکن است این لحظات را  مثال  عنوان به دیگر از لحظات زندگی باشند.

در هنگام خواندن یک کتاب تجربه کرده باشمید و یما در هنگمام گموش     
 ۀتجربم  تان، احساس یکنوایی کاممل بما   موسیقی موردعالقه ۀقطعدادن به 

اهمام ممازلو، بمه    دانشمجویان آبر یکمی از  ،یوندپاین  در. باشید کرده خود
مادرانی کمه فرزنمد خمود را    ی لحظات بر زندگ نیا ۀکاوش اثرات تجرب

دهد در  می نشان وی ۀمطالع ۀ. نتیجرداختپ تازگی به دنیا آورده بودند به
 این زندگی در تغییر موجب مثبت احساسات او  ۀبرخی از موارد تجرب

 اعتمماد  هما  آن تجربمه،  این ۀدرنتیج مشخص صورت  به. است شده مادران
 وسمطح  انمد  شمده  تمر  وبخشنده تر خیرخواه اند، کرده پیدا بیشتری نفس به

 ایمن  لو درماز آبراهام. است پیداکرده افزایش زندگی از ناآن رضایتمندی
 افراد روی بر را معموال تأثیراتی مثبت اوقات او  ۀنویسد، تجرب ارتباط می 

 کمردن،  عممل  درلحظمه  قمدرت  افزایش شجاعت، افزایش شامل که دارد
  برخمی   ادامهدر  .شوند می  محیطی بیشتر آگاهی و  بیشتراحساسی  هشیاری

 .رندیگ یممثبت مورد تحلیل قرار  احساسات ۀتجرب  شیافزا یاه کیتکن
 
 مثبت احساسات ۀافزایش تجرب یها کیتکن

بنا بر تحقیق آبراهام مازلو، داشتن یک هدف معنمادار در زنمدگی بمه    
 هما  انسمان  وقتمی  دیگمر  عبمارت  بمه . کند می کمک تمثب احساسات ۀتجرب

 مندنمد،  عالقمه  هما  آن بمه  بسمیار  کمه  هسمتند  کارهمایی  انجمام  به مشغول
را تجربه خواهند کرد. عالوه بمر ایمن انجمام     تری افزون مثبت احساسات

. در طمرف  شود یامور معنادار منجر به افزایش تجربه احساسات مثبت م
 اسمت،  زمان مثبت احساسات ۀتجرب جهتدرمقابل یکی از موانع اصلی 

توانند احساسات مثبت را تجربمه   ها سخت می مشخص انسان ای شیوه به
 یدرزممان  عمالوه  بهکنند وقتی برای انجام کارهای خود در عجله هستند. 
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 ۀتجربکنند احتمال  سطح نگرانی و یا استرس باال را تجربه می یانکه آدم
نتایج مطالعات  ارتباط ین. دراکند یها کاهش پیدا م احساسات مثبت در آن

تواند برای مغز شما  تخیل لحظات احساسی مثبت می دهد ینشان ماخیر 
 هنگمام  ایمن  در چراکمه  باشمد،  واقعمی  لحظمات  ۀماننمد تجربم   مفید و به
 فعمال  مجمددا   واقعمی  ۀتجربم  هنگمام  بمه  هانورون شدن فعال مسیرهای

 فمراه   را طالعماتی ا مسمیرهای  آن تقویمت  موجبات امر این و شوند می
 گیرد. یمی قرار بررس موردمثبت  محیط یک ایجاد ۀدر ادامه نحو .کند می
 زنمدگی  در انسمان  مثبمت  احساسمات  ۀیکی از شرایطی که به تجرب 
 همای  روش از یکمی  راه، این در. است مثبت محیطی ایجاد کند می کمک
 است اییه مکان یا و ها انسان تصاویر از استفاده مثبت، فضای یک ایجاد
شمود هممواره خمود را در     ه ممی توصی. هستید مند عالقه ها آن به شما که

 این اگر حتی که است این توجه قابل ۀمعرض این تصویر قرار دهید، نکت
 و داشت خواهند حضور شما هشیار نیمه ذهن در ها آن نبینید، را تصاویر

 بنمابراین  گذاشمت؛  خواهنمد  مثبمت  اثمر  شمما  احساسات ۀتجرب روی بر
هسمتید را هممواره بما خمود      مند عالقه ها آن به که را هایی انسان تصاویر

زندگی  بخش را در محیط کار و الهامصورت مشابه اشیاء  داشته باشید. به
توانند شامل گل و گیاه، یک نقاشی که شما  دارید، این اشیا می  خود نگاه

لزامما  نبایمد   مندید و یا یک مجسمه باشند. این اثرات هنری ا به آن عالقه
تواننمد نقاشمی    ها ممی  قیمت و یا مربوط به نقاشان بزرگ باشند، آن گران

فرزند شما که برای شما ارزشمند است و یا یک هدیه از سوی یکمی از  
بخش استفاده کنیمد   های الهام قول دوستان شما باشند. عالوه براین از نقل

تواننمد از   ها ممی  لقو ها را در محل زندگی خود قرار دهید. این نقل و آن
افزون بمر ایمن   دانشمندان، نویسندگان و یا شعرای مختلف جهان باشند. 

ها و یما مسمتندهایی را    ها، سریال بخش گوش کنید. فیل  موسیقی الهام به
 را شمما  ۀهستند و انمرژی و انگیمز   بخشتماشا کنید که برای شما الهام 
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 محمیط  یمک  ایجماد  در موارد این تمام. کنند می بیشتر تالش و کار برای
هما از   موفقیت افراد و سمطح رضمایتمندی آن   میزان بر درنهایت و مثبت

قسمت اعظم  ایمن تمأثیرات از     نهیزم نیدر ازندگی تأثیر بسزایی دارند. 
افتند. در این راسمتا   ها اتفاق می ها بر ذهن نیمه هشیار انسان طریق اثر آن

 تشمریح بیشمتر در   کنمد. بمرای   این خاصیت به شکل دیگر نیز عمل ممی 
که ما همواره در معرض دریافمت اطالعمات منفمی باشمی ، ایمن       صورتی

و  اطالعات درنهایت بر روی پذیرش ما از واقعیت اثر خواهند گذاشمت 
 ی را تحت تأثیر قرار خواهند داد.ما از زندگ رضایتمندیدرنتیجه سطح 

 شیزاکتماب افم   نیاز اهداف ا یکی، آنچه در باال ذکر شد پیوند با در
 یاز راهکارهما  یکم ی مورد نیا مثبت است. در احساسات ۀتناوب تجرب

 تیم واقع شرپذی خود، به فرد بودن انسان ۀاجاز مثبت، احساسات ۀتجرب
است. چراکه اگر ما احساسات  یاحساسات منف رشیپذ نآ یراستادر و 
زممان   صورت هم   به  ،یبودن نده سانان ۀو به خود اجاز  یریرا نپذ یمنف
 یاحساسات منف رایز  ،یبند یخود م روی بر را احساسات ۀتجرب یاه راه

پمردازش   یرهایهما از مسم   از مموارد در مغمز انسمان    یاریو مثبت در بس
 ۀسمرکوب کمردن تجربم    یرو نیم . ازاشموند  یفعمال مم   کسانیاطالعات 
 زیاحساسات مثبت ن ۀربکردن تج یمعموال  منجر به قربان منفی احساسات

 ۀتجربم  و بمودن  انسمان  ۀما بمه خمود اجماز    که یوقت نور نیدر ا شود؛ یم
 خمود  مثبمت  احساسمات  ۀدرواقع به تجربم   ،یده یرا م منفی احساسات

 .ردیگ یمدر ادامه این مبحث بیشتر مورد تحلیل قرار  . یکن می کمک
 

 باشید!واقعیت  ایپذیر

از  ها ها در جهت افزایش سطح رضایتمندی انسان یکی از نخستین گام   
   به منفی پذیرش احساسات انیم نیدر اواقعیت است. پذیرش زندگی 
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 برخموردار ای  یمژه وناپذیر از واقعیت از اهمیمت   ییجدابخش  عنوان
 بمودن  انسان ۀاگرچه در فرهنگ کنونی ما افراد به خود کمتر اجاز .است
 طیف دهند می اجازه خود به ها آن کنید توجه کودکان به اگر. دهند می را

در  صورت نیدر اکنند.  بت و منفی را تجربه میمث ساتاحسا از وسیعی
که نگاه و قضاوت دیگران برایشمان بااهمیمت    های بالغ وقتی مورد انسان

جهمت    ایمن  گیرنمد؛ و از  انسان بودن را از خود ممی  ۀاجازها  آن شود، می
طور میزان موفقیتشمان در زنمدگی تحمت     شان و همین رضایتمندیسطح 

 و هما  موقعیمت  بمه  نیماز  هما  انسان ۀهم ارتباطدر این گیرد.  تأثیر قرار می
 بمودن  انسمان  ۀها به خود بیشتر اجماز  آنمصاحبت با  در تا دارند افرادی
 این موضوع در ادامه بیشتر تشریح شده است. .بدهند

هما یمک پدیمده را سمرکوب      کمه انسمان   شناختی وقتی از دیدگاه روان
ورد تصور کنید هرروز صبح ماین شود. در  آن پدیده تشدید می ،کنند می

از خواب بلند شوید و به خود بگویید من قمانون جاذبمه را دیگمر قبمول     
توضیح دهید راه رفتن و یما بماال و پمایین     سایه  این نخواه  داشت و در

اید با رد قمانون   ها برایتان بسیار مشکل است و تصمی  گرفته رفتن از پله
کنید. در مقام عمل شمما بما   صورت آزاد و رها در فضا حرکت  جاذبه به

زمان کوتاهی زنده بمانید چراکه امکان سقوط شمما   این تفکر شاید مدت
از هر ارتفاعی وجود دارد. رویکرد دیگر پذیرش قمانون جاذبمه اسمت و    

فمرد   بماره کنمد. در ایمن    گونه که در طبیعت عمل ممی نآدرک این قانون 
لف و یا انجام کارها و های مخت تواند بر مبنای قانون جاذبه به ورزش می

در مورد احساسات منفی انسمان نیمز    مه های علمی بپردازد. این  فعالیت
 مثبت احساسات ۀانداز ها، درست به صادق است، احساسات منفی انسان

دیگمر همیچ    عبارت . بهشوند می محسوب آدمیان طبیعت و ذات از جزوی
استرس، خش  و یا مانند،  به) منفی احساسات ۀاتفاق منفی در مورد تجرب

مما   واکمنش که اهمیت دارد  طلبی، مدر این نوروجود ندارند،  (حسادت
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توانند  ها می پس از تجربه این احساسات است. برای تشریح بیشتر انسان
حممال عملممی  در مقابمل دوستانشممان احسماس حسممادت کننممد و درعمین   

رد خیرخواهانه و همراه با بخشندگی را برای او انجام دهنمد. ایمن رویکم   
 شود. یاحساسات منفی نامیده م ۀمختارنپذیرش فعال و 

خواندن این کتاب و عمل به راهکارهای آن، بمدین   طریقه موازیبه 
معنی نیست که دیگر شما احساسات منفی را تجربه نخواهید کرد، بلکمه  

شود سیستی  ایمنی روانی شمما   عمل به راهکارهای این نوشتار منجر می
همای   دیگمر شمما احساسمات منفمی را در بزنگماه      عبارت تر شود، به قوی

زندگی تجربه خواهید کرد اما این احساسات کمتر از قبل تجربه خواهند 
تمر بمه حالمت مثبمت      احساسات منفی خیلی سریع محکشد و در زمان 

های  های شاد و انسان بازخواهید گشت. برای توضیح بیشتر تفاوت انسان
ن، افسمرده و یما تحمت تمأثیر     غمگین، این نیست کمه گمروه دوم غمگمی   

هما ایمن    دسمته ایمن   یگیرند و گمروه اول خیمر، همر دو    استرس قرار می
تر به حالت مثبت  کنند، اما گروه اول خیلی سریع احساسات را تجربه می

تمر اسمت. در    واقع سیست  ایمنی روانی گروه اول قموی  گردند. در بازمی
یدن بمه سیسمت    یکی از راهکارهای تقویمت و قمدرت بخشم    ارتباطاین 

 ی آگاهانمه و پمذیرش   فمرد بمه خمود    انسمان بمودن   ۀاجماز ایمنی روانی 
شمده   خموبی بیمان   است. این امر در کالم ممانترت بمه  خویش احساسات 

توان  تغییمر   چیزی را که نمی خدایا به من آرامشی عطا کن تا آن" :است
کمه  توان  و خردی  یبپذیرم، شجاعتی که تغییر ده  آنچه را که مرا ده  

خوشبختانه  ذکر شدتر شیپکه طور همان ".دو را درک کن  تفاوت بین این
و نگمری   درون ،تحقیق ،تواند حاصل مطالعه بخش زیادی از این خرد می

به خمود اجمازه انسمان بمودن را      در این نورباشد؛ کسب تجربیات نوین 
 ممؤثر ی هما  کیتکن در ادامه برخی که شما شایسته آن هستید. بدهید چرا

 .رندیگ یمقرار  یبازنگر مورد احساسات منفیبا شدن  مواجه یراستادر 
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 با احساسات منفی شدن مواجهی ها کیتکن

 ی تجربهدر هنگام که ممکن است این سؤال در ذهن شما ایجاد شود 
در ادامه اس  به این سوال پدر تالش برای احساسات منفی چه باید کرد. 

 .رندیگ یمقرار  یبررس مورد یمنفمواجه با احساسات  یها کیتکن یبرخ
از واقعیمت اسمت.    شخصبندی  تغییر قاب نخست تکنیکیوند پدر این 

 ددار اعتقاد( گذار هیسرماو  نیکارآفرریچارد برانسون )برای توضیح بیشتر
او توضمیح   خصموص  نیم در ادر دل مشکالت نهفته هسمتند.   ها فرصت

یدن این پرسش پرس زمان  دراینخود موفقیت است. ،حل مشکل ،دهد یم
فعلی وجمود دارد از اهمیمت   دشوار که چه فرصتی برای رشد در شرایط 

اگر انسمان شمرایط بسمیار سمختی را      گرید  عبارت شود؟ به برخوردار می
به واقعیت  نونساریچارد برنظر  نقطه گذراند، شاید بتوان از پشت سر می

 مداد کرد.برای رشد قل یا نهیعنوان زم نگاه کرد و شرایط مختلف را به
دیگر درمواجهه با احساسات منفمی توجمه بمه     تکنیک عالوه بر این 

که آیا واقعا  رخدادی کمه اتفماق    مطلببه این  دقتاست.  تصویر بزرگ
نویسمد،   افتد حائز اهمیت است. ریچارد کارل سون در کتاب خود می می
برای موضوعات کوچک زیاد حرص نخورید و تمام موضموعات ایمن   "

ارتباط شاید نه تمام اتفاقات اما  دراین ".اتی کوچک هستندجهان موضوع
شوند  ها می مطمننا  بسیاری از مسائل که در زندگی موجب نگرانی انسان

پرسیدن این سؤال مه  اسمت، آیما   تی کوچک هستند. در این راه مشکال
طی یک سال آینده این قضیه برای من اهمیت خواهد داشت. به شکل در

 مبحمث یمک مقیماس بمزرگ ایمن     مانند آیا در به یالتمشابه پرسیدن سؤا
اهمیت دارد؟ و آیا ارزش نگرانی، افسرده و غمگمین بمودن را در زممان    
فعلی دارد؟ آیا این رخداد در زمان فعلی حمائز اهمیمت اسمت و سموی     

ایمن زنمدگی حمائز    این است که آیما واقعما  اتفماقی در   دیگر این پرسش 
حمل مشمکل    احتی ممن کمکمی بمه   فسرده بودن و نمار اهمیت است؟ آیا ا
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دهد بلموغ روانمی، بمه     ارتباط دکتر تل بن شهر توضیح می کند؟ دراین می
و  خمود بمه واقعیمت    رویکمرد  ی ارانهیهش معنای توانایی فرد برای تغییر

بلوغ روانی به معنای توانمایی فمرد    یگرد عبارت حضور در لحظه است. به
افزون نگاه کردن است.  بزرگام رو به عقب برداشتن و به تصویربرای گ

 اتیتجربی)احساس منف درجهت مواجه با گریذکر شد راهکار د آنچهبر 
 ی جیممی  مطالعمه در اداممه  در این راستا  .هاست آنمورد نوشتن در (تل 

جهمت   در روزانه تل  رخدادهای برداری یادداشت پنی بیکر در مورد اثر
 .دریگ یمتحلیل قرار با احساسات منفی مورد شدن مواجه

از دانشممگاه تگممزاس، تحقیقممی را بممر روی تممأثیر  پنممی بیکممر جیمممی
برداری رخدادهای تل  روزانه در افمزایش سمطح رضمایتمندی     یادداشت

مشخص او، افراد مختلمف را در  صورت  ها از زندگی انجام داد. به انسان
یک از روزها از مخماطبین  داد. درهر بررسی قرار متوالی مورد روز چهار

تمرین و   شد تا پانزده دقیقه را به نوشتن در مورد سمخت  تحقیق خواسته
دسمتورالعمل آزممایش    ارتبماط  یمن ترین تجربیات خود بگذرانند. درا تل 
ترین تجربیات زندگی  کننده به شکل مدون در مورد ناامید» :گونه بود این

مورد نگران اشتباهات گرامری و یا امالی صمحیح   نیخود بنویسید. در ا
در  :کننمدگان در تحقیمق گفمت    دکتر پنی بیکر به شرکت« کلمات نباشید.

زبینی ترین تفکرات و احساسات خود را مورد بما  های خود، عمیق نوشته
کنیمد بایمد    ها شروع به نوشتن ممی  مورد آنقرار دهید، موضوعاتی که در

 صمورت  انمد. بمه   روی شما تمأثیر گذاشمته   بر بسیاررخدادهایی باشند که 
کمس   ها بما همیچ   مورد آندرا باید حوادثی باشند که ل، این رویدادهآ هاید

شده کمه   کنندگان در این تحقیق گفته اید. درنهایت به شرکت سخن نگفته
 یها توانند نگارش ها می ها را نخواهد خواند و آن های آن هچکس نوشته

نتمایج مطالعمه پنمی بیکمر      تعممق دارند. در ادامه به   خود را محفوظ نگاه
 .شود یپرداخته م
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قمرار گرفمت، در آغماز     یمابی مورد ارز کریب یپن ی وقتی نتایج مطالعه
داد در طی چهار روز  تحقیق نشان می یها افتهیناامیدکننده بودند، چراکه 

 آزمایش سطح نگرانی افراد حاضر در مطالعه افزایش پیداکرده اسمت. بما  
 ها یریگ با پایان زمان تحقیق )چهار روز( و انجام مجدد اندازه نیا وجود

 یمداکرده کننمدگان کماهش پ   که سطح نگرانی شرکت دادند ینتایج نشان م
صورت  تری از زمان شروع تحقیق رسیده است. به است و به سطح پایین

دهد در طول سال بعد از انجام تحقیمق   نشان می این تحقیقموازی نتایج 
  عبمارت   یافتمه اسمت. بمه    کنندگان در تحقیق بهبود سطح سالمت شرکت

صمورت   بمود؛ و بمه  شده  تر یاین اشخاص قو روانییست  ایمنی دیگر س
تمر بودنمد و    حالت بهتر احساسی قرار داشمتند، شماداب  کلی این افراد در

 ۀتر شده بودند و حضور بهتر و بیشتری در اجتماع داشتند. همم یابنیک
ن اتفاقمات  تمری کننده نامید و ترین تل  مورد در نوشتن از پس تنها ها این

گونه داده بود؛ اما سؤال اینجاست که چ  طی چهار روز ر ن درشا زندگی
توضیح باید گفته شود، نتایج مطالعات متعدد پذیر است. در این امر امکان

دهد احساسات منفی و مثبت از طریمق مسمیرهای    ها نشان می مغز انسان
 رادیگر اگر ما احساسات منفی   عبارت شوند. به یکسانی در مغز فعال می

 بین از نیز را مثبت احساسات ۀاکثر اوقات قابلیت تجربکنی ، درسرکوب 
 انجمام  زممان  در آزممایش  در کنندگان شرکت مشابه روال به. برد خواهی 
 را منفمی  احساسمات  ۀتجربم  ۀبه خود اجازروز  چهار مدت در و تحقیق
 بماز  را خمود  احساسمی  بسمت  بمن  مسمیرهای  ها آن ارتباط این در دادند،
مثبمت   درگذر زمان باعث شده بود این افمراد احساسمات  این امر . کردند

 بیشتری را نیز تجربه کنند.
کند، انسجام  ن صحبت میآ مه  دیگری که پنی بیکر در مورد مبحث

کند افرادی که بیشتر از همه از مطالعمه سمود    معنایی است. او تشریح می
بودند و های متعدد استفاده کرده  گیری بردند، اشخاصی بودند که از نتیجه
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داده بمه اتممام رسمانده     های ر  های خود را با استنتا  از اتفاق یادداشت
کار نوعی انسجام معنمایی را از   یندهد این افراد با ا بودند. او توضیح می

ها از موضوعی معنما سماخته بودنمد کمه      ، آنکردند می ایجاد خود ۀتجرب
هما یمک    دیگر آن  تعبار کرد. به معنی و مبه  جلوه می تر بی شاید در قبل

 تلم   ۀتجربم  نآ گمر یو د کردنمد  ممی  ایجماد  خود ۀداستان در حول تجرب
گسیخته و مبه  نبمود و تبمدیل بمه     از اطالعات ازه  ای مجموعه برایشان
 ها انسان که است این مه  ۀنکت یوندپ  این در. بود شده منسج  ۀیک قص
یک کلیت منسمج   ورند. چراکه یک داستان آرا به یاد میها  قصه معموال 

 داده اتفماقی  ۀصد کلمم ای از یک مثال اگر به شما مجموعه  عنوان است، به
 بمه  را کلممات  آن شمما  اینکمه  احتمال. بسپارید خاطر به را ها آن تا شود
 ای کلمه صد یک ۀقص یک شما برای اگر اما است، ک  بسیار آورید خاطر
سمپرد؛   یمد اهرا بمه خاطرخو  سرگذشمت آن  ادزیم  احتممال  به شود خوانده
 کنمد بهتمر   مما کممک ممی     هما بمه   ن روایت زندگی به رونمد قصمه  بنابرای

 موضوعات مختلف را درک کنی .
ها به متمد طبیعمی بمه دنبمال معنما سمازی و        در کالم پنی بیکر، انسان

ها کمک  به آن مه گیری از رویدادهای متفاوت زندگی هستند این  نتیجه
نی را در زندگی خود را افمزایش  بی کند احساس کنترل و قابلیت پیش می

برداری روزانه این است که افراد بما   تأمل در یادداشت  قابلمطلب دهند. 
و  کننمد  یاین کار، از اتفاقات بمدی کمه برایشمان افتماده معنما سمازی مم       

 عمالوه  بمه  را درک کنند و از آن رخداد عبمور کننمد.   نیی آچرا توانند یم
ین آزمایش ه  آقایان و ه  بمانوان از  دهد در ا نتایج تحقیق باال نشان می

هما   بیشتر از زن تحقیقها در این اند؛ اما مرد مند شده بهرهژوهش مزایای پ
تواند این حقیقت باشد کمه   می مطلباند. علت این  از فواید آن بهره برده

تر از مردهما در ممورد مشکالتشمان     ها بیشتر و راحت صورت کلی زن به
ظر فرهنگی صحبت نکردن ممردان در ممورد   ن کنند. چراکه از صحبت می
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 یمان دیگر اینکه آقا  عبارت ، بههاست آن بودن قدرتمند ۀمشکالتشان نشان
 شاید. شود می محسوب ضعف ۀنشان بدهند را بودن انسان ۀبه خود اجاز

مردهما   دهمد  ممی  نشمان  متعمدد  مطالعمات  نتمایج  که باشد علت همین به
 برند.   کردن سود میها بیشتر از ازدوا صورت کلی از زن به

راهکمار در هنگمام    نیتمر  مه تر ذکر شد  یشپکه  طور همان تیدرنها
 بمرای . اسمت  خمود  بمه  فمرد  بودن انسان ۀاجازاحساسات منفی  ی تجربه
بمر  بپمذیرد و   را واقعیمت  و خویش احساسات باید انسان بیشتر توضیح

موضموع   ارتبماط  یمن . دراتوجه کنمد روی نمود احساسات منفی در بدن 
بایمد   شمخص در ارتباط باتجربه احساسات منفی این اسمت کمه    اساسی

 ماننمد  بمه  منفی احساسات ۀتجرب های بدن خود در هنگام ت به نشانهنسب
 حالمت  ماننمد  به توانند می ها نشانه این. باشد حساس نگرانی یا و استرس
 ها باشند. در این شمرایط در  ، پاها و یا شانهگلو در درد شک ، در التهاب

های بمدن خمود حمس     یکی از اندام انی که التهاب و یا ناخوشی را درزم
همایی   تفکر نسبت به احساسات خمود و پرسمیدن سمؤال    یجا کردید، به

مانند چرا من نگران هست  و یا امیدوارم این درد تشدید پیدا نکند، در  به
کمترین زمان ممکن توجه خود را به بدن خود معطوف کنیمد؛ و سمپس   

های خود ممکن اسمت   یک از اندامکه درهر لت غیرطبیعی رادرد و یا حا
صمورت مشمخص انقبماض عضمالت      حس کنید را کامال  پذیرا باشید. به
های خود رصد کنیمد. همدف از انجمام     خود و یا حرکت درد را در اندام

این کار درک حضور فیزیکی احساس در اندام انسمان اسمت. ایمن کمار     
های اطالعاتی در مغز که منجمر   انالنسبت به ک آدمیشود ذهن  سبب می

شوند آگاهی پیدا کنمد و بما تمرکمز بمر      به درک واقعیت همراه با درد می
بمه توانمایی    در این راستا فمرد روی محل درد به حل مشکل کمک کند. 

. در اداممه ایمن راهکمار    دآور روی ممی  ها یطبیعی بدن برای حل دشوار
 شده است.  بیشتر توضیح داده
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شود، بدن انسان  با آن مواجه می یانکه آدم ذهنی شکالتیبرای اکثر م
. درست دیرا انجام ده یکار چیه دیشما نباو  قابلیت حل مشکل را دارد

هما مواجمه    همای کموچکی کمه بما آن     دیمدگی  ها و آسیب مانند بریدگی به
صورت موازی این دقیقا  همان کاری است کمه انسمان بایمد     شوید. به می

 جمای ه بم  ارتبماط  ایمن  در دهمد،  انجام منفی ساتاحسا ۀنسبت به تجرب
تحلیمل   و  ها و تجزیه نسبت به آن تفکر منفی، احساسات روی بر تمرکز

ها، بهترین روش غالبا  این اسمت کمه توجمه خمود را بمه بمدن خمود         آن
 نممود  ۀطور مشاهد بازگردانید، بنابراین پذیرش احساسات منفی و همین

 هما  انسمان  وقتمی  شمرایط  این در. است درمان بهترین خود بدن در ها آن
پذیرند، سیسمت  دفماعی    یم را ها آن و کنند می تجربه را منفی احساسات
پمردازد.   خودکار به دفاع از خود و درمان مشمکل ممی   یا گونه بدن فرد به

 تممرین  بمدن،  در مجدد آرامش ایجاد و یندآفر این انجام در کلیدی ۀنکت
 .است شده  داده حیتوض ترشیمبحث در ادامه ب نیا. است کردن
برای تمرین افزایش میزان هشیاری  ،یوند با آنچه در باال ذکر شدپدر 

 همای  انمدام  ۀهای مختلمف بمدن، اولمین گمام مشماهد      فرد نسبت به اندام
 حالت در انسان که وقتی شرایط این در. است آرامش حالت در گوناگون
 را الزم آمادگی کند، می تجربه را منفی احساسات و گیرد می قرار التهاب
یند آهای خود معطوف کند. این فر خود را به اندام دقت تا داشت خواهد

 انیم م نیم در اکنمد.   صورت مشابه در مورد تمرکز آدمی نیز صدق ممی  به
 مراقبمه  تممرین  ۀدهند درنتیجم  ها تمرکز خود را از دست می وقتی انسان

 کاری مورد دراین. دانندبازگر ها اولویت به مجددا  را خود توجه توانند می
کند این اسمت کمه دقمت انسمان را بمه       می آدمی هشیار ذهن با مراقبه که

العمل انسان مبنی بر  عکس ارتباطگرداند؛ در این  حضور در لحظه بازمی
 تواند بمرای وی  عنایت به بدن و خود گاهی وی نسبت به تفکراتش، می

 افزایش اکسیری دیگراز جزئ عنوان بهمراقبه  ریتأثادامه در مفید واقع شود.
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 .ردیگ یمسطح رضایتمندی از زندگی مورد توضیح قرار 
 

 !کنید مراقبه

از معجمون افمزایش سمطح     سموم ذکر شد جمز   تر یشطور که پ همان
تمرکز بر  اهکاررضایتمندی از زندگی مراقبه است. مراقبه در مقام عمل ر

 عمیمق  تنفس بهمراق های روش از بسیاری ۀپای نهیزم نیدر اتنفس است. 
 بمه  هوا انتقال و کودکان مانند به تنفس تمرین مراقبه دیگر عبارت به. است
در ایمن   آن نفمس اسمت.  آرام  کمردن  رهما  سمپس  و شک  به کامل شکل

ها با روی آوردن بمه   دهد انسان نتایج تحقیقات متعدد نشان می وابستگی
شینی امروز توانند آرامش را در دنیای شلوغ و ما های عمیق خود می نفس

 وتر توضیح داده شد جس  انسمان   طور که پیش به خود بازگردانید. همان
برای توضمیح بیشمتر   بر روی یکدیگر اثری متقابل دارند. احساسات وی 

و  کوتماه  های نفس به آدمی تنفس شکل منفی احساسات ۀتجرب ۀدرنتیج
 اهکوتم  و بریده های نفس ۀصورت موازی درنتیج کند. به سطحی تغییر می

 در. شموند  ممی  پذیر آسیب منفی احساست ۀتجرب مقابل در بیشتر ها انسان
 راهکارهمای  از یکمی  دهمد  ممی  نشان متعدد تحقیقات نتایج مقابل طرف
میزان تنفس عمیق فرد در طول یک روز  ،مثبت احساسات ۀتجرب افزایش
هما تنهما    انسمان  :دهمد  هاربرت بنسن توضیح می خصوص نیدر ااست. 

در اداممه اثمرات    .دارند  فاصله لحظه در ارمش تا عمیق نفس سه ۀانداز به
 .ردیگ یممورد تحلیل قرار  ها انسانمراقبه بر مغز 

محققانی چون ریچه دیویدسون از دانشگاه ویسکانسین، جان کابیت 
زین از دانشگاه ووستر و هابرت بنسون و پوول اکممن، از دانشمگاه یمو    

ممدت طموالنی مراقبمه انجمام داده     هایی را که بمرای   سی اس، مغز انسان
هما   کمه آن  یا اولمین مؤلفمه   نمه یزم نیدر اداد.  مطالعه قرار بودند را مورد

 ییقشر جلمو به راست  پسمت چموردبررسی قراردادند نسبت فعالیت 
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یی که ها د، انساننده نشان میین شینتایج مطالعات پ پیوند دراینبود،  مغز
دارنمد در   لویی مغمز خمود  جچپ قشر فعالیت بیشتری در قسمت سمت

جلویی مغمز  فعالیت بیشتری در قسمت راسمت قشمر   قیاس با افرادی که
صورت مموازی   های شادتری هستند. به صورت کلی انسان دارند، به خود

دهد افرادی که در یک تصمادف قسممت چمپ     نتایج مطالعات نشان می
ی مبتال دیده است، در اکثر موارد به افسردگ  ها آسیب قشر جلویی مغز آن

سمت راست قشر جلمویی  هایی که آسیبی را در مقابل انسانشوند. در  می
نتایج ایمن   اند. هایی شادتری شده اند تبدیل به انسان مغز خود تجربه کرده

مدون انجمام   صورت بهافرادی که عمل مراقبه را دردهد  نشان می تحقیق
  نآ سممت راسمت   بمه  چپ قشرجلویی مغمز  سمت نسبت کارکرد اند داده
 ۀتجربم  حمدزیادی بمه   است. عالوه بر ایمن، ایمن افمراد تما    بوده باال بسیار

 از منفمی  احساسمات  ۀتجربم  مقابل در و بودند حساس مثبت احساسات
مشابه ایمن اشمخاص در ممورد     یقه. به طراند داده می نشان مقاومت خود

پایمدار بودنمد. دانیمل گمولمن      خیلمی شوک گرفتن از اتفاقات گوناگون 
العمل فرد به یک کنش بیشتر  نویسد، هرچه میزان عکس اط میارتب دراین

 جمان . بمود  خواهمد  بیشمتر  وی در منفی احساسات ۀباشد، احتمال تجرب
کشمف   توانمد بمه   مراقبمه ممی   عممل ، کنمد  یمبیان  باره  این در زین کابت

ن از بدن انسان، ذهن وی و آ نجامد که مسیراقلمروهای عمیق آرامش بی
 باعمث  مراقبمه  دهنمد  ممی  نشان متعدد تحقیقات ۀجگذرد. نتی تنفسش می

. شود می مغز کارکرد درروش تغییر طور وهمین انسان مغز در شکل تغییر
مراقبمه   یراتجان کابیت زین بمر روی تمأث   ی مطالعه بازنگری به ادامه در

 شود. پرداخته می
 

 یاز زندی یتمندیسح  راا شیبرافزااثرات مراقبه 

 طی هشتدردقیقه  وپنج اقبه به مدت چهلجان کابیت زین، اثرات مر
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ایمن مطالعمه او   داد. در بررسی قمرار  بر روی افراد مختلف موردهفته 
کنندگان در تحقیق را به دو گروه متفاوت تقسی  کمرد. بمه گمروه     شرکت

اید و باید منتظمر   گرفته اول اطالع داده شد که شما در لیست انتظار قرار
شوید. گروه دوم اما سممینار را بمه روال    بمانید تا در مطالعه شرکت داده

وپنج دقیقه مراقبه در روز شروع کردند. سپس در این مطالعه افمراد   چهل
 ۀحاضر در گروه اول با افراد حاضر در گروه دوم با توجه به میزان تجرب

دهمد   نشمان ممی  وی  ۀمطالعم  نتایج. گرفتند قرار قیاس مورد ها آن نگرانی
تموجهی   اقبه را انجام داده بودند به میزان قابلسطح نگرانی افرادی که مر

 رضایتمندیسطح  ازآن داکرده است. دکتر جان کابیت زین پسکاهش پی
رداد. راقیماس قم   گروه را با یکمدیگر ممورد  کنندگان دو از زندگی شرکت

یط احساسمی  شمرا در اعضمای گمروه دوم  کمه  دهد نتایج تحقیق نشان می
چپ به راست  نسبت کارکرد سمت او به طارتبااین بهتری قرار داشتند. در

نشمان  تحقیمق   همای  یافتمه کمرد.   دقتمغز اعضای گروه دوم  جلوییقشر
قشر  جلویی سمت چپ بهنسبت کارکرد قشرداری در داد، تفاوت معنی می

کنندگان وجود دارد. این موضوع خمود   شرکتمغز جلویی سمت راست 
 در کنندگان شرکت یزندگ از رضایتمندی درسطح اختالف ۀدهند توضیح

وپمنج دقیقمه    کمه چهمل   نمد کرد نتایج این تحقیمق بیمان ممی    بود.ژوهش پ
. کنمد  تغییرمغز کارکرد ۀنحو شود مدت هشت هفته باعث می همدیتیشن ب

 احساسمات  ۀها نسمبت بمه تجربم    شود انسان مراقبه سبب می میاناین در
. شموند  تمر  مقماوم  منفمی  احساسمات  ۀتجرب به نسبت و تر حساس مثبت
 ارتبماط  در هماروارد  دانشمگاه  پزشمکی  ۀدانشمکد  از بنسمون  هربرتدکتر

روز،  انجام مراقبمه بمه ممدت پمانزده دقیقمه در     " :نویسد می باال بامطالعه
  تکمرار  یج مطالعمه دکتمر جمان کابیمت زیمن را     نتما  تواند بسمیاری از  می
 .رنمد یگ یمی قراربررس مورد سالمت جس مراقبه بر راتیتأثادامه در".کند
 گذارد. ها نیز اثر مثبت می مراقبه بر روی سالمت جس  انسان عالوه هب



 233معجزۀ روانشناسی مثبت    

 

 

برای تشریح بیشتر، دکتر جان کابت زین به افمراد حاضمر در همر دو    
 ۀمند بود تا نحمو  عالقه ویهای سرد تزریق کرد.  گروه مطالعه باال باکتری

 بما  شمرایط  ایمن  بما  مواجهمه  در را گروه دو در حاضر افراد بدن عملکرد
دهد سیست  دفماعی   قیاس قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می ردمو یگریکد

 کمه  دیگر گروه از معناداری ۀانداز اند، به بدن افرادی که مراقبه انجام داده
نگارنده  ارتباط دراین. است شده تر قوی بودند سمینار ۀدور شروع منتظر

خمود   شخصمی  به مطالعه خود بپردازید، تجربیات کند یبا اکرام توصیه م
خاطرات خود حتما  به این موضموع   خطوطمیان را ورق بزنید، جایی در

نسمبت بمه    کمتمر  یمد ا اید که درزمانی که آرامش بیشتری داشمته  اندیشیده
که سمطح نگرانمی و    یزمان و در یدا پذیر بوده مختلف آسیب یها یماریب

 اممراض پذیری شما نسبت بمه   آسیب اید کرده ییا استرس باال را تجربه م
مراقبمه سمبب    زممان در ایمن  اسمت.   یمداکرده مراتب افزایش پ متفاوت به

پمذیری   تر شود و برگشت شود سیست  ایمنی روانی انسان بسیار مقاوم می
 .کند می پیدا تسریع مثبت به منفی احساسات ۀفرد از حالت تجرب

مطالعه قرارگرفتمه   ی موردمتعددهای  افزون بر این مراقبه در موقعیت
این شرایط بررسی تأثیر مراقبه بر روی افراد رهمایی یافتمه    است. یکی از

ر ممورد  از موضموعات حمائز اهمیمت د    ارتباط نیاز افسردگی است. درا
افسردگی این است که فردی که دچار افسردگی های رهایی یافته از انسان

شده است، پس از درمان احتمال دارد به حالت افسردگی خود بمازگردد.  
کنمد، احتممال    تجربه ممی  مکررکه شخص افسردگی را  وقتی میاندر این 

 مورد نیدر ا اینکه مجددا  به حالت افسردگی بازگردد بیشتر خواهد شد.
های وارسته از افسمردگی نشمان    اثر مراقبه بر روی انسان ی مطالعه ۀنتیج
 افسمردگی  مجمدد  ۀشود تا احتمال تجربم  انجام مراقبه باعث می ،دهد می
 توجه با. در ادامه کند پیدا کاهش درصد  پنجاه میزان به افراد این برای

 شود. روش عملی مراقبه آموزش داده میبه اهمیت این مبحث  
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 عملی مراقبه آموزش

باید بمه نحموی    لطفا  بر روی یک صندلی بنشینید، شکل نشستن شما
شما پشتی صندلی را لمس کنند، در این حالت کف باشد تا عضالت کمر

ی بمر  اید زمین را لمس کنند. سعی کنید احساس راحتم هر دو پای شما ب
احساس آسودگی بر روی صندلی داریمد،   روی صندلی داشته باشید، اگر

خمود را بمر    دقمت های خود را ببندید، نفس عمیقی بکشمید،   لطفا  چش 
ری تنفسی خود را احساس مجا نفس خود بیاورید، ورود هوا را بهروی ت

ازدم را انجام دهید، مجمددا  ایمن عممل را    صورتی آرام و کند ب کنید و به
تکرار کنید تنفس عمیق و آرام و مجددا  بازدم آهسته، تمام توجه خود را 
معطوف به ورود هوا به مجاری تنفسی خود کنید و سپس به بازدم خود 

کنید. اگر ذهن شما سعی کرد به موضوعات متفاوتی توجه کنمد،   عنایت
که چشمانتان  تنفس خود کنید، درحالیمجددا  تمرکز خود را معطوف به 

نوبت توجه کنید، آگماهی    های متفاوت بدن خود به بسته هستند به اندام
کنیمد، گمردن    دقمت خود را معطوف به چشمان خود کنید، به بینی خود 

 بمه  معطموف  را خمود  توجمه  سمپس  خمود،  سمینه  ۀخود و عضالت قفس
 اداممه  کشیدن نفس به و بپردازید خود پاهای به کنید، خود کمر عضالت
 آرام صمورتی  به ها نفس کردن رها سپس و بلند و عمیق هاینفس دهید،

های متفماوت خمود    که به اندام را در دستور کار خود قرار دهید. درحالی
کنید کمه نسمبت بمه سمایر      عنایتبدن خود ، به اندامی درآورید یروی م
شمما،   تر است، ممکن است عضمالت دهمان و فمک    هایتان منقبض اندام

ها، عضالت شک  و یما احتممال دارد زانوهما و یما      عضالت گردن، شانه
کنیمد. بمر    ها کمی احساس ناراحتی ممی  پاهای شما باشند که شما در آن

کنیمد تمرکمز کنیمد،     ن احساس ناراحتی میآ اندام که قدری در نآ یرو
کنید، فشمار را   طور که نفس خود را رها می نفس عمیقی بکشید و همین

عضله بردارید و بگذارید آن اندام راحت باشد، نفمس عمیمق    نآ یاز رو
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ن عضمله را نیمز   آ اندام بگیرید و با رها کردن نفس خود نآ یدیگری برا
همای عمیمق    های خمود بازگردانیمد، دم   رها کنید. تمرکز خود را به نفس

آرامی رها  های طوالنی همراه با آرامش نفس خود را به بگیرید و با بازدم
 آرامی چشمانتان را بازکنید. و سپس در انتهای بازدم خود به کنید؛

در مورد آموزش عمل مراقبه این است کمه تممامی    ارزشمند ۀیدبرگز
طمول  امما در  دارنمد  راها توانایی تنفس عمیمق و متمرکمز کشمیدن     انسان
و عدم وجود شرایط بهبود  احساسات منفی باالی ۀها به علت تجرب سال

طمور   ها و همین وزافزون فشارهای زندگی بر روی آنو با انباشته شدن ر
ی مدرن، شکل تنفس آدمی دچار تغییر شده اسمت.  زندگ ۀسرعت فزایند

ها را کنار بزنند و به سمطح ذاتمی    ها باید محدودیت در این شرایط انسان
نگارنمده بما احتمرام     زممان ایمن  در تمایل خود به تنفس عمیق بازگردند. 

