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چکیده
هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفها گلهوههای وگلهدیرا بهر گسها

شهرره اههار هاهاا مساهه باگح ها

خوشبخسا شهر گصفهاا بود .پژوهش حاضر کیفا بوده و گه روش تحلی محسوگ گسسفاده شهده گسه  .مامعه
آماری گین پژوهش هااا مساه دگرگی گح ا
دسسر

خوشبخسا ه سرد و اموا آمهاری ب صهورت امواه گیهری در

گاسخاب شدهگاد .ممعآوری گطلاعات با گسسفاده گه پرسشرام گح ا

خوشبخسا بهااوگا (تقها هگده و

شادمهری )0318 ،و همچرین مصاحب صورت گرفس گس  .دگدههای مومود در  1مصاحب  ،تماما  518دقیق
و ممعاً  011برگ گسهساادگرد  A4و به صهورت دسهسا به رشهس تحریهر

مصاحب رگ در مدتهماا  21ساع
درآمده گس

ک مفهومبردی و سپس هیر مفهومساهی شد .برگی پایهایا و روگیها پهژوهش گه سه سوسهاهی

پژوهشهر ،گسساد رگهرما و محققاا دیهر گسسفاده شد .اسایج تحلی دگدهها شام  01مقول گصلا گس

ک گیهن

مقول ها عبارترد گه :عشق ،سهاهگاری ،گحسهرگم ،گذشه  ،همکهاری ،خودسهاهی ،مهدیری  ،قراعه  ،کرسهرل
هیرااات و گح اسات ،سکوت ،تحصیلات ،رگهدگری ،صبر ،وگقعبیرا ،ح م هلل  ،گاعطهافپهذیری ،حمایه
گمسمههاعا ،اهههرش متب ه و ری ه
تمایزیافسها هااا دگرگی گح ا
دگشسن معرایا گهگح ا

پذیری ک ه مهمتههرین آاههها عشههق ،سههاهگاری و گحسههرگم گس ه و در

خوشبخسا ب یار مؤثر بوده گس  .یافس ها اشاا دگد ک خوشبخسا در گهدوگج

عشق ،ساهگاری و گحسرگم گس

ک هومین با دیهدگاه معرهوی و گخلهاقا و بها گارهام

رفسارهای مولد خوشبخسا در حضور دیهرگا با گهدوگج ساهاده خود ،آا رگ تشکی مادهرد.
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مقدمه
گهدوگج ی

اهاد گمسماعا گس

ک اقش مهما در عملکرد مامع گه طریق فرگهم

آوردا ب سری برگی گرضای ایاههای عاطفا ،گقسصادی و روگاا گعضای آا دگرد(دیک وا،
 .) 2103گهدوگج و رگبط هااشویا مزی های هیادی برگی هومین و فرهادگاشاا دگراد ،گما
فروپاشا هادگا هااشویا با گفزگیش مشکلات روگاا و کاهش سلام
موقعی

م مااا و گف

گمسماعا و گقسصادی برگی هم گفرگد درگیر ،فرهادگا ،هااا و مردگا رگبط دگرد

(گاتمن .)2103 ،گگرچ مطالعات ب یاری در گرتباط با گهدوگج گارام شده گما بیشسر گین
پژوهشها بر روی روگبطا ک رضایسمرد و بلردمدت ه سرد تمرکز اکردهگاد ،بلک روی
مسغیرهایا تمرکز کردهگاد ک مای گه هم پاشیدا گهدوگجها ه سرد ( ایمسز .) 2100 ،ب
عبارتا درحالاک برخا گهدوگجها ب طلاق ماگارامد ،تعدگدی گهدوگجها هم ومود دگراد
ک سالم و پایدگر باقا ماماارد و گخیرگً در دایا گرگیشا پیدگ شده گس

ک ب مای تمرکز بر

عوگم مؤثر بر طلاق هم رگا ،بر روی گهدوگجهایا ک پایدگر و رضایسمرد ماادهگاد ،تمرکز
کرده گس (خر س مهر و محمدی.)0318 ،
گهدوگج خوشبخ

مسشک گه عوگملا ماارد :تعهد ،گحسرگم ،صمیمی  ،گعسماد و  ...گس

ک در غیاب آاها هادگا هااشویا با مشکلات مدی روبرو ماشود( فاطیما ،گمم 2102
) .تمرکز بر گیرک چ عوگملا مای پایدگری گهدوگجها و گح ا
آا ماشود ،مای ب دس

خوشبخسا و رضای

در

آمدا تصویری ماگردد ک ماتوگاد در گمر گیراد و ترویج

گهدوگجهای پایدگر و رضای بخش باگح ا

خوشبخسا در مامع ساهاده باشد.

ب عبارتدیهر گگر پژوهشهرگا بسوگارد عوگملا رگ شراسایا کررد ک گهدوگج رگ بر روی م یر
موفقی

قرگر مادهد ،موگمع ماتوگارد ارخ پایینتری گه طلاق ،گفزگیش دوگم ،پایدگری و

رضای

خوشبخسا بیشسری رگ در گهدوگج تررب کررد(ایمسز.) 2100 ،

و گح ا

گه سویا وگلدین بخشى گه هادگى فرهادگا رگ تشکی مىدهرد و هموگره ب عروگا گلهویى
برگى آااا مح وب مىشواد .تقلید کودکاا گه وگلدین گمرى گاسخابى ای

 ،هیرگ ماهی
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گا اا ب گوا گی گس

ک ب طور طبیعى ب گینسو قدم برمادگرد ،پس خوگه ااخوگه وگلدین

موردتوم فرهادگا قرگر گرفس و سب

هادگا و گح اساتشاا در هادگا مشسرک کااوا

توم آاها قرگر ماگیرد(فرشادی .)0312،روگبط هااشویا رضای بخش و همرگه با
گح ا
سلام

خوشبخسا در فرگهم آوردا اسایج متب
روگاا متب  ،سلام

ب یاری برگی گعضای خااوگده گهممل

بداا و رشد ،کارآمد ه سرد .گین گح ا

خوشبخسا در

روگبط هااشویا ،محیطا م اعد رگ برگی کودکاا فرگهم ماآورد و همچرین رشد و سلامسا
گعضای خااوگده رگ گرتقا مادهرد(میخالیس یااوف.)2105 ،
خوشبخسا و رضای

گین گح ا

همچرین ماتوگاد ب فرهادگا گاسقال دگده شود و

وگلدین؛ علاگلخصوص مادرگا ک همیش ب عروگا گلهویا برگی فرهادگا بودهگاد ،در گاسقال
گین گح ا

اقش ب زگیا دگراد (صیدی .)0311 ،هااا 0ایما گه ممعی

مربیاا خااوگدهها و فعالاا مامع گاد و سلام

کشور ،مدیرگا و

آاها ،پای سلامسا ایما گه ممعی  ،خااوگده و

مامع رگ تشکی مادهد (پرویزی و فاطما .)0355،ها یکسا مومودی گس
دگمن خود گفرگدی ب مامع تحوی دهد ک گه برکاتشاا ا ی

ک ماتوگاد گه

مامع بلک مامع ها ب

گرهشهای وگلای گا ااا کشیده شواد و ماتوگاد عکس آا باشد(یزدخوگسسا .)0312 ،ب
دلی اقش ح ا
ضروری گس

و خطیر ها در موگمع بهبود موقعی

چرگک ب دابال آا حس رضای

هااا و تلاش در گین رگه گمری

و خوشبخسا در هادگا هااشویا رگ ایز

اسیر دگرد.
یکا گه عوگم شراسایا گح ا

خوشبخسا در هومین تعیین ژاوگرگم گس  .ژاوگرگم

ها شام گطلاعات گولی خااوگدگا ماارد تعدگد گهدوگجها ،تعدگد فرهادگا گه هر گهدوگج،
ترتیب تولدها ،سن و مرگ برگی هر فرد ماباشد و برخا گه آاها ایز همچرین روگبط بین
گفرگد و گطلاعات مربوط ب گخسلالات ی

خااوگده ماارد گعسیاد ب گلک  ،گف ردگا و بیماری

رگ در بر ماگیراد .با گسسفاده گه آا ماتوگا تصاویر اامحدودی رگ برگی هر فرد و یا خااوگده
. Women
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رگ وگرد امود و ی

آلبوم خااوگدگا گیراد امود .ژاوگرگم گمکاا تهی و ب گشسرگکگذگری
خااوگده رگ در هبااهای مخسلف

گزگرشهای مخسلف درباره گطلاعات مربوط ب گعضای ی

گه ممل فارسا ،فرگهم ماکرد( .هورق .)0351 ،در وگقع ژاوگرگم(شررهاهار) ک ب عروگا
ی

گبزگر سررشا و بالیرا ،ی

آا ب دس

مادهد ی

دید وسیع و پااورگمی

دربارهی خااوگده و تعام گعضای

شیوه ترسیما برگی ساهماادها گابوها گه گطلاعات ممعآوری

شده در خلال سررش خااوگده و پیدگ کردا گلهوهای مومود در خااوگده گس

ک

موردگسسفاده وسیع خااوگده درمااهرگا و پزشکاا خااوگده گس ،
بررسا محققاا در مورد کیفی