ای  دقیقه های یک طول یک روز فرصتناوب دربه شکل مت کند یتوصیه م
در این راستا در فاصله یک دقیقمه شمش    .کسب آرامش را به خود دهید

با یمک   نفس عمیق بگیرید و دم و بازدم آهسته و متمرکز را انجام دهید.
دقیقه مراقبه در صبح و سپس یک دقیقه در عصر این کار را شروع کنید 

توانمد نتمایجی    این کار می ور افزایش دهید.مر و در ادامه این میزان را به
تان داشته باشد. این دقمایق را   فراتر از سطح انتظار شما بر کیفیت زندگی

 لحظمات  بهتمرین  ۀگذاری کنید، چراکه شما باتجرب بخش نام دقایق حیات
پرسشمی کمه از   یونمد  پ  درایمن . داریمد  فاصله دقیقه یک تنها خود زندگی

دهیمد؟   است، آیا این اجازه را به خود ممی  نیا شود یاهمیت برخوردار م
تمر باشمید و    ای نماب  دهد هرلحظه در انتظار تجربمه  آیا به خود اجازه می

 :نویسمد  ارتباط می ؟ دکتر اندرو وایل دراینکنید وجو جسترا  ها ییکوین
تر خالصمه   تر و شاداب های  را برای زندگی سال  اگر من بخواه  توصیه

 یک نکته بسنده کن ، راهکمار تمنفس عمیمق را بمه     توان  تنها به کن ، می
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 سطح افزایش اکسیر از چهارم جز بررسی به ادامه دردرستی بیاموزید.  

 .شود یم پرداخته زندگی از رضایتمندی

 

 باشید!یاب  نیک

 ابیم  بیعنیک یاب و  ۀدست دورا به  ها انسان توان یمکلی  صورت به
ی شخصیتی منجمر  ها صفتاین  ی کرد. بر مبنای واقعیت یکسانبند طبقه
 تیدرنهاکه  شوند یمی متفاوت در افراد ها ارزشی باورها و ریگ شکلبه 

شخصمیتی   . صمفت انجامنمد  یمم  ها آنبه مثبت اندیشی و یا منفی نگری 
شود که همواره بر روی موضموعاتی متمرکمز    افرادی می شامل ابی بیع

ط گوناگون تنهما بمر   ها در شرای دیگر آن عبارت هستند که نقص دارند. به
یماب   های عیب مورد انسان  درمه ۀشوند. نکت روی مشکالت متمرکز می

ها حتی در بهشت نیز مشکالت را پیدا خواهند کرد. این  این است که آن
صورت مستقل  به کنند که مرور شروع به ساخت این باور می اشخاص به

هما   رای آندهند واقعیت بیرونمی هممواره بم    نسبت به کاری که انجام می
توجه نسمبت بمه    پذیرند بی ها می مثال آن  عنوان وحشتناک خواهد بود. به

شغلی که انتخاب کنند همواره یک رئیس تندخوی خواهند داشت؛ و یما  
خمود   هما چمه شمریکی را در زنمدگی خصوصمی      نتوجمه بمه اینکمه آ    بی

مالحظمه خواهمد بمود.     هما هممواره بمی    گزینند شریک احساسی آن برمی
ها معتقدند مه  انتخاب رستوران متفاوت نیست، مه   مشابه آنصورت  به

این است که خدمات رستوران همواره نامطلوب خواهند بمود. بمه زبمان    
زمینی و مربای خود را درسمت   ها همواره ساندویچ کره بادام استعاری آن

این رویکمرد، ایمن    ۀجیای ندارند. درنت کنند که البته اصال  به آن عالقه می
های متفماوت درمانمده باشمند و از     گیرند چگونه در موقعیت یاد می افراد

کار و تالش و پیگیمری اهمداف و رؤیاهمای خمود دسمت بکشمند؛ کمه        
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ها تحت تمأثیر قمرار بگیمرد. در     آن ۀندیشود آ باعث می امردرنهایت این 
 گیرند. های نیک باب مورد تفحص قرار می های انسان ادامه ویژگی

ل ای نشمان  اسط جولیان بوار در دانشگاه یو سی شده تو تحقیق انجام
یندهایی آیاب، بر روی فر یاب، برخالف اشخاص عیب دهد افراد نیک می

یاب  های نیک انساندیگر  عبارت کنند، به کنند که صحیح کار می تمرکز می
ها بما نگماه کمردن بمه      شوند، آن بر روی قسمت مثبت زندگی متمرکز می

های  بینند. انسان ها می بودیمیان کای نور را در ی سیاه، تشعشع نقرهابرها
. کننمد  یمم  وجو یاب، معجزه را در میان اتفاقات عادی زندگی جست نیک
موضوعی که این کتاب سمعی دارد بمه آن اشماره کنمد ایمن       هیسا نیدر ا

گیمری   ما به واقعیت تا حدود زیمادی بمر روی شمکل    نگاهاست که نوع 
گذر زممان بما    ها در دیگر انسان  عبارت  بهواقعیت تأثیرگذار خواهد بود. 

شوند سؤال اینجاست کمه   های تراش نخورده از واقعیت روبرو می سنگ
 ی مجسمهها را تبدیل به یک  تراشید و آن میهشیارانه ها را  آیا این سنگ

مانند یک مانع بمزرگ بمرای خمود     ها را به آن نابخردانه کنید و یا زیبا می
ها در ساخت واقعیت زنمدگی خمود، بما     انسان وراین ندر. دیده یشکل م

زممان بمه    همکار هسمتند و هم    نآ یاجبارسرنوشت خود و رخدادهای 
 اند. زندگی خود مشغول تر وبیمعنیکوتر و یا خلق واقعیت 
های زندگی  هاربیسون در ارتباط با بحران آنذکر شد،  آنچهافزون بر 

ان، تلمف شمود.   تم  آشمفتگی در زنمدگی   نویسد هرگمز نگذاریمد یمک    می
خود پنهان دارند. تحقیق های رشد و نمو را در زندگی ظرفیتهای  بحران
دهمد کمه تممام افمراد مموفقی کمه        شده توسط وورن بنث نشان می انجام
دارنمد، شمرایط بسمیار      عهمده های متفماوت و بمزرگ را بر   ی پروژهرهبر

در  هما  اند. اکثر انسمان  سختی را در طول دوران مدریت خود تجربه کرده
های خاصی هستند  کنند اما انسان ها را تجربه می طول زندگی خود تالط 

آن رشد کننمد.   ۀجیتوانند محسنات را در یک ناآرامی بیابند و درنت که می
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توانند بهترین را از یک مخاطره برای خود رق  بزنند؛ و  این اشخاص می
زنمدگی   افرادی کمه تسملی  اتفاقمات    نظرگاهتفاوت دارد با  برداشتاین 

 یروشمن  گیرنمد. در اداممه بمه    ها قمرار ممی   شوند و تحت تأثیر آن خود می
 تماری   طمول  در یاب نیک های انسان ۀهای برجست رویکرد یکی از نمونه

 .شود می پرداخته
یماب شمناخته   عنموان الگموی یمک انسمان نیمک      یکی از افرادی که به

در  وینفمری  راخان  اپ 1666شود، نلسون ماندالست )مادیبا(، در سال  می
وهفت  پرسد. آقای ماندال شما بیست یک مصاحبه تلویزیونی از مادیبا می
اید  وردشکنجه وظل  قرارگرفتهآنجا مسال را در زندان سپری کردید و در

تجربه را بدون آنکه آسیب روحی شدیدی ببیند ترک کردیمد   نآ سپسو
ذشت را در تواند بخشش و گ اید که می تبدیل به انسانی شده نآ یراوو 

دهد من بمه   کننده سپس ادامه می ها ترویج کند. مصاحبه میان سایر انسان
که شما به من گفتید که میزان تنفمر مما )ممردم افریقما( از      آورم یم خاطر
توانی  ارزش صحبت کردن بما او را درک   زیاد است که نمی قدر آن ظال 
وجمه شمدید   ای مت پرسد شما در چه مرحله سپس می خان  وینفریکنی . 

که باید خش  و تنفر خود را نسبت به ظال  رها کنید و به صحبت کردن 
دهد، بگذارید در آغاز بگموی  کمه    با او بپردازید؟ نلسون ماندال پاس  می

های زندگی خمود را در   یک تراژدی بزرگ است که شما بهترین سال این
دهد، اگر  مه مین وجود دارد. او اداآ زندان سپری کنید؛ اما مزایایی نیز در

ترین کار بمرای انسمان را انجمام     توانست  سخت من در زندان نبودم، نمی
توانسمت  ایمن شمانس را     ده  و آن تغییر خویشتن است، من هرگز نممی 

 را مموهبتی داشته باش . من این شانس را داشت  چراکمه در زنمدان شمما    
ست کمه  دارید که در بیرون زندان ندارید و آن فرصت برای فکر کردن ا

 پرسمد آیما شمما بمه     بسیار ارزشمند است. در ایمن لحظمه خبرنگمار ممی    
 وهفت سال زمان برای فکر کردن نیاز داشتید؟ و نلسون ماندال بیست
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 زند.لبخند می 
یقمین    در ارتباط با مصاحبه مادیبا و خان  اوپرا بایمد ذکمر شمود، بمه    

ا مانمدال  آور است، ام سخت و رنج بسیار زندان سال وهفت بیست ۀتجرب
توانست این تجربه را برای خود متفاوت معنا کند و حتمی در زنمدان    می

دیگمر یمک انسمان      عبمارت   هایی برای رشمد باشمد. بمه    به دنبال فرصت
بینمد؛ و یمک انسمان     یاب در هر فرصتی از زندگی مشکالت را ممی  عیب
سمت.  ا هما  وجوی فرصمت  یاب در تمام مشکالت زندگی در جستنیک
 اشخاص یاب عیب های انسان مثابه  به که است این اما میتاه حائز ۀنکت
 یما  و تمرس  نماراحتی،  غم ،  ناامیمدی،  مانند به منفی احساسات یاب،نیک

یماب یمک فمرد نیمک      ما برخالف بشر عیبا کنند؛ می تجربه را عصبانیت
یاب اعتقاد دارد که اگرچه ممکن اسمت برخمی از رخمدادهای زنمدگی     

ند اما در هر شرایطی این امکان وجمود دارد  برخالف میل وی اتفاق بیفت
نهایمت شمرایط را    که بتوان بهترین استفاده را از یمک واقعمه کمرد؛ و در   

 یبمر رو  شمده   انجاماز مطالعات  یبرخسوی بهبود تغییر داد. در ادامه  به
 .ردیگ یمقرار  لیمورد تحل ابی بیعو  ابیکیافراد ن

های خود را  افرادی را که خانهخان  سوزانا توماس از دانشگاه پومونا 
قمرارداد و  مطالعمه   داده بودند ممورد   دست سوزی در کالیفرنیا از در آتش

یاب شمد.   های عیب های نیک یاب و انسان های بین انسان متوجه تفاوت
یماب  های نیک انسان دهد ینشان م پژوهش ویبرای تشریح بیشتر نتایج 

داده  کردنمد کمه از اتفماق ر     های خود بیان نممی  خانه نابود شدنپس از 
وجمود   پیشمامد خرسند هستند اما معتقد بودند نکات مثبتی نیمز در ایمن   

خانمه و  کردنمد زیمن پمس بیشمتر قدر     بیان ممی  ها مثال آن  عنوان  دارد، به
 دیده  حادثه افراد روی بر مطالعه ۀادام با. دانست خواهند را خود ۀخانواد
 بما  افمرادی  مدت طوالنی در یاب یکن های انسان که برد پی توماس دکتر
مثبمت   احساسمات  هما  آن هسمتند،  زنمدگی  از بماالتر  رضمایتمندی  سطح
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مانند نگرانی  کنند و احتمال اینکه احساسات منفی به بیشتری را تجربه می
جسممی   یهما  یماریبهای  را تجربه کنند کمتر است. افزون بر این نشانه

 شود. افراد دیده می ینکمتر در ا
دیگر، دکتر کلن افلک، تحقیقی را در مورد افرادی انجام  یتفحصدر 

همایی وجمود    بودنمد، در ایمن میمان انسمان     شده قلبی ۀداد که دچار حمل
کردنمد.   و پایان جهان تلقی می داشتند که این رخداد را برای خود فاجعه

کمه مشخصما  از    طرف مقابل بیمارهمای دیگمری نیمز وجمود داشمتند     در
عنوان  لیکن، بیماری خود را بهکردند ایت نمیاحساس رض رنجوری خود

یمک   کردنمد ایمن   ها بیان ممی  کردند. در این مورد آن یک هشدار تعبیر می
 دکتمر  ۀنشانه است که من باید بیشتر از خودم مراقبت کن . نتایج مطالعم 

 دیمده  خمود  قلبی ۀحمل در را مثبت نکات که افرادی دهد می نشان افلک
ک کننمد، احتممال زنمده    در آندر  را هشمدار  مپیما  توانسمتند  می و بودند

بی بسیار بیشتر بود. دکتر کلن قل ۀحملماندنشان درطی هشت سال پس از
رویکمرد خمود    ۀیجنت این افراد در دهد یتوضیح م خصوص نیادرافلک 

معتقمد  را تغییر داده بودند، اما نگارنمده بما احتمرام     یشسبک زندگی خو
سبک زندگی نیست بلکمه در ممورد    مورد تغییراست این حقیقت تنها در

ایمن   هیم توجغبارروبی بیشتر از است، برای  یاز زندگ مضاعفقدردانی 
کمه دراداممه آورده شمده اسمت      بوور ایدکتر جولنتایج مطالعه  به مبحث

 توجه کنید.
 ۀل ای، به مطالعایو سی  دیگر دکتر جولیا بوور از دانشگاه تحقیقیدر
تحقیمق وی نشمان    ۀنتیجم  پرداخمت،  دزایم  بمه  مبتال یابنیک های انسان
داده را رویمدادی مبمارک     یاب هرگمز اتفماق ر   های نیک دهد انسان می
هما   مبتال شدن به ایدز آن ۀیجنت دردانستند، اما این افراد باور داشتند  نمی
عنموان   مختلف در زندگی خود باشند، بمه  هباتتوانند قدردان مو می بهتر

متمرکمز   ییهما  توانند بر روی نعمت حال میها معتقد بودند که  نمونه آن
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ها  آن ارتباط نیارزشمند هستند. در ا شان یشوند که به حقیقت در زندگ
کردنمد.   احساس نزدیکی بیشتری را به افرادی خاص در زندگی خود می

تا نه سال  در طی چهار اشخاصدر ادامه وقتی او مطالعه را بر روی این 
یاب احتمال زنده ماندنشان از یمارهای نیکبعد ادامه داد، متوجه شد که ب

  مراتب بیشتر بوده است.  یاب به بیمارهای عیب
دیگر دکتر لورا کینگ، نشان داد که مهارت نیمک یماب    یا در مطالعه

آموزش است. در این مطالعه لورا کینگ افرادی را کمه دچمار     بودن قابل
گی قرارداد، های شدید روحی و جسمی شده بودند را مورد رسید آسیب

روحی را که تجربه های جسمی و یا ست تا مزایای صدمهها خوا او از آن
دهد آن بیمارانی که فواید  اند را بنویسند، نتایج تحقیق وی نشان می کرده
های شدید روحی و یا جسمی را نوشته بودند، از سالمت بهتمری   آسیب

سمرطان شمده     بمه  دیگر بر روی افرادی که مبتال پژوهشی .بردند یمهره ب
مبمتال   دهد، بیمارانی که به روال روزانه در مورد محاسمن  بودند نشان می

شدن به سرطان نوشته بودند، احتمال زنده ماندنشان از بیمارهمای دیگمر   
ها به بیمماری   بیشتر بوده است. این موضوع تنها با تغییر نظرگاه آن خیلی

بیمماران بمه آن اشماره    ی که غالمب  مطلبارتباط  به وجود آماده بود. دراین
کردم سرطان نداشت ، امما ایمن اتفماق در     داشتند این بود که من آرزو می

داده است و باعث شده است که احساس نزدیکی بیشتری  زندگی من ر 
اکنمون   ام باشم . هم    ام داشته باشم  و بیشمتر قمدردان زنمدگی     به خانواده

تری ببمرم، ممن   توان  از نفس کشیدن  و یا زیبایی یک گل لذت بیشم  می
صمورت   توان  بفهم  دوستان واقعی من چه کسمانی هسمتند. بمه    حاال می

کردنمد   یافتند؛ و سعی ممی  ها در بیماری خود محسنات را می خالصه آن
نتمایج   ارتباط نیبهترین برداشت ممکن را از یک رخداد داشته باشند. درا

نمدگی  ز یرهمای این موضوع بر روی بسیاری از متغ دهد یمتحقیق نشان 
  گذاشت.  ها و توانایی غلبه بر سرطان( تأثیر می ها )طول عمر آن آن
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پرسمش مواجمه   ایمن  در ارتباط با مطالعات ذکرشده ممکن است بما  
 نیمک  ها انسان ۀیاب بودن چرا هممتعدد نیک یدشوید که با توجه به فوا

 .شود یاین سؤال پرداخته م پاس  به ادامه در. نیستند یاب
ها نیک یاب نیستند این اسمت   اصلی اینکه عموم انسانیکی از دالیل 

عنموان افمرادی    عمموم جامعمه بمه    از سویهای نیک یاب غالبا   که انسان
وقتمی   صمورت  نیم در اشوند.  فاصله گرفته از واقعیت در نظر گرفته می

دارم ایمن جهمان    یابی هست  و اعتقماد کند، من انسان نیک فردی بیان می
بخش و زیباسمت،   زندگی لذت کردن است و جای مناسبی برای زندگی

ای؟! آیما   داده  م به او این خواهد بود که آیا عقلمت را ازدسمت  واپاس  ع
افتنمد را   تمام رخدادهای وحشتناکی را که در ایران و جهمان اتفماق ممی   

یاب باشمی؟ چطمور   چنین نیک توانی در جهانی این بینی؟ چگونه می نمی
در زنمدگی و زیبمایی سمخن بگمویی؟      از رضایتمندیتوانی در مورد  می

 .رندیگ یمدر اذهان عمومی مورد تحلیل قرار  ها پرسشادامه جایگاه این 
عممده از   شمود بخمش   ی باال الزم است عنموان ها در ارتباط با پرسش

 گروهمی  های رسانه در اخبار پوشش ۀهای منفی تحت تأثیر نحو برداشت
جهمان اغلمب بمر روی    نقماط    یر اقصد گروهی های رسانه چراکه. است

مباحثی که به شکل غالب از  ارتباطشوند. در این  اخبار منفی متمرکز می
ریزی و مشکالت شوند شامل خش ، خون ها به مردم القا می سوی رسانه

گیمری   شمکل هما اثربخشمی بماالیی بر    طریق رسمانه است. از این  مختلف
سایه الزم  یاب در میان مردمان جوامع مختلف دارند. در این نگرش عیب

ه همدف  نیسمت چراکم   خمود بمد   خمودی    است ذکر شود این نگرش بمه 
سپس حل مشکل است که درنهایت منجمر  یابی و های جمعی عیب رسانه

به این شود که این جهان به محل بهتری برای زندگی کردن تبدیل شود. 
در این نور باید ذکمر شمود حقیقمت بمدان شمکلی نیسمت کمه بمر روی         

ها وقمایع را   آید. چراکه رسانه پرمخاطب به چش  می ی اجتماعیها شبکه
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گذارند بلکه تنها بخش کوچک و یما   که هستند به نمایش نمی سان آن بر
خود تدوین و منتشر  ۀشد یبند بزرگ از واقعیت را بر مبنای اهداف طبقه

شمود   ها بمر افکمار عممومی باعمث ممی      کنند. در این مورد تأثیر رسانه می
کند کمه   یاب شوند. این امر هنگامی تشدید پیدا می یبمرور ع ها به انسان

همای عممومی    افراد زمانی طوالنی را به پیگیری اخبمار از طریمق رسمانه   
صورت  گیرند. به اخبار منفی قرار می ۀیطرپردازند و از این طریق در س می

گیمری تفکمرات ممردم،     توانند تأثیری عمیق بر شکل ها می خالصه رسانه
 درنهایت اعمالشان داشته باشند. وها  احساسات آن
 ها بخش بزرگی از ممردم را کمه   آنچه ذکر شد، معموال  رسانهافزون بر

حمذف   انمد را  دیگمران کمرده    زندگی خود را صرف کمک و خدمت بمه 
ها را مطابق با اهداف سیاسی و  کنند و تنها قسمت کوچکی از زندگی می

هایی  فرض ایجاد پیش  موجبامرگذارند. این  اجتماعی خود به نمایش می
بدی برای زندگی  محلشود که این جهان حتما  باید  ها می در ذهن انسان

اهمیت  صورت مشخص رویکرد انتقادی این نوشتار به معنای بی باشد. به
توجهی به اتفاقات منفی نیست، بلکه به معنای میزان اهمیت  بودن و یا بی

خوبی و نیکی در جهمان  حقیقت میزان به اتفاقات مثبت است. در عنایت
بمه    دقمت  ارتبماط ایمن  ن اسمت، در آ بیشتر از میزان بدی و بمدخویی در 

تمر ذکمر شمد     طور که پیش اتفاقات مثبت حائز اهمیت است چراکه همان
سازند.  برای ما میواقعیت را  یورز یم مبادرت ها آن بهاطالعاتی را که ما 

بار و اطالعات منفی بر برای تشریح بیشتر در مقام عمل به میزان تأثیر اخ
این پیوسمتگی بما تمرکمز بمر روی      بیندیشید. در نزدیکانتانروی خود و 

از  خیلیها در بازار و  ها، اختالل ها، دزدی مانند اختالس اتفاقات منفی به
خواهید در  گونه خواهد بود که اگر می موارد مشابه فرض عموم مردم این
)همای( خمالف قمانون مشمارکت     تیایران موفق شوید حتما  باید در فعال

هیچ راه راستین و مطابق قمانون بمرای    نگرشاین  ۀیجداشته باشید. درنت
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 ی ازکه تعداد زیاد خواهد داشت. علت این امر این استموفقیت وجود ن
 ۀجامع و به اند قانون به موفقیت رسیده در نورافرادی که از راه صحیح و 

 تموجهی  بمی  ممورد  یعمموم  همای  رسمانه  ازسموی  کننمد  می خدمت خود
 قممرار یابیارزموردهنممد ی جامعممهبر یگانممدریتأث ادامممهدر نممد.ا قرارگرفتممه

 .ردیگ یم
زان اثربخشمی شخصمیت گانمدی در    یک تحقیق در مورد می ی جهینت
دهد، در نگاه اکثریت مردم هند یکی از ارزشمندترین  هند نشان میکشور

نگمرش  وی برکشور هند میمزان تأثیرگمذاری   خدمات ماهاتما گاندی به 
 یهما  صورت مشخص توده مردم هند نسبت به ملیت خود بوده است. به

دارند گاندی سبب شمد ممردم هنمد از اسمتثمار ذهنمی       مردم هند اعتقاد
در این نور نگارنمده   رهایی پیدا کنند و به هندی بودن خود افتخار کنند.

یرانمی  ، آیما شمما بمه ا   دمورد ایران بیندیشی در خواهد یمبا اکرام از شما 
دهیمد   عنوان یک ایرانی، آیا کاری انجام می کنید؟ به بودن خود افتخار می

نقمص و   که باعث افتخار ایران شوید؟ بدون شک ایران یمک کشمور بمی   
همای مختلمف    جنبمه نظرهمای فمروان در   و تنوع و اختالفل نیست آهاید

موارد دیگر ایران ی، اجتماعی، اقتصادی و بسیاری ازقومی، سیاسی، مذهب
راه پیشرفت و تعالی  فرد کرده است؛ و در را تبدیل به کشوری منحصربه

خود دیده است.  ها و مشکالت فروانی را به می نقصخود این تمدن قدی
 متعددیموازی در زمان کنونی این کشور ثروتمند با مشکالت  یقهبه طر

پمیش روی خمود خواهمد     مختلفیمواجه است و در آینده نیز مشکالت 
شدن وضمعیت  آیا در این شرایط شما برای بهتر ؤال اینجاست،دید، اما س

شمدن  کنید؟ آیا شما گام مثبتمی درجهمت بهتر   ی میزندگی در ایران کار
 نآ یخیتمار و فرهنگی غنی ۀدارید؟ آیا ما قدردان ایران و سابق امور برمی

کنی ؟ چراکه اگر ما قدردان این  آن حرکت می هستی ؟ و برای اعتالی نام
 نیم در امت نباشی ، بهای سنگینی را پرداخت خواهی  کمرد.  کشور باعظ
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 یا گونمه  شموی  بمه   ما فقط بر روی مشکالت متمرکز می که یهنگام انیم
در اداممه   تر مشارکت خواهی  داشت. نیمه هشیار در ساختن واقعیتی تل 

میمان افمراد و    در ابیم کین ویژگی جیمتفاوت در جهت ترو یراهکارها
 .رندیگ یرار مق یبررس جوامع مورد

 
 افراد و جوامع انیدر م ابی کین خصوصیت جیترو یها روش

 کیم ن خصوصمیت  جیتمرو ارتباط با در ادامه رهنمودهای متفاوت در 
. رنمد یگ یمقرار  مورد تحلیل و بررسی مقیاس اجتماعی و فردی در ابی
ی هما  رسانهو  هنر شود یممشخص در این بخش توضیح داده  صورت به

در میان جواممع  نیک یاب  خصوصیتگی را در ترویج نقش بزر عمومی
در مقام فردی تنهما یمک روش بمرای    این در حالی است که کند.  ایفا می

و  مداوم به نکات مثبت زندگی وجود دارد التفاتنیک یابی همیشگی و 
آن درگرو شکرگزاری و حضور هشیار ذهن در لحظات متفاوت زندگی 

 .رندیگ یمورد توضیح قرار در ادامه این دو استراتژی ماست. 
 

 یاب در جوامع نیک ترویج خصوصیت

هما ممؤثر    همای انسمان   فرض گیری پیش تواند در تغییر و شکل می هنر
طول تاری  بر جواممع مختلمف   رای توضیح بیشتر به تأثیر هنر درباشد. ب

 سیزدههای  قرنطی افراد معتقدند این هنر بود که در. بسیاری از بیندیشید
موجبات انقالب و  مردم زنده نگاه داشت یها را در قلب دیام ،چهاردهو 

در قرون هفده وهجده بتهوون و مشابه  صورت رنسانس را فراه  کرد. به
کردنمد امما    اجتماعی زندگی ممی  نظر شرایط سخت ازویکتور هوگو، در

شدند. ارسطو در ایمن ممورد    ها بر روی احتشام و عظمت متمرکز می آن
 تفسیر این مطلبدر ".افسانه بسیار بیشتر از تاری  است اعتبار"گوید:  می
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کنیمد، میمزان جماودانگی شماهنامه در حافظمه       دقت فردوسی ۀبه شاهنام
مراتب بیشتر از اطالعات حقیقی تاریخی بموده اسمت.    تاریخی ایرانیان به

ها  کشد اما افسانه گونه که هست به تصویر می چراکه تاری  زندگی را آن
ارنمد.  ذگ تواند باشد و باید باشد به نممایش ممی   نه که میگو زندگی را آن

 .است شده  دادهاین مبحث در ادامه بیشتر توضیح 
 بمود،  گرفته فرا را امریکا ۀجامع باالیی افسردگی سطح 2236 ۀدر ده
 زممان  دوم، و اول جهمانی  جنمگ  بین زمانی ۀفاصل در ها سال آن درواقع
 ماننمد  بمه  کارگردانمانی  زممان  نآدر. شد می محسوب مردم برای دشواری
ن ایام آجس و کاپرا آثار هنری ارزشمندی را خلق کردند، دراستر کیوکر،

ها  ها را ببینند تا به کمک آن رفتند تا این فیل  مردم بسیاری به سینماها می
هنرمندان شروع به الهمام  ن عصرآ بتوانند بر افسردگی خود غلبه کنند. در

تفماوت   بمی  ها یبع کردند و البته نسبت به های مردم بخشی در میان توده
 دورانن آ کنمد، در  نبودند. این امر در مورد هنرهای مدرن نیز صدق ممی 

هما   تما از آن  رفتنمد  یسازی م های عکاسی و مجسمه ها به نمایشگاه انسان
بخش بود.  ها الهام که برای آن خواندند یم را هایی ند و یا کتابالهام بگیر
از  صمورت مموازی یکمی    بمه ذکر شمد   تر شیپکه  طور همان زماندر این 

ا که نقمص دارنمد را نشمان    ر هایی یتوظایف هنرمندان این است که ماه
 رفعبرای جلب خواهد شد و ها یبسوی ع ها به توجه ارتباطاین دهند، در

نگارنمده اعتقماد    خصموص  نیادرمشکالت گام برداشته خواهد شد.  نآ
 باشد، مند عالقه خود ۀجامعتقا و رشدنرمندی، به حقیقت به ارهدارد اگر

 زیمرا  باشد، متمرکز کند نمیکار آنچه روی بر تنها که نیست امرکافی این
 مرور از بین خواهند رفت. ها به نکنند آن عنایت ها نیکویی به ها انسان اگر

 ها به رخدادهای رسانهبیشتر دقتکند که  بحث میدراین مورد این نوشتار
را انجمام  های عمومی این کمار  . چراکه اگررسانهمثبت حائز اهمیت است

جامعمه در  شده در اذهان عموم مردم  ایجاد منفی های فرض ندهند، پیش
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روشنی همدایت نخواهمد کمرد؛ و     سمت نور و مدت جامعه را به طوالنی
هرشمکل و   بمه )هرچنمد  ممدت خمود    همای کوتماه   افراد بر روی موفقیمت 

تگی حتی مجریان قانون ن آشفمتمرکز خواهند شد؛ و در ای (طریقیازهر
 یهما  صمورت مموازی انسمان     قوانین روی خواهند آورد؛ و بمه به فرار از
 خدمت به جامعه دور خواهند ماند.از متخصصو کار درست

توجمه بمه    تشریح ارزشمندیدلیل دیگر برای ذکر شد  آنچهافزون بر 
کند  میازاندازه به آنچه کار ن بیش مباالتها در زندگی این است که  نیکی

منفی شمرطی شموند و   ممرور نسمبت بمه اخبمار     ها به انسان شود باعث می
های زندگی را نبینند، در این حالت تنها موضوعی که  ها و زیبایی نیکویی
د بود. ناتفاقات و رخدادهای منفی خواه خواهد کردها را جلب  توجه آن

 ای هگونم  بمه  خمود  زنمدگی  در را ها خوبی ها انسان رویکرد این ۀنتیج در
هما خمانواده، دوسمتان، غمذایی کمه بمرای        کننمد. آن  شده قبول می تضمین

در این  ،پذیرند شده میضمانت یوهخوردن دارند و امکانات خود را به ش
در کمالم  . انجاممد  یمم  هما  ییکمو ین یبه نابود تیدرنها کردیرو نیا یوندپ

 هما تنهما   درخشمیدند و آن  سمان نممی آها هر شب در  امرسون، اگر ستاره
 بمه  هما  انسمان  ۀشدند، همم  سمان دیده میآبار در طول هزار سال در  یک
ادامه اهمیت در  .کردند می راستایش ها آن شکوه و شدند می خیره سمانآ

یماب در جایگماه فمردی ممورد     نیک خصوصیترورش پشکرگزاری در 
 .ردیگ یمتحلیل قرار 

 

 رورش خصوصیت نیک یاب درجایگاه فردیپ

 حضمور هشمیار ذهمن در   شد شمکرگزاری و ذکر تر شیپکه  طور همان    
 خصوصمیت  پرورشراهکار در جهت  نیتر مه لحظات متفاوت زندگی 

اجمازه   اکمرام  بما  اریزشمکرگ  ۀدربمار ی اسمت.  فمرد  گاهیجادر ابیکین
کاری است کمه    . چهوجوی یک روز عادی شروع کن با جستگیرم،  می
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بدون هیچ تالشمی تممام   توانید با یک ذهن هشیار انجام دهید تا  شما می
ن عمل باشد؟ شاید این کار نوشیدن اولین جرعه از یمک  آ قلب شما در

الزم بمه ذکمر اسمت کمه      ارتباط نیفنجان قهوه )چای( در صبح باشد. درا
شکرگزاری نیاز به تمرین مداوم و روزانه دارد. منظور از تمرین مداوم و 