گهدوگجهای بلردمدت گغلب با مصاحب گه عوگم

شراخس شده در تحقیقات کما ساخس شده گس  .مرور گین تلاشها مسغیرهای خاصا رگ
کشف کرده گس

ک هومین رگ در ی

رگبط پایدگر اه مادگرد و گین گمر با پرسیدا

سؤگلات باه پاسخ گه عوگم شراخس شده ب دس

ماآید (آپلسوا ،بوهم)2110 ،؛ برابرگین

صمیمی

رگ ب عروگا یکا گه عوگم مهم در گهدوگج

ب طور متال تحقیقات کما ممکن گس

بلردمدت شراسایا کرد؛ گما تحقیقات کیفا معرای صمیمی
(باچااد ،کاروا .) 2110 ،در گین پژوهش و با توم ب گهمی
گسسفاده شده گس

رگ برگی هومین کشف ماکررد
گین موضوع گه تحقیق کیفا

ک اسایج حاص گه آا ماتوگاد ب طور مؤثری بیااکررده ویژگاهای

گلهوهای وگلدیرا در هااا مساه باگح ا

خوشبخسا ،باشد.

روش پژوهش
با توم ب ماهی

موضوع ،روش پژوهش حاضر ،روش کیفا گه اوع تحلی محسوگیا

ماباشد .گسسفاده گه رویکرد گسسقرگیا ک گه آا با عروگا تحلی محسوگیا مسعارف هم اامبرده
شده گس  ،بیشسر همااا ضرورت مایابد ک گطلاعات کافا درباره ی

پدیده ومود ادگرد

و محقق ماخوگهد دگاش همیر گی لاهم رگ در گین خصوص فرگهم کرد .گین شیوه تحلی
محسوگ بیشسر ب دابال تقلی گطلاعات و توصیفا دقیق پیرگموا ی

موضوع گس  .در گیررا
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هدف تحقیق گسسقرگیا کم

ب پدید آمدا یافس های تحقیق گه طریق توم ب مضامین
(توما  .)2111 ،0گین گمر بدگا معرا گس

ک محقق با

رموع ب دگدههای مورد مطالع  ،ب تدریج آاها رگ خلاص کرده تا دراهای

ب گصلاترین

م لّط و مسدگول در دگدهها گس

مفاهیم و مضامین مرتبط با تمایزیافسها تحقیق دس

پیدگ کرد .در روش تحلی محسوگی

گسسقرگیا پژوهشهر گه ب کارگیری طبقات گه قب تعیینشده گمسراب ماورهد و در عوض
گماهه مادهد ک طبقات و اامشاا گه دروا دگدهها بیروا آیرد .در گین روش ،ب مای گیرک
شروع گردآوری دگدهها ب گت کا ب فرضیاتا باشد ک گه دل ی
اقط شروع آا بر گسا

اظری بیروا آمده گس ،

سؤگل و هدف پژوهش گس  .در گین پژوهش ،تحلی محسوگی

کیفا با رویکرد گسسقرگیا ،دس یابا ب گهدگف تحلی رگ دابال کرده گس .
مامع آماری پژوهش حاضرکلی هااا مساه دگرگی گح ا

خوشبخسا شهر گصفهاا

ماباشد .در اموا گیری مطالعات کیفا گفرگدی گاسخاب ماشواد ک بسوگارد بیشسرین کم
رگ در فهم ی
دسسر

پدیده گارام دهرد .اموا آماری در گین پژوهش ب صورت اموا گیری در

گاسخاب شده گاد .گبسدگ باتوم ب هدف در گین پژوهش یعرا مطالع کیفا گلهوهای

وگلدیر ا بر گسا

شرره اهار در هااا مساه با گح ا

مساه دگوطلب شرک

در پژوهش ک دگرگی گح ا

خوشبخسا در ی

فرگخوگا گه هااا

خوشبخسا و رضای

در هادگا

هااشویا خود بوداد و تمای ب همکاری دگشسرد ،ثب اام ب عم آمد و پس گه تکمی
پرسشرام مقیا

گح ا

خوشبخسا بااوگا تقاهگده و شادمهری( )0318و بعد گه تصحیح و

تف یر پرسشرام گفرگدی ک امره خوشبخساشاا بالاتر گه  012بود ک در وگقع خط برش
خوشبخسا ه

و باتوم ب ملاکهای ورود ک شام  -0هوج بودا -2 ،محدوده سن

هااا  25گلا  -3 ،88تمای دگشسن ب مصاحب  -5 ،حدگق  8سال گه هادگا مشسرک آاها
گذشس باشد ،گه میاا آااا  1افر گاسخاب و ب مصاحب دعوت شداد.