 نآ کمه دهید تا زممانی  ها و بارها انجام ست که عملی را بارروزانه این ا
تبدیل به بخشی از شخصیت شما و یک عادت شود. شکرگزار بودن  کار

دیگمر بما     عبمارت  های زندگی است، بمه  معیار هستی بخشیدن به ماهیت
هما   همای مختلمف، مما روح زنمدگی را از آن     شده نعمت پذیرش تضمین

د بمه  ها نسبت به آنچه در زنمدگی خمو   گیری . عالوه بر این اگر انسان می
احسماس بمودن    جان نباشند، مطمننما  بمی   پذیرند بی شده می تضمین ۀیوش

 ها خواهمد بمود.   جان بودن آن به معنای بی مختلف های یکویینسبت به ن
 است توجه کنید. شده نقلبرای تشریح بیشتر به داستانی که در ادامه 

کردنمد   ای در روستایی دورافتاده زندگی می های دور خانواده در زمان
ن مرد خانواده با همسر خود مشکالت مختلفی را در خانه تجربه آ که در
گریمه   خیلمی کردند و البته این خانواده فرزندان کموچکی داشمت کمه     می
ناراضمی بمود و تصممی     انمدازه   یزندگی خود ب کردند، مرد از کیفیت می

مالقات  گرفت که وضعیت زندگی خود را ارتقا دهد، برای این کار او به
بممرای او توضممیح داد کممه زنممدگی او بمما  )پیممر خردمنممد(رفت وربممای 
ای کوچک  خانههمراه است، او به ربای گفت ما دربسیاری  یها یدشوار

های ما همواره در حال شلوغ کردن و به ه  ریختن  کنی ، بچه زندگی می
خانه هستند، همسر من دائما  در حال غر زدن است، او بمه ربمای گفمت    

دهد، ممن   ایط اسفناک نجات بده. ربای به او پاس  میلطفا  مرا از این شر
کن  و از این بابت متأسف هست ؛  را درک می سخت شمایت غا شرایط به

پرسد آیا در حیاط منزل خود مرغ داریمد؟ ممرد پاسم      و سپس ربای می
 آینمده  ۀگوید در طمول هفتم   دهد بله ما مرغ داری  و ربای در ادامه می می
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گویمد   کنمد، او ممی   عتراض میا ربای به مرد بیاور، خانه درون به را مرغ
 فضما  مانۀخانواد اعضای ۀانداز  کوچک است و ما حتی به خیلی ما ۀخان
 کنمد،  ممی  تکمرار  مجددا  ترجدی کمی بار این ربای. نداری  زندگی برای
 !بیاور خانه درون به را مرغ
شت، مرغ آنجاکه مرد عمیقا  به اندیشه و خردورزی ربای اعتقاد دا از 

 سخت بسیار ۀهفت سرانجام و آورد می خانه درون به بعد ۀرا در طول هفت
 ربای، گوید می او به و گردد بازمی ربای مالقات به و رسد می پایان به او

تعفمن   بموی  منمزل  تممام  ممرغ،  پر و مدفوع از است پرشده ما ۀخان تمام
بیشمتر از   یلیخکنند و همسرم  ها بیشتر از قبل دعوا می گرفته است، بچه

گوید، فرزندم آیما شمما    زند. ربای کمک  کن! ربای به مرد میقبل غر می
دهد بله داری . ربای فرمان  در طویله منزل خود گاو دارید، مرد پاس  می

ود بیاور. ممرد  خ منزل درون به آینده ۀدهد که گاو را نیز در طول هفت می
 سرانجام نیز دوم ۀ. هفتکند گردد و به دستور ربای عمل می به منزل برمی

 تممام  امما  بمار  ایمن  گمردد،  بازمی ربای مالقات به مرد و رسد می اتمام به
 چطور حالت گوید می مرد به ربای و دهند؛ می تعفن بوی مرد های لباس
کمدام از مما    ذشته هیچگ ۀهفت طول در بد، بسیار دهد می پاس  مرد. است

دهمد، سمپس    تحمل تعفن ممی  نتوانستی  بخوابی ، تمام خانه بوی غیرقابل
دهمد   دارید؟ مرد پاس  ممی   پرسد آیا در طویله خود اسب ربای از او می

 درون به نیز را اسب آینده ۀگوید در طول هفت بله داری ؛ و ربای به او می
این در حالی است که در دهد،  می انجام را کار این مرد. بیاور خود ۀخان
شمکند، گماو    و وسایل منزل را ممی که اسب لگد میزند  درحالیمرد  ۀکلب

تمام خانه را کثیف کرده است و مرغ عمال  بمر روی سمر افمراد خمانواده     
 کند. زندگی می

 حتمی  انمرژی  همیچ  که درحالی مرد و رسد می اتمام به نیز سوم ۀهفت 
پرسد، حالت  رود. ربای از او می قات ربای میمال به ندارد رفتن راه برای
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دهد به شکل بماورنکردنی بمد اسمت. ربمای      چطور است؟ مرد پاس  می
 طویلمه  بمه  را حیوانمات  تممام  آینمده  ۀگوید برای هفت کند و می مکثی می
 مالقات به مرد بعد ۀهفت یک. بیا من دیدار به هفته انتهای در و بازگردان

پرسمد، حالمت چطمور اسمت؟ ممرد       از او ممی  ربمای  و گردد بازمی ربای
العاده است، فضای بسمیار   چیز فوق هگوید، ربای هم زند و میلبخندی می

خموبی   خیلمی  بموی  مما  ۀخانم  دارد، وجود ما ۀزیادی در منزل برای هم
هما   گمذرانی ، بچمه   دهد، ما زمان زیادی در خانه در کنار یکدیگر ممی  می

اسمت مما از شمما    چیز عالی  کنند و حالشان خوب است و همه بازی می
 گزاری  ربای. سپاس
شمود ایمن    برخوردار ممی  ارزشسؤالی که از  به داستان باال عنایتبا 

را تجربمه کنمی  تما سمپس      اسمفناک است که آیا ما نیاز داری  تا شمرایط  
صورت مشخص از خود بپرسمید، چمه    ؟ بهباشی زندگی خود را  دانقدر

که به  دانی ؟ معموال  وقتیمان در زندگی را بیشتر می زمان ما قدر سالمتی
؟ معموال  دانی را میزندگی خود  ارزش شوی . چه زمان بیماری دچار می
عزیزانمان را از دست گیرد و یا یکی از درخطر قرار می زمانی که جانمان

پاس  بدهی  این اسمت آیما    سؤالی که باید به خوددر این سایه دهی .  می
هایممان را   حتما  باید رخدادی تل  برایمان اتفماق بیفتمد تما قمدر داشمته     

ای شاد زیستی همواره در مقابل دیدگان ما قرار ه بدانی ؟ درواقع گنجینه
هستند در اطراف زندگی مما و   گرامیداشتهایی که سزاوار  دارند. نعمت

 یا گونمه  هما را بمه   هما غالبما  آن   شموند، امما انسمان    در وجود ما دیده ممی 
پذیرند و به همین علت بهای سنگینی را  شده در زندگی خود می تضمین

، آیا ما پرس  یمبا احترام از شما کنند.  رداخت میها پ با از دست دادن آن
 نآ ممت یقباید صبر کنی  تا ماهیتی ارزشمند را از دست بدهی  تا سپس 

دان  که پاس  به این پرسمش در نگماه زیبمای شمما منفمی      را بدانی ؟ می
عنموان بخمش    اری و قمدردانی را بمه  زگاگمر شمکر   ارتبماط است. در این 
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عممل شمکرگزاری را در    تلقی کنی  و اگمر  یر از زندگی خودناپذ جدایی
همای عممومی عمادت     طور که رسمانه  در قیاس همان ،خود پرورش دهی 

ادت نیک یابی توانی  ع کنند، ما نیز می ها تقویت می یابی را در انسان عیب
خود تقویت کنی . چراکه وقتی ما برای مماهیتی شمکرگزار هسمتی ،    را در

ده در زنمدگی خمود فمرض    شم  صمورت تضممین   هسمتی را بمه   نآ گرید
 .شود یپرداخته مدرنگاه هلن کلر شکرگزاری تیاهم در ادامه به کنی . نمی

نویسد، روزی یکمی از دوسمتان  بمه     نامه خود می هلن کلر در زندگی
همای   دانشگاه کمبریج برای مالقات من آمد و برای قدم زدن بمه جنگمل  

ز او پرسمیدم چمه   روی بازگشت، ا که از پیاده رفت، وقتی دانشگاهاطراف 
رد؟ دوستش روی به خود جلب ک ماهیت زیبایی توجه تو را در این پیاده

ناممه   اصی وجود نداشت. هلن کلمر در زنمدگی  چیز خ دهد هیچ پاس  می
شود که برای یک ساعت در  نویسد، من در تعجب  که چطور می خود می

ی چیز صاحب ارزشی را نبینیمد، ممن کمه توانمای     جنگل راه بروید و هیچ
 بمرگ،  یک ظریف تقارن. ام دیده را توجه جالب ۀدیدن ندارم، صدها نکت

 من کا ، درخت ۀهای سخت میو وس، دندانهت درخت ۀتن صاف پوست
 بمده ،  ن  سر یک بینند می که ها آن به توان  می توان ، می هست  نابینا که
 نابینما  فمردا  اسمت  قمرار  انگار که کنید استفاده نحوی به خود چشمان از
 همای زنجیمره  به پرندگان، آواز به دهید، گوش صداها موسیقی به وید،ش

فردا بمرای همیشمه   ی که انگار مقدر است ا گونه به ارکستر، یک قدرتمند
 مقدر اسمت ناشنوا شوید، هریک از اشیا را به نحوی لمس کنید که انگار 

ها را به نحوی بو کنید که  قدرت لمس کردن خود را از دست دهید، گل
قدرت بویایی خود را قرار است از دست دهید و غمذای خمود را    گویی

از دسمت   یزود حس چشمایی خمود را بمه    برفرضبه نحوی بچشید که 
منمد شموید،    ، از هریک از حواس خود به بهترین شکل بهمره خواهید داد

کمه   یهمای  شکوه را در تمام عناصر طبیعت و در تممام شمعف و زیبمایی   
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گذاشته است درک کنید. زمانی را در  جهان برای شما به معرض نمایش
افتد سپری کنید و  به آنچه در اطراف شما اتفاق می دقتطول روز برای 
های زندگی خود بگذرانید، کمی  کردن از نعمتشکرگزاری اوقاتی را به 

دار  هما را تجربمه کنیمد. سمپاس     تمر بخوریمد و ممزه    غذای خود را آهسته
 قدرشمناس د، چراکه ماهیتی را که ها، خانواده و دوستان خود باشی نعمت

مرور از بین خواهد رفت؛ و ما نبایمد منتظمر یمک اتفماق تلم         نباشید به
های زندگی خود قدردانی کنی . جی تی چسمترتون در   باشی  تا از نعمت

گوید، شما شکرگزاری خود را فقط پیش از صرف  ارتباط با قدردانی می
 او یرا قبل از تماشای تناتر،  دهید، اما من شکرگزاری خود غذا انجام می

فیل  سینمایی، شروع یک کنسرت، شمروع ورزش کمردن، خوانمدن     کی
 ده . انجام میصیدن و قبل ازشروع به نوشتن نیزیک کتاب، راه رفتن، رق

در مورد کیفیت زندگی خود بیندیشید، تنها در دویست سمال پمیش،   
بمه موسمیقی،   تعداد محدودی از مردم از امکانمات الزم بمرای دسترسمی    

دیگمر تنهما     عبمارت   مند بودند. بمه  ها و یا تناتر موردعالقه خود بهره فیل 
های سلطنتی از این امکانات برخوردار بودند؛ امما اممروز غالمب     خانواده
تمام اطالعات موردعالقه  سادگی از طریق اینترنت به نند بهتوا ها می انسان

یج مطالعمات متعمدد نشمان    نتما  ارتباط ینخود دسترسی داشته باشند. درا
امکاناتی که در اختیاردارند عمادت   یتمام زمان به مرور  به یاندهد آدم می
پذیرند. این  شده در زندگی خود می صورت تضمین ها را به کنند و آن می

شود اشخاص به تجمارب منفمی خمود در زنمدگی نیمز       ویژگی سبب می
ت کمه چگونمه   ارتباط سمؤال حمائز اهمیمت ایمن اسم      عادت کنند. دراین

توانی  نسبت به تجارب منفی خود در زندگی انطباق پیمدا کنمی ، امما     می
در عنموان امکانماتی جدیمد بپنمداری .      های مثبت خود را پیوسته به تجربه

سمونیا  مطالعمه  در اداممه بمه   اس  این استفهام پی از گرد روبتالش برای 
 شود. یمداخته در ارتباط با ابراز خاطرات مثبت و منفی پر لیوبومیرسکی
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کننمدگان در تحقیمق    سونیا لیوبومیرسکی در تحقیق خود، از شمرکت 
خواست به مدت چهار هفته بدترین و بهترین تجربیات خود در زندگی 

کننمدگان در تحقیمق را بمه هفمت      او شرکت ارتباطرا افشا کنند. در این 
گروه تقسی  کرد، او از گروه اول خواسمت بمدترین تجربیمات خمود در     

از گروه دوم درخواست کرد تما در   سپسگی را به نگارش درآورند، زند
مورد بدترین تجربیات خود در زندگی صحبت کنند و صمدای خمود را   
ضبط کنند. در ادامه او از گروه سوم خواست به تفکر در ممورد بمدترین   
تجربیات خود در زندگی بپردازند. سپس دکتمر لیوبومیرسمکی از گمروه    

بهترین تجربیات خود در زنمدگی را بمه نگمارش    چهارم درخواست کرد 
مورد بهترین تجربیات خود در ند، وی از گروه پنج  خواست تا دردرآور

او از گروه شش  خواست به تفکمر در   میانزندگی صحبت کنند. در این 
ت از گروه هفمت   مورد بهترین تجربیات خود در زندگی بپردازند. درنهای

ورات روزممره  شود تقاضا شد بمه امم   می تحقیق نامیدهکه گروه کنترل در
 زندگی خود بپردازند.

مورد بدترین تجربیات دهد،گروه اول که در اال نشان مینتایج تحقیق ب
ایش ازنظمر  خود در زندگی نوشته بودند، چهار هفته بعمد از انجمام آزمم   

حالت بهتری قرار داشتند. بمه شمکل مشمابه    سالمت جسمی و روانی در
ودند، مورد بدترین تجربیات خود صحبت کرده ب کنندگانی که در شرکت

حالت بهتر سالمت جسمی و روانمی قمرار   چهار هفته پس از آزمایش در
داشتند. گروه سوم که در مورد بدترین تجربیات خمود در زنمدگی فکمر    

مورد تجربیات خود سخن بگویند و یا کسی در کرده بودند، بدون آنکه با
ماه بعد از آزمایش ازنظمر جسممی    در مورد تجربیات خود بنویسند، یک

 تر شده بودند و حالت احساسی بدتری داشتند. ضعیف
 بمازآفرینی  تمأثیر  مطالعمه  به لیوبومیرسکی سونیا دکتر مطالعه، ۀدر ادام

 ایمن  درنتیجمه  پرداخمت،  زنمدگی  در کننمدگان  شمرکت  خاطرات بهترین
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 تهنوشم  زنمدگی  در خود تجربیات بهترین مورد در که اول گروه آزمایش
تر  ازنظر جسمی و روحی ضعیف آزمایش پایان از پس هفته چهار بودند،

ممورد بهتمرین تجربیمات    مشابه گروه دوم کمه در  ای یوهشده بودند، به ش
خود در زندگی صحبت کرده بودند، یک ماه پس از پایان آزمایش ازنظر 

ممورد  ر شمده بودنمد؛ و تنهما گروهمی کمه در     ت جسمی و روحی ضعیف
کرده بودند ازنظر جسمی تجربیات خود در زندگی فکر ترین  بخش لذت

چیمز   داشتند؛ اما سؤال اینجاست کمه چمه   شرایط بهتری قرارو روحی در
شود تا نوشتن و صحبت کردن نسبت به اتفاقات منفی سالمت  باعث می

جسمی و روحی انسان را بهبود ببخشد، اما تنها تفکر نسبت به خاطرات 
ن در آ ها شمود؛ و درسمت بمرعکس    سانمنفی موجب بدتر شدن حال ان

 مورد تجربیات شیرین انسان در زندگی صادق باشد.
مبحثی که دکتر لیوبومیرسکی در توضیح بیمان  در ارتباط با سوال باال 

 قمت یکند تفاوت بین آنالیز خاطرات و مرور خماطرات اسمت، در حق   می
و در کنند  ها در مورد تجربیات منفی زندگی خود صحبت می وقتی انسان
نویسند. افراد به آنالیز تجربیات منفی خود و اخذ نتیجه از  ها می مورد آن

سمالمت  نظر هما در شمرایط بهتمری از    جهمت آن  پردازند و ازاین ها می آن
گیرند، اما صرف تفکر نسبت به اتفاقات منفمی   جسمی و روحی قرار می

ن ها باعث آسمیب رسمید   آن از یریگ جهینتبدون سخن گفتن و نوشتن و 
 فردریکسمون  باربارا ۀارتباط بنا بر مطالع شود. دراین ها می بیشتر به انسان

. کرد خواهند محدودتر و محدود را انسان تفکر و ذهن منفی احساسات
 ذهن در ها آن بازآفرینی و مثبت احساسات به نسبت تفکر دیگر درطرف
 در ایمن . شمود  ممی  هما  انسان روحی و جسمی سالمت شدن بهتر موجب
و  هما  آن اتفاقات مثبت باعث تحلیل رفمتن  وتحلیل تجزیه که است حالی

 شود. می شان یکاهش اثربخش
 روی در ارتباط با اثر شکرگزاری بر یشمار یعالوه بر این تحقیقات ب   
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توسط رابرت امنس و مایکل   که تحقیقیشده است، در افراد متفاوت انجام
دم را انتخماب و  ممر نجام شد، محققین گروهمی تصمادفی از  مک کاالف ا

خوابیمدن  شمب قبمل از  دسته تقسی  کردند. گروه اول هربه چهارها را  آن
ها شمکرگزار بودنمد را یادداشمت     حداقل پنج نیکویی را که نسبت به آن

آزاردهنده در زندگی خود مشکل کردند. گروه دوم وظیفه داشتند پنج  می
شب حداقل را هر شب به نگارش درآورند، گروه سوم مسنول بودند هر

برتمری دارنمد را    ن نسبت بمه دیگمران  آ کنند در پنج حیطه را که فکر می
ی مطلبم مورد همر  آزاد بودند در )گروه کنترل(گروه آخریادداشت کنند؛ و

محققین عواملی مثمل میمزان    پژوهشکه دوست داشتند بنویسند. در این 
یت از زندگی، سالمت جس ، بخشندگی و درنها رضایتمندیبینی،  خوش

 تحقیمق  ۀمیزان احتمال موفقیت افراد را مورد ارزیمابی قراردادنمد. نتیجم   
گیمری   ها در عوامل انمدازه  دسته سایر به نسبت که گروهی دهد می نشان

ی کمه  تر عمل کرده بود گروهی بود که اعضای آن موضوعات شده ضعیف
هی گرو اینافزون برشب یادداشت کرده بودند. داد را هر ها را آزار می آن

عممل کمرده   همای دیگمر بهتر   گیری شده از گروه که در تمام موارد اندازه
هما   را کمه بمرای آن  زمینمه  شب پنج بودند، گروهی بود که اعضای آن هر

 الومیم  نیرویاژوهش دامه پاشکرگزار بودند را یادداشت کرده بودند. در 
ی که شکرگزاری بر روی بیماراندر ارتباط با اثر محقق دانشگاه استنفورد

 .ردیگ یمقرار  مطالعه مورد قرار داشتند یمعرض مرگ حتمدر
را بر روی بیممارانی کمه در معمرض     متعددیتحقیقات  ایروین یالوم

مرگ حتمی قرار داشتند انجام داد. او به مالقات بیمارانی رفت کمه تنهما   
 سه ماه برای زندگی کردن فرصت داشتند و سپس ایمن جامعمه را ممورد   

گفتند، بمرای اولمین    داد. بسیاری از این بیماران می قرار تحقیق و بررسی
هما بمرای    کننمد. چراکمه آن   بودن ممی   بار در طول حیاتشان احساس زنده

نخستین بار قدردان نفس کشیدن خود هستند. برخمی از بیمماران خمان     
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ها قمدردان همسرانشمان    طی سالکردند، برای اولین بار در راز مییالوم اب
شمان   کردند برای نخستین بار در زندگی ها بیان می از آنهستند. بسیاری 

گفتند تا قبل از بیماری  ها می از اتفاقات ساده هستند. آن خیلیقدرشناس 
روی مشمکالت   شمتر بمر  نداشمتند و بی  هما  یخود تمرکزی بر روی خموب 

 متمرکز بودند.
ماهیتی کمه  " :نویسد می ها یکیتمرکز بر ن مورد ارزشمندیاوپرت در 

صمورت مشمخص    کنمد. بمه   شوید، رشد پیمدا ممی   متمرکز می نآ یروبر 
هما رشمد پیمدا     شموید، خموبی   ها متمرکز می که شما بر روی خوبی وقتی

 ".خواهید داشت ها را در زندگی خود خواهند کرد و سه  بیشتری از آن
طور ثروت در زندگی  ها، روابط و همین فرصت" :دهد او سپس ادامه می

که یاد گرفت  بمدون توجمه بمه رخمدادی کمه در       من سرازیر شدند وقتی
 تنوری آزمایش در نتیجه این ".افتاد شکرگزار باش  زندگی من اتفاق می

 بمر  ها معل  وقتی کند می بیان تنوری این. است شده مشخص نیز پیگملین
 شموند  ممی  متمرکمز  آمموزان  دانمش  ۀنهفت های ظرفیت و استعدادها روی

ها به  یابی آن ند و میزان احتمال دستکن پرورش بهتری پیدا می محصلین
 هما  انساندر این نور قدردانی کردن از موفقیت افزایش پیدا خواهد کرد. 

از اهمیمت بماالیی    هما  آنو استفاده از عبارات و جمالت مثبت در حمق  
لحظمات   نیتمر  نماب صورت خالصه شمکرگزاری،   به. شود یمبرخوردار 

 راستا این در. آورد می ارمغان هب ها انسان برای را مثبت احساسات ۀتجرب
 در بیندیشمید،  بودیمد  شکرگزار فردی به نسبت که باری آخرین مورد در

 را ابراز کردید، چمه احساسمی   قدردانی و یا عبارات مثبت شما که زمانی
 به داشتید؟ چه احساسی را در فرد مقابل خود ایجاد کردید؟ در ادامه

 .دشو پرداخته می ها بررسی پاس  این پرسش
رشد را  ۀیندهد این است که یک زم کاری که قدردانی کردن انجام می

ی روشن بمرای  ا دوشنبهدر برای تشریح بیشتر فرض کنید . کند فراه  می
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شوید و در مسیر یکی از دوستان خود را که  خانه خار  می خرید گل از
 پرسمی بما او   بینید. پس از احوال شناسید را می عنوان انسانی صادق می به

رسید. چمه احساسمی    دوست شما به شما بگوید که شما عالی به نظر می
ت مثبمت را تجربمه   اشمما احساسم   گممان  یبه شما دست خواهد داد، بم 

راه رفتنتان و یا شکل ایستادنتان تغییراتی ایجاد خواهد  خواهید کرد و در
تمر راه خواهیمد    تر و قامتی کشیده ای صاف شما با سینه زماندر این شد، 
صورت شما اضافه شود، تصور کنید شما به  و ممکن است لبخند بهرفت 

 را دیگرتمان  دوسمت  ،مسمیر  ۀدهیمد و در ادامم   خود ادامه ممی  روی یادهپ
و  جذاب، شما گوید یزند و ملبخند می کند می نگاه شما به او و بینید می

این زمان چه احساسمی خواهیمد داشمت، یقینما      رسید، در زیبا به نظر می
 دوسمت  راه ۀسمپس در ادامم   د شمد و نم بت شما بیشمتر خواه عواطف مث
، زیبا هستید العاده فوق شما گوید، می شما به نیز او و بینید می را دیگرتان

احساسات مثبت شما افزایش  دیترد یاحساس شما چگونه خواهد بود، ب
شوند که شما روز خوبی را پشت  پیدا خواهند کرد و درنهایت باعث می

 .شود یمتشریح  متفاوت ییسناریوادامه  درسر بگذرانید؛ 
ی ابمر  ممه ینهموایی  درفرض کنید دوشنبه صمبح  ی دیگر نوشت ل یفدر 

شموید؛ و ناگهمان یکمی از دوسمتان      از منزل خار  ممی دارو برای خرید 
گویمد،   بینید و او به شما می قدیمی خود را که به او اطمینان دارید را می

نیمد  یست تما قبمل از اینکمه او را بب   خدای من، چه اتفاقی افتاده؟ ممکن ا
 آن از یقینما   امما  باشد نداده ر  شما نزدیک ۀگذشت بدی در پیشامدهیچ 
تمان   حساس خواهید کرد که مشکالت فراوانی در زنمدگی ا بعد به لحظه

دیگر  یدهید و دوست وجود دارد؛ و سپس شما به راه رفتن خود ادامه می
 بمه  را خمود  دست شما دیدن با که لیدرحا او و بینید می مسیر ۀرا در ادام
را که چند دقیقه قبمل   کلماتی ،گیرد می خود دهان جلوی تعجب عالمت

، خدای من، چه اتفاقی افتماده؟ احتمماال    کند یتکرار م با دلهره شنیدید را
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احساس بد شما بیشتر خواهد شد؛ و سپس دوست دیگمری را در اداممه   
تعجب  حالت باو او نیز به شما بینید  خانه میمسیر خود در بازگشت به 

گوید چه اتفاقی افتاده؟ و تمام این رخدادها باعث خواهند شد  و غ  می
شمده   تحقیمق انجمام   ۀیجمنفی بیشتر را تجربه کنید. نت اتکه شما احساس

توانمد   دهد که در برخی از موارد یک جملمه ممی   توسط بندورا نشان می
 قدردانی کردن انیم نیدر اد. تمام زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار ده

مسمیر نیکمی و زیبمایی را     ی اداممه ها انرژی الزم بمرای   به انسان راستین
 درواقع. باشد صادقانه باید کردن قدردانی که است این مه  ۀدهد. نکت می

ممدت   تنها برای افراد مفیمد نیسمت بلکمه در طموالنی     دروغین نه تحسین
کمه   عنوان شمود  الزم است ارتباط نیها آسیب برساند. درا تواند به آن می

 قی برای قدردانی کردن وجود دارد.موضوعی حقی ههموار
ای برخموردار   ویژه جایگاهعالوه بر این حفظ طراوت شکرگزاری از 

تنموع در رفتمار اسمت،     شیایم درنهای حفظ تازگی  است. یکی از روش
 از یکمی  یما  و فرزنمد  زیبمای  ۀت خنمد بم عنوان نمونه اگر شما امروز با به

مورد وی د، روز دیگر بابت زیبایی دیگر درکنی می یسپاسگزار عزیزانتان
های مختلف بسط دهیمد.   خود را بر روی نعمت دقتشکرگزار باشید و 
شود تمرکز شما به سمت موضوعاتی جلب شود که تما   این امر سبب می
شمود در   در ادامه توصمیه ممی   گرفتند. توجه شما قرار نمی آن زمان مورد

های متفماوت زنمدگی خمود را بمه یماد       مل با ذهنی هشیار نعمتمقام ع
کامال  واضح با جزییات متصور شوید )در این  یا گونه ها را به بیاورید، آن

گانه خمود بهمره ببریمد( و     کار سعی کنید از تعداد بیشتری از حواس پنج
طور کمه در قبمل    همان ارتباطرا یادداشت کنید. در این  ها یکیدرنهایت ن

و  عممل  ممداوم در شکرگزاری انجمام   خطیرتوجه قرار گرفت امر  دمور
ها به بیست  به یک عادت است، ویلیام جمز، اعتقاد دارد، انسان نآ لیتبد

 تثبیتیک روز تکرار یک عمل نیاز دارند تا بتوانند یک عادت جدید را 
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شود شکرگزاری را به شکل ممنظ  در طمی    توصیه می زمانکنند. در این 
روز انجام دهید و آن را تبدیل به سرشتی مبرهن کنیمد. ایمن    ویک بیست

. یاب تبدیل شویدبه یک فرد نیکشود در طول زمان شما  کار موجب می
شکرگزاری سبب خواهد شد از زنمدان منفمی نگمری     موازی صورت  به

 هما  انسمان بر تغییرات شکل مغمز   شیایندر ادامه اثرات رهایی پیدا کنید. 
 .ردیگ یمی قرار بررس مورد

 
 شکریزاری بر تغییر شکل مغز انسان ریتأث

 از بعمد  داشمتند  اعتقماد  مغز مطالعات ۀحیطمحققین در 2221تا سال 
 محققمین  ایمن . شود نمی ایجاد انسان مغز در تغییری هیچ سالگی سه سن

 و ثابمت  زنمدگی  از هما  انسمان  رضمایتمندی  سطح داشتند باور طور همین
 مغمز  اطالعات پردازش روش در تغییری هیچ چراکه است تغییر غیرقابل
 زمایشاتآ ۀدرنتیج 2221شود. در سال  طول زمان ایجاد نمی در ها انسان
 اسمت،  تغییمر  قابمل  ها انسان مغز شکل که شدند متوجه دانشمندان متعدد
بیانگر  امر این. کردند اریذگنام نوروپالستیسیتی را مغز ویژگی این ها آن

هما تغییمر    همای مغمز انسمان    باط بین نمورون این حقیقت بود که مسیر ارت
کنند. عالوه بر این دانشمندان ویژگی نوروجنسیس مغز را نیز معرفی  می

شوند،  ها ساخته می ها در طول زندگی انسان کردند که بر مبنای آن نورون
مانند یک ماهیچه است،  از دانشمندان مغز انسان به ای عدیده ۀبنا به عقید

شود. در اداممه   تر می کند، مغز قوی آن بیشتر استفاده می از افرادکه  مادامی
 شود. های مغز پرداخته می به توضیح بیشتر این ویژگی

 یریگ شکل گیری نسبت به نتیجه به منجرکه  هایی دریکی از اولین تحقیق  
 هایی را که برای اولین بار در لندن ها انجامید، راننده تاکسی مغز انسان

 نیم در ادادنمد.   مطالعمه قمرار   شده بودند مورد نتخابعنوان راننده ا به
هایی که شوفرها برای گرفتن  فعالیت است یکی از یادآوریالزم به  انیم
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 لنمدن  ۀنامه رانندگی تاکسی در لندن باید انجام دهند مطالعه نقشم  گواهی
 ۀمطالعمم پممیدر  دهممد، مممی نشممان تحقیممق ۀنتیجمم مممورد ایممن در اسممت،
سط رانندگان در قیاس با قبل از شروع مطالعه مدت نقشه لندن تو طوالنی

است.  شده رانندگان، دچار تغییر در مغز پوکامپیهو بعدازآن قسمتی از 
 ممرتبط  هما  انسمان  بلندممدت حافظمه   ژهیو بهبا حافظه،  عمدتا  پوکامپیه

 مغز پالستیسیتی نورو خاصیت شناخت به منجر تحقیق این ۀنتیج است.
با خاصیت نورون پالستیسیتی مغز بایمد ذکمر   در ارتباطات  .شد ها انسان

 ونمد یپ نیدر اهای مغز وجود دارد،  شمار بین نورون های بی شود، ارتباط
کنند و همر   اطالعات دریافتی در مغز آدمی از مسیرهای خاصی عبور می

شوند، گمذرگاه ارتبماطی بمین آن     ها فعال می زمان که یک معبر از نورون
کمه   ممادامی  خصوص نیدر اشود.  می تر ضیکند و عر ها رشد می نورون

تمر   شود، آن مسیر کوچمک  ها فعال نمی مسیر خواص ارتباطی بین نورون
مغز  یتیسینورو پالست یژگیرود. به علت و شود و درنهایت از بین می می
در حال به وجود آممدن هسمتند.    وستهیها پ نورون نیب یارتباط یرهایمس

 است. شده لیتحلتر این قضیه در ادامه با یک مثال بیش
ای  کنیمد و واژه  فرض کنید شما یادگیری زبان فرانسمه را شمروع ممی   

همای   زمان در مغز شمما پیوسمتگی   ه  هنگام نیدر اآموزید،  جدید را می
همای شمکل    جدیدی در ارتباط با مفهوم عبارات زبان جدید بین نمورون 

ممرور   هبمار بشمنوید و بم    گیرد. حال اگر شما لغتی جدید را تنها یمک  می
 بمین  از آن مفماهی   و جدید ۀها بین واژ نپردازید، مسیر نورون نآ مفهوم
 بپردازید، متفاوت جمالت در واژه آن از استفاده به اگر اما رفت؛ خواهد

بما   ممورد تر خواهد شد. در ایمن   قوی ها نورون بین ارتباط مدتی، از بعد
مسیر در مغز  نآ ثباتها،  فعال شدن بیشتر یک مسیر ارتباطی بین نورون

شمود. ایمن ویژگمی مغمز      تر فعال می بهتر خواهد شد و درنهایت، راحت
 بمرای . دهمد  ممی  توضمیح  را ها انسان های عادت گیری شکل ۀبیانگر نحو
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 یمک  به تبدیل عمل آن کنید می تکرار بارها را عملی وقتی بیشتر تشریح
 همرحلم  در مغمز  در هما نمورون  بمین  اطالعاتی مسیر و شد خواهد عادت
به این مبحث  بیشترتر فعال خواهد شد. برای تبیین  آن عمل راحتانجام 

 کنید. عنایتمثالی که در پاراگراف بعد آورده شده 
، در زنید یکنید و ضربه فورهند را به توپ م وقتی شما تنیس بازی می

 ارتبماط  درایمن . باشید هشیار خود دست حرکت ۀآغاز باید نسبت به نحو
سرعت و مسمیر حرکمت    با توجه به نآ حرکتاکت و داشتن ر نگه ۀیزاو

 توپ به خوبی ۀاز جزییات دیگر باید کنترل شوند تا ضرب خیلیتوپ و 
 هما  نمورون  بمین  ارتبماطی  مسمیر  بیشمتر  تممرین  با راستا دراین. شود زده

 متفماوت  جزییات روی بر که نیست نیازی شما و شود می فعال تر راحت
مشمابه در ممورد یمادگیری     جستار. یدکن تمرکز توپ به زدن ضربه ۀنحو
 یهما  افتمه ی ونمد پی ایمن  در افتمد،  ممی  اتفماق  موسیقی آالت نواختن ۀنحو

صمورت   دهند هنرآموزانی که نواختن ساز را به تحقیقات علمی نشان می
دهد و مسمیرهای   یر شکل مییمرور تغ  ها به کنند مغز آن مدون تمرین می

 زممان آیند. در ایمن  می ط به وجودها مرتب ارتباطی بیشتری در بین نورون
 نواختنبه توانند نت خوانی کنند؛ و  راحتی می هنرجویان پس از مدتی به

خاصیت نورو پالستیسیتی مغز  بررسیدر ادامه به  .ردازندپساز موسیقی ب
 شود. ها پرداخته می یاب بودن انسانیاب و یا نیک در ارتباط با عیب

را کمه بما    هما  ز ارتباط بین نورونیاب، مسیر خاصی ا های عیب انسان
همواره در مغز خمود فعمال   را ها در زندگی دخیل است  پیدا کردن نقص

مثال فردی را متصور شموید کمه همر رخمدادی را بما        عنوان  اند. به کرده
؛ و پیشامدهای دهد یبرای آینده مورد ارزیابی قرار م نآ یمعنابه  عنایت

ها نگران باشد معنمی   د نسبت به آنعنوان موضوعاتی که بای مختلف را به
هما در مغمز بمرای     ین نمورون کند. در طرف مقابمل کانمال ارتبماطی بم     می

 نکات مثبت در زندگی نیز وجود دارد.  نپیداکرد
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راه برای ایجاد تغییرات پایدار   تنها یکالزم به ذکر است این افزون بر
 ارتبماط  یمن در مغز وجود دارد و آن راه روش تبدیل تدریجی اسمت. درا 

عملی خواص مسیرهای جدیمد ارتبماطی بمین    ها با تمرین و تکرار انسان
 تر شیپی که مثالبه کنند. برای تشریح  های در مغز خود را فعال می نورون

کنیمد.   دقمت  (یند یادگیری نمواختن یمک سماز موسمیقی    آفرعنوان شد )
هنرآموزان ممکن است زمانی طوالنی را صرف یمادگیری نمواختن یمک    

سیقی بکنند تا درنهایت بتوانند در یک کنسرت اجرا داشته باشند. آلت مو
توانند از مسیر رسیدن به هدف خمود کمه    زمان می ها ه  این آن وجود با

ینمد  آفر یگمر د  عبمارت  بمزرگ اسمت لمذت ببرنمد. بمه      ینواز اجرا در ه 
باشد و شما از مسیر  انگیز یجانتواند ه یادگیری و ایجاد تغییر در مغز می

تغییمرات تمدریجی و    ارزشباه  لذت ببریمد. در اداممه بمه     نآ صدمقو 
 .شود یها از زندگی پرداخته م با سطح رضایتمندی انسان نآ ارتباط

حمل سمریعی بمرای ایجماد      اشاره شمد همیچ راه   تر یشطور که پ همان
مشمابه در   ای یوهبمه شم   مبحمث تغییرات پایدار در مغز وجود ندارد. این 

در کند.  ها از زندگی نیز صدق می ایتمندی انسانمورد تغییر در سطح رض
استیفن کاوی در آغاز کتاب خود به نام هفت عمادت مردممان   این مورد 

 ن،آ در وی کمه  دهمد  می توضیح خود دی اچ پی ۀنام مؤثر در مورد پایان
شده بر روی مفهموم موفقیمت را در    های نوشته مقاالت و کتاب ۀمجموع

دهمد. در ایمن تحقیمق او     رسی قرار میبر طی دویست سال گذشته مورد
ها در قرن نموزده و   متوجه یک تغییر در نوع نوشتار این مقاالت و کتاب

های قبمل از قمرن    در کتاب دهد یشود. او توضیح م اوایل قرن بیست می
بیست  تمرکز نویسندگان بر روی تغییرات مداوم و پایدار است، تغییراتی 

تحمول   2236. در سمال  شموند  یجماد مم  تمدریج ای   که با مرور زمان و به
و تمرکمز نویسمندگان بمر روی     دهمد  یهما ر  مم   ای در پیام کتاب عمده

از سمال   نویسمد  یاو م راستا نیدر اشود؛  تغییرات سریع و آسان دیده می
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 هما از زنمدگی ایجماد    انسان رضایتمندیکاهش تدریجی در سطح  2236
کرده اسمت.   زایش پیدامراتب اف شده است و میزان افسردگی و نگرانی به

انسمان بمه ایجماد     بماور  تواند ییکی از دالیل این امر م کند یاو تشریح م
سطح رضایتمندی خود از زندگی باشد. استیفن کماوی  تغییرات سریع در

حالی است که هیچ روش سریعی برای افمزایش  این در آورد یدر ادامه م
نیازمند زمان این کار ها از زندگی وجود ندارد و انسان رضایتمندیپایدار 
جهت افزایش سطح اری درزندگی درذدر ادامه به اهمیت هدف گاست. 

 .شود یمرداخته پاز زندگی  ها انسانرضایتمندی 
 

 اری کنید!ذی هدف

کمن . چقمدر دوسمت     با احترام این بخش را با این پرسش آغماز ممی  
بمه چمه   ندازیمد؟  کمتر کارهای خود را به تعویق بی دارید مؤثرتر باشید و

مانند اسمترس را تجربمه    مند هستید کمتر احساسات منفی به میزان عالقه
ادامه در  ها پرسشاس  این پتالش برای یافتن ر باشید؟ در بردبارتکنید و 

 هما  آن یاهداف در زنمدگی و چگمونگی اثربخشم    اهمیتدر مورد میزان 
صحبت خواهمد شمد.   سطح رضایتمندی از زندگی و موفقیت  شیبرافزا
اری مورد تشمریح قمرار خواهمد گرفمت.     ذگیند مدون هدفآفر الوهع به

. رندیگ یممورد تحلیل و بررسی قرا  سه نگاه متفاوت به مشاغل تیدرنها
 نیکه موردتوجمه قمرار خواهمد گرفمت ارتبماط بم       بحثیدر ادامه اولین م

 است. تیو موفق یگذار هدف
 

 موفقیتو  یذاری  ارتباط هدف

 هایی کمه  صورت کلی انسان به که دهد مینتایج تحقیقات متعدد نشان    
  این تر هستند. یکی از دالیل اصلی کنند موفق گذاری می در زندگی هدف
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هما و درنهایمت    این است که اهداف باعث افمزایش تمرکمز انسمان    نهاده
 یاهایبه رؤ شخاصآوری منابع درونی و بیرونی الزم برای رسیدن ا جمع

ها اهداف خواصمی   غالب انسانشوند. این در حالی است که  خویش می
هما اهمداف    وقتی انسان ارتباط نیکنند، در ا را در زندگی خود دنبال نمی

احتمال باال بمه همیچ مقصمد ارزشممندی      ، بهکنند یخواصی را پیگیری نم
همای   عالوه، اهداف بیانگر میزان باور فرد به توانمندی به نخواهند رسید.

دهی  این  اهدف گذاری انجام میخویش هستند. درواقع آن کاری که ما ب
دست آوری .  خواهی  ماهیتی را بسازی  و یا به می ،کنی  است که اظهار می

تحقق پیوستن رؤیاها  شود احتمال به می گذاری موجب هدف بارهدر این 
ذهمن انسمان   ذکر شد  تر شیپکه  طور مراتب بیشتر شوند. چراکه همان به

تابد. اگر مما بمه    درون خود را برنمیعدم تطبیق بین دنیای برون و دنیای 
توانمندی خود برای به واقعیت مبدل شدن یک هدف باور داشته باشمی   

را به دست آوری ، دنیای بمرون   نآ  یخواه یمو شجاعانه اظهار کنی  که 
به مثالی که در  مبتدابا آن تطبیق پیدا خواهد کرد. برای تشریح بیشتر این 

 توجه کنید. پاراگراف بعد آورده شده است
رویمد. در ایمن سمفر     ای می فرض کنید که شما به یک مسافرت جاده

ن آ نیاز خمود را در  دارید که تمام وسایل مورد پشتی در اختیار شما کوله
 کمه  نحوی به رسید، می مسیرتان در دیوار یک به راه ۀاید. در ادام قرار داده

 ایمن  در. است ردهک مسدود را شما عبور راه تمام بلند و طویل دیوار آن
ایمن   هما  یمت توانید دهید، یکی از فعال را شما می مختلفیکارهای  هنگام،

آمده متأسف باشید و بازگردید. اقمدام دیگمر ایمن     است که از اتفاق پیش
است که کلنگ خود را دربیاورید و دیوار را خراب کنید. عممل دیگمری   

روع به کاری کنیمد  توانید انجام دهید، این است که قبل از اینکه ش که می
اسمت   یسوی دیگر دیوار پرتاب کنید! این در حمال  پشتی خود را به کوله

 که حال و دارید نیاز خود پشتی کوله به مسیر ۀدانید برای ادامکه شما می
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 رفمتن  جز ای چاره هیچ اید انداخته دیوار دیگر طرف به را خود پشتی کوله
هما بمرای    حمل  ا بهتمرین راه ذهن شمم نور  دراین ندارید، دیوار سوی آن به

کارهایی که شاید تا قبل  . راهخواهد کردسوی دیوار را خلق  رسیدن به آن
سوی دیوار هرگز بمه ذهمن شمما خطمور پیمدا       از پرتاب کوله خود به آن

بمرای  هما همدفی را    انسان نویسد اگر . نیچه در این مورد مینکرده بودند
پمذیر   ن همدف امکمان  بمه آ  شکلی از رسیدندنبال کردن داشته باشند، هر

مراتمب   ها بمه  ناحتمال عبور از شرایط سخت برای آ طور هست و همین
 تر خواهد شد. آسان

 کیم  یفمرد بمر رو   شمتر یموجب تمرکز ب یارذگ هدف نیعالوه بر ا
وقتی شما به اظهار یک هدف مثل خریمدن   مثال عنوان به ،شود یم تیماه

تبلیغات کامپیوترها توجه شمارا  پردازید، شاید تا به آن لحظه کامپیوتر می
نیستید؛ و  تفاوت یکرد اما دیگر نسبت به آن تبلیغات ب به خود جلب نمی

 نیم در اخاصی را بخرید،  یخودروگیرید  یا فرض کنید شما تصمی  می
پس شمما آن ماشمین مشمخص را در تممام      ازآن که دیشویمتوجه م نور
هما در   ذکر شد انسمان  تر یشه پطور ک همان سایه ینبینید. درا می ها یابانخ

 ممورد   ایمن  ساخت واقعیمت خمود مشمارکت دارنمد. آبراهمام ممازلو در      
نویسد، متمرکز بودن بر روی یک هدف مشخص، منجر به تولید یک  می

دهی برای تأثیر بیشتر در ساخت واقعیت بر مبنای منابعی درونمی   سازمان
اد کنیمد کمه بایمد از    شود. اگر شما برای خود الزام ایجم  و بیرونی فرد می

دیوار عبور کنید، در این راستا تنها سؤال پیش روی شما این خواهد بود 
خود نخواهد پرسید آیا عبور کن ؟ و دیگر ازدیوار عبوراز  نحوکه به چه 
-دیوار ارزش وقت و سمرمایه پذیر است؟ و یا آیا عبور از مکاناز دیوار ا

همای متفماوت و    یدن سمؤال صورت خالصه پرس اری الزم را دارد؟ بهذگ
برای شما به  های جدید را فرصت و ها ها، پاس  تعیین میزان ضرورت آن

 بیگانه بودید. ها آن در قبل با هایی که شاید ارمغان خواهد داشت. فرصت
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نوردان بزرگ تاری ، در ارتباط با اکتشمافات خمود    ماری یکی از کوه
انسان، یک حقیقت ابتدایی های خالقانه  نویسد، در مورد تمام فعالیت می

توجهی نسبت به این اصل موجب قربانی شمدن بسمیاری    وجود دارد. بی
ای کمه فمرد    لحظه آورد ی. او در ادامه مشود یها و اقدامات ناب م از ایده

داند، تمام کائنمات بما    صورت کامل متعهد به یک هدف می خودش را به
رد بمه یماری وی   شوند، تممام آنچمه در طبیعمت وجمود دا     وی همراه می

گیرند و بر مبنای  شتابند، تمام جریان اتفاقات از تصمی  وی نشنت می می
همر کماری را    :نویسد باره می این کمک به وی کار خواهند کرد. گوته در

را شمروع   دیم دار را نآ دادنخواهید انجام دهید و یا رؤیای انجام  که می
همممراه دارد. پروایممی، بمما خممود نبمموغ، جممادو و قممدرت بممه   کنیممد، بممی

داند. ذهمن   دیگر وقتی انسان خودش را متعهد به یک هدف می عبارت به
هشیار و نیمه هشیار وی شروع به شناسایی منابع بیرونی و درونمی الزم  

ها را ندیده بود. چراکه سؤالی که در ذهمن   کند، منابعی که در قبل آن می
ان  موفمق  تمو  کمه چگونمه ممی    شود این است ویت برخوردار میولاو از ا

 کند. مراتب افزایش پیدا می به شخصاین حالت احتمال موفقیت شوم. در
موضموع حمائز   و موفقیمت  اری ذگم همدف ارتباط  مورددر  یتدرنها

برای توضیح بیشمتر کلممات خشمت    اهمیت دیگر قدرت کلمات است. 
در انجیمل یوحنما آورده شمده     بماره   این . درخام ساخت واقعیت هستند

وقتی اهداف خمود را   زمان در این ".کلمه بود ،نبود در آغاز هیچ"است 
در ایمن  شود.  مراتب بیشتر می کنی  احتمال به وقوع پیوستنشان به بیان می
ها یمک ارتبماط    ها برای انسان ارتباط بین تعریف اهداف و درک آن مورد

کلمات موجب ایجاد تصویری از موفقیت  وندیپمتافیزیکی است. در این 
شمد ذهمن انسمان    ذکر تمر  یشطور که پم  . همانشوند یا مه در ذهن انسان

هما   کلمات بمه انسمان   ارتباط ینوجوی ثبات است، درا همواره در جست
یکپمارچگی و ثبمات    ینمده آ یایکنند بین و واقعیت امروز و رؤ کمک می
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فمراه  شموند؛    یاهما خلمق و یما دسمتیابی بمه رؤ     یرهایو مسشود  ایجاد
خمود را   یهما اتفاقمات زنمدگ    انسان دشو یموجب م یگذار هدفبنابراین 

سمطح  و یگمذار  همدف  نیارتبماط بم  اداممه   در بداننمد.  ندهیمعطوف به آ
 .رندیگ یمی مورد تحلیل قرار از زندگ ها انسان یتمندیرضا
 

 و سح  راایتمندی از زندیی یذاری ارتباط هدف

 موفقیت فرد ارتباط دارد بلکمه میزان تنها با  گذاری در زندگی نه هدف
در ادامه به تضماد  وی از زندگی نیز در پیوند است.  رضایتمندیطح با س

و افمزایش سمطح رضمایتمندی از     هما  انساننگاه عموم  میان موفقیت در
نتایج تحقیقات متعدد نشمان  . برای تشریح بیشتر شود یمرداخته پزندگی 

انسمان از   رضمایتمندی خمود در   خمودی  دهد رسیدن به یک هدف بمه  می
 ۀیمک مسمابق   پول در مثال بردن مقدار زیادی انعنو د. بهزندگی اثری ندار

 رضمایتمندی  سمطح  در مدت کوتاه تغییراتی شود می موجب آزمایی بخت
 نیم ادرامما ایمن تغییمرات دائممی نیسمتند.       آیمد  وجود به زندگی از فرد

انسمان   رضایتمندیافزایش سطح  دست در دستحقیقتی که  ،خصوص
هما   و پیگیری آن ایبلکه داشتن رؤ اهداف نیست حصول، دارداز زندگی 

بسمیاری از محققمین   " :نویسمد  ممی  ارتبماط  یمن است. دیوید واتسون درا
یند پیگیری کردن یک هدف است که ارزشمند است و نه آمعتقدند که فر

 انسان از رضایتمندیبر روی  یاهدف، تعقیب یک رؤ نآ آوردنبه دست 
 .است شده  ر توضیح دادهدر ادامه این اصل بیشت" .زندگی تأثیرمثبت دارد

 درک کامل اهداف در زندگی به معنای آزادی عمل انسان برای لذت
فرض کنید شما  مطلببردن از زندگی است. برای توضیح بیشتر این 

اما شما  این سفرشوید، در می خار  خود ۀای از خان برای یک سفر جاده
بمه اطمراف   اید. در این حالت شما بایمد   مقصد مشخصی را تعیین نکرده

را معطوف کنید تا مقصد اول خود را تعیین نمایید؛ اما  زیادی دقتخود 
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اگر هدف خود را پیش از شروع سفر مشخص کرده بودید و مسیر خود 
تمری بمه    دانستید، در این شرایط با خیال راحت برای حرکت کردن را می

کردیمد و احتممال لمذت بمردن شمما از سمفر        توجمه ممی   راههای  زیبایی
عنوان مثالی دیگر اگر شما هدف مشخصمی را تما    مراتب بیشتر بود. به به

سال آینده برای خود در نظر نگرفته باشید، پس از مدتی ایمن سمؤال در   
توانمد   ممی  مبحمث روید. ایمن   ذهن شما ایجاد خواهد شد که به کجا می

 دهمد  ممی  نشمان  که علمی تحقیقات مکرر ۀتوضیحی باشد برای این یافت
ای بازنشسمته شمدن رؤیماپردازی    بمر  هما  سمال  که مردمی از زیادی تعداد
شان از زندگی  رضایتمندیسطح  رسند یبه مقصود خود م یکردند وقت می

دهمد   ارتباط نتایج تحقیقات متفاوت نشان ممی  کند. دراین کاهش پیدا می
 یمداکرده شان پس از بازنشسمتگی افمزایش پ   افرادی که سطح رضایتمندی

از متقاعد خمود اهمداف   ند که برای روزهای پس ا هایی بوده است، انسان
ها نیاز دارند بتوانند  صورت خالصه انسان اند. به نظر داشتهمشخصی را در

خود را متصور شوند، در این مورد، راه رسیدن به همدف   ۀیندروشنی آ به
است که لحظات  شده یلمدت تشک غایی خود از دستیابی به اهداف کوتاه

اهمداف باعمث معنما بخشمیدن بمه       از این روازند. س ها را می حال انسان
 .شوند می ها انسان ۀلحظات حال و آیند

 متعددیاحتمال فراوان شما نیز افراد موفق  به ،ذکر شد آنچهافزون بر 
کمی  رضایتمندیسطح که در زندگی خود شاد نیستند و ازشناسید  را می

دور سمعادتمند   یدر زندگی برخوردارند. بسیاری از این افمراد در نگماه  
آورند و این سمؤال در   هستند، اما روی به مصرف الکل و مواد مخدر می

هایی که به  پذیر است که انسان شود، چرا؟ چگونه امکان ذهن ما ایجاد می
 نباشمند  شاد خود زندگی در دارند، خود زندگی در را امکانات ۀنظر هم

 بیشمتراین  .باشمند  برخموردار  زنمدگی  در پمایینی  رضایتمندی سطح از و
انمد و در ایمن    پرورانده ذهن میثروت را در ادرؤیای شهرت، قدرت وافر
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پایینی از زندگی  رضایتمندیاند که ممکن است امروز سطح  اندیشه بوده
هما از   آن رضمایتمندی داشته باشند اما وقتی به اهداف خود برسند سطح 

ربمه  زندگی افزایش پیدا خواهد کرد و برای همیشمه زنمدگی شماد را تج   
خمود دسمت    یاهمای وقتی این اشخاص به رؤ نیا وجود خواهند کرد. با

هما از   آن رضمایتمندی شوند که تغییری در سمطح   کنند متوجه می پیدا می
ممن فکمر   "د: سم ینو یمم کمری در ارتبماط    جی زندگی ایجاد نشده است. 

حمال   را که تابه ییزهایچ و همه شوندو مشهور  ثروتمند دیهمه با کن  یم
 نیم کمه ا  ننمد یانجام دهند تا بتوانند بب را اند کردهی اپردازیرؤ آن در مورد
ی قمرار  بررسم  ممورد در ادامه این تضماد ادراکمی بیشمتر     ".ستیجواب ن

 .ردیگ یم
کمه   شمان یاهایرؤبا دستیابی به  شوند یمتوجه میی که ها معموال  انسان

 دچار ،نیامده است به وجوداز زندگی  شان رضایتمندیدر سطح  یرییتغ
شود که حمال   شوند و این سؤال در ذهنشان ایجاد می تعجب و ترس می

همایی   حمل  ها به دنبمال راه  باید چه کرد، در این شرایط به شکل غالب آن
گردند که فراتر از اتفاقات یک زنمدگی عمادی اسمت. در بسمیاری از      می

ماننمد الکمل و ممواد مخمدر      به ییها سرانجام با پاس  موارد این تالش بی
شوند فرد بمرای ممدتی    . چراکه مصرف این مواد باعث میشود یه مهمرا

-زندگی که به وی سال هرچند کوتاه از زندگی عادی خود فاصله بگیرد.

 بمه وجمود  بمه خمود را    نفسی اعتماد یبها دروغ گفته است و موجبات 
هما دچمار    از انسمان  خیلیاز دالیل است که  قضیه یکی  این است. آورده
ها پس از رسیدن به اهداف خمود   شوند، زیرا آن سالی می های میان بحران

شوند. در  میی اسارت در روزمرگهدفی و  در زندگی دچار آشفتگی، بی
انسان از زندگی در ممورد   رضایتمندیسطح افزایش " :کالم تل بن شهر

هدف در اطراف آن نیسمت، شماد زیسمتن     فتح یک قله و یا دور زدن بی
مه  اسمت تما یمک     از این رو ".است ی قلهسو بهمادام  رفتن باال ۀتجرب
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جمود داشمته   دن به آن در مقاطع مختلف زندگی وو تعهد برای رسی ایرؤ
در " :نویسند ارتباط می مشابه دیوید مایر و اد دینر دراین یا گونه باشد. به

های ارزشمند و پیشرفت برای رسیدن  قیاس با مشارکت در انجام فعالیت
 شمرایط  یمک  انفعمالی  ۀمتمر درنتیجمه تجربم   به یک هدف، شاد زیستی ک

 ".شود می ایجاد مطلوب

ها  ذکر است ارزش تمام اهداف انسان اری الزم بهذگدر ارتباط باهدف
با یکدیگر برابر نیستند. برای تشریح بیشتر در ارتباط بما افمزایش سمطح    

 اهمداف رضایتمندی فرد از زنمدگی آمماجی وجمود دارنمد کمه از سمایر       
هایی هستند که با عالیق فرد همخوانی دارنمد  رمانآ ها نیارزشمندترند، ا

تواننمد   دهند. این اهداف ممی  ها اهمیت می و اشخاص عمیقا  نسبت به آن
اگمر شمما    ، البتمه همای پزشمکی باشمند    های کالس مانند گذراندن دوره به

های  ؛ و یا مطالعه کتابدیمند شدیدا  به پزشک شدن و درمان مردم عالقه
ه شما مشتاق به اتفاقات بازار هستید؛ و یا ملحق شدن بمه  اقتصادی چراک

همای آن   یک ارگان انجام کارهای داوطلبانه چراکه شما معتقدید فعالیمت 
هسمتند کمه شمما     رزوهمایی ها آ دوستانه هستند. اینسازمان زیبا و انسان
کمه بمه شمما از سموی دنیمای      یی هما  کنید و نه آرمان آگاهانه انتخاب می

 .شود یماری تشریح ذگیند هدفآدر ادامه فر .شوند یم لیاطرافتان تحم
 
 اریذیهدف یندآفر

 سماده بیمان   خیلمی  را اهمداف  شناسمایی ینمد پیچیمدۀ   آاوهاد کامیل فر   
توانیمد در زنمدگی    ممی  نویسد، کارهایی را که می نهیزم نیدر ااو کند. می

را که  هایی یتها فعال خود انجام دهید را مشخص کنید. سپس از میان آن
خواهید انجام دهید را معین کنیمد. لیسمت بلنمد و یما کوتماهی از آن       می

خواهیمد   اقدامات را تهیه کنید. در مرحله بعد از میان اعمالی که شما می
مند بمه انجمام    عالقه یقین  را مشخص کنید که به هایی یتانجام دهید فعال
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ر زیماد راغمب بمه    ها اقداماتی را که بسیا ها هستید. درنهایت از بین آن آن
از ها کنید.  شروع به انجام آن یتها هستید را تبیین کنید و درنها انجام آن
سؤالی که شما باید از خود بپرسید این اسمت کمه اهمداف حمائز      این رو

در زنمدگی   اییهارک صورت موازی چه اند؟ به مااهمیت من در زندگی کد
در زندگی من  یکار بسته هست ؟ چه ها دل من هستند که من عمیقا  به آن

اس  بمه ایمن   پدر ادامه را انجام ده ؟  نآ خواه  یمهست که من عمیقا  
 است. قرارگرفتهبیشتر مورد توضیح  سؤاالت

کس  بعد هیچ این لحظه به خود تصور کنید، از تمایالتبرای شناخت 
داند شما به چه صمورت   کس نمی شناسد و هیچ شمارا در این جهان نمی

شمما  غیراز خود شمما نخواهمد دانسمت چقدر    کس به یچکنید، ه عمل می
از شمما   غیمر   کس به ای هستید، هیچ یا بخشنده انسان خوب، خیرخواه و

نخواهد دانست به چه میزان شما صاحب ثروت و یا قدرت هستید، تنها 
و تنها خود شما از میزان دستاوردهای خود باخبرید، شما و تنها شمما از  

 نامی بی ۀجهانی که قرعلی بودن خود باخبرید، درمیزان اخالقی بودن، عا
 که بپرسید خود از باید تر ساده عبارت به کنید؟ می چه اند، زده شما نام به

ه ری را در زندگی خود انجام دهید؟ شمما در د کا چه دارید دوست عمیقا 
کاری به معنای واقعی  بینید؟ چه کجا میو یا بیست سال آینده خود را در

اقدامی است که شما مشغول به آن خواهید  ارزشمند است؟ چه برای شما
 قرار دیگران انتقاد یا و تشویق یید،تاتوجه به این موضوع که مورد شد بی
کنید؟ باید از خود استفهام کنید  چنین شما چه می ی ایندنیای در بگیرید؟

کنید. آیا هنگامی است که شما  گذر زمان را فراموش می ،که در چه زمان
یا ورزشی هستید؟ های هنری و شتن، تعمیرات، فعالیتمشغول مطالعه، نو

 ایمد؟  را تجربه کمرده ها تیفیکچه زمان این درگذشته در موازی صورت به
 سمؤال  و باشمد  آینمده  ۀکننمد  بینمی  پمیش  تواند بهترین که گذشته می چرا

  است کاری چه و کنید؟ زندگی دارید دوست را زندگی چه که اینجاست
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 مندید؟ آن عالقهانجام  به ربسیا که
ساده نیستند. چراکه ممکن است عالیق  ی باالها گاهی پاس  به سؤال

شما مخالف با نظر عموم مردم باشند و شما با فشار افکار عمومی روبرو 
 ینمدا جهمت تطبیمق اهمدافتان بما     تمالش شمما در   ارتبماط  ینشوید؛ درا

شمما نموعی    توضمعی . در ایمن  کوششی بسیار ارزشمند است تان یدرون
تجربه خواهید کمرد. اگرچمه در    رزوهایتانآمعنویت را در زمان پیگیری 

ها گاهما کارهمای متفماوتی را قبمل از انجمام رسمالت        دنیای امروز انسان
ممکن است این  برخی شرایطدهند. در خود در زندگی انجام می حقیقی

انجمام  خمویش  عمر  بمرای تممام   افمراد باشد؛ امما غالبما    ناپذیر امر اجتناب
هسمتند را بمه تعویمق    مند هما عالقمه   شمدت بمه آن   را کمه بمه   هایی یتفعال
اند را فراموش  اندازند و رسالتی را که در زندگی خود به دوش داشته می
شوند.  خویش نمی ها هرگزمالک قطعی سرنوشت ظلمت آن ایندرکنند. می

 .روی زمین است این سرنوشت بسیاری از آرزوهای بربا افسوس 
باط با آنچه در باال ذکر شد، نیازی نیست شما یمک دانشممند   در ارت 

به نمدای درونمی    دقتباشید تا بتوانید بگویید، ایجاد هدفی که بر مبنای 
تواند باعث شادتر زیستن وی شود. چراکه در  می تبیین شده استانسان 

هما   کننمد کمه نسمبت بمه آن     این شرایط اشخاص کارهایی را پیگیری می
دانند چمه   ها نمی هایی که انسان زمان در طرف مقابل در دهند. اهمیت می

ها سطح پایینی از رضمایتمندی از   کنند؛ آن رمانی را در زندگی دنبال میآ
عالوه بمر ایمن اهمدافی کمه بما نمدای درونمی         .کنند زندگی را تجربه می

هما   انسمان  ذاتمی ها تطبیق داشته باشند، باعث حل شدن تضمادهای   انسان
شود تا افراد کمتمر در   توضیح بیشتر این اهداف باعث میشوند. برای  می

مانند من در ایمن   های بنیادی به سؤالو  شوندزندگی خود با شک همراه 
. افمزون بمر   نشموند باالیی برخموردار   قیمتکن  برایشان از  جهان چه می
 کننمد  ممی  دنبال را خود ۀمدت افرادی که عالق در طوالنی ،آنچه ذکر شد
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که ما اموری  زمانی در بیشتر توضیح برای. است بیشتر انموفقیتش احتمال
فمرض نمابرده    با پیش ها تمایل داری ، کنی  که نسبت به آن را پیگردی می
فمرض بما     خیمزی ؛ و آن را بمه   ه مقابلمه برممی  شود ب نمی رنج گنج میسر

وقتمی   وضعیتدهی . در این  شوند تغییر می می میسرشادمانی کارها بهتر 
هما   کمه بمه آن  بینند یمابی اهمدافی ممی    غول بمه دسمت  را مش ها خود انسان
مبنای ندای که بر ها مقاصد جدیدی را مند هستند، احتمال اینکه آن عالقه

 لمذت  ۀتجربم  هما  شود. چراکمه آن  کنند بیشتر می درونشان است را دنبال
تمر   موفمق طور هممین  نمد و ا پیگیری عالیق خود به دسمت آورده از بخشی
 اند. بوده

 اساسمی  سمؤاالت  از یکی گذاری هدف یندآفر ۀدر ادام ،بر اینافزون 
تموانی  از   گیرد این است کمه چگونمه ممی    ها قرار می که پیش روی انسان

تمر   طور کمه پمیش   مسیر رسیدن به اهدافمان لذت ببری . در این راه همان
ها انجام اموری است که با ندای درونمی فمرد و    شد یکی از روش مطرح
خوانی دارند. ویلیام جیمز در قمرن نموزده    ت وی ه شخصی های یتظرف
ام که بهترین راه برای تعریمف   نویسد، من غالبا  دیده می خصوص نیدر ا

نوع شخصیت یک فرد، ارزیابی همخوانی شخصیت فرد و واقعیت است 
گیرد او خودش را بیشمتر از همر حالمت     که وقتی این تطبیق صورت می

بمه وی   نمدای درون فمرد   هنگمام  نیم ا بینمد. در  دیگری زنده و فعال می
ذکمر شمد سمازگاری     تر یشطور که پ این خود من است. همان ،گوید می

شمود تما او از مسمیر     های شخصیت فرد و اهداف وی سبب ممی  ویژگی
ها  موازی وقتی انسان یقهرسیدن به اهداف خود لذت بیشتری ببرد. به طر

شخصمیت خمود    همای ذاتمی   گذاری خود را بر روی رشد ویژگی سرمایه
 ارتبماط  یمن توانند حداکثر موفقیت را داشته باشند؛ درا دهند، می انجام می
زمان کاری چه دراند از:  عبارت شوند یکه از اهمیت برخوردار م یسؤاالت

های شخصمیت ممن اسمت و خمود      مبنای ویژگیده  بر که من انجام می
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شمامل   تواننمد  یمثال این اوقمات مم   عنوان کند؟ به واقعی من نمود پیدا می
است که سخت بر کند، زمانی  باشند که فرد شجاعانه عمل می ییها زمان

کند و  ریزی می کند و یا ایامی که او برنامه اص کار میروی موضوعی خ
 نسبت به آینده دقیق است.

ی ها بمر مبنما   که انسان یزمان در باالدر شده ذکربا مباحث  ارتباط  در
د احسماس انمرژی مضماعف    نم کن های شخصیت خود عممل ممی   ویژگی

کنند و رغبت فراوان برای انجام امور مختلمف دارنمد. در ایمن ممورد      می
ممارتین سمالینگمن   ون استاد دانشگاه میشمیگان و دکتر دکتر کریس پیترس

ی قدرتمند متفاوت مثبمت را  ویژگوچهار  استاد دانشگاه پینسالوینا، بیست
 شده طراحی ۀرتباط پرسشناما ها شناسایی کردند. دراین شخصیت انساندر

ن مممارتیدکتر و میشممیگان دانشممگاه اسممتاد پیترسممون کممریسدکتر توسممط
تحقیقماتی آموزشمی روانشناسمی     سالینگمن توسط گروه پژوهش مرکمز 

توانید  شما می شده است. مثبت ایران و باشگاه مغز به زبان فارسی ترجمه
تحقیقاتی آموزشمی  های باشگاه مغز و مرکز یک از کالسنام در هر با ثبت

هما را   پرسشمنامه  ربط یراهنمایی متخصصین ذ روانشناسی مثبت ایران با
مثبمت    مرکز تحقیقاتی آموزشمی روانشناسمی   نامه را برای پرکرده و پاس 

ترین زمان ممکن به مطالعه و بررسمی   سریعایمیل کنید. همکاران من در
شمما ایمیمل    را بمرای  هما  های شما خواهند پرداخت؛ و پاسم   پرسشنامه

ی قمرار  بررسم  ممورد  هما کاردر ادامه سه رویکرد رایمج بمه    خواهند کرد.
 .رندیگ یم

 هاکارسه نگاه متفاوت به  ی مالحظه

گیرند نگماه   ها می که انسان کاریبه تصمیمات  کن  یمبا اکرام تقاضا 
 از ممردم  درک ویژنسمکی  اممی  ۀتری داشته باشی . بر مبنای مطالعم  دقیق

. شمود  بنمدی  تقسمی   اصملی  گمروه  سمه  به تواند می انکاریش های تصمی 
 عنموان  به دیگر برخی کنند، می تلقی شغل عنوان به را کار مردم از گروهی
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عنوان پاس    برند، کار را به که در اقلیت به سر می افراد از برخی و حرفه
شمارند. برای توضیح بیشتر، بمرای مردممی کمه     به ندای درون خود برمی

ها در پایمان   کنند، چک حقوق آن عنوان یک شغل تلقی می کار خود را به
شود.  ترین مشوق برای انجام کار محسوب می ماه و یا پایان هفته، بزرگ

این شرایط انتظاراتی مد است. درآعنوان منبع در ها به کار صرفا  به نگاه آن
محدود است. در مورد بسیاری از ایمن   بسیاردارند،  ها از کار خود که آن
بمه تعطمیالت انتهمای سمال،      خمود،  ها در زمان انجام کمار  اد، نگاه آنافر

 جام یک پروژه اقتصادی است.سرانجام ترم تحصیلی و یا پایان ان
عنوان یمک حرفمه نگماه     گروه دوم افرادی هستند که به شغل خود به

هما را ترغیمب بمه     کنند. پول و پیشرفت موضوعی است که این انسان می
 ۀمثابمه یمک مسمابق    ها به کار خود به کند. نگاه آن یانجام کارهای خود م

 باالترین به رسیدن برای تالش غایی هدف مسابقه این در. است سرعت
تیژ و قمدرت بیشمتر اسمت و    پرس خود کار از افراد این انتظار. است مقام

 مقمام  ارتقما  ایمن  مثمال  عنموان  به. است خود ۀها به ارتقا مقام آیند نگاه آن
 خت  دانشگاه استادتمام یک به درنهایت و دانشیار به تادیاراس از تواند می
 به پاس  عنوان به را خود کار که هستند افرادی سوم گروه درنهایت. شود
. در مورد این اشخاص امری کمه موجمب   کنند می تلقی خود درون ندای

صورت مشخص  شود، خودکار است. به ها به انجام فعالیت می ترغیب آن
خوانی دارد. این افراد این حقیقت  نشان ه باطا با ندای ه سفر زندگی آن

را که مشغول به انجام کار خود هستند را نوعی موهبمت در حمق خمود    
ها یعنی سماختن   ها از انجام کار همان رسالت آن شمارند. انتظار آن برمی

جهانی بهتر است. در انتهای روز نگاه این افراد به صبح فردا و کار بیشتر 
توانند بمه نیازهمای درونمی خودپاسم  دهنمد و       ها می ی که آناست، جای

 ستند باشند.تمام آنچه هشکرگزار بیشتر از هر موقعیتی 
 شد سؤال بااهمیت این است که آیا شمابه آنچه درباال ذکر دقت با
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دهیمد. در   مناسب خود به ندای درونتان گوش می ۀشیپبرای انتخاب 
یار کمی را برای فکر کمردن بمه ایمن    ها وقت بس از موارد انسان ای یدهعد

ها در اغلب مواقع از پاس  بمه   دهند. چراکه آن موضوعات اختصاص می
کمردن بمه نمدای درون خمود از      توجهها هراس دارند با  ترسند، آن آن می

حالی است که مورد سرزنش قرار بگیرند. این در های اطراف سوی انسان
نمدای   ی وگوش فرادادن بمه ن در زنجیرهای تکرار و روزمرگگرفتار نشد

تواند انجام دهمد.   ترین کاری است که یک انسان می درون خویش اصیل
معنمای   زنمدگی را بمه  کنند،  ها عالیق خود را دنبال می چراکه وقتی انسان

به صدای  شود ی. در این راستا با احترام توصیه مکنند یمتجربه  نآ یواقع
مبنمای  یمد سمپس بر  وبما قلبتمان تصممی  بگیر   قلب خمود گموش دهیمد    

درمممورد  مشممخص صممورت بممه عقلتممان زنممدگی کنیممد.خممردورزی و با
 یگمر د  عبمارت  الزم است اهدافی مبرهن تعیین شموند. بمه    گذاری هدف

 گیمری داشمته باشمند،    انمدازه  قابمل  و شمده  فیم اهداف ما باید شکلی تعر
ارقمام روبمرو    اعمداد و  با مانیها یگذار هدفباید در صورت مشخص به

شوند و سپس بمر   تبییناست اهداف بلندمدت  الزم ارتباط ینشوی . درا
 انجمام ریزی  مدت تعین گردند و در ادامه برنامه ها اهداف کوتاه مبنای آن

 مشمخص  مما  ۀهایمان عادات روزان ریزی مبنای برنامهگیرد و درنهایت بر
توضمیح  یگیری اهداف ممورد  پ در راستای ی بعدیها گامدر ادامه  شوند.
 .رندیگ یمقرار 
 است خود اصلی که ارزشمند روزانۀیگیری عادات پنهایت درمسیردر

. اسمت  سرعت دو ۀدوند یک به ماراتون دو ۀشدن از یک دوند تبدیل
 و ک  سرعت با همیشگی دویدن از دادن رویکرد تغییر کار این از منظور
 مطلب این درک. است کردن استراحت و زیاد سرعت با دویدن به ثابت

صمورت   ی و دستیابی به اهداف در زندگی مؤثر است. بمه گذار در هدف
یک روز کاری از شست تا صدوبیست دقیقه را به کار کردن  مشخص در
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صورت میانگین نود دقیقه(، متمرکز باشید و سمخت   اختصاص دهید )به
ها را تجربه کنید کنپرت کنید، سعی کنید در این زمان حداقل حواس کار

توانیمد در زممان    ود اسمتراحت دهیمد. ممی   و سپس پانزده دقیقمه بمه خم   
 گموش  خمود  عالقه مورد موسیقی ۀاستراحت به مراقبه بپردازید، به قطع

کمه   وقتمی  ارتبماط  درایمن . باشمید  داشمته  غذا خوردن زمان یا و دهید فرا
ن اوقات حمداکثر  آ پردازند تنها در ها به دو سرعت و استراحت می انسان

بمه میمزان   مسمنله  طمور ایمن    و همین میزان انرژی را تجربه خواهند کرد
 یهما  زممان  رتبماط بما  اها از زندگی نیمز ارتبماط دارد. در   آن رضایتمندی

را تجربمه کنمی .    فراغتاستراحت کردن مه  است تا سطوح متفاوت از 
استراحت اول در سطح کوچک است که شامل پانزده برای توضیح بیشتر

سمطح  آرمیمدن  . روش ای است دقیقه دقیقه استراحت در تناوب کار نود
خمواب خموب شمبانه اسمت. یمک خمواب خموب          متوسط شامل یمک 

طح رضمایتمندی از زنمدگی،   گمذاری مناسمب بمرای افمزایش سم      سرمایه
 کاممل  روز دو یما  و یمک  داشتن دیگر راه. است انسان ۀحافظخالقیت و

اسمتراحت   ،نهمایی  سمطح  و اسمت؛  هفتمه  یمک  طول در استراحت برای
ها در سمفر   شامل، سفر کردن شود، انسان اندتو یاست که م مدت یطوالن

 عنوان بهورزش کردن کنند. در ادامه  نیروهای درونی خود را بازسازی می
 .ردیگ یممورد تحلیل قرار  بخش اتیحدیگر از اکسیر  بخشی
 

 ورزش کنید!

اند ارتباط بمین ذهمن و جسم  را     اخیر محققین توانسته ۀدهدر طول 
تموانی    ما دیگر نمی" :نویسد ارتباط می یندرک کنند. جان کابت زین درا

عنوان یک ویژگی ذهن و یا جس  تلقی کنی  چراکه، ذهمن   سالمتی را به
در دنیای امروز بنا به قواعد  ".و جس  آدمی با یکدیگر در ارتباط هستند

ها هستی . برای  زندگی ماشینی شاهد کاهش ورزش کردن در میان انسان
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دسمت آوردن غمذا بایمد مسمافتی      برای بمه  ضیح بیشتر درگذشته افرادتو
دویدند تا بتوانند نهار خود را تهیه کننمد؛   طوالنی را به دنبال یک آهو می

حیوانمات دیگمر   دویدنمد تما خمود غمذای      باید می ها آن مشابه روالیبه 
هما بایمد خمود     کمردن میموه   هما بمرای جممع    و یا آن نشود؛ (شیر مانند به)

هما اممروز    رفت؛ اما کاری کمه آن  ن باال میشد و از درختا کار می به دست
چیز  راکه همهآشپزخانه رفتن است چ تنها به دهند یبرای تهیه غذا انجام م
 در آنجا آماده است.

داشتن خود باید   ها برای گرم نگه عنوان مثالی دیگر درگذشته انسان به
همای گرمایشمی    هما از دسمتگاه   کردند، امما اممروز خانمه    آتش روشن می

صورت موازی درگذشته کودکان زمان خود را برای انجام  دارند. بهبرخور
ها زممان   کردند اما امروزه آن های ورزشی سپری می انواع مختلف فعالیت

هممای ورزشممی پشممت کممامپیوتر خممود  جممای انجممام فعالیممت خممود را بممه
دهد سطح  نقاط جهان نشان می یارتباط آمارها از اقص . دراینگذرانند یم

کمرده و سمن    سالیان اخیر افزایش پیداتوجهی در  یزان قابلافسردگی تا م
کمرده   متوسط مبتال شدن به افسردگی به کمتر از پانزده سال کاهش پیمدا 

ایمن آمارهما    اصلییکی از دالیل توضیح الزم است عنوان شود دراست. 
ها نزول  تحرک انساناین است که زندگی ماشینی سبب شده است میزان 

های فیزیکی درست  ورد الزم به ذکر است انجام فعالیتاین مپیدا کند. در
به اکسیژن، پمروتنین،   فرددارد که بدن  ارزشبه همان اندازه برای انسان 

ها خلق  صورت خالصه انسان به ها نیاز دارد. ها و یا کربوهیدرات ویتامین
روز را پشت میز بنشینند، نشستن و استراحت کردن شاید  اند تا تمام نشده
هما انجمام    آوری میموه  پس از شمکار و جممع   یاناند که آدم یی بودهکارها
خمود ممورد   هما یمک نیماز را در    کمه انسمان   وقتی ارتباط یناند. درا داده می
بهایی را پرداخت خواهمد کمرد. سمنکا     نآ یبرادهد،  توجهی قرار می بی

پمدران مما   " :کند طور بیان می فیلسوف یونانی در دو هزار سال پیش این
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اند غذای خمود را بما    که موظف بوده اند، وقتی کرده د ما زندگی نمیمانن به
ها همه تا قبمل   دستان خود تهیه کنند و بر روی زمین مستقر شوند و این

طمال و جمواهرات پیمدا    هما غمرور خمود را در    وده است که آناز زمانی ب
فقمدان فعالیمت جسممانی در دنیمای اممروز کمامال         در این سمایه  ".کنند

 بما  ارتباط در بابیاک مایکل مطالعه ۀشود. در ادامه به مالحظ احساس می
 شود. ردن پرداخته میورزش ک بهای

بیمار مبتالبه افسردگی  214مایکل بابیاک، در دانشگاه پزشکی دیوک 
خموابی،   داد. این افراد بیمارانی بودند که از بی مطالعه قرار شدید را مورد

کمردن و   حرکمت دان انگیزه برای مشکالت تغذیه، بدون برنامه بودن، فق
گذشمته تمالش    بردند. بسیاری از این افراد در احساس افسردگی رنج می

کرات تصمی  گرفته بودنمد.    به نآ مورداند و یا در  برای خودکشی داشته
بودنمد   افمرادی این بیماران به سه گروه متفاوت تقسی  شدند، گروه اول 

شده بمود، گمروه دوم    ها اضافه های روزانه آن که ورزش کردن به فعالیت
هما قرارگرفتمه بمود و     های آن گروهی بودند که استفاده از دارو در برنامه

که استفاده از دارو و ورزش کمردن در میمان    ندبود اشخاصیگروه سوم 
صورت مشخص دارویی کمه در   شده بود. به ها گنجانده اعمال روزمره آن

بسیاری از  مورد نیدر اداشت.  مورد این بیماران استفاده شد، زولفت نام
دهند زولفت و پروزک بر روی درمان افسردگی ممؤثر   مطالعات نشان می

ن مشارکت داشتند سی دقیقه فعالیمت  آ ها در هستند. نوع ورزشی که آن
توانستند شامل شنا کردن،  ها می جسمانی با سختی نسبی بود. این ورزش

سمبی باشمند.   سمختی ن های دیگر بما سمطح    از ورزش خیلیدویدن و یا 
بار به مدت  ها را بیماران سه روز در هفته هرصورت مشخص این کار به

 .شود یدادند. در ادامه به نتایج این تحقیق پرداخته م دقیقه انجام می سی
مایکل بابیاک بیماران سه گمروه بماال را بمه ممدت چهمار مماه ممورد        

تا مشخص شمود  مشاهده و بررسی قرارداد. هدف از این تحقیق این بود 
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چه تعداد از این افراد بر افسردگی خود غلبه خواهنمد کمرد. نتمایج ایمن     
دهد، از مجموع سه گروه نزدیک بمه شصمت درصمد از     مطالعه نشان می

 دیگمر  هما  آن در درمان، ۀجمعیت کل درمان شده بودند و در انتهای دور
نشمان   پژوهش یها افتهی این بر عالوه. شد نمی دیده افسردگی های نشانه
گروهی کمه تنهما    انیم نیدر ااند.  ها درمان شده داد بیماران تمام گروه می

فعالیت ورزشی را در برنامه درمانی خود داشتند نیازمند زممان بیشمتری   
 کمه  هایی گروه بیشتر توضیح برای. کنند طی را خود بهبود ۀبودند تا دور

 ده بمه  یمب قر بودنمد  کرده سپری ورزش و دارو طریق از را خود درمان
 بمود  حمالی  در این. کنند غلبه خود افسردگی بر تا داشتند نیاز زمان روز
 اضمافه  خمود  روزانه هایبرنامه در را ورزش تنها که گروهی بیماران که

 خمود  یک ماه زمان بودند تما بمر افسمردگی   دند نیازمند نزدیک به بو کرده
 .فائق آیند

در ذهمن شمما ایجماد    در ارتباط با تحقیق باال ممکن است این سؤال 
از طریق دارو و یا ورزش کردن بسیار  افسردگی شود که اگر نتایج درمان

به یکدیگر شبیه هستند چرا نباید استفاده از دارو بمه شمکل کاممل کنمار     
ت درصمد از  صدانی  که داروهای ضدافسردگی به شگذاشته شود؟ ما می

طمور   ؛ و هممین بیماران کمک کرده است تا از افسردگی رهایی پیدا کنند
دانی  که ورزش کردن نیز به شست درصمد از بیمماران کممک کمرده     می

نتایج این مطالعه نشان یوند پ  نیاست تا بر افسردگی خود غلبه کنند. درا
دهد افرادی در دو گروه هستند که تنها یمک روش درممانی بمر روی     می
ی هستند دیگر بیماران عبارت ها منجر به کاهش افسردگی شده است. به آن

هما ممؤثر بموده     که تنها روش درمانی بر مبنای مصرف دارو بمر روی آن 
 ؛ها درمان شده است تنها با ورزش کردن افسردگی آن ،است؛ و بیمارانی

؛ بنمابراین توصمیه   اند یافته و افرادی نیز توسط هردو روش درمانی بهبود
نیسمت  های درمانی ذکرشمده در بماال الزامما  سمودمند      تنها یکی از روش
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مختلف اثرگذار باشمد.   یها چراکه ممکن است برای افراد متفاوت روش
 شود. عه مایکل بابیاک پرداخته میای ارزشمند در مطال نقد یافته در ادامه به

 بمه  مبتال بیماران ۀمایکل بابیاک در طی مطالعذکر شد  آنچهافزون بر 
 بررسی ایجنت شد متوجه او. برد پی بااهمیت بسیار موضوعی به افسردگی
پمذیری بمه    دهمد بازگشمت   می نشان مطالعه ازپایان پس ماه شش بیماران

 دارو تنهما  خویش درمان ۀطول دورکه در یمارانیحالت افسردگی برای ب
 کمردن  ورزش با که است گروهی از بیشتر مراتب به بودند کرده دریافت
31 مطالعه، انجام از پس ماه شش بیشتر توضیح برای. بودند شده درمان

د مجمددا  بمه حالمت    بودنم  یافتمه  بهبمود  دارو طریمق  از کمه  افرادی از ٪
افسردگی بازگشمتند. گروهمی کمه درممان را از طریمق دارو و ورزش را      

 و بمود؛  ٪32ها به حالت افسردگی برابر با  انجام داده بودند، بازگشت آن
4 از کمتر بودند، شده درمان ورزش با تنها که افرادی پذیری برگشت اما
 از ایمن رو ها در مطالعات مختلف تکمرار شمدند؛   بار ها یافته این. بود ٪

ماننممد یممک داروی   ورزش کممردن بممه بسممیاری از محققممین معتقدنممد  
شمود،   اندیشه ممی  نآ موردکند، اما وقتی بیشتر در  ضدافسردگی عمل می

ماننمد خموردن یمک داروی     رسد که ورزش نکردن به طور به نظر می این
حرکمت ممداوم اسمت؛ و     راکه میل طبیعی انسمان بمه  ی است. چافسردگ
که ما یمک نیماز طبیعمی را در     تر به آن اشاره شد وقتی طور که پیش همان

 عبارت را پرداخت خواهی  کرد. به نآ یبهابری  درنهایت  خود از بین می
همای آدممی سمطح     طور مطرح شود که خداوند به ژن دیگر، بگذارید این 

سمطح بمرای    ینزندگی را عطا کرده است، ااز  رضایتمندیمشخصی از 
وقتمی   ارتبماط  یمن های متفاوتی قرار دارد. درا های مختلف در مقام انسان
ها از زندگی کماهش   کنند، سطح پایه رضایتمندی آن ها ورزش نمی انسان

توانمد موجمب    زممان ممی   ممرور   تنهمایی و بمه   کند که این امر بمه  پیدا می
 افسردگی شود.
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همای   بماال ذکمر شمد بسمیاری از روانشناسمان دوره     آنچه در  ۀیدر سا
طور  های درمانی مبتنی بر داروها و همین ورزشی را پیش از شروع دوره

هما نبایمد بما     کنند. چراکه انسمان  ها توصیه می آن همراه و پس از مصرف
ها باید با نیازهای ذات خود همکاری  آن ،طبیعت خود به جنگ برخیزند

ها زندگی خود را بسازند. جان ریتی، پروفسور  آنی کنند و سپس بر مبنا
ورزش کمردن روش  " :نویسمد  ارتباط می دانشگاه پزشکی هاروارد دراین

شمود. ورزش کمردن بمر روی     درمانی رؤیایی روان شناسان محسوب می
طمور   ها، جلوگیری از حمالت عصبی و هممین  های انسان کاهش نگرانی

ها  با درمان افسردگی انسان ها مؤثر است که این موارد کاهش استرس آن
عالوه بر آنچه ذکر شد ورزش کردن منجمر بمه تولیمد،     ".است پیونددر 

طور دوپمامین   مانند نرو پینه فرین، سروتنین و همین نرو ترنسمینرهایی به
تمرین   ها شبیه به بسمیاری از قموی   شود که کارکرد آن ها می در مغز انسان
ماننمد   ورزش کمردن بمه   از ایمن رو ها است.  انسان یدرمان داروهای روان

خمموردن انممدکی پممروزک و ریتممالین )داروهممای ضدافسممردگی( اسممت،  
نیاز بمدن بمه محمل موردنیماز بمدن       اندازه مورد ها دقیقا  به که آن نحوی به

 یمادآور  خمود  جمان ریتمی در کتماب    خصموص شوند. در این  تزریق می
و او این نیماز   "د.ها نیاز به انقالبی در ورزش کردن دارن انسان" :شود یم

 در ممورد  بارهکند. او در این  علمی اثبات می متعددرا با مدارک و دالیل 
 و کنمد  های مسن صحبت می طور انسان های بالغ و همین کودکان، انسان

 تواند برای تمام سنین سودمند باشد. دهد ورزش کردن می توضیح می
یمابی قمرار   ورزش کمردن ممورد ارز  جمانبی  در ادامه برخی از مزایای 

 ، اولین اثر جانبی مثبمت ورزش کمردن افمزایش سمطح اعتمماد     گیرند یم
نفس فرد است. برای توضیح بیشتر یکی از اثمرات ورزش کمردن ایمن     به

خواهد بود که فرد از شرایط فیزیک بدنی خود احساس رضایت بیشتری 
صورت کلی فمرد نسمبت بمه خمودش      خواهد داشت. درنتیجه این امر به
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نفس وی افزایش پیمدا خواهمد    ی خواهد داشت و اعتمادبهاحساس بهتر
ژن برای  ذاتیها از سطح مشخص و  کرد. برای توضیح بیشتر تمام انسان

کننمد در سمطح    ها ورزش می وزن مناسب خود برخوردارند، وقتی انسان
کنند افمراد بماالتر    که ورزش نمی گیرند و وقتی مناسب وزن خود قرار می

هند گرفت. عالوه بمر ایمن ورزش کمردن تمأثیرات     از این وزن قرار خوا
مثال مواد شیمیایی   عنوان  گذارد، به بسیار زیادی را بر روی مغز آدمی می

شموند، مسمیرهای پمردازش     که در هنگام ورزش کردن در مغز رهما ممی  
ذکمر   تمر  یشطور که پ کنند. همان اطالعات جدید را در مغز فرد ایجاد می

شمود. بمرای    پذیری مغز یاد می شکلن قابلیت عنوا شد از این خاصیت به
پردازند، مسیرهای جدید  ها به دویدن می توضیح بیشتر درزمانی که انسان
طمور ورزش   شوند؛ و هممین  ها ایجاد می پردازش اطالعات در مغز انسان

نیاز بدن درست به همان اندازه  شود مواد شیمیای مورد کردن موجب می
زمند اسمت ترشمح شموند؛ بنمابراین اگمر شمما       ها نیا که بدن انسان به آن

 پیمدا  افمزایش  خالقیتان سطح و شما ۀزمان، حافظ مرور  ورزش کنید، به
 یهما  یممار یباثمرات ورزش کمردن بمر     وارسمی  به ادامه در. کرد خواهد

 .شود یمختلف پرداخته م
 ماننمد،  بمه  هما  یممار یدهد بسیاری از ب نتایج تحقیقات متعدد نشان می

 ورزش فرنی، بیمارهای قلبی و حتی سرطان، تحت تمأثیر دیابت، اسکیزو
نوع  دهد صورت مشخص نتایج مطالعات جدید نشان می کردن هستند. به

وپنج سال دیمده   خواصی از دیابت که درگذشته تنها در افراد باالی چهل
های تحقیقمات   . یافتهآید یشده است، امروز در کودکان نیز به چش  م می

علمت نموع تغذیمه ایمن کودکمان و        وضوع بیشتر بهد این منده نشان می
دیگمر ورزش ممنظ  موجمب تقویمت       عبمارت   ورزش نکردن است. بمه 

 بمه  نسمبت  ها انسان کمتر پذیری آسیب آن ۀسیست  دفاعی بدن و درنتیج
تحقیقمات متفماوت    های یافتهشود. عالوه بر این  مختلف می یها یماریب



 معجزۀ روانشناسی مثبت    211

 

 

دهنمد روابمط    نظ  را انجام میهایی که ورزش م دهند مرد و زن نشان می
در  ورزش کمردن  اهمیمت در اداممه   کنند. جنسی بهتری را نیز تجربه می

 توضیح داده خواهد شد. مدارس امریکا
 روزانمه  ورزشمی  ۀدر بسیاری از مدارس امریکا عالوه بر انجام برنامم 

ورزشمی مدرسمه خمود     های گروه از یکی عضو اند موظف آموزان دانش
تی  مشارکت داشمته باشمند. در    نآ یهای ورزش فعالیتباشند و در تمام 

 11 صبح هرروز امریکا ماریکا در نپرویل ۀمدرس در آزمایشی ۀیک برنام
 و سمواری  دوچرخمه  دویمدن،  ماننمد  بمه  صمبحگاهی،  ورزش نوعی دقیقه
اسمتفاده قمرار    مدون برای تمام دانش آمموزان ممورد   سیاق به نوردی کوه

 ایمن  نممرات  دهمد  ممی  نشمان  آمموزان  شدانم  ایمن  ۀگرفت. نتایج مطالع
از کرده است.  در سطوح مختلف به طرز معناداری افزایش پیدا محصلین
المللی  دانش آموزان مدرسه در پایان سال آموزشی در آزمون بین این رو

بمه   در کشور را یک ۀو در آزمون علوم رتب دنیا در را هشت ۀریاضی رتب
همای   ناسبی در قیاس با نتایج سمال م خیلیوردند. این نتایج ارتقا آ دست

وزن دانش آموزان از سمی   قبل این مدرسه بود. عالوه بر این سطح اضافه
های فیزیکمی  یدرصد به سه درصد کاهش پیداکرده بود. همچنین درگیر

 ورزش کردن کاهش چشمگیری داشت. ۀجیمیان دانش آموزان درنت
 تیم تند کمه فعال هس رانیدر ا یمدارس کم ذکر شد آنچهبا  ارتباط  در
 تممام  روزانمۀ  یاز برنامه آموزش ریناپذ ییعنوان بخش جدا  را به یورزش
صمورت خالصمه در دنیمای اممروز      به اند. کرده معرفی خود آموزاندانش

 :کالم مارتین سمالینگمن شده است. در ش کردن نادیده گرفتهاهمیت ورز
شتر بر روی آنچه ها بی های از گردن به پایین بدن، انسان در قیاس بااندام"

 صمورت  افتمد متمرکمز هسمتند؛ بمه     از گردن به باالی بدن خود اتفاق می
ها توجمه و تمرکمز بمر روی     ها و ارزیابی بندی در بسیاری از طبقه موازی

 ورزش درممورد  مهم   ۀنکتم  ".توانمندهای انسان از گردن به بماال اسمت  
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. برد خواهند هبهر آن فواید از میزان یک به افراد تمام که است این کردن
ها مضمر   تواند برای انسان جسمانی می های فعالیت در افراط این وجود با

 زیماد ورزش کمردن  " :نویسند ارتباط می باشد، دینزبرگ و زیلینگ دراین
هنگی در فرد خواهد شمد  ک احساس ۀتجرب موجب استراحت ۀبدون دور
ازی صمورت ممو   بمه  و شمود  می نگرانی افزایش دچار فرد آن ۀکه درنتیج

در ادامه ایمن   ".شود های متعدد فراه  مییمبتال شدن وی به بیمار ۀینزم
 بیشتر تشریح شده است. مبحث

برخی از عالئ  ورزش زیاد انجام دادن شمبیه بمه عالئم  ورزش کم      
 نگرانمی،  سمطح  افمزایش  به توان می عالئ  این ۀانجام دادن است. ازجمل

ای مختلمف و افمزایش   عدم احساس انگیزه برای انجمام کارهم  خستگی، 
اشاره کرد. افراط در ورزش کردن  در افراد افسردگی به شدن مبتال ۀزمین

تممرین   ارتبماط در این شود.  گرا دیده می لآههای اید بیشتر در میان انسان
 یبهما شود تا اشمخاص   بسیار کردن و استراحت کافی نداشتن باعث می

زش کممردن کممه در ارتبمماط میممزان مفیممد ور را پرداخممت کنممد. درایممن نآ
وز ورزش انجام دادن تا شش ر شده است، از پنج مطالعات مختلف توصیه

شود  شرایط حداقلی توصیه مییا دو روز استراحت کردن است. در یکو
ای زمان مناسب بر زمینههر یک روز در میان ورزش انجام شود، در این 

ن ممورد  دقیقه تا یک ساعت باشد. در ای تواند از سی فعالیت جسمانی می
تمر اگمر در هنگمام     بدن است، به عبارت ساده یها امیپ به دقت مه  ۀنکت

کردید برای نوای بدن خود ارزش قائمل   زیادورزش کردن احساس درد 
استاندارد میزان ضمربان   یا گونه شوید و ورزش کردن را متوقف کنید. به
 حمداکثر  درصمد  هفتماد  ۀانمداز  قلب شما در هنگام ورزش کردن باید بمه 

 بمرای  روش تمرین  سماده  ارتباط دراین. کند پیدا افزایش شما قلب ربانض
یسمت و بیسمت از سمن شماسمت. ایمن      دو عدد کسر میزان این ۀمحاسب

در گمام بعمدی   دهمد.   را نشان ممی  میزان حداکثر ضربان قلب مجاز شما
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قمرار   محاسبه موردباید  حداکثر ضربان قلب مجازهفتاد درصد از میزان 
مثال اگر سن شما بیست سال است ضربان قلب شمما در    عنوان بهگیرد. 

هنگام ورزش کردن باید به حدود صد و چهل برسد تا در ایمن سمایه از   
مند شوید. در ادامه به بررسی ارزش استراحت  مزایای ورزش کردن بهره

 .شود یپرداخته م کردن در ارتباط با ورزش
 
 در ارتباط با ورزش استراحت کردن رزشا

 مماراتون  دو ۀدونمد  یمک  عنموان  به کلیتون درک شست ۀهدر اویل د
 ۀاسمتقامت جهمان بمود، نکتم     دو دونمدگان  بهتمرین  یکی او. شد شناخته
 انمدام  تناسمب  فیزیکمی  ازنظمر  وی که بود این درک مورد در توجه جالب
 هشتادوهشمت  و متمر  یمک  وی قمد . نداشت ماراتون دو برای را مناسب
 سایر ۀانداز به او در اکسیژن ۀیت ذخیرحداکثر میزان ظرف بود و متر سانتی
ی از صفات کوش پشتکار و سخت حال نیا با نبود؛ باال ماراتون های دونده
ت ویمک  صشوی صد ومشخص  صورت به .شد یم محسوباو  ۀبرجست

 فمراوان  تممرین  ۀنتیجم  در راستا نیدر ادوید.  یک هفته میکیلومتر را در
دگان جهمان شمد؛ امما هرگمز     درک کلیتون تبدیل به یکی از بهترین دونم 

ماراتون جهان نکرد. درنهایمت   ۀدوندرکوردهایش او را تبدیل به بهترین 
ژاپمن، درک   مماراتون از شروع مسمابقات   شیپ ،اتتمرین ازدیاد ۀدرنتیج

از کارشناسمان شمانس بمد در نزدیکمی      شمماری  یمصدوم شد. در نگاه ب
زمان نوشتند مسابقات علت اصلی مصدومیت کلیتون بود. مطبوعات آن 

توانمد   درک کلیتون برای یمک مماه نممی    ،هنگام نابِ مصدومیت ۀدرنتیج
های جهان را از دست خواهد داد. در  ترین ماراتون بدود و یکی از بزرگ

درک کلیتون برای یک ماه تمام به استراحت پرداخت. یک هفته  بارهاین 
ود را به خ ۀماه کی نقاهت ۀکه درک دور قبل از شروع مسابقات درحالی

از سوی برگزارکنندگان  مناسب ریزی برنامه عدم ۀ، درنتیجرساند یاتمام م
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ای برای کلیتون فرستاده شد. بسیاری از نشریات آن  نامه مسابقات دعوت
آمیمز در حمق یکمی از     عنوان اشتباهی بزرگ و تموهین  زمان از این امر به
ای شد  درک بهانهنامه اما برای  کردند. دریافت دعوت قهرمانان جهان یاد

رسممی اعمالم    یقمه به طر درکتا او تمرینات خود را مجددا  شروع کند. 
ن ژاپن شرکت خواهمد کمرد و از ایمن مسمابقات     کرد که مسابقات مارات

در اداممه بمه   دیگر بهره خواهمد بمرد.    یها برای آمادگی بیشتر در رقابت
 شود. یمتفحص نتایج مسابقات پرداخته 

ن مسابقات ماراتدر 2247سال انگیز بود، در رتمسابقات اما حی نتایج
همای اکثمر کارشناسمان     بینمی  ژاپن درک کلیتون موفق شد برخالف پمیش 

او تبدیل  خصوصاین ه میزان هشت دقیقه ارتقا دهد. دررکورد خود را ب
کیلومتر و  11 به اولین فردی شد که در تاری  دومیدانی توانست مسافت

نی کمتر از دو ساعت و ده دقیقه بدود. او زما ن را درمتری دو مارات 221
وشش ثانیه  موفق شد دو ماراتون را در زمان دو ساعت و نه دقیقه و سی

سمال بعمد    ون اما به کار سخت اداممه داد، دو به پایان برساند. درک کلیت
مجددا  به علت شدت تمرینات مصدوم شد و نتوانست برای مدت یمک  

ن بلژیمک  دو ممارات ت مسابقا در او اهتنق ۀدور ۀماه تمرین کند. در ادام
جهان را ارتقا ببخشد، رکورد توانست رکورد خود و رکوردکرد و شرکت

 یدانیرکورد در دوم ینابود.  وسه ثانیه سیهشت دقیقه وو وی دو ساعت
ی مطالعه زنمدگ  هنگام نیادر. شکسته نشدبه مدت دوازده سال  یا حرفه

حت همای اسمترا   میمت زممان  اه بب شد ورزشکاران بمه ورزشی درک س
تمرین عواممل بمرای     مهم  اشاره شد یکی ازتر طور که پیش بردند. همان پی

 بما ها از زندگی، فعالیت جسمانی است،  انسان رضایتمندیسطح   افزایش
نقاط جهمان بمه روال ممدون ورزش     یها در اقص اکثریت انسان حال نیا

تما   دنم قمرار دار  یسر راه آدمم د.سؤال اینجاست که چه موانعی برکنن نمی
 این اس  بهپ تفحص به ادامه در قراردهد؟ خود ۀورزش کردن را در برنام
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 شود. این سؤال پرداخته می
مسیر ورزش کردن، اولین دلیمل شماید   راه بررسی موانع اصلی در در

ها زممان   تر است تا انسان این باشد که ورزش کردن سخت است. راحت
 صمرف  کمامپیوتری  همای  بازی برای یا و تلویزیون ۀخود را برای مشاهد

 کممال  شوند، می موجه آن با گراها لآهاید معموال  که دیگری چالش. کنند
گمرا   لآهاید های انسان بیشتر توضیح برای. است کردن ورزش در خواهی

کننمد و ایمن موضموع     ورزش خود را بدون آمادگی و سخت شروع ممی 
حسماس کننمد.   همای خمود ا   انمدام هما درد زیمادی را در   شود آن ب میبس

ممرتبط   درد بما  خمود  ذهن در را کردن ورزش افراد این امر این ۀدرنتیج
پسمندد درد اسمت. در    واقعیتی که ذهن انسان نمی هنگام نیدر ا. کنند یم

 گرا مدتی را به سفر بروند و در لآههای اید این شرایط فرض کنید انسان
ش کردن این حالت برگشت به وضعیت ورزن اوقات ورزش نکنند. درآ

چراکه این افراد ورزش کردن را با درد در  ،ها دشوار خواهد بود برای آن
 اند. ذهن خود تلفیق کرده

از دالیممل ورزش نکممردن در  یگممرشممد یکممی دآنچممه ذکرعممالوه بر
مدت انجام ورزش به شکل انفرادی است. برای توضیح بیشتر در  طوالنی
کننمدگان در   شمرکت  ها ای که توسط وینگ و جری انجام شد، آن مطالعه

 و غذایی ۀشد توصیه ی برنامه شامل که چهارماهه ۀتحقیق را در یک دور
های  مهبرنا ارزیابی مورد این در. دادند قرار مطالعه مورد ،شدمی ورزشی
هما   شده بمرای مخماطبین در تحقیمق در دو حالمت انجمام برناممه        توصیه

یمن تحقیمق   صورت فردی صورت گرفت. نتایج ا صورت گروهی و به به
 74فردی ورزش را ادامه دادنمد   ۀیودهد از میان افرادی که به ش نشان می

 ایمن  از درصد وشش بیست و رساندند پایان به را چهارماهه ۀدرصد دور
شمده   د شش ماه پس از اتمام دوره هنوز بمه اداممه دادن برناممه ارائمه    افرا
هممراه  برناممه آموزشمی بمه    اختند. درطرف مقابل گروهمی کمه در  پرد می
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 چهمار  ۀدوستان خود شرکت کرده بود، نودوپنج درصد موفق شدند دور
 مماه  شمش  افمراد  ایمن  از درصد هفت و تصش و برسانند پایان به را ماه
شده در رژی  را ادامه دادند. در ایمن نمور     دوره، برنامه ارائه اتمام از پس

س صورت گروهی شان انجام امور بهکه کردند  گیری یجهوینگ و جری نت
غذایی و ورزشی افمزایش  های  را در اجرای برنامه مدت یطوالن موفقیت

 خواهد داد.
هما در ارتبماط بما ورزش     که انسان ییها یدشواراز  یکی نیعالوه بر ا

بسیاری از موارد شوند نداشتن وقت کافی است. در میکردن با آن مواجه 
همای   ممه نایا فشمردگی بر رزش کردن را به علت کمبود زمان وها و انسان

حالی است که ورزش کردن باید جمزو آخمرین   کنند این در خود رها می
 چراکه. کند می حذف خود ۀروزان ی برنامهرا از  نآ فردکارهایی باشد که 

 بیشمتر  توضمیح  بمرای . اسمت  گمذاری  سرمایه نوعی مثابه به کردن ورزش
 دسمت  از را خمود  زممان  از دقیقمه  11 کردن ورزش با شما است ممکن
را بمه دسمت خواهیمد آورد.     متعددیشما مواهب  نآ یازا در اما بدهید،

مثال قدرت حافظه، سطح خالقیت، تمرکز و انرژی شما افزایش   عنوان به
هایی که فرد تحت اسمترس زیماد    پیدا خواهند کرد. این موضوع در زمان

دیدگاه  تحلیل شود. در ادامه به قرار دارد از اهمیت بیشتری برخوردار می
  .شود یپرداخته م ن با ورزش کردنآ ت به خود و ارتباطفرد نسب
 نویسمد، قسممتی از   هما ممی   س انساننف برندن در مورد اعتمادبه یناتال
نفس فرد مربوط به دیدگاه فرد نسبت به خود و پاسم  بمه ایمن     اعتمادبه
 زنمدگی  از رضمایتمندی  از بماالتری  سطح ۀآیا من شایست :شود سؤال می

آری هممراه   بمدیهی  پاسم   با شما نگاه در سؤال این است ممکن. هست 
هما بمه ایمن     ها ذهمن نیممه هشمیار آن    شود؛ اما در مورد بسیاری از انسان

استفهام جوابی منفی خواهد داد. دالیل متفاوتی برای این امر وجود دارد 
ناحق در مورد افمراد   هایی باشد که به یکی از دالیل ممکن است قضاوت
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هما از سموی نزدیکانشمان بما      آن اسمت کمه   محتملصورت گرفته است. 
از مموارد   بسیاریدر  انیم نیدر اقیاس شده باشند.  یرمنطقیغ هایی مدل

ممن   کنند یمتکرار  که شوند یم را در ذهن خود ییها پژواکها  این انسان
دانند کمه ورزش   غالبا  افراد می ارتباط  این در. نیست  زیستن شاد ۀشایست

 شمود و از  ها از زنمدگی ممی   آن رضایتمندیکردن موجب افزایش سطح 
 او بمه  داند، نمی زیستن شاد ۀآنجاکه ذهن نیمه هشیار فرد، وی را شایست

 را تضماد  توانمد  نممی  آدممی  مغز چراکه دهد، نمی را کردن ورزش ۀاجاز
همن نیممه هشمیار وی تقابمل     ذ و آدممی  رفتار بین که زمان هر و بپذیرد

ناپمذیر   باید پمذیرای تغییمری اجتنماب   وجود داشته باشد، یکی از این دو 
قموی در   نهایمت  یی بم یم نیرو" :نویسد می زمینهباشد. بیل سوان، در این 
 ".ندای نهاد ماسمت  مبنای برتصدیق رفتارهای ما  درون ماست که در پی

سمطح رضمایتمندی    شیخواب مناسمب در جهمت افمزا    تیدر ادامه اهم
 .ردیگ یمقرار  لیمورد تحلاز زندگی  ها انسان
 

 خواب مناسب داشته باشید!

خواب  رزشمندیخواهد گرفت، اتوجه قرار ی که در ادامه موردمبحث
دهد زمان متوسط خواب برای  اخیر نشان می های یاست. نتایج نظرسنج

تما    یک فرد بین شش تا هفت ساعت در روزهای کاری هفته و از هفت
از اینکه  هاست. این در حالی است که قبل هشت ساعت برای پایان هفته

صورت متوسمط ده سماعت را    ادیسون المپ برق را اختراع کند، مردم به
نتایج یک مطالعه ملی در ایالمت  یوند پدر این خوابیدند.  روز می در شبانه

تما    چهمارم از افمراد در سمنین هجمده     دهد، حمدود یمک   متحده نشان می
ا وچهار سماعت ر  ونه سال، خوابی برابر با هشت ساعت در بیست بیست

قریب بمه هفتمادوپنج    کنند یهای این مطالعه تبیین م کنند. یافته تجربه می
 نیم در ابهره هسمتند.   کافی بی خواب ۀدرصد افراد در این سنین از تجرب
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تموان   ممکن است این سؤال برای شما ایجاد شود که چگونمه ممی   نهیزم
د تشخیص داد، یک فرد به چه میزان از خواب نیازمند است. در پاس  بای

ایمن مبحمث در   است.  شناخت خویشتن گرو گفت کلید این پرسش در
 است. شده  دادهادامه بیشتر توضیح 

 یراسمت  که برای خوابیدن زمانی را کمه بمه   برای تشریح بیشتر هنگامی
صورت طبیعمی از   کنید و پس از استراحت به خسته هستید را انتخاب می

 ۀانمداز  دهد که شمما بمه   شوید، بدن شما به شما اطالع می خواب بلند می
 یک برای تواند می میزان این مشخص صورت به. اید کرده استراحت کافی
ارتباط بسیاری از مردم  هشت ساعت باشد. دراین ۀمحدود در بالغ، انسان

نیاز خمود بمرای اسمتراحت، ایمن نقمد را       با آگاهی نسبت به زمان مورد
ی را از زیادزمان روز  کنند که با هشت ساعت خواب در شبانه مطرح می

 :ییداحتماال  شما نیز بما ایمن کمالم آشمنا     ارتباط نیدست خواهند داد. درا
روز، انسمان نیازمنمد    برای خوابیدن به میمزان هشمت سماعت در شمبانه    "

پاس  به این انتقماد  در  ".وچهار ساعت است روزی بیشتر از بیست شبانه
ماننممد  روز بممه بممه هشممت سمماعت اسممتراحت در شممبانه بایممد گفممت اگر

 ضمرورت مانند یک  استراحت به حالتگذاری توجه کنید در این  سرمایه
 برای شما صاحب ارزش خواهد شد. در اداممه برخمی از فوایمد خمواب    

 عنوان به قرار خواهند گرفت و چرایی تعیین خواب عنایت کافی مورد
 گیرد. قرار می تعمق یک اولویت در زندگی مورد

کافی، موجب خواهد شمد تما جسم     در آغاز باید اشاره شود خواب 
شمود سیسمت  دفماعی بمدن در      تر شود. این موضوع سبب می انسان قوی

طمور کمه    تقویت شود. عالوه بمر ایمن هممان    ها یماریبمقابل بسیاری از 
 و پایمه  سطح از باالتر فرد وزن نکردن ورزش ۀتر اشاره شد درنتیج پیش

 ممورد  در وضموع م ایمن  مشمابه  صورت به. گرفت خواهد قرار او مناسب
 خمواب  فمرد  که صورتی در راستا این در کند، می صدق نیز بسنده خواب



 معجزۀ روانشناسی مثبت    221

 

 

وزن خمود   ی هیم پاه باالتر از سطح ب وی وزن سطح نکند، تجربه را کافی
 در را خمود  وزن اضمافه  ناکمافی  خمواب  ۀخواهد رسید؛ و اگر او درنتیج

. ازدپرد می جنگ به خود طبیعت با درواقع دهد قرار غذایی رژی  معرض
 روز شمبانه  در هما  انسمان  اگر دهند می نشان علمی های یافته این بر عالوه
ب طموالنی  خموا  این مواقع برخی در بخوابد، ساعت یازده یا ده از بیشتر
 افسمردگی  ۀتجربم  درنهایمت  و بیشمتر  منفی احساسات ۀتواند باتجرب می

و هم   خوابی  تواند ه  منجر به بی افسردگی می هیسا نیدر ا. شود همراه
بدین معنی نیسمت کمه    امرفرد شود. اگرچه این افزایش میزان خواب در

حسماس رفمع   روز ا شمبانه ی پس از ده و یا سه ساعت خواب دراگر فرد
ت و یما بما مشمکلی روحمی     افسردگی اسخستگی کرد این شخص دچار

 مواجه است.
توانمد   خواب ناکافی از دو طریق متفاوت می ،ذکر شد آنچهافزون بر 

افسردگی اثرگذار باشد. راه اول مربوط به تأثیر خمواب بمر روی   بر روی 
همای بمالغ    در بسمیاری از مواقمع انسمان    انیم م نیادرجس  انسان است. 

ی را از کودکمان بیاموزنمد، چراکمه کودکمان     زیماد همای   تواننمد درس  می
خمود   نگاهکنند. برای توضیح بیشتر اگر  احساسات خود را سرکوب نمی

ها خواب  تار خردساالن کنید خواهید دید که اگر آنرا معطوف به نوع رف
بسیار ناآرام خواهنمد شمد و احسماس درمانمدگی      ،ناکافی را تجربه کنند
 ممورد  در کمه  اتفماقی . کننمد  ممی  گریه معموال  آن ۀخواهند کرد و درنتیج

 سمرکوب  را خمود  احساسمات  ها آن که است این افتد می بالغ های انسان
 حاالت نمود آنان نگاه در چراکه کنند می پرهیز ها آن نمایش از و کنند می

این تمامی احساسماتی   وجود شود. با ضعف تلقی می ۀمنزل به شان درونی
ماننمد   بمه  ،کنمد  ممی  تجربه بلوغ ۀخوابی در دور که یک انسان درنتیجه ک 

کمرده اسمت.    احساساتی هستند که وی در دوران کودکی خود تجربه می
شود  احساسات طبیعی انسانی موجب می سرکوب کردن صورت نیدر ا
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صورت کامل از  های متفاوت و به ناگاه آرامش خود را به که فرد به بهانه
قمرار   ذهمن  و جسم   سمالمت  عدم شرایط در آن ۀدست دهد؛ و درنتیج

بمر روی   دوم اثربخشی خواب ناکمافی  چراییادامه به بررسی  بگیرد. در
 شود. افسردگی پرداخته می

 ۀاط خواب ناکافی و افسردگی ایمن اسمت کمه درنتیجم    دلیل دوم ارتب
هایی را که در طمول   ن انسان بسیاری از چالشذه شب، در کافی خواب

دهمد و   ها مواجه شده است را مورد تحلیل و بررسی قرار ممی  روز با آن
پمردازد. ایمن هممان     نشده می از موارد به حل مشکالت حل ای یدهدر عد

 ریاضمی  ۀا تفکمر نسمبت بمه یمک مسمنل     ها بم  علتی است که وقتی انسان
ا تنهما  شود؛ امم  از خواب بیدار می نآ یبرا هایی حل راه با غالبا  خوابند می

شوند، شمار متعددی  ها حل می انسان خوابمسائل ریاضی نیستند که در
همای درونمی فمردی و اختالفمات بمین       از مسائل و مشکالت و چمالش 

 خصوص نیدرا. کنند می پیدا لهفیص شبانه استراحت ۀها نیز درنتیج انسان
که افراد  خواب هاییدهد بیشتر  نشان می ها انسان رؤیاهای ۀنتایج مطالع

 ی ادامهبخش هستند و در  ها مسرت بینند، کمتر برای آن ابتدای شب میدر
. علت این موضوع این اسمت  شوند یتر م بخش ها لذت آن یاهایشب رؤ

تر بمر روی حمل مشمکالت و    که در ابتدای خواب فرد، مغز انسمان بیشم  
پردازد. این مسمائل شمامل    ها مشغول است می موضوعاتی که ذهن به آن

هما آگماهی    شوند که ذهن هشیار انسان نسبت به برخمی از آن  اموری می
 خمواب  ۀاطمالع اسمت. سمپس در ادامم     ها بی دارد و در قبال برخی از آن

 او ایبمر  فمرد  خمواب  پرداخمت،  نشمده  حل مسائل حل به ذهن که وقتی
 را فرصمت  این خود به انسان که وقتی هیسا نیدر ا. شود می تر بخش لذت
 را خمود  مشکالت و برساند اتمام به را خود دیدن رؤیا ۀدور تا دهد نمی
شود.  نشده از خواب بلند می خت  مشکالت با او کند، حل شب طول در

 نشمده و  ها مشکالت حمل  شود انسان زمان سبب می مرور  این موضوع به
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ی را داشته باشد کمه احتممال مبمتال    متعدد درونی ۀشد صداهای سرکوب
طرف مقابل درگمذر زممان   دهد. در به افسردگی را افزایش میها  شدن آن

 سمطح  افمزایش  موجمب  مناسمب  خمواب  ۀیند حمل مسمنله درنتیجم   آفر
خمواب   گرید یایمزا یادامه برخ در شود. ندگی میز از فرد رضایتمندی

 .رندیگ یمار قر یبازنگر مورد یکاف
در کالم دکتر ویلیام دمنت استاد دانشگاه استنفورد خواب مناسب بمر  

ها از زنمدگی تأثیرگمذار اسمت.     انسان رضایتمندیروی سالمتی و سطح 
شوند از سطح  افرادی که کمتر از یک خواب کامل در شب برخوردار می

 تر هسمتند و  برند. ازنظر جسمی و ذهنی ضعیف استرس باالتری رنج می
خواب کمافی   هنگام نیدر اکنند.  غالبا  در طول روز احساس خستگی می

تمر و قدرتمنمدتر باشمند و احسماس      ها خوشمحال  شود انسان موجب می
های فکری و عملکرد  دیگر مهارت  عبارت نشاط بیشتری داشته باشند. به

شده اسمت؛ امما آنچمه     ها ادغام فیزیکی، با حدی مناسب از خواب انسان
پذیرد شرایط کلی احساسمی   قیه موارد از خواب کافی تأثیر میبیشتر از ب

همای   دهنمد بسمیاری از تصمادف    عالوه آمارها نشان ممی  هاست. به انسان
 متحده ایالت در آمارها نمونه عنوان به. هستند خوابی ک  ۀرانندگی درنتیج

صد هزار تصادف راننمدگی در سمال   کصورت متوسط ی دهند به یم نشان
 مصمدومیت  همزار  چهمل  تعمداد  ایمن  از. دهند می ر  ابیخو ک  ۀدرنتیج
هزار و پانصد نفر  در این سایه افتند؛ می اتفاق خوابی ک  درنتیجه رانندگی

صورت  شوند. به خوابی در تصادفات رانندگی کشته می اثر ک  در سال بر
ای، در روزهممای متمموالی انممواع مختلممف  هممای حرفممه مشممابه در محممیط

 افمزون بمر ایمن    آینمد؛ ممی  وجمود  به خوابی ک  ۀاشتباهات کاری درنتیج
ها نیز تأثیرگمذار باشمد.    تواند بر روی عملکرد مغز انسان خواب کافی می

 سطح روی بر تواند می کافی خواب دهند می نشان متعدد مطالعات ۀنتیج
باشمد؛ و   اثمربخش نیمز   آدمیمان  ۀطمور حافظم   ینهمم  و بازدهی خالقیت،
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 صورت نیدر اشود،  یی جس  فرد میدرنهایت خواب بسنده موجب زیبا
وشش ساعت نخوابیمده باشمد،    وچهار و یا سی اگر فردی به مدت بیست

همای   در ادامه ارزش خمواب . کنند یمیدا پبر ظاهر فرد نمود  آنعوارض 
 گیرند. قرار می تعمق روزی مورد مدت میان کوتاه
 

 مدت کوتاههای  ارزش خواب

میمزان خمواب موردنیماز بمرای     تر توضیح داده شد  طور که قبل همان
روز است. ایمن   صورت متوسط برابر با هشت ساعت در شبانه ها به انسان

 ۀماننمد دور  های زندگی به از زمان ای یدهمیزان خواب ممکن است در عد
 کمماری پرفشممار هممای دوره در یمما و همما دانشممگاه مممدارس، امتحانممات

 روزی میمان  تممد  کوتماه  همای  خمواب  شرایط این در. باشد نیافتنی دست
 کوتماه  همای  خمواب  مشمخص  صمورت  به. باشند گشاراه بسیار توانند می

قدرت فکری، احساسمی و   بازآفرینی به توانند می ای دقیقه بیست تا  پانزده
قوای جسمی فرد کمک کنند. عالوه بر این شما باید بما آهنمگ خمواب    

شما در بدن خود آشنا باشید، آیا شما فردی هستید که حداکثر توانمندی 
ها سمطح هشمیاری و    کند و یا انسانی هستید که شب صبح نمود پیدا می

باید زندگی را برای خود بسمازید کمه   نور عملکرد بهتری دارید؟ در این 
همیشمه   اممر طبیعمی بمدنتان باشمد. البتمه ایمن       یهما  یژگم یمتناسب با و

ار ها به محمل کم   مثال اگر شما باید صبح عنوان پذیر نخواهد بود، به امکان
زمان الزم برای  خود بروید در این شرایط باید خواب خود را متناسب با

انتها باید کیفیت خواب خود را افمزایش   تنظی  کنید. در بیدار شدن خود
توانند موجب خواب نامناسب در  عوامل متعددی می نهیزم نیدر ادهید. 

 و( خمواب  از پیش) غذا صرف به توان می عوامل این ۀشب شوند. ازجمل
 سمطح  افمزایش  باعمث  اعممال  این چراکه. کرد اشاره دیروقت ورزش یا

در اداممه اهمیمت   . شوندمی وی خواب در اختالل درنهایت و فرد انرژی
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از زنمدگی   هما  انسمان فیزیکی در جهت افزایش رضمایتمندی   یها تماس
 .ردیگ یممورد تحلیل قرار 

 

 داشته باشید! تماس فیزیکی

 قدر که بدن انسان به خمواب،  همان ودالزم است عنوان ش باچهیدر د
 خصموص  نیا درنیاز دارد نیازمند تماس فیزیکی است.  و مراقبه ورزش
تمماس ناکمافی    کنمد  تشمریح ممی   تیفنی فیلد، استاد دانشمگاه میمامی  دکتر 

طمور تضمعیف    تواند باعث ضعیف شدن جس  انسان و همین جسمی می
توانمد   یکی مناسب ممی تماس فیز ارتباط  این سیست  دفاعی بدن شود. در

، نتمایج  وندیپدر این کمک کند.  ها یماربی از پس ها انسان درمان ۀبه دور
تواند بمر روی سمالمت ذهمن     دهد تماس فیزیکی می تحقیقات نشان می

از مشکالت ذهنی و جرائ   بسیاریصورت موازی  فرد نیز مؤثر باشد. به
کم    یها تماس از موارد ریشه در یا دهیمختلف منجر به خشونت در عد

ها دارند. در این راسمتا نتمایج مطالعمات متعمدد مشمخص       فیزیکی انسان
 صمورت  شمود. بمه   کند رشد مغزی کودکان با تماس فیزیکی بیشتر می می

 ،ندیآ یم وجود به علت تماس ک  فیزیکی به که نگرانیافسردگی وموازی 
اداممه   درتوانند با تماس فیزیکی بیشتر از بمین بمرود.    در غالب موارد می

 .ردیگ یم تحلیل قرارمورد برای کودکانجسمی  های تماسضرورت 
 بیمارستان سالن قرنطینۀد اطفال تازه به دنیا آمده که درمورداستانی در

 کمه  اسمت  شده آورده روایت این در. شود می نقل شدند می داری نگه
را نسبت به سمایرین در  ی بهتر اریبس یرکوردها کودکان، این از گروهی

آوردند. برای توضیح بیشتر  مختلف رشد به دست می یها تباط با مؤلفهار
طمور   کمرد و هممین   تر حالشان بهبود پیدا ممی  بسیار سریع خردساالناین 

ها رشد مغمزی و   دهد، آن ها نشان می مدت این بچه نتایج مطالعه طوالنی
انمد. در ایمن ممورد پزشمکان      داشته دیگران در قیاس بافیزیکی بهتری را 
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بحمث و   یمارستان دالیل متعددی را برای توضیح ایمن موضموع ممورد   ب
های پزشمکی ایمن کودکمان     های پرونده دادند. نتایج ارزیابی بررسی قرار
داری  اص از سالن قرنطینه نگهداد. تمامی این اطفال در محلی خ نشان می

ن محمل  آ شدند. در این راستا یکمی از پزشمکان تصممی  گرفمت راز     می
او  انیم م نیم در اقرار دهمد،   بازبینی مورد را نوزادان ۀطینمشخص از قرن
قرنطینمه کمرد.    سمالن  از شمده  ضمبط  ویمدیوهای  تمام ۀشروع به مشاهد

او را به خود جلب  توجهیکی از ویدیوهای شب موضوعی  درنهایت در
 این مطلب در ادامه بیشتر تشریح شده است.کرد. 
یکمی از   پزشمک متوجمه حضمور    ،ی شمب وهایدیم وی هما  یبررسبا 

آن بانوی پرسمتار   ،شده ضبط یپرستاران در محل قرنطینه شد. در ویدیو
کمر وی را مورد نوازش  یآرام و به گیرد ییکی از نوزادان را در آغوش م

. دهمد  یمم دک را مجمددا  در گهمواره خمود قرار   دهد و سپس کمو می قرار
 رددا یکودکی دیگر را برمو کند یپرستار به سمت گهواره دیگر حرکت م

 قمرار  خمود  ۀکودک را بر روی گهموار  یتو درنها کند یو او را نوازش م
 ازسمالن  مشمخص  محلمی  در کودکمان  تممام  برای را کار این او. دهدمی

 شمود کمه پرسمتار ایمن کمار را در     ی. دکتر متوجه مدهد می انجام قرنطینه
رساند که سمایر پرسمتاران در محمل قرنطینمه حضمور       زمانی به انجام می

 ۀچراکه این کار برخالف قوانین بیمارستان بموده اسمت. مشماهد    ندارند،
، این داد می نشان کودکان پزشکی های پرونده مرور و قرنطینه محل دقیق

داری شمده در   تنها تفاوت میان این نوزادان و سایر اطفمال نگماه   حقیقت
 ، دکتر تیفنی فیلدبا افشا شدن راز محل قرنطینه .است بوده همحل قرنطین

 جلسمات  در را بیمارسمتان  ۀداری شده در محل قرنطینم  اطفال نگه برخی
 ایمن  دهد می نشان تحقیق نتایج. داد قرار ماساژ مورد ای دقیقه وپنج چهل

 وزن افمزایش  بیشتر دیگر کودکان از درصد وهفت چهل میزان به کودکان
دهد  ها نشان می مدت این بچه طوالنی ۀمطالع یها افتهی همچنین. اند داشته
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ها  های خود بودند آن زمانی که این خردساالن در خانه ا سه سال بعد درت
یرین که ماساژ دریافت نکمرده  رشد بهتر فیزیکی و مغزی را نسبت به سا

 ۀطیحروانشناس در)دکتر هارلو  ی مطالعه جیدر ادامه نتا. اند داشته د،بودن
 لیم د تحلمور ها مونیمدر یکیزیس فبه تما ازین یبر رو (واناتیکار با ح

 .ردیگ یمقرار 
هایی که از مادرانشان  ای را بر روی میمون عالوه، دکتر هارلو مطالعه به
هما تممامی نیازهمای     شده بودند انجام داد. برای این گروه از میمون جدا
شمده    ها به تماس فیزیکی حمذف  شده بود، اما نیاز آن  ها پوشش داده آن

 ۀانمداز  هما بمه   دهد، این میممون  این حیوانات نشان می بررسی ۀبود، نتیج
 بموده  نماقص  هما  آن مغمزی  رشد اند، نداشته فیزیکی رشد ها میمون سایر
را از خمود نشمان    زیمادی رفتارهمای تموهمی    هما  آن طمور  همین و است

ی متعددهای  ها در زمان استراحت خود تکان مثال آن  عنوان . بهاند داده یم
هما پمای    مشخص این میممون صورت  کردند. به را در بدن خود ایجاد می

داشمتند و   کردند و با دست خود نگاه می خود را در شک  خود جمع می
کردند.  های پاندولی مکرری را در بدن خود ایجاد می در این حالت تکان

شمده اسمت کمه     جمام ها نیز ان ای مشابه بر روی انسان مطالعه ارتباط یندرا
 مطالعه در نیباشد. ا دمیانآ روی بر تاری  ۀمطالع نیرتشاید این تراژیک

 .بود چائوشسکو یکوالین ین زمان شاه رومانآ در افت،یتحقق  یرومان
 .ردیگ یمی قرار بررس موردژوهش پدر ادامه نتایج این 

انجمام داد ایمن   ی شاه رومان چائوشسکو یکوالییکی از کارهایی که ن
 صمورت  ی را از پمدر و مادرشمان جمدا کمرد. بمه     فراوانم بود که کودکمان  

داد که والدینشان  مشخص وی این کار را بیشتر در مورد اطفالی انجام می
صمد   او یک برای تشریح بیشترمخالف حکومت او و یا کومونیزم بودند. 

 یهزار کودک را از والدینشان جدا کرد و در منازلی دیگمر سمکن   و پنجاه
از بمه  ماننمد نیم   که نیازهای مادی این کودکان به درحالی مورد  این داد. در
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توجهی قرار  شد، نیازهای روحی فرزندان مورد بی ب برآورده میآ غذا و
گرفت. این امر بدین علت نبود که معدود پرسمتاران موجمود در بمین     می
خواستند به نیازهای عاطفی این خردساالن پاسم  دهنمد بلکمه     ها نمی آن

ت. ها وجمود نداشم   به تمام بچه التفاتعلت این بود که زمان کافی برای 
از  خردسمماالنبمما پایممان یممافتن حکومممت چائوشسممکو،  2212سممال در

ن بسمیاری از  سما روانشنا خصموص  نیم در اهایشان آزاد شمدند.   اقامتگاه
نقاط جهان به مطالعه این کودکان پرداختند. نتایج ایمن مطالعمات    یاقص

د، رشد فیزیکی این کودکان، از سه تا هفمت درصمد کمتمر از    اد نشان می
 توانمایی  مموازی  صمورت  بمه . است بوده ها آن سنی ۀرد سایر کودکان در

 ضمعیف شمده   فیزیکمی  تمماس  وجود عدم ۀدرنتیج فرزندان این حرکتی
ها کمتر از سایر کودکان  بود. عالوه بر این رشد مغزی و سطح ای کیو آن

 ۀشد؛ و درنهایت این کودکان رفتارهای توه  گون سن خودارزیابی میه 
 اسمتراحت  زممان  در هما  آن مثمال  عنوان به. دادند می نشان خود از را بسیار
صمورت   کردنمد. بمه   ی را در بدن خمود ایجماد ممی   متعدد های تکان خود

کردنمد و بما    مشخص این کودکان پای خود را در شک  خود جممع ممی  
های پاندولی مکرری را  داشتند و در این حالت تکان دست خود نگاه می

 کردند. در بدن خود ایجاد می
 نویسمد.  ها به تماس جسمی می سایر در ارتباط با نیاز انسان ویرجینیا

 دیگر آدمیان نیاز به چهار بار در آغوش گرفتن انسانیدر طول یک روز 
ها نیاز به هشت بار در آغوش گرفتن دارند تا  دارند تازنده بمانند، آن

در طبیعت دوام پیدا کنند و درنهایت نیاز به دوازده بمار آغموش گمرفتن    
جین کلیپ من تحقیقی  بارهدیگر دارند تا رشد پیدا کنند. در این  انسانی
سممطح ن باآ ارتبمماطهممای دیگممر و روی آغمموش گممرفتن انسممان را بممر 

مطالعه او ارتباط بین فرد از زندگی انجام داده است. در این  رضایتمندی
روز و  طمول یمک شمبانه   های مختلمف در  پنج بار درآغوش گرفتن انسان
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دهمد. نتیجمه    بررسی قرار ممی  اد از زندگی را موردسطح رضایتمندی افر
 سطح هفته، چهار با برابر زمانی مدت از پس که دهد می نشان وی ۀمطالع

 پیمدا  افمزایش  معناداری شکل به آزمایش در کنندگان شرکت رضایتمندی
دهد برای برخمی از   یق نشان میتحق این نتایج ارتباط این در. است کرده

هایی دیگر بسمیار   گرفتن انسان پنج بار در آغوش مردهای خجالتی، انجام
 شما اگر حتی کند، می ۀنگارنده به شما توصی از این رودشوار بوده است. 

ل آهایمد  ای گونه به و بار پنج حداقل هستید زمین روی مرد ترین خجالتی
های دیگر را در آغوش بگیرید. این کار موجب  دوازده بار در روز انسان

 ضایتمندی شما از زندگی خواهد شد.ر سطح رافزایش معنادا
گرفتن این است که وقتی فمردی را در   آغوش زیبا در مورد دراصل  

شوی . به شکل  زمان در آغوش گرفته می صورت ه  گیری ، به آغوش می
مان میمزان از آن  شود، به ه که شادمانی به اشتراک گذاشته می مشابه وقتی
پیونمد  کند. در ایمن   ضایت رشد میحس شادمانی و رشود و دریافت می

گرفتن و لمس کردن انسانی دیگر احتمرام   وشغشرط ادب در مورد در آ
 فیزیکی تماس به نسبت میزان یک به مردم ۀبه فرد مقابل است. چراکه هم

از اینکمه در   نیز ما است ممکن مشابه شکل به. کنند نمی راحتی احساس
ی ؛ بنابراین ما نیاز داری  آغوش گرفته شوی  احساس رضایت نداشته باش

 طور انتظار های دیگر احترام بگذاری  و همین تا به مرزهای اخالقی انسان
این  وجود با شخصی ما احترام بگذارند. داشته باشی  دیگران نیز به حری 

مادی  جوامع فرای نیازهایها و تر توضیح داده شد انسان پیشکه طور همان
دارند. در این راستا ما نیماز   ات معنوی خودنیاز به برآورده شدن احتیاج

گیری   آغوش مییکدیگر را بیشتر در  ی  کهبدیل شوهایی ت داری  به انسان
مانند، دوام پیدا  می ها زنده ن انسانآای را بسازی  که در تا درنهایت جامعه

 ۀکنند ینیب شیعامل پ نیتر ادامه مه در بینند. خود می نمو را به کنند و رشد
  .ردیگ یقرار م حلیلت مورد یها از زندگ انسان یتمندرضای حسط



 162معجزۀ روانشناسی مثبت    

 

 

 اشق باشید!ع

در  آیند. ها به شمار می روابط احساسی از نوع نیازهای ضروری انسان
عشق موضوعی است که بیشتر از هر مطلمب دیگمری در طمول     نور نیا

 ۀصحبت شده است. چراکه هیچ انسانی نباید در جزیر نآ موردتاری  در 
 بقا تواند نمی عزلت ۀجزیر در کس هیچ این بر عالوه. کند زندگی تنهایی
عشق در فرهنگ و ادبیات ایران نیز از   یوندپ نیدر ا. کند تضمین را خود

نمونمه نظمامی گنجموی در اثمر      عنوان بهی برخوردار است. ا ژهیوجایگاه 
 :سدینو یمخود خسرو و شیرین  ۀجاودان
 اریمک قمشمع زمج  مزی امت اداممب اریمعمش دمنای همب قمعش زمک مرا

 داردمن یمآب قمعش اکمخ بی جهان داردمن یمرابمق محمفلک جز عش
 تمهمه صاحبدالن را پیشه این اس ن استمغالم عشق شو اندیشه ای

 ازیمب قمهمه بازیست است اال عش دیگر زرق سازی جهان عشقت و
 نگریسترماو گل نخندید اب که بی جهان چیستزسوز عشق بهتر در

روابط  دهند یمی مطالعات متعدد نشان ها افتهی،افزون برآنچه ذکر شد
 از هما  انسمان  رضمایتمندی  سمطح  افزایش ۀکنند احساسی شکوفا تضمین

 مورددرمارتین سالینگمن اد دینر و تحقیق ۀجینت به ادامهدر. هستند زندگی
 نید.ک توجه داشتند ی از زندگی راباالترین سطح رضایتمند که افرادی

 همایی را  مارتین سالینگمن، انسان ارزشمند اد دینر وژوهش در یک پ
 ، ممورد کردنمد  یمم تجربمه  رضایتمندی از زنمدگی را   یی ازباال سطح که

، بمرخالف  داد ممی  نشمان  افراد این دقیق ۀمشاهد ۀمطالعه قراردادند. نتیج
همای دیگمر    صمورت مشمابه بما انسمان     باور عموم مردم، این اشخاص، به

 ها آن آن ۀکنند و درنتیج ی را در زندگی خود تجربه میمختلفهای  چالش
ایمن سمایه   . دردارنمد  را درمانمدگی  و افسمردگی  نگرانی، استرس، ۀتجرب

 از تمری  پمایین  سمطح  کمه  همایی  انسمان  سمایر  بما  افراد این ۀتفاوت عمد
 ۀاین است که این اشخاص پس از تجربم  دارند راز زندگی ا رضایتمندی
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. گردنمد  بمازمی  خمود  عمادی  حالت به تر سریع منفی احساسات و چالش
 در و شموند  نممی  منفمی  احساسمات  گرفتمار  هما  انسان این دیگر عبارت به

کنند. این حقیقمت   ، فراغت از احساسات منفی را تجربه میزمان حداقل
. دارا هسمتند  داد این اشخاص سطح باالتری از ایمنی روانمی را  نشان می

کنند یکی از دالیلی کمه   گمن و اد دینر بیان میمارتین سالین ارتباط نیدرا
ها  از ایمنی روانی برخوردارند این است که آن یباالتراز سطح این افراد 

کنند. این روابمط   روابط احساسی در حال رشد و شکوفایی را تجربه می
یما یمک    ران، والدین، برادر و یما خمواهر و  توانست با همس احساسی می

دهنمد داشمتن    ینگمن و اد دینمر توضمیح ممی   سمال  دوست باشد. ممارتین 
شود، آدمیان تجربیات خود را متفاوت  های انسانی قوی سبب می پشتوانه

بمه افمزایش سمطح    ایمن اممر    کننمد؛ کمه   وتحلیمل ممی   برداشت و تجزیمه 
ایمن   ی هیدر حاشم دیویمد ممایر    .انجاممد  یماز زندگی  ها آنی تمندیرضا

بینمی   ترین عامل پمیش  نه مه عمیق و عاشقا یا وندهیپ" :نویسد می مبحث
 ."هستند زندگی از انسان رضایتمندی سطح ۀکنند

 بمین  تممایز تمرین عواممل م   ، یکی از مه باال ذکر شدکه در طور همان
اشمخاص در کیفیمت روابمط    یی با سطح رضایتمندی باال و سایرها انسان

 یافراد در روابط احساسم  شتریب حیتوض یبرااست. نهفته ها  احساسی آن
ها و یا احساسات منفی خمود از بمار    با به اشترک گذاشتن غ دتمند سعا

شود تا بر احساسات منفی خود  سبب مید، این امرنکن ها ک  می روانی آن
 هما  انسمان مموازی وقتمی    صمورت  د. بمه نم زمان کمتری غلبمه کن  در مدت

 تیم هما اهم  نسبت بمه آن  قا یکه عم شخاصیاحساسات مثبت خود را با ا
احساسمات   دیموضوع موجمب تشمد   نیا گذارند، یراک مبه اشت دهند یم

خواهمد شمد.    یاز زندگ شان یتمندیسطح رضا شیافزا تیمثبت و درنها
از  اشخاصن آ شود که در یند موجب به حرکتی میآاین فر در این راستا

حالت مثبت  ه خنثی و از حالت احساسی خنثی بهحالت احساسی منفی ب
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روابط احساسی  ،باال مطرح شدرآنچه داز این رود. نده تغییر وضعیت می
 شود. ها از زندگی می تمندی انسانموجب به افزایش سطح رضای سازنده

ی بهینه از روابط عاطفی آگماهی  ور بهرهدر  کلیدی ۀعالوه بر این نکت
الزم بمه   ارتباطدر این هست. از میزان نیازهای فردی از روابط اجتماعی 

. نمد ندار اجتمماعی  روابط از را سانییک نیازهای ها انسان ۀهمذکر است 
 ۀبه قانون الزانیا، اگر الزانیا غذای موردعالق عنایتبرای تشریح بیشتر با 

بدین معنی نیست که شما باید هرروز صبحانه، نهمار  مه   این باشد شما
تنهما راه بمه    گمر ید عبمارت  و شام را به خوردن الزانیا اختصاص دهید. به

. در ایمن  اسمت  نآ کمردن  یقربان ت،یفیک کیاز  ازحد شیدست آوردن ب
 را خمود  ۀعالقم شما  شود یمسبب مرورزمان  به یوند صرف مکرر الزانیاپ
اگمر شمما بمه     مشمابه  صورت . بهبدهیداز دست  تان موردعالقهغذای  به

بدین معنمی نیسمت کمه     مطلب این باشید، مند عالقه بسیار خود ۀخانواد
. کنیمد  سمپری  خمود  ۀخمانواد  تا ده سماعت را بما   باید هرروز هشتشما 
اشخاص نیاز دارند زمانی را با خود و در تنهایی بگذرانند،  گرید عبارت به

زمانی در روز را به مراقبه و ورزش کردن اختصماص دهنمد و زممانی را    
ای خود شوند و درنهایت اوقات ارزشمندی را در کنار  مشغول کار حرفه

باید نسبت به ظرفیمت خمود    های خود سپری کنند؛ بنابراین شما خانواده
مشابه این موضوع  یا گونه در انجام امور مختلف اشراف داشته باشید. به

ها نیز صادق است. از خود بپرسید چنمد   در مورد روابط احساسی انسان
هایی که به  بخش است تا به انسان ساعت در روز برای شما مفید و لذت

ارتبماط یکمی از    ایمن اده شمود. در منمد هسمتید اختصماص د    ها عالقمه  آن
ها برای سپری کردن  ها را بر مبنای زمان موردنیاز آن که انسان ییها مؤلفه

هاسمت.   کند، سطح انگیختگمی و شموق آن   با دیگران از یکدیگر جدا می
 بیشتر مورد توضیح قرارگرفته است.در ادامه  مبحثاین 

 ها در سطح بهینه از انگیختگی و شوق وضعیتی است که وقتی انسان
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زنمدگی قمرار    شمور حد از  نیتر گیرند در مطلوب ن شرایط قرار میآ
 ۀنیمه هشیار، در پی تجربم  ای یوهها به ش تمامی انسان انیم نیدر ادارند. 
شموق و انگیختگمی هسمتند. در ایمن ممورد بمرای        ۀبهینم  سطح از مکرر
گرا سطح ذاتی از انگیختگی و شموق نسمبت    گرا و درون های برون انسان

بمرای توضمیح   ها متفاوت اسمت.   ینه از شوق و انگیختگی آنبه سطح به
گرا سطح ذاتی باالتری را در انگیختگمی و شموق    های درون انسان بیشتر

 نیماز  هما،  آن کمه  اسمت  دلیلی این. هستند دارا خود ۀنسبت به سطح بهین
 بمه  و دهنمد  کماهش  را زندگی در خود انگیختگی و شوق سطح تا دارند
سمپری  دیک کنند. دراین راسمتا ایمن افمراد از   نز شور از خود ۀبهین سطح

طمرف مقابمل   کننمد. در  ود احساس لذت بیشتری میهای با خ کردن زمان
مورد حد ذاتی شوق خمود دارا  تری را در گرا سطح پایین ای برونه انسان

دارند تا در شرایط محیطی قرار گیرنمد   احتیا ها  ارتباط آن هستند. دراین
 ری را تجربه کنند.که شوق و انگیختگی باالت

 گمرا  دهد، چرا وقتی افراد بمرون  توضیح می در باال شده ارائه اطالعات
روند، به علت شلوغی و هیجان  یا یک جشن عروسی مییک مهمانی و به

 بمر  عالوه. رسند می انگیختگی و شوق از خود ۀزیاد محیط به سطح بهین
 ماننمد  بمه  ننمد توا ممی  گرا درون اشخاص که است این بااهمیت ۀنکت این،
 موجمب  کار این اما برعکس، طور همین و کنند عمل گرا برون های انسان

 خواهمد  هما  آن انرژی ۀصرف میزان زیادی از انرژی و درنهایت تخلیم به
 متموالی  روزهمای  در را زمانی اگر گرا درون های انسان مثال  عنوان به. شد
 بمرای  شمرایطی  و کنند؛ سپری دیگر های انسان با و شلوغ های محیط در

 دچمار  ،باشمند  نداشمته  را دونفمره  همایی زممان  یما  و خود با زمان گذران
 چمرا  کنمد  یمم   بیمان  دلیلی است کمه خود  امرخواهند شد. این  خستگی
گمرا نیماز    های برون مانند انسان کردن به رفتارگرا پس از  های درون انسان

ها  شود آن میاین کار سبب چراکه دارند تا زمانی را با خود سپری کنند، 
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به سطح بهینه از سطح شوق و انگیختگی خود بازگردند. موضوع مشمابه  
در ادامه بیشمتر   مطلبگرا نیز صادق است. این  های برون در مورد انسان

 تشریح شده است.
، اگر شمما یمک   مثالی دیگر عنوان به ،در باال ذکر شد آنچهیوند با پدر 

لزم به انجام کارهمایی شموید   گرا باشید، گاهی ممکن است مانسان برون
مثمال ممکمن    عنموان  . بهدارد ها آنتمایل به انجام  گرا که یک انسان درون
بمرای   نمونمه  عنموان  بهو  دیبگذرانزمانی را در تنهایی  است نیاز باشد تا

یک آزمون خود را آماده کنید. در این حالت احتماال  بسمیار بمرای شمما    
ا برای امتحان خود آماده شوید؛ و یا تری جذاب خواهد بود تا در یک کافه

گروهی به مطالعمه ممواد آزممون     ۀیوممکن است با دوستان خود و به ش
تنهایی و در اتماق شخصمیتان بمرای آممادگی در      بپردازید؛ اما اگر خود به

شمود تما انمرژی     آزمون تالش کنید. در بلندمدت ایمن کمار موجمب ممی    
بمرای   ما نیماز داریمد تما   ط شم ارتبما  بسیاری از شما گرفته شمود. درایمن  

شماد و شملوغ برویمد،     یهما  طیسازی مجدد انرژی در خود به مح ذخیره
 لمذا، . شمد  خواهمد  هممراه  شمما  در انرژی مجدد ۀنتیجتا  این امر با ذخیر

 کوششمی  انسمانی  روابمط  به شما نیاز میزان به نسبت آگاهی برای تالش
یگیمری  پر یروزی و یا شکسمت د پاست و گاه تمام تفاوت در  ارزشمند

با توجه به  ،الزم به ذکر است از این رو. کند یماهداف مختلف را ایجاد 
 نامه انیپابخش عمده از  ،این حقیقت که نگارنده یک انسان برونگراست

نوشته اسمت.   خار  از کشوری مختلف اهایتر کافهدکتری خویش را در 
ده به نگارن شد یمموجب  وآمد رفتر پی شلوغ و ها طیمحکار کردن در 

 ،سطح بهینه از انگیختگی و شوق خود نزدیک شمود و در طمول روزهما   
دی احساس خستگی کمتمر داشمته    اچی پ ۀپروژهای انجام و سال ها ماه

 است. شده دادهباشد. این موضوع در ادامه بیشتر توضیح 
 برخی از افراد نیاز دارند ده ساعت ،یوند با آنچه در باال ذکر شدپدر 
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همای   ا با دوستانشان سپری کنند و برخی دیگر بیشتر زمانروز ر در شبانه
دهند و سپری کردن دو و یا سمه سماعت زممان بما      دو نفرِ را ترجیح می

 ارتبماط  ایمن  در کمه  اسمت  این مه  ۀها کافی است. نکت دیگران برای آن
هما بمه    د و هر دو این انسمان ندار وجود صحیحی غیر یا و صحیح ۀنسخ

 عماطفی در مورد روابمط   امرخطیرزمند هستند. روابط عمیق احساسی نیا
 منمد  بهمره  آن مواهمب  از عاشمقانه  ۀاین است که هر دو سوی یک رابطم 

 صمورت  بمه  دهمد  یمم در این مورد نتایج مطالعات متعدد نشان  شوند؛ می
توضمیح  رنمد. در ب ممی  سمود  عاشمقانه  ۀمردها بیشتر از یک رابطم  معمول

 احساسمی  حممایتی  ۀوان از شمبک توان اشاره کرد، در بیشتر مواقع بمان  می
 تمر هسمودِ آ تواننمد  ممی  هما  آن شمرایط  ایمن  در. هسمتند  برخموردار  بهتری
 کمه  است حالیدر این. بگذارند اشتراک به دیگران با را خود های دغدغه
هما   کمه آن  هسمتند  افرادی اولین شان احساسی های شریک معموال  آقایان
 تحلیمل ان بگذارند. در ادامه به های خود را با آنان در می توانند نگرانی می

 .شود یپرداخته م مدت یحفظ عشق در طوالن دشواری
 عشقفرسایش 

همای   دهند، دوسموم از ازدوا   آمارها در کشورهای مختلف نشان می
سموم   بدین معنی نیست که یک مطلبشوند. این  امروز به طالق خت  می

کننمد،   جربه میهای باقیمانده روابطی در حال رشد و شکوفا را ت از زو 
هما بمه علمت عمادت و یما احسماس        از موارد زو  شماری یچراکه در ب

 این کنند می گمان احتماال  چون و ندارند دیگری ۀوظیفه و یا چون گزین
 وجمود  دهند. بما  دامه میا یکدیگر با زندگی به هاست آن سرنوشت ۀقرع

د بمه  شموند، یما نبایم    خمت  ممی   ریدلپمذ  ی خلسهاین بیشتر روابطی که به 
 نیم در اقمرار داشمته باشمند.     رشدو یا باید در مسیر  بینجامند افسردگی

یکی از مشکالت عمده و بسیار رایج در میان زوجین این است که  وندیپ
ممدت را ندارنمد. اگمر بمه      ها توانایی الزم برای حفظ عشق در طوالنی آن
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یما  یمک از طمرفین دامماد و     کنید هیچ دقتها  های عقد پاک انسان مراس 
ها موقتی است، درواقع وقتمی اکثمر    کند که عقد بین آن عروس بیان نمی

 ۀعالقم ها این است که با همان عشمق و   کنند امید آن ها ازدوا  می انسان
دیگمر   عبمارت  سالیان سمال در کنمار یکمدیگر زنمدگی کننمد. بمه       نیآغاز

 رخمدادها  زنمدگی  ۀجاودانگی رسالت و قول عشق اسمت؛ امما در ادامم   
 آغمازین  حمرارت  و عشق و روند نمی پیش داشتند انتظار ها آن که نطورآ
دکتمر دریمل بم  از دانشمگاه      خصوص نیدر اشود.  می ک  مرور به ها آن

هما   رسد بمرای انسمان   دهد ماهیتی که جدید به نظر می کرونل توضیح می
صمورت مموازی از    آور است؛ و با از دست رفمتن ایمن کیفیمت بمه    شوق
 است. شده  لیتحلاین موضوع در ادامه بیشتر ود. ش آن کاسته مییی دلربا

جدید است به شکل  یشد آنچه برای آدم عنوانتر  طور که پیش همان
 بسیاری در شکست ۀدلیل عمد امرشود. این  غریزی جذاب محسوب می

زیبا، صمادقانه و عاشمقانه شمروع     نهایت بی مقاصدی با که را روابطی از
ست این سؤال در ذهن شما ایجاد شود، کند. ممکن ا شوند را بیان می می

یک خبر بد است؟ در پاس  باید گفمت ایمن مطلمب یمک خبمر        آیا این
خوب و یا بد نیست بلکمه یمک حقیقمت اسمت. بمرای توضمیح بیشمتر        

کنند،  ها در طول زمان نسبت به اتفاقات خوب و بد تطبیق پیدا می انسان
 اگمر  و کنمد؛  ممی  کمک زمین ۀها بر روی کر این قابلیت افراد به بقای آن

د، سالمت و رش حال در روابط و باشی  داشته شیرینی زندگی است قرار
نگونمه کمه   آشکوفایی را تجربه کنی ، بیشتر از هر کاری باید طبیعمت را  

شود این است کمه چگونمه    هست بپذیری . سؤالی که در اینجا مطرح می
ز قانون جمذابیت  که ا حالی توانی  روابطی در حال رشد ایجاد کنی  در می

عشمق   تمیمز تفماوت  افراد جدید مطلع هستی . در این راه گمام نخسمت   
قمرار   حلیمل تمورد ایمن مبحمث   اسمت. در اداممه  عشق حقیقمی  ول آ هاید
 رد.گی یم
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 ی حقیقیها عشقدر مقابل  دئالیای ها عشق

شده باشد،  با گذر زمان ممکن است در ذهن شما نیز این سؤال مطرح
در  رممانی آممردم عشمق   وجود دارد؟ در نگماه بسمیار از   لآهدیآیا عشق ا

ها بر  های در فیل  شود؛ اما شخصیت کرات دیده می ها به ها و فیل  افسانه
کنند.  ل را ایجاد میآههای اید عشق شده یطراحیش پی از وهایمبنای سنار

شود این است که یک انسان زمینمی   پرسشی که در این هنگام مطرح می
و چگونه  به دوش کشدمه  را  این تیمسنولبار انست چگونه خواهد تو

هما تجربمه    قصمه  یهما  تواند آن احساسی را تجربه کند که قهرممان  او می
و  تهمران  ،جانیآذربا ۀروزمری ها ، آیا انسانمشخص صورت به کنند؟ می
 ۀتما رابطم   برخوردارنمد  توانمایی ایمن  از  آشتی شیراز قهر وی ها کوچهیا 

 لیبمد  یبم )اثمر   مجنمون سرنوشت لیلی و  در که را ای عاشقانه و جادویی
را تجربه کند؟ در این ممورد لنمو بوسمکالیا اسمتاد      است شده نقل (نظامی

بسمیار کم  دیمده     لآهدیم نویسمد، عشمق ا   دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می
شمود، بایمد بمه     آرممانی شود، برای اینکه انسان تبدیل به یک عاشمق   می
ک کودک، حساسمیت یمک هنرمنمد، درک    پذیری ی مداوم انعطاف یمنوال

یک فیلسوف، میزان پذیرش یک شخصیت روحانی و صبر و تحمل یک 
بمر کمالم لنمو بوسمکالیا پرسشمی       بماره  نیم در ادانشمند را داشته باشد. 

تواند بمار مثبمت تممام ایمن      سایه افکنده است؟ چه کسی می یا برجسته
علمت تممامی   دوش بکشد؟ شاید هیچ انسانی زمینی بمه  ه محسنات را ب
همای ذکرشمده برخموردار     های ذاتی خویش از تمامی ظرفیت محدودیت

 لآهدیم ای هما  رسی  کمه عشمق   نباشد. در این نور الجرم به این نتیجه می
 ۀها خود را آمماد  با پذیرش این حقیقت انسان در این راستا وجود ندارد.

 دیگر وقتی سمطح توقمع   تعبار به. کنند می زندگی در ها شکست پذیرش
خود موجب سمرخوردگی   امرها بسیار باالتر از واقعیت است، این  انسان
این اسمت کمه    ماهیت راستین یوندپ این ها خواهد شد. در کست آنو ش
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ی هما  امما عشمق   شوند یمیافت  ها افسانهتنها در ل آهاید یها اگرچه عشق
 ندهست لآهاید غیر ها انسان ۀل که همآههای غیر اید در میان انسان حقیقی

 حیتصمح  ضمرورت در اداممه   .شود می دیده کرات به خاکی زمین روی بر
 .رندیگ یمقرار  یبررس مورد روابط عاشقانه ارتباط بانگرش در 

 
 هروابط عاشقان موردنگرش در  بازسازی تیاهم

دارنمد، راز داشمتن    اغلب مردم اعتقاد کند یمدکتر تل بن شهر بحث 
وابسمتگی  ل بمرای شمروع یمک    آهاید معشوق یافتن سعادتمند ۀیک رابط

باید اشاره شود ایمن ذهنیمت حمائز اهمیمت      نهیزم نیدر اعاشقانه است. 
بمرای  دهد.  سوق می روابطاست اما توجه را به سمت نگرشی اشتباه در 

های متفماوت   ارتباط با شیوه در دواک کارول تحقیق ۀنتیجتوضیح بیشتر 
را بمه علمت هموش     یشخصم  افراددهد، وقتی  ها نشان می تشویق انسان

دهند، ذهن نیمه هشیار فرد بر روی یک  تمجید قرار می سرشار وی مورد
قضاوت  شودیمه  سبب م نیاشود.  مقصد ثابت و مشخص متمرکز می

ایمن در حمالی   . باشمد  یمی ودود یابیارز کیفرد نسبت به عملکرد خود 
 ممورد دستیابی به یمک همدف    راه در ویاست که اگر سخت کار کردن 

خواهمد   نسبیاین فرد نسبت به عملکرد خود  ارزیابیقرار گیرد،  تمجید
کوشی خود لذت خواهمد بمرد و از    بود. در این حالت شخص از سخت

همایی کمه    صمورت مشمابه انسمان    یند عمل کردن خواهد آموخت. بمه آفر
 دارنمد،  موفمق  ۀل برای ایجاد یک رابطم آهمبتنی بر یافتن فرد اید نگرشی
 فمرد  اگمر  مشخص، صورت به. هستند آسیب وردم خود روابط در بیشتر
 رابطه عاشقانه یمافتن  یک ایجاد برای عامل ترین مه  که باشد داشته باور

آن ی وجمو  انسان مناسب است، او تمام تمرکز خمود را بمر روی جسمت   
خواهد گذاشت و نگرش یابنده را دنبمال خواهمد کمرد. در ایمن      شخص
شود. از  خود میپیوند در  وارد یک چالش سخت که او یزمان درشرایط 
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خود خواهد پرسید من حتما  فمرد مناسمب را در زنمدگی خمویش پیمدا      
سطح ام، این  ام. من حتما  در انتخاب خود اشتباهی را مرتکب شده نکرده

در بیشتر موارد منجر به بدتر شدن شمرایط خواهمد شمد و     از خردورزی
مبحمث در اداممه   ایمن   و جدایی یک رابطه باشد.انحطاط تواند عامل  می

 است. شده دادهبیشتر توضیح 
ها  زمان واقعیت به انسان مرور به ،در باال عنوان شد آنچهدر ارتباط با 

ل کمیاب نیستند، بلکمه وجمود نمدارد.    آههای اید کند که رابطه تحمیل می
باشمند   یابنده در مورد روابمط  نگرشیی اها دار اگر انسان وابستگی نیدرا

ها را به چالش خواهند کشمید.   های آن فرض د، پیشرخدادهای ناخوشاین
داشمته باشمند،    وابستگی به یک سازندهدر طرف مقابل اگر افراد ذهنیتی 

هما   کننمد، برداشمت آن   که شرایط سختی را در پیوند خود تجربه می وقتی
گذاری ، اما این  گونه خواهد بود که ما شرایط سختی را پشت سر می این

ود چراکه مما بمرای بهبمود ایمن اوضماع تمالش       وضعیت موقتی خواهد ب
ازای تالش خود بمرای   که در یآموز صورت مشابه دانش خواهی  کرد. به

گونه برداشت خواهد کرد که  شود، این حل یک مسنله ریاضی تشویق می
ممکن است وی در این زمان نتوانسته باشد تا مسنله را حل کند، امما او  

 یند حل مسنلهآجام داده است و از فرکوشش بسیاری را برای این کار ان
ریاضی  تتواند سؤاال برد؛ و امید دارد که حتما  در آینده می لذت می 

تواند تمأثیر   یند حل قضیه میآفر نگرش فرد بهدیگر  عبارت را حل کند. به
بسیار باالیی را بر نوع و کیفیت عملکرد او بگذارد. سؤالی کمه در اداممه   

در تالش برای سماختن یمک   این است که چرا گیرد  توجه قرار می مورد
هما در   دهنده و یا سازنده انسمان  پرورش نگرشقیاس با عشق حقیقی در 

کنند. در ادامه پاس  به این مطلب  یابنده را دنبال می رویکردغالب موارد 
 گیرد. قرار می یلمورد تحل

  و یاب یبع خصوصیات یریگ ها در شکل درگذشته به جایگاه رسانه
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صورت موازی یکی  ب در میان مردم عادی جامعه اشاره شد. بهیانیک
دهنمده و یما    پمرورش  نگمرش ترین عوامل که سبب عمدم تمرویج    از مه 

های عمومی بر روی ممردم   شود تأثیر رسانه سازنده در میان اشخاص می
ها  از رسانه ای یدهاست. برای تشریح بیشتر یکی از موضوعاتی که در عد

یمافتن   ،گیمرد  توجمه قمرار ممی    خانوادگی ممورد  های خصوص فیل ه و ب
رمانی اسمت. ایمن رویکمرد در بسمیاری از مموارد موجمب بمه        آ ۀمعشوق
شمود، چراکمه بسمیاری از     گیری نگرش یابنده در مخاطب خود می شکل
 ها اختالف تمام ۀهای عاشقانه با رسیدن عاشق به معشوق و خاتم داستان

ها فرضی را به  ح بیشتر این فیل . برای توضیشوند می زمان ه  ها چالش و
ل بمرای افمراد وجمود    آهکنند که تنها یک عشق اید القا می مخاطبین خود

کار بگیرد تا معشوقه  الش خود را بها عاشق باید تمام تدارد. در این راست
که این امر میسمر   یزمان در سایه  نیا رمانی خود را در زندگی بیابد. درآ
ایمن پیمام را بمه     موازی صورت بهرسد و  یم قصه به انتهای خود شود یم

زندگی که عشاق برای همیشه با یکدیگر شادمانه  کند یمخاطبین منتقل م
 عاشمقانه   یهما  قصمه  های خانوادگی و سریالدیگر عبارت خواهند کرد. به

شود. این در حالی است کمه   رسند که عشق شروع می زمانی به اتمام می
همای   یک غروب زیبا از دورنمای تپمه  در زندگی واقعی پس از تماشای

کنند. بمرای تشمریح بیشمتر،     های زندگی نمود پیدا می فراز، فراز و نشیب
هما شمروع    آن بما پایمان فمیل     یهما  یدشموار زندگی حقیقی مشکالت و 

عسمل   ی در زمان ماهپیوندبسیار ساده است که  صورت نیدر اشوند.  می
کردن عطش روزهای  با فروکش اماعاشقانه باشد؛ نآ دومسال اول و  و یا

شوند که شریک  این اندیشه گرفتار میها در زیبای آغازین زندگی، انسان
ست ها نیست؛ و این زمان، هنگامی ا ها فرد مناسبی برای آن احساسی آن

ینمد و  آیبه وجود م های حقیقی عشقشود و که زندگی واقعی شروع می
 شده است.  داده شریحتیشتردر ادامه ب طلبکنند. این م پرورش پیدا می
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در  ها معتقدند کمه  از انسان یا دهیتر اشاره شد، عد طور که پیش همان
ل خود باید به شهرها و کشورهای متفاوت آهبرای یافتن عشق اید تالش

 مموازی  صمورت  بمه . بیابنمد  را خمود  رمانیآ ۀمعشوق تا بتوانندسفر کنند 
نظر خود را پیدا  اند فرد مورد دارند که توانسته اعتقاد اشخاص از بسیاری

 نیم در اداده باشمند.    دسمت  کنند، اما ممکن است او را در یک اتفماق از 
ل وارد روابمط  آهها پس از تجربمه یمک عشمق ایمد     احتمال دارد آن راستا

را در پیونمدهای نموین خمود     یبماتر یزهای  جدیدی شده باشند و عشق
اسمت، بمیش از شمش     ییمادآور الزم بمه   مورد ینتجربه کرده باشند. درا

یک حقیقت اسمت   کنند و این دگی میزن زمین ۀمیلیارد انسان بر روی کر
 که بیشتر از یک فرد مناسب برای شما در این عال  وجود دارد.

ها و  این کتاب سعی ندارد تفاوت میان انسان ،افزون بر آنچه ذکر شد
 ممدت  طوالنی احساسی ۀفرد مناسب برای یک رابط یوجو ارزش جست

رابطمه  ع یمک  شمرو  بمرای  مناسب فردی انتخاب. دهد جلوه ارزش بی را
اسممت و در بسممیاری از ممموارد قبممل از بوسممیدن یممک ملکممه،  ارزشمممند
شمتار سمعی   این ایمن نو  وجود شوند. با های بسیاری بوسیده می قورباغه
شده  به رشد با فردی انتخاب رو ۀعاشقانرابطه  اهمیت ساختن یک دارد به

وه بر این در این کتاب کوشش شمده اسمت راهکارهمای    اشاره کند. عال
احساسی ممورد توضمیح و    پیوندشده در جهت رشد و نمو یک  تضمین

 ۀدهند یک رابط بررسی قرار گیرند. چراکه نتایج مطالعات متعدد نشان می
نیست، بلکه کامروایی  مناسب فردی کردن پیدادر موفقیت عسل ماه موفق
آن است. در ارتباط راهکارهایی خاص دراجرای حاصل وابستگی یک در
ذهن شما ایجاد شود، چگونمه  نچه ذکر شد ممکن است این سؤال دربا آ
رشد ، اس  باید عنوان شودپدر را ساخت.  رو به رشد پیوندتوان یک  می

در اداممه   ایجاد یک عشق فعال اسمت.  درگرواحساسی  ۀرابطو نمو یک 
 .رندیگ یمضیح قرار راهکارهای ایجاد یک عشق فعال مورد تو
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 یک عشق فعال خلقراهکارهای 

که دو من تبدیل به یمک   یزمان در ،است یادآوریی الزم به شانیپدر 
 یکمدیگر  با بودن، باه  یکدیگر، با زوجین پویش ۀشوند، با محسن ما می
 شده انتخاب ۀرابط یک دیگری، برایخود کردن وقف و کردن سپری زمان
طمول  در ایمن اممر   این اسمت کمه   خطیر ۀنکت تباطار ین. درایابد می تعالی
 وابسمتگی شب و یا در زمان یک یا دو سال اتفاق نخواهد افتاد، یک  یک

  اسمت. بمه   نآ ساختن ها تالش طرفین برای اسی حاصل سالموفق احس
دادن است.  حال ر رخداد نیست بلکه همواره در شق یکع ،یگرد عبارت

 ۀسمادگی قمرار دادن حلقم    بمه  بختاین نور پرورش یک رابطمه سمفید  در
 اممور  انجمام  بما  هما  انسمان  بلکمه  نیست، یکدیگر دستان روی بر ازدوا 

 اداممه در کننمد.  روابطمی موفمق ممی    پرورش به شروع مشترک صورت به
 شمناخته  یبمرا  ازیشدن به ن قیتصد یبرا ازیاز ن نگرش ضرورت تبدیل

 .ردیگ یمجهت خلق یک عشق فعال مورد تحلیل قرار در شدن
 

 ی شطناخته بطرا  ازیط شدن به ن تصدیق یبرا ازیاز ن کردیرو رییتغاهمیت 

 نشد

، تغییمر  شود یمعشق فعال توصیه که برای ایجاد یک  نخستراهکار 
برای شدن است.  شناختهشدن به نیاز برای  تصدیقرویکرد از نیاز برای 

 از مداوم شدن تصدیق و ییدبسیاری از زوجین تمایل به تاتوضیح بیشتر 
 تمالش  بما  مغایرت در رویکرد این. دارند را خود احساسی شریک سوی
 شدن ییدتا برای نیاز ارتباط دراین. است رابطه یک در شدن شناخته برای
 تایید مورد برای تالش این باوجود رسد، می نظر به طبیعی پیوند یک در
 چراکمه . دهمد  نممی  شمکل  را سمال   ۀرابط یک اساس و پایه گرفتن قرار

 اجرایمی  قابلیمت  ممدت  طموالنی  در گرفتن قرار تایید مورد برای کوشش



 معجزۀ روانشناسی مثبت    121

 

 

د محمدو  بمه  منجمر  رویکمرد  این این، بر عالوه. دهد می دست از را خود
شود. چراکمه ایمن    شدن ظرفیت فرد برای افشای رازهای درونی خود می

هایی را که از سوی شریک احساسی  ها حرف شود انسان نگرش منجر می
ی از خیلم  مشمابه  صمورت  بمه . نگذارنمد  راکاشمت  به را نشوند ییدخود تا
 زوجمین  نآ در که است پیوندی عاشقانه ۀدارند یک رابط ها اعتقاد انسان
کنند. شاید این رویکرد چهمارچوب سسمت    دیگر را تصدیق مییک دائما 

هایی باشد که با خشت عشق نوبنیاد ساخته شمدند و بما    بسیاری از خانه
این نگرش یمک رویکمرد متفماوت     در این راستاریختند.  گذر زمان فرو

کمه   یزممان  در گمر ید  عبمارت   نظر اشتباه است. به نیست، بلکه یک نقطه
خود را تصدیق شدن و نه شناخته شدن قرار  پیوندزوجین پایه و اساس 

 . شوند می خود ۀدهند، درگذر زمان منجر به نابودی رابط می
 خواهید می نویسد، اگر دیوید اشنارک در کتاب ازدوا  عاشقانه می

دارید، مماهیتی کمه بمه آن احتیما        عسل زنده نگاه عشق را بعد از ماه
است. پیوند دارید داشتن سطح باالتری از عالقه آغازین برای شروع یک 

 و اند بوده رابطه در طوالنی مدت برای که هایی زو  ۀمطالع وندیپ نیدر ا
 طمول  در ها آن دده می نشان کردند می تجربه را عاشقانه روابطی کماکان

 از ایمن رو انمد.   خود همواره بر روی صممیمیت تمرکمز داشمته   وابستگی 
تموان   شود ایمن اسمت کمه چگونمه ممی      برخوردار می اعتبارسؤالی که از 

گمرو   صمیمیت را در یک رابطه بیشتر کمرد. پاسم  بمه ایمن پرسمش در     
 ۀشناخت زوجین نسبت به یکمدیگر اسمت. در ایمن راسمتا بیمان آزادانم      

بهتر زوجین نسبت بمه یکمدیگر    شناخت موجب ها اندیشه و تاحساسا
ها،  گذاشتن احساسات و اندیشهبه اشتراک منظور از مورد  دراینشود.  می

ممان   العاده و دستاوردهای عمالی  تنها به اشتراک گذاشتن موضوعات فوق
هما   طور در مورد موضوعاتی است کمه نسمبت بمه آن    نیست، بلکه همین
ن، برخی مطالب که ممکن است مما  هایما ورد ضعفمغرور نیستی ، در م
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ارتبماط مطمننما  بیمان ایمن      ها احساس شرمندگی کنی . درایمن  مورد آندر
طمی  اهد افتاد، دربسمیاری از مموارد در  مسائل در برخورد اول اتفاق نخو

پنج یا ده سال از یک ازدوا  نیز بمه اشمتراک گذاشمتن رازهمای فمردی      
ها به خمود فرصمت    طی زمان انسانر دردیگ عبارت هد بود. بهمشکل خوا

مورد خمود موضموعات متفماوت را    دهند و بیشتر در ناخته شدن را میش
موازی با شناخت بیشتر زوجین نسبت  ۀیو، به شبارهدر این کند.  افشا می

در  موازی صورت بهتر از خود دست میابند. به یها به آگاه به یکدیگر آن
هما ارتبماط    آن میمت بیشتر زوجین،صاشنارک با گذر زمان و کالم دیوید

 تموان نسمبت بمه    بنابراین بسمیار ممی   کنند؛ تجربه میجنسی بهتری را نیز
ن بود اگراز ذات روابط همراه باعشق آگاهی بی مدت خوش روابط طوالنی
 شمدن و  جهمت شمناخته  ها در های انسان درادامه علل ترس داشته باشی .
 گیرند. می توجه قرار مورد داحساسات خوها و اندیشه ی  ابراز آزادانه

ها  د، آننکن ها رازی را افشا می قتی انسانو آنچه ذکر شد در ارتباط با
تواند منجر به عدم توافق و  پذیرید. افشای یک حقیقت می خطری را می

یمک   در بسیاری از مموارد ایمن   نیا وجود ناراحتی در یک رابطه شود، با
موجمب بمه    ردن حقمایق بمرمال کم  آزردگی موقت است. در طرف دیگر 

 ۀدیگر بیان آزادانم   عبارت  . بهشود یمدت م کسب نتایج مثبت در طوالنی
 شود ناراحتی به منجر مدتکوتاه در است ممکن احساسات و ها اندیشه

 مطمرح  اکنمون  که سؤالی. شد خواهد روابط رشد عامل بلندمدت در اما
 هسمتید،  خود پیوندهای از کیفیتی چه خواهان شما که است این شود می
 موفممق ۀطممراب یممک یمما و ممموقتی خمموب احسمماس یممک خواسممتار آیمما

 و گمرفتن  قرار تایید مورد برای تالش سایه این در هستید؟ مدت طوالنی
. باشد گیر انرژی و سخت تواند می دیگر های انسان دادن قرار تأثیر تحت

 شمریک  توسمط  بخواهمد  فمرد  اگمر  بمود  خواهمد  تمر  ساده دیگر عبارت به
ه در کم  رویکردی بنابراین شود؛ شناخته بهتر خود ای حرفه یا و احساسی
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شود، نگرشمی   مدت منجر به ایجاد روابطی مستحک  و بادوام می طوالنی
است که منجر به شناخته شدن بهتر فرد و نه صمرفا  تمالش بمرای ممورد     

 این مبحث در ادامه بیشتر تشریح شده است. .شود یم گرفتن قرار ییدتا
پذیر  احساسی موفق به معنای پذیرش آسیب پیونده خالص صورت به

بودن در بسیاری از موارد است. این رویکرد بدین معنی است که درگذر 
های خمود   ترین قدرت ترین آرزوهای خود را افشا کنی ، قوی زمان عمیق
هایمان را به اشمتراک بگمذاری . بمرای     ترین ضعف طور بزرگ را و همین

معنای شرح و توضیح دادن خود واقعی  به ال س ۀتشریح بیشتر، یک رابط
ارتبماط تمالش بمرای     هایش اسمت. درایمن   ها و قدرت فرد با تمام کاستی

شناخته شدن در مقابل تالش برای تحت تأثیر قمرار دادن دیگمران قمرار    
گیرد. در این نور ممکن است این سؤال در ذهن شما ایجاد شود، اگر  می

 و هما  ضمعف  ۀاز بیمان صمادقان   دارم احساسی ۀفردی که من با وی رابط
ممن اشمتیاقی بمه     همای  کاسمتی  مورد در شنیدن با و نبرد لذت های  قوت

مدت با من نداشته باشد، چه باید کرد؟ چمه   طوالنی وابستگیایجاد یک 
داند را دوست نداشمته باشمد؟ در    شود اگر وی آنچه در مورد من می می

 شود. یها پرداخته م این پرسش یها ادامه به پاس 
هما   های باال باید توضیح داده شمود، وقتمی انسمان    در پاس  به پرسش
کنند احتمال اینکه یک  های خود را صادقانه ابراز می احساسات و اندیشه

 ایمن  وجود با شود، می بیشتر مراتب به کنند تجربه را رشد حال در ۀرابط
 اگمر  مقابمل  طرف در. ندارد وجود رابطه در موفقیت برای تضمینی هیچ
هما و   تمأثیر قمرار دادن فمرد مقابمل و بیمان قمدرت       ها تنهما بمه تحمت    آن

ممدت   طموالنی  پیونمد ها در یک  دستاوردهایشان توجه کنند، شکست آن
همای   وقتی فرد به ابراز احساسات و اندیشه از این روقطعی خواهد بود. 

صورت کلی شریک احساسمی وی   پردازد، درگذر زمان و به خویشتن می
تمری از   اس محبت بیشتری خواهد کرد، چراکه او سطح عمیقبه او احس
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و بما گمذر    در ایمن راسمتا  صمیمت و اعتماد را به اشترک گذاشته است. 
 مبحثکنند، این  های صادق اشخاص دیگر را بهتر جذب می زمان، انسان

طور  کند، بلکه همین میان افراد صدق می ی عاشقانهدر مورد روابط  تنها نه
ها نیز صادق است؛ بنابراین در  دوستانه و روابط کاری آن در مورد روابط

هما خمود را آزادانمه     ها و یا افراد، وقتی انسمان  ارتباط با روابط میان گروه
مراتمب   هما بمه   ین آنکنند احتمال رشد و شکوفایی پیونمدهای بم   ابراز می
 شود. بیشتر می

انمه  هما بمه بیمان آزاد    طمور کمه انسمان    افزون بر آنچه ذکر شد، هممان 
پردازند تا بهتمر شمناخته شموند، بایمد      های خود می احساسات و اندیشه

تالش فعالی داشته باشند تا شریک احساسی خود را نیز بهتمر بشناسمند.   
مانند آشمنایی بما نوشمیدنی و یما گمل       این بینش شامل درک جزییاتی به

 او، همای  تمرس  و آرزوهما  شمناخت  خمود،  احساسمی  شریک ۀموردعالق
نیاز برای گذران در خلوت خود،  ایی از قبیل زمان موردهنزما با آگاهی

 ۀنکتم  خصوص نیدر ازمان صحبت کردن و لمس کردن همدیگر است. 
 بمه  وابسمته  یکدیگر از زوجین عمیق شناخت که است این اهمیت حائز
 از زوجمین  درک شمود  ممی  سمبب امر این. ندارد پایان ۀنقط و است زمان

 نیم ادرکامل نشود. دیویمد اشمنارک   نیز سال سی یا و ده طی در همدیگر
ته شمدن  دام برای شمناخ معنای اجازه دادن ما  نویسد، صمیمت به می باره

شدن  شریک ،شناخته شدنسوی فردی دیگر است. منظور ازکامل خود از
ها تمایمل کاممل    است که زوجین نسبت به اشتراک گذاشتن آن اطالعاتی

طور  های ما نیست، همین ضعف نقطهندارند. این امر تنها مربوط به بینش 
 ارتباط نیشود. درا ها می های انسان توانمندیبا نقاط قوت و ییشامل آشنا

 یمک در تضمادها  به ظهور ۀاجاز عشق فعالراهکار دیگر برای ایجاد یک 
 ادامه بیشتر تشریح شده است.این مبحث در است. وابستگی
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 به تضادهانمود دادن  ۀاجازارورت 

ها روابط بمدون   در نگاه بسیاری از انسانالزم به ذکر است در مقدمه 
صمورت مموازی یکمی از     شموند. بمه   ل محسوب ممی آهتضاد روابطی اید

های رایج اشتباه در مورد روابط موفق ایمن اسمت کمه پیونمدهای      نگرش
ارتباط  کنند. دکتر گاتمن دراین گونه تضادی را تجربه نمی سعادتمند هیچ

ها کامال  طبیعی هستند.  های بین انسان و اختالف دهد تضادها توضیح می
بمین افمراد    یهما  ها و اختالف کند، مشکالت، چالش او بیشتر تشریح می

ایمن رویکمرد    وجمود  ها آسیب برسمانند، بما   توانند تل  باشند و به آن می
هما   شدن با تضادها باید مبتنی بر آمموختن از آن  اشخاص در زمان مواجه
 تواند منجر به رشد و نمو یک رابطه شمود. او  میباشد. این نگرش خود 

   دهد بسیار مه  است تا به روابطمان اجازۀ توضیح میارتباط  نیدر ا
 نشان گاتمان تحقیقات نتایج مشخص صورت به. بدهی  بودن انسانی

 متوسمط  صورت به. بینند می خود به را نمو و رشد که پیوندهایی دهد می
یک رخمداد منفمی و یما تضماد را تجربمه       ،هر پنج رخداد مثبت ازای در
دهد روابطی که بیشمتر و یما کمتمر از     یشرح م او  در این موردکنند.  می

کننمد، ظرفیمت    نسبت پنج به یک رخدادهای مثبت به منفی را تجربه می
شده رشد و نمو را ندارند. برای تشریح بیشتر به مثالی که در ادامه آورده 

 است توجه کنید.
اند را  آمده نیاتازگی به د  ها نوزادانی را که به بیمارستان در بسیاری از

هما   نیماز آن  در محیطی استریل شده و با حدی مناسب از اکسیژن ممورد 
کنند. این دوران با توجه بمه شمرایط نموزاد زممان کوتماهی       نگهداری می

محمیط عمادی بازگردانمده    و مدت کودک به مادر  خواهد بود و در کوتاه
ن نور، اگر نوزاد پس از تولد به مدت چند سمال در اتماق   شود. در ای می

ازاین مدت به محیط عمادی آورده شمود او    داری شود و پس قرنطینه نگه
ها در محیط  بیشتر درزمانی که انسان وضیحیقینا  بیمار خواهد شد. برای ت
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 یهما  یممار یبها با قرار گرفتن در معمرض عواممل    عادی هستند بدن آن
صمورت مموازی،    شود. به تر می پردازد و قوی ز خود میمختلف به دفاع ا

ها در روابط قمرار نگیرنمد، در طمول     اگر افراد در معرض تضادها و تنش
 تقابل از خالی روابط دیگر عبارت به. شد نخواهد تر قوی ها آن ۀزمان رابط

خواهند بود. در این نموع از   پذیر آسیب و اعتماد غیرقابل چالش، ۀتجرب و
کننمد و از   های خود را سرکوب می اد غالبا  احساسات و اندیشهروابط افر

در مقابمل   روابمط ایمن  در ایمن راسمتا   ورزنمد.   شناخته شدن امتنماع ممی  
 پذیر هستند. انکار و احتمالی آینده آسیب های غیرقابل چالش

ترین مقاالت در ارتباط با روابمط   یکی از مه ذکر شد  آنچهافزون بر 
د. امرسون به چاپ رسی 2212دو امرسون در سال موفق به قل  رالف وال

مشمت امتیماز    در یک دوست، من خواهان یمک  :نویسد در مقاله خود می
گموی  موافمق   نیست ؛ و یا خواهان فردی نیست  که با تمام آنچه ممن ممی  

باشد. آشنایی که من خواهان آن هست  یک دشمن زیباست، انسمانی کمه   
کشد و به حرکمت   را به چالش میدر شاگردی من برای یافتن حقیقت، م

دهد. برای توضیح بیشتر دشمن زیبا بمه فمردی گفتمه     جلو سوق می روبه
خوانمد و   را به مباشرت فرامی ای که ما اندازه شود که عاشق ماست، به می
خالی از تضاد، همیچ   پیوندورزد. در یک  ای که با ما مخالفت می اندازه به

الزم اسمت بمه ایمن سمؤال     ابستگی این ودشمن زیبایی وجود ندارد. در 
دهیمد،   پاس  داده شود، داشتن چه فردی را در یمک رابطمه تمرجیح ممی    

 از و اسمت  صمادق  کمه  انسمانی  یما  و کند؟ ییدفردی که همیشه شمارا تا
 ی شده انتخاب دوست فردی چه است، برخوردار تمامیت از باالیی سطح

شماست؟  زندگی ی دهیبرگزشود؟ و چه فردی شریک  شما محسوب می
که از هرگونه تضماد خمالی باشمند،     ندروابطی نیست موفقبنابراین روابط 

هما بمین    کاکحها، تضمادها و اصمط   بلکه در همه اشکال از روابط چالش
 ۀتوانند در جهت ایجاد یک رابطم  ها میتضادزوجین وجود دارند؛ و این 
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در  ی ورزیدنامتناع از دشمن تیاهمدر ادامه سالمت حائز اهمیت باشند. 
 .ردیگ یمروابط مورد بررسی قرار 

 
 یامتناع از دشمن تیاهم

امتنماع   تاهمیم  از روابمط  در تضمادها  ۀارتباط باتجربم جان گاتمن در
توضمیح   هنگمام  نیم در ااو  ورد،آیمم  انیم سخن به م یاز دشمن دنیورز
توان احتمال طالق در بین زوجین را بر مبنای سنجش میزان  دهد، می می

 ۀاو در مطالع ارتباط  نیا بینی کرد. در پیش 21۹با دقت ها  دشمنی بین آن
میان خود را تشریح  های تقابل خواهد می اختالف دارای زوجین از خود

وجمود احسماس دشممنی و یما      نویسد یم باره  این کنند. جان گاتمن در
ها نمود  ارزش بودن فرد مقابل که ممکن است در زمان تشریح چالش بی

بینمی   ترین پیش تواند مه  ی یک رابطه مضر است و میپیدا کند بسیار برا
 در بمد  ۀصورت موازی این احسماس یمک نشمان    باشد. به نآ انیپا ۀکنند

شمود   مدت است و موجمب ممی   موفق طوالنی پیوند یک ساختن راستای
ارتباط توضیح  لذت نبرند. دکتر جان گاتمن دراین خود ۀزوجین از رابط

هما   و تضادها بسیار مه  است تا تموهین  ها دهد در زمان ایجاد چالش می
کنار گذاشته شموند و بمر روی شمریک احساسمی خمود تمرکمز شمود.        

ها بود و سپس با نظر و یا  انسان شناسارزشمند است تا قدر راستا یندرا
، در زمان پیدایش کند یمبیان خواص مخالفت ورزید. در ادامه او رفتاری
  صوصی نگاه داشته شوند. بمه نظرها خ ها ضروری است تا اختالف چالش
 تواننمد  ممی  خمود  خمودی  بمه  رابطه یک در اختالفات ۀدیگر تجرب  عبارت
 احسماس  بما  هما  مشماجره  این وقتی که است حالی در این باشند، دشوار

شمود. بمرای    ها افزوده می آن شدن تر پیچیده به شوند می ادغام شرمندگی
ی یکمدیگر فریماد   تشریح بیشتر وقتی زوجین در مقابمل دیگمران بمر رو   

ارزش بودن فرد مقابمل را در مقابمل    کشند و احساس دشمنی و یا بی می
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گذارنمد، در   پمروا بمه نممایش ممی     گروهی از دوستان و یا اقوام خود بمی 
 هما مخمرب و بمه    های آن تواند برای رابطه دارند که می مسیری قدم برمی

تمن توصمیه  بازگشت باشد. در ایمن راسمتا جمان گما     احتمال باال غیرقابل 
را در وابسمتگی  نظر که ظرفیت رشد و نمو یمک   کند لحظات اختالف می

 .یددار  خود پنهان دارند را مخفی و خصوصی نگاه
دهد در زمان  افزون بر آنچه ذکر شد نتایج مطالعات مختلف نشان می

صورت کلی مردهما، انتقمادات را در    نظرها بین زوجین، به ایجاد اختالف
کنند خمود را از   کنند و سپس سعی می ز آن تجربه میتری ا شکل پیچیده
های رایج برای ایمن کمار امتنماع     ها حفظ کنند. یکی از راه گزند نکوهش
 صمورت  بمه  کمه  است درحالی این. است کردن صحبت ۀورزیدن از ادام

 تری راحت پذیری مشکل زناشویی برگشت ان ایجاد یکزم در بانوان کلی
کنند. در ایمن   منفی به مثبت تجربه میرا از حالت احساسی احتمالی 

نور تالش برای شناخته شدن و ایجاد آگاهی از تجربیات متفاوت از یک 
تواند راهگشا باشد. در این زممان مطمرح کمردن     مجادله برای زوجین می

وجمود آممده و     نظر به چگونگی آموختن از اختالف مانند هایی به پرسش
بماالیی برخموردار    بهایرابطه از  گیری از آن در جهت رشد و ارتقا بهره
ارتباط یکی از مؤثرترین راهکارها در جهت ایجاد آرامش  شود. دراین می

در زمان ایجاد چالش و جلوگیری کردن از ایجاد تنش بیشتر، در آغوش 
وجود آمده اسمت. در   بل و ابراز تأسف کردن از مشکل بهگرفتن فرد مقا

میان زوجمین پرداختمه   فتاری درادامه به تشریح یکی از دالیل خشونت ر
 .شود یم

خشمونت رفتماری در میمان    بیشتر یکی از دالیل رایمج  برای توضیح 
بار شما بر روی  ، هرچند وقت یکپردازم یزوجین با اکرام به این سؤال م

یما   کنیمد و  ها توهین ممی  زنید؟ به آن شناسید فریاد می هایی که نمی انسان
دهید؟ در بسیاری از موارد اشخاص  احساس دشمنی را از خود نشان می
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دهند که با افرادی که غریبمه هسمتند    کارهایی را با عزیزان خود انجام می
تر بمودن و احسماس نزدیکمی     ارتباط راحت دهند. دراین هرگز انجام نمی
تواند علتی برای ابراز خشونت باشد؛ امما   می عزیزان خودبیشتر کردن با 

هایی که بیشمتر از هممه    بت به انسانسؤال اینجاست که چرا؟ چرا ما نس
شناسی  بیشتر بمدرفتاری   هایی که نمی عاشقشان هستی  در قیاس با انسان

هما هرگمز نبایمد     برمبنای قانون تایتانیوم، انسانی وابستگ نیدر اکنی .  می
ها نزدیک هستند انجام دهنمد   کاری را با افرادی که ازنظر احساسی به آن

صمورت   بمه  د.نم ده ا نزدیک نیستند انجام نممی ه که با اشخاصی که به آن
انکمار از روابمط    غیرقابمل اختالفمات بخمش طبیعمی و   ها و چالش خالصه

تفاوت میان روابط موفق و رو بمه رشمد و    نهیزم نیدر امختلف هستند، 
 ممدیریت  ۀنحمو  و اختالفات ۀروابط رو به نزول و نابودی در پشت پرد

 حمل تضمادها در روابمط ممورد     یهما  کیم در ادامه تکن .است نهفته ها آن
 .رندیگ یقرار م یبررس
 

 اهداف مشترک داشته باشید!

بماور  ( 2216 ۀدهم افشا شدن نتایج مطالعات مظفر شریف )تا قبل از 
صورت فمردی،   ها و یا به مردم در جهت حل تضادها در روابط بین گروه

تالش برای قرار دادن افراد صاحب مشکل با یکدیگر در یمک محمیط و   
 موردها برای صحبت کردن در مورد مشکالتشان بود. در این  ب آنترغی

بر این بود که با در کنمار هم  قمرار دادن افمرادی کمه در      محققین فرض 
 مشمکالت  یکدیگر با ها آن ۀمذاکر ۀتضاد با یکدیگر قرار دارند و درنتیج

. شد می انجام تماس فرضیه مبنای بر کار این. شد خواهد حل طرفین بین
 روانشناسمی  ۀمطالعات گوردن الپورت، در دانشمکد  ۀجینت درگاره ان این

 مظفر بعد سال بیست اما گرفت؛ شکل 2236 ۀده در هاروارد دانشگاه
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گشما باشمد. در    توانمد مشمکل   نشان داد که این راهکار الزاما  نمی شریف
 گیرد. یقرار م تعمق مورد شریف مظفر ۀادامه نتایج مطالع

دهد در تماس قرار دادن افمراد   ف نشان مینتایج مطالعات مظفر شری
ها را حل  تنها اختالفات بین آن های دارای مشکل با یکدیگر نه گروهو یا 
تواند موجب تشمدید و پیچیمدگی    کند بلکه در بسیاری از موارد می نمی
ارتبماط توضمیح    مظفر شریف دراینشتر تضادهای بین افراد شود. دکتربی

 وجمود  لآهایمد  ۀیک رابطم وجود ندارد و اگر یلآهدیا پیونددهد هیچ  می
. اسممت فممراوان تضممادهای ۀتجربمم منمموط بممه نآ وجممود باشممد، داشممته
منمموال  بممهوابسممتگی یممک کنممد، در او بیشترتشممریح مممی ارتبمماط ندرایمم

هما خمود    چمالش  نیم ا وجمود  بما  انکاری تضادها وجمود دارنمد،   غیرقابل
هما در   ایمن تقابمل  روابط شوند.  شتریشدن بتر تحک موجب مس توانند یم

شوند و سمپس در   صورت مشکالت کوچک شروع می د بهری از مواخیل
 ایمن  شمریف مظفردکتر ۀعقیمد  کننمد. بنما بمه    زمان تشدید پیمدا ممی  طول 

 سال سه یا دو گذر از پس یا و اول سال طولدر است ممکن ها اختالف
جهمت   ادامه راهکار پیشنهادی ایشان دردر . کنند پیدا نمود رابطه یک از

 یمد های صاحب اختالف ممورد بازد  حل مشکالت بین طرفین و یا گروه
 گیرد. قرار می

ترین عاممل بمرای رسمیدن طمرفین      دهد مه  دکتر شریف توضیح می
مشمترک اسمت.    اهمداف صاحب اختالف به یک توافمق جمامع داشمتن    

همای گونماگون بمه     دیگر وقتی دو فرد و یا دو گروه بما نگمرش   عبارت به
کننمد در   اعال تالش می یهدف ته هستند و برای دستیابی بهیکدیگر وابس

وجمود دارد. در   هر تموافقی به  دستیابی احتمال مشترک تالش این ۀسای
ها در جهت سماختن   برای زو  انوندیاین نور داشتن یک هدف معنادار م

 پرورش نمونه عنوان به. است برخوردار باالیی اهمیت از موفق ۀیک رابط
قلممداد  بمرای زوجمین   عنوان هدف متعالی مشمترک   ند بهتوا یم فرزندان



 معجزۀ روانشناسی مثبت    111

 

 

هما مسمنولیت پمرورش     شود. این در حالی است که در بسیار از خانواده
در شمرایط مناسمب کمودک     یوندپدر این فرزندان با مادر خانواده است. 

 گماتمن  جمان . شمود  اطمالق  زوجمین  بمین  اتصمال  ۀعنموان حلقم   باید به
ها، زن و مرد نوعی  ترین شکل از ازدوا  ر قوید نویسد، می ارتباط دراین

ها معنای عمیقی از زندگی، امید و شوق  کنند. آن عشق فعال را تجربه می
نمور   در ادامه در موضوع این گذارند. را همواره با یکدیگر به اشتراک می

 است. شده دادهفردی بیشتر توضیح  درک تنوری
ر ممورد خمود   هما ذهنیتمی را د   بر مبنای تنموری درک فمردی، انسمان   

 این ۀسای در. است واقعیت در ها آن عملکرد ۀکه بر مبنای نحو سازند یم
 بما  هما  آن پردازنمد،  ممی  کودکان از مراقبت به والدین که درزمانی تنوری
 فرزندانشمان  بمه  حتما  که رسید خواهند نتیجه این به خود رفتار ۀمشاهد
 فرزنمدان  و دینوالم  بمین  ۀعالقم  شود می سبب امر این. هستند مند عالقه

 نگماه  در را عشق ما است ممکن بیشتر توضیح برای. شود بیشتر مرور به
عشمق کماری را انجمام     نآ یبمرا  اگمر  اما کنی ، احساس فردی برای اول

نممدهی ، درگممذر زمممان از ارزش عشممق آغممازین کاسممته خواهممد شممد.  
گمذاری در یمک    ارتباط بر مبنای تنوری درک فردی اگر ما سمرمایه  دراین
 گونمه  ایمن  مما  برداشت خویش، رفتار ۀنداشته باشی ، با مشاهدستگی واب

در رابطه برای ما از اهمیت باالیی برخموردار نیسمت.    نآ که بود خواهد
عشق فعمال ممورد    کیخلق  یدر راستا اتییبه جز مبادرتارزش  ادامه
 .ردیگ یمقرار  ینیبازب

 

 !دارد حضور جزییات در عشق

پمس از   میمان اخبمار  گی عادی خود و در ها در زندشاید شما نیز بار
آورد؛ امما نتمایج مطالعمات     برجام شنیده باشید، پول با خودش عشق ممی 

قیمت و یما   دهد عشق در یک کشتی تفریحی گران مدون علمی نشان می
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در یک انگشتر الماس حضور ندارد. برای توضیح بیشتر امکاناتی کمه بما   
هما   ر سطح رضایتمندی انسانمنجر به او  موقتی د آیند یپول به دست م
 از خمود  ۀشموند امما بما ممرور زممان افمراد بمه سمطح پایم          از زندگی می
مادی الزاما   های داشته شرایط این در. گردند بازمی زندگی از رضایتمندی

عشق  میان نیدر اشوند.  مدت نمی منجر به ایجاد عشقی فعال در طوالنی
همای   عمادت  یوند پ نیدر اشود.  به جزییات آن حاصل می تمایلفعال در 

 و یکمدیگر  بمه  هما  آن های نگاه و ها آن های تماس مانند به ها، زو  ۀروزان
عشمق   کیم  جماد یدر جهمت ا  باالیی ارزش از مشترک غذایی های وعده

هممای  . پیتممر فرانکممل در مممورد ارزش شممادی فعممال برخمموردار هسممتند
ای  ثانیه یکوچک سظاهر کارهای به :نویسد میای درطول یک روز ثانیه سی
مانند یک بوسه، آغوش و یا فرستادن یک پیام برای شمریک احساسمی    به

سطح رضمایتمندی زوجمین از   هایی عمیق در ایجاد تفاوت نجر بهخود، م
ممکن است این سؤال در ذهمن شمما    هنگام نیادرشود.  روابط خود می
به جزییات  خود را عالقهتوان  چگونه میوابستگی یک درایجاد شود که 

 گیرد. می قرار بررسی طوف کرد. در ادامه پاس  به این پرسش موردمع
تر اشاره شد تمرکمز بمر روی جزییمات در روابمط      طور که پیش همان

بمه   میمل  وابستگی  این شود. در احساسی موجب شکوفایی یک پیوند می
ست. بمرای تشمریح   ا ما ۀهای روزان دار پرسشجزییات در یک رابطه وام

مانند، روزت چطور بود؟ و یما در   هایی به سیدن سؤالبیشتر زوجین با پر
 زنمدگی  ۀکردی؟ و با پیگیمری اممورات روزممر    مورد چه چیزی فکر می

. شموند  می خود مورد در بیشتری جزییات افشای به منجر یکدیگر عادی
تری از عشق  دقیق ی نقشهدرنهایت اطالعات بیشتر منجر به شکل گرفتن 

بمه   مبمادرت بمه اهمیمت    نگاه نامداران عل  در بررسیدر ادامه شود.  می
  .شود یم یوجو جستضور خداوند ح اتییجز

 ایشان گذاران فیزیک کوانتوم است. ون درروی یکی از بنیان لودوینگ
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 ای نامه ،شتین فیزیکدان معروفینروزی برای آلبرت ا
خواهد انیشتین را با  دهد که می نویسد. او در نامه خود توضیح می می

شد آشمنا کنمد. او    ای جدید از عل  محسوب می نتوم که زمینهفیزیک کوا
پردازد؛ و درنهایت با  تفصیل به تشریح فیزیک کوانتوم می در نامه خود به

شتین دران زمان، وی اشاره به نیاز خود بمرای  اینبه شهرت بسیار  عنایت
ن روزگمار از منمابع   آ شمتین در ینکند. چراکمه ا  حمایت اینشتین از او می

شمتین پمس از دریافمت ناممه و     ینمند بود. ا مالی و تبلیغاتی بهره مختلف
. دهمد  ممی  دیگر ای نامه با را درروی ون لودوینگ ۀنام جواب آن، ۀمطالع
 بمه  ممن  ندارم، کوانتوم فیزیک به ای عالقه من نویسد، می خود ۀنام در او

 کمه  اسمت  ایمن  دارم عالقه آن به من که مبحثی ندارم، ای عالقه جزییات
 روی در ون وینمگ  لود. بدان  هستی خلقت درزمان را خداوند کراتتف

خداونمد  " :کنمد  ن نقمل ممی  آ نویسمد و در  برای انیشتین می دیگر ای نامه
 ".جزییات حضور دارددر

صورت کلی وقتی صمحبت از یمک پیونمد     بهافزون بر آنچه ذکر شد 
 گماتمن  جمان . است دوستی عمیق ۀشود منظور ایجاد یک رابط موفق می

 سماده  حقیقمت  یمک  من تحقیقات قلب در" :نویسد می خصوص نیدر ا
 ".انمد  شمده  بنما  عمیق هایی دوستی ۀهای موفق بر پای زدوا ا دارد، وجود
 لحظات از بردن لذت جهتدر متقابل احترام یک ایجاد کار این از منظور
 خموبی  بمه  را هممدیگر  موفمق  همای  زو  دیگمر  عبمارت  به. است مشترک

  گمره  صمیمانه خود زندگی های نقش پود و تار میان در اه آن. شناسند می
همای شخصمیتی، امیمدها، رؤیاهما،      ن از خصملت زوجمی  ایمن . اند خورده
ها احترامی پایبنمد و   ها و عدم عالیق یکدیگر آگاه هستند. آن مندی عالقه

غالمب  تنهما در  ل هسمتند و ایمن شموق را نمه    استوار را برای یکدیگر قائم 
ظاهر کوچک هرروز و همه روز نسبت  اقدامات به کارهای بزرگ بلکه با
جزئیات شکل مراقبت ازدیگر عشق با   عبارت کنند. به به یکدیگر ابراز می
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گیرد. منظور از این کار تالش برای شناختن و شناخته شدن در مورد  می
توان عشق و عالقمه را بمرای    موضوعات کوچک است. از این طریق می

بمه  پمرداختن   در ایمن نمور  حفظ کمرد.  تگی وابسسالیان طوالنی در یک 
از واقعیت زیبا زندگی نقش یک تصویر وپود تارریز  یها جزییات و گره

یابی در روابط ممورد توضمیح قمرار    در ادامه اهمیت نیک .کند یرا خلق م
 .ردیگ یم
 
 ساز باشید! ویینیک

 یوجو جست  یابی به معناینیک شد که درقبل توضیح داده طور همان    
ذکمر   تمر  شیطور که پ همان زمینه نیدر ا در زندگی است. ها یخوبال فع

ن آ خواص منجمر بمه رشمد و نممو     یتیماه ایاز فرد و  داشتیشد گرام
 ایم و  یها قدردان خوب انسان که یوقت یصورت مواز خواهد شد. به دهیپد
ممرور سرنوشمتی    به ها یخوبو  ها زیبایی ستند،یدر روابط خود ن ها ییبایز
دیگمر اگمر شمکرگزار محسمنات و      عبارت زوال نخواهند داشت. به جز به

در مسمیر   زممان  ذربا گ ما ۀرابط نباشی .پیوند رخدادهای خوب در یک 
شوربختانه این پایان بسمیاری از  در این سایه سقوط قرار خواهد گرفت. 

ها در پیوندهای خمود را   نیکیها  زمان انسان مرور  روابط است. چراکه به
توانند  تر زوجین می برای تشریح افزونپذیرند.  شده می تضمین یا گونه به

جای تمرکز بر روی خشکی رفتار شریک احساسمی   بهوابستگی در یک 
هما   مشابه آن یقهخود، بیشتر بر روی نظ  رفتاری او متمرکز باشند. به طر

تا  تمرکز کنندطبعی شریک احساسی خود  توانند بیشتر بر روی شو  می
در راه سماختن یمک عشمق     از این رور او را فریبنده بپندارند. اینکه رفتا

در شمریک احساسمی    خصوصیتیمانند، چه  به یهای پرسیدن سؤال ،فعال
و چه حقیقت خوب و زیبمایی   ؟وجود دارد که من قدردان آن هست  من

 . شود یمبرخوردار  یا ژهیواز اهمیت ما وجود دارد؟  پیونددر مورد 
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اتفماقی نیسمت کمه     امراین اال الزم به ذکر است در ارتباط با مطلب ب
ماننمد در   ها که پایمدار ممی   روند و آن مرور از بین می بسیاری از روابط به

کننمد و درواقمع در روابمط خمود      پیوندهای خود رشدی را احساس نمی
التی که سؤا بیشتر که است این امر این ۀاند. یکی از دالیل عمد شده اسیر
هما   آن  پمی  ی از موارد مقاصد خوبی نیز درو در بسیارپرسند  ها می انسان

دهنمد کمه همیچ     وجوهایی سوق ممی  ها را به سمت جست قرار دارند، آن
شموند تما    ها منجر ممی  کنند. این پرسش فرصتی برای رشد را پدیدار نمی

انمد را   مقابل چشمانمان قرار داشتههایی را که همواره در ها و نیکی حسن
های رشد و نممو یمک رابطمه نادیمده گرفتمه       تا ظرفیتنبینی . در این راس

در " :نویسمد  در کتماب خمود ممی    بماره  نیم در ا ،خواهند شد. رابمرت ام 
بسیاری از مواقع ما در پی یافتن حقیقت هستی  و سمپس حقیقمت و بمر    

 تما  منتظمرم  ممن ! بمرو  کنار گویی  می او به ما و کوبد می ما ۀروی در خان
 اوقمات دیگر در بسیاری از   عبارت به "وبد!ام بک حقیقت بر روی در خانه

همای اصملی هویمدا     در مقابل چشمانمان قرار دارد؛ و یکمی از راه  نیکی
هایی است که مارا به سممت تعمالی و رشمد در     سازی آن، پرسش سؤال

 ۀهای موفمق تنهما در رابطم    زو  ،این وجود بادهند.  یک رابطه سوق می
این مبحمث در   ،دارند یبرمضاعف یک گام م ها آن. نیستند یابخود نیک

 است. شده  دادهادامه بیشتر توضیح 
در اغلب موارد  ،سدینو یمبا روابط موفق در ارتباط تل بن شهر  دکتر

 زیم سماز ن کیم ندر روابمط خمود   بودن  ابیکیعالوه بر ن موفق یها زو 
مثبت نسبت بمه   لیتخ توانند یاست که افراد م یمعن نیامر بد نیباشند. ا

را که  یمحسنات توانند یها م آن گرید  عبارت داشته باشند. به شیخو ندهیآ
در  گمر ید یهما  که انسمان  را ینقاط قوت ایوجود ندارند و  یدر زمان فعل
شدنشان  محققدهند و سپس موجبات  صیرا تشخ اند دهیها ند وجود آن

در  نزیبود که ماروا کمال  یهمان کار نیا یصورت مواز را فراه  کنند. به
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و  هما  یها، توانمنمد  حسن یرد دانش آموزان خود انجام داد. او بر رومو
را  هما  تیم ن ظرفآ و سپس کرد یآموزان تمرکز م انشرشد د یها تیظرف
بلکمه   رد،یپمذ  ینهفته را م یها تیتنها ظرف نه عشق ،از این رو. ساخت یم
در اداممه  برای توضیح بیشتر این مطلب  .کند یمبدل م تیها را به واقع آن
 .شود می پرداخته موفق های زو  روی بر موری ساندرا ۀمطالع امعانه ب

تحقیق خود از زوجین متفماوت خواسمت تما نقماط     ا موری درساندر
های یکدیگر را ارزیابی کنند. در ادامه او از افرادی کمه   قوت و توانمندی
هما را   همای آن  شمناختند درخواسمت کمرد تما قمدرت      این زوجین را می
دهمد   زیابی قرار دهند. نتمایج مطالعمات وی نشمان ممی    موردسنجش و ار

های دیگران  صورت شبیه به ارزیابی یکدیگر را به محسناتهایی که  زو 
شرایط زندگی نسمبتا   ها تخمین زده بودند، در های آن ینسبت به توانمند

همای   همایی کمه قمدرت    خوبی با یکدیگر قرار داشتند. عالوه بر این زو 
تری نسبت به حد سمنجش دیگمران در ممورد     ایینیکدیگر را در سطح پ

کردنمد   ها ارزیابی کرده بودند، روابط موفقی را تجربه نمی های آن توانایی
همایی کمه    انجامید؛ و درنهایت زو  ها به جدایی می و غالبا  پیوندهای آن

سمممطح ارزیمممابی سمممطحی بممماالتر ازیکمممدیگر را دری هممما توانمنمممدی
هما ارزیمابی کمرده     و اقموام نزدیمک آن   هایشان توسط دوسمتان  توانمندی

این حقیقمت کمه    ی ازکردند. با آگاه بودند، روابطی عاشقانه را تجربه می
همای منطقمی بماالتر     های زوجین در گروه سوم نسبت به ارزیابی ارزیابی

گذاری کرد. بعمدتر   را توه  مثبت نام نآ یکرد، ساندرا مور نمود پیدا می
برگزیمد. بمرد    کردارن را برای این نوع از برد لیتل عبارت خیالی درخشا

  از سوی موری مخالف بود، او بر ایمن عقیمده   توه ۀلیتل با انتخاب واژ
تنها توه  نبموده   های همدیگر نه های زوجین از توانمندی بود که ارزیابی
مبنای رسمالت پویمای   راکه آن سنجش براقعی بوده است. چبلکه بسیار و

 خالصمه  صورت به .است بوده روشنشان ۀزوجین و در جهت خلق آیند
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بودن در روابط یاب نیکبرای گام نخست که توضیح داده شد  طور همان
ارتباط گرفتن در  دومگام در این مورد . مثبت استهای  ظرفیتتوجه به 

مورد رخدادهای مثبت است. این امر در نور مطالعه شلی گیبل در اداممه  
 شده است.  بیشتر توضیح داده

رخدادهای مثبمت  با  ارتباط ل ای، درابل، از دانشگاه یو سی شلی گی
 زنمدگی  مثبمت  رخمدادهای  بمه  زوجمین  واکمنش  ۀدهد. نحو توضیح می

 هما  آن ممدت  طموالنی  روابمط  موفقیت میزان برای مناسبی ۀکنند بینی پیش
کند،  صحبت می نآ مورددر گیبل که موضوعی مشخص صورت به. است
 نیم ادر. اسمت  زنمدگی  مثبمت  دهایرخمدا  بمه  فعمال  ۀهای سمازند  پاس 

، شیلی گیبل در تحقیق خود، شرایطی را برای زوجین متصمور  خصوص
کند که ترفیع  آید و بیان می ن یکی از زوجین به منزل میآ شود که در می

درجه گرفته است. این در حالی است که زوجین آگاهی دارند کمه ایمن   
خوردار است؛ و شخص ترفیع مقام و درجه برای فرد از اهمیت باالیی بر

بموده و درنهایمت آن را    نآ آوردنبرای مدتی طوالنی منتظمر بمه دسمت    
العممل از سموی    از عکمس  یوهشم  چهمار اتخاذ کرده است. در این حالت 

شده است. حالت اول، حالمت مخمرب و    بینی شریک احساسی فرد پیش
شود. در این حالت شریک احساسی فرد هیچ عالقمه را   منفعل نامیده می

دیگر بمه صمحبت کمردن    موضوعی خود نشان نخواهد داد و در مورد  از
 .اند قرارگرفته حیمورد تشر ها تیوضع ریدر ادامه سا خواهد پرداخت.

ن پمس از ابمالغ خبمر دسمتاورد     آ حالت دوم، شرایطی اسمت کمه در  
ترفیع، شریک احساسی فرد پاس  خواهد داد، این بدین معنی است کمه  

برای سپری کردن با یکدیگر خواهی  داشمت؟!   ه  زمان کمتری را ما باز
کاری را انجام دهی ؟ و یما در ممورد    هایمان چه و حاال باید در مورد بچه

 نآ اریبسم احتمال   به کند یتعطیالت چه خواهی  کرد؟ و سپس او بیان م
را از دست خمواهی  داد. ایمن حالمت، وضمعیت مخمرب فعمال نامیمده        
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 تمرین  رایج این. شود می عنوان نفعلم ۀشود. حالت سوم حالت سازند می
ان زوجین است، در این حالت فرد پس از شمنیدن  می در دادن پاس  نوع

العماده اسمت، بسمیار عمالی      فوق مطلبخبر ترفیع پاس  خواهد داد، این 
خوشحال هسمت . درنهایمت حالمت چهمارم،      خیلیاست و من برای تو 

لمت، شمریک   گمذاری شمده اسمت، در ایمن حا     حالت سازنده فعمال نمام  
 قضمیه دهد. تو ترفیع مقام گرفتی، ایمن   احساسی فرد با هیجان پاس  می

العاده است، بیشتر توضیح بده چه اتفماقی ر  داد؟ و حماال چگونمه     فوق
اوضاع بهتر خواهد شد و یا ما باید این اتفاق را جشن بگیری . اجازه بده 

العماده   اد فوقیک رخد  با دوستانمان تماس بگیرم و به بیرون بروی . این
تالش کردی و به شایستگی مستحق  نآ آوردناست و تو برای به دست 

یمک   دهد هر توضیح می نهیزم نیدر ااین ترفیع مقام هستی. شیلی گیبل 
 پیاممدهایی های واکنش نشان دادن به یک پیشامد مثبت با خود  از روش

 ۀز دوررا به همراه دارد، اما روش چهارم که بسیار سازنده اسمت، بعمد ا  
 مبحمث کند. این  می پیدا نمود کمتر زوجین عموم بین روابط در عسل ماه

 شده است.  در ادامه بیشتر توضیح داده
جمایی کمه هیجمان و    پیونمد  برای توضیح بیشتر، در آغاز شروع یک 

 مثبمت  رویدادهای به فعال ۀالعمل سازند شوق تازگی وجود دارد، عکس
مثبمت   همای  اتفماق  بمه  واکنش از التح این. افتد می اتفاق بیشتر زندگی

شمود   شود. این موضوع سبب می برای اکثر مردم با گذر زمان کمرنگ می
ایمن   یهما گران مدت نزول پیدا کند. امر ها در طوالنی میزان موفقیت رابطه

 در روابمط  از بسمیاری  ممورد  در فعال ۀاست که روش پاس  دادن سازند
 احساسمی  روابمط  شمامل  تنها ما الزا موضوع این و کند؛ می صدق زندگی

توانند در مورد اتفاقمات   ها می دیگر انسان ارتعب به. شود نمی زوجین بین
های اقتصادی، مشتریان  مثبت مربوط به خانواده، دوستان، والدین، فعالیت

 حائزاهمیمت  ۀنکت. کنند اتخاذ را فعال ۀو یا موکلین خود برخورد سازند
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 باشمند،  جعلمی  توانند نمی و باشند ادقانهص باید ها پاس  که است این اما
زممان   ممرور  خوبی بشناسد به را به شریک احساسی شما، شما اگر چراکه
این روش مفید واقع نخواهد شد. دراین شرایط اگر پاس  صادقانه دیگر 
 .شد خواهد رابطه یک وتعالی رشد موجب باشد، ۀفعال سازند ۀیوش و به

یادآوری شمود وقتمی یمک اتفماق     الزم است افزون بر آنچه ذکر شد 
ن از زنمدگی  موقت سطح رضایتمندی انسما  یا گونه دهد، به مثبت ر  می

گردد. چراکه  سپس مجددا  به سطح اولیه خود بازمیکند و افزایش پیدا می
توجه نسبت به غالب رخدادهایی که در طبیعت اتفماق   دانی  که بیما می
تمندی فرد از زندگی در ابتدا و افتند، تأثیر آن پیشامدها بر سطح رضای می
 از خمود  ۀبمه سمطح پایم    فردصورت موقتی مثبت خواهد بود و سپس  به

 بما  سازنده فعال پاس  که کاری. گشت بازخواهد زندگی از رضایتمندی
آن روشنای  شود می موجب که است این دهد می انجام مثبت رخداد یک

براین اولین تأثیر یمک  اتفاق مثبت تا مدت بیشتری به زندگی ما بتابد؛ بنا
بت ایمن اسمت کمه سمطح رضمایتمندی انسمان از       مث ۀپاس  فعال سازند
 دارد. تری باال نگاه می ت طوالنیزندگی را برای مد

العمل فعال سازنده، موجب رشمد روابمط بمین افمراد      ، عکسعالوه به
صمورت صمادقانه بما رویکمرد      شود. برای توضیح بیشتر فردی که بمه  می

رشد روابط  جریان وارد دهد، می پاس  مثبت رخداد یک به فعال ۀسازند
شود. درنتیجه همر دو سموی یمک رابطمه از آن سمود خواهنمد بمرد.         می

فعال سازنده نسبت بمه رخمدادهای مثبمت زنمدگی      ۀیوزوجینی که به ش
همای سمخت    همای مثبتمی را بمرای زممان     دهند، درواقع ظرفیت پاس  می

های  شرایط در زمان ایجاد چالش آورند. در این زندگی خود به وجود می
تخریمب   تنهما  نمه هما   احتممالی در بیشمتر مموارد روابمط آن     (انکارناپذیر)

کند. این در حالی اسمت کمه زوجینمی کمه      شوند بلکه بهبود پیدا می نمی
تفاوت هسمتند، در زممان ایجماد     نسبت به رخدادهای خوب یکدیگر بی
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سیاری از موارد روابط کنند و در ب چالش شرایط دشوارتری را تجربه می
 . کنند پیدا میها رو به نابودی سوق  آن

 
 کنید! ایدار خلقپعادات 

خاصیت روابط موفق  مهمترین اشنارک و جان گاتمن دیویدر کالم د
یوند راهکمار دیگمر   پدر این است.  خود ۀکوشش طرفین برای ارتقا رابط

 صورت نیدر اایجاد یک عشق فعال خلق عادات پایدار است.  در جهت
ایجاد و حفظ یک عشق فعال نیازمند کار و تعهد مداوم است. چراکه در 
دنیای امروزی، بدون تبدیل یک عمل به عادتی مشخص و انکارناپذیر از 

هما   کاسته خواهد شد. در کالم استیفن کاوی، انسمان  نآی ضرورت اجرا
نوان ع کنند. به عنوان اولویت دوم تلقی می کارهای مه  و نه ضروری را به

همای غمذایی خمانوادگی و یما      نمونه برای بسیاری از افراد صرف وعمده 
سپری کردن زمان با اعضای خانواده، از اهمیت باالیی برخوردار اسمت،  

این اشخاص با دریافت یک تماس کاری،  از این رواما یک الزام نیست. 
 بمه  را خمانواده  بما  گذرانمدن  بمرای  زمانی یا و خانوادگی شام یک ۀبرنام

هما   ی آنیک عادت مشمخص بمرا   بهه اهیتم این اگر اما اندازند؛ می عویقت
آن بداننمد،   شرایطی خود را موظف به انجمام شده باشد و تحت هر تبدیل

کار کاسته نخواهد شد و این امر خود بقمای عشمق    نآ تیهرگز از اولو
 ها را تضمین خواهد کرد. آن
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 آخر کالم

د به شما وابسته است، به این حقیقت یکن دنیایی که در آن زندگی می
اگر خواهان  ارتباط نیدر اکنید.  که شما به چه میزان از خود مراقبت می

شمادی   زیباتر هسمتید، خمود نممود زیبمایی و    جهانی شادتر و  یا ایران و
 سرنوشمت همواره به خاطر داشته باشید شما نسبت به  از این روباشید؛ 

باشمید؛   موظمف  ت به همر فمرد دیگمری   خود مسنولید، قبل از اینکه نسب
قبل از کمک به دیگرانی که به یاری شما نیاز دارند، هممواره در   بنابراین
، چراکه این امر پایه و اسماس سماختن جهمانی    دستگیر خود باشیدآغاز 

بهتر است. در جهت آسان کردن بیشتر امور برای خود اقدام کنیمد و بمه   
هن خود در این راه مراقبمت کنیمد.   یاد داشته باشید که باید از جس  و ذ

همای خمود را    یکاسمت و  ها نقصبه یاد داشته باشید که شما یک انسانید، 
هممواره ورزش   ،خواب مناسب داشته باشید .بگیرید آغوشصمیمانه در 

 داشمته  یماد  به. دهید قرار خود ۀکنید و عمل مراقبه را در اقدامات روزمر
، بمه یماد   ت خود را آزادانه ابراز کنیمد نظرا و عقاید بتوانید باید که باشید

داشته باشید که باید در جهت پرورش روابط خود گام برداریمد، بمه یماد    
داشته باشید که چه اموری برای شمما در زنمدگی بسمیار حمائز اهمیمت      

های حقیقی در اعمماق روح   ظرفیتبه یاد داشته باشید  تی. درنهاهستند
فراتمر از  کنیمد،   خمود عبمور ممی    امن هیحاش آنجا که ازشما نهفته است، 

ای که انگار هنوز آنجا  گونه شده است به  های شما پنهان ها و نگرانیترس
را حس  نآ تر شیپدان  که آنجا حضور دارد، چراکه حضور دارد. من می

، چراکمه ممن   نهفتمه اسمت   هم  دان  این قدرت در دیگمران  ام و می کرده
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ام. درخششممی کمرنممگ از  معجممزه کممردن دیگممران را نیممز تجربممه کممرده
یمابی    را می نآ کهزمانی  های موازی در ما وجود دارد که تنها در ظرفیت

گوهر وجود خود را جمال دهیمد،   در این نور کند.  شروع به درخشش می
خمود را ارزشممند    یاهما یرؤ د،یم کن دیم به ام لیخود را تبدی ها افسوس
را  یزندگ یروزها د،یخود کن یبه اهداف زندگ لیها را تبد و آن دیشمار
 جهمانی  ترجمانو خود  دیسرنوشت خود باش ی، مالک قطعدیکن ریتسخ

 .شوید تر مهربانو  تر بخشنده
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 شر روزگار از شاهکارهای ادبیات جهان منتشر کرده است:ن   

o پدا   ا ی  قهروانیی اسم گابری  گااسیا وااکر، ترجم ، اد سال تنهایی 

o ی استما ی    گابریت  گااستیا وتااکر، ترجمت      ندی تد،  ک ی ب  سرهنگ ناو  نمی
 پدا قهروانی

o سدوین ت لیژ ، گابری  گااسیا وااکر، اسما ی  قهروانی پدا 

o   وقایع دحظ  ب  دحظ  یک قد  از قب  ا الم شده، گابری  گااسیا وااکر، اسما ی
 قهروانی پدا

o  ی استما ی  قهروتانی   گابری  گااسیا وااکر، ترجم  ،رشتدی ددننرال را هراا
 پدا 

o ی اسما ی  قهروانی پدا گابری  گااسیا وااکر، ترجم  های وبا،  صق سال 

o  ی وحمداضا ااهدا  گااسیا وااکر، ترجم  پاییر پدا ساالا، گابری 

o  ی کیدور  پااسایردم ، نوزه ساااواگد، ترجم 

o ی  بدادرضا اوزددشترجم ساااواگد،  نوزه ، ورر تیثیر شده 

o ،ی  بدادرضا اوزددشساااواگد، ترجم  نوزه   بینایی 

o  ی ن رین و یدیرانگ ورگ، نوزه ساااواگد، ترجم 

o  ی کاوه یررانی ن ب باددازاا و بلیمدندا، نوزه ساااواگد، ترجم 

o  ی کیدور  پااسایکدای، نوزه ساااواگد، ترجم 

o ی وحمد اارق ائی ی  م رفدرچ  یارراش ، نوزه ساااواگد، ترج 

o  ی کیدور  پااسای   شرق بهص ، جا  اشداین بک، ترجم 

o  ی گی د پااسای بهص ، تدنی ودای ن، ترجم 

o  ی قدسی گلریرترجم )رو جلدی(، ای، وایئدبنچی،  رایاچ  شیص 

o ی نتازنین  ها )برنده جایره ساورس  ودام(، جا  وک گرگدا، ترجمت   حدی سگ
 سیی ادلهی 

o ی رکدر ح ین (، ن یب وحفدظ، ترجم 9122رنده جایره ندب  اربی دان  بدنام )ب
 فرشد  اف لی -شمق نباری

o ُی کیدور  پااسای    کیصدت )ترجم  شده از ودن اسپانیددی(، ترجم ر 

o ی ورضی  د رویشااددت بروند ، ترجم   ،جین ایر 

o  ،ی ورضی  د رویشااددت بروند ، ترجم شردی 