Thomson
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مصاحب با گسسفاده گه سؤگلات مورداظر و هم و با هدف پژوهشهر گارام و سپس بر روی
کاغذ پیادهساهی شده گس  1 .مصاحب گارام شد و مصاحب ها ب طور کام  ،صریح و
قاب فهم ،مکسوب اموده و ب بررسا گلهوهای وگلدیرا پردگخس شد.در هر مصاحب ب
تعدگدی مقول گصلا دس

یافس شد و تعدگدی مقول فرعا هیرمرموع آاها قرگر گرفسرد ک

عام خوشبخسا در گین بااوگا بوداد .سپس ب تعریف هر مقول پردگخس شد و مقول های
گصلا و فرعا کدگذگری شده و در اهای
تکری

ب ترزی و تحلی آاها پردگخس شد.

گصلا در کترت گرگیا روش شراخسا؛ س سوساهی گس

رگهبردی مراسب برگی بهبود پژوهش و گرهشیابا گس

 .س سوساهی،

ک گیده گولی آا در ده 0111

مطرح شد .در گین رویکرد ،تلفیقا گه روشهای مخسلف کما و کیفا در فرگیرد پژوهش
ب کار گرفس ما شواد .ب بیاا کام تر ،روشهای گوااگواا برگی گردآوری دگدهها
(مصاحب  ،پرسشرام  ،رسم ژاوگرگم ،مطالع  ،حضور محقق و ،)...گرهشیابا و دگوری بر روی
دگدهها ،و باهامایا یافس ها گسسفاده ما شواد تا تبیینهایا مرطقا و معسبرتر گه پدیده یا م لل
پژوهشا ب دس

آید .س سوساهی گهتبیینهای ااقص ،سطحا ،و سادهگاهارگا ملوگیری

ماکرد.در گین پژوهش گه س سوساهی پژوهشهرگا(محقق .گسساد رگهرما و سایر گساتید) و
س سوساهی دگدهها(مصاحب  .پوش ساهی و ت

مصاحب ها)گسسفاده شده گس .

ابزار پژوهش
مصاحب گبزگر گصلا گردآوری دگدهها در ی
روشهای ممع آوری گطلاعات گس

تحقیق کیفا گس  .گاوگع مصاحب یکا گه

ک در آا ب صورت حضوری یا غیرحضوری گه

گفرگد یا گروها گر آااا پرسش ماشود.
در گین پژوهش گه مصاحب ایم ساخساریافس گسسفاده شده گس  .در گین رگسسا مصاحب
برگی رساا ها ،ب عروگا گهرم موثر و م سقیم ک ب گطلاعات و خبر ،تولیدی گس
برآیرد تعاملات دو سوی گرتباط (مصاحب کررده و مصاحب شواده) بدس

ک گه

ما آید .رگیج
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ترین آاها مصاحب ایم ساخسار یافس همرگه با رگهرمای مصاحب گس  .محقق در گین پژوهش
ک دگرگی ی

گه چرد سوگل گسسفاده کرده گس

سوگل گصلا و چرد سوگل فرعا ماباشد.

پرسشنامه مقیاس احساس خوشبختی بانوان
مقیا

گح ا

خوشبخسا بااوگا توسط تقاهگده و شادمهری( )0318طرگحا شده و

شاخصهای آا مورد بررسا قرگر گرف  .گین مقیا
گادگهه گیری میزگا گح ا

شام  50گوی (سوگل)گس

ک برگی

خوشبخسا بااوگا طرگحا شده گس  .در گین گبزگر ،گه مقیا

گادگههگیری  5درم لیکرتا گسسفاده شده گس

ک در آا مقادیر(خیلا کم=( ،)0کم=،)2

(هیاد=( ،)3خیلا هیاد= )5در اظر گرفس شده گس  .بیشسرین امره برگبر  015و کمسرین امره
برگبر  50گس  .بدین صورت ک ااا ک بیشسرین امره رگ ب دس
گح ا

خوشبخسا برخوردگر ه سرد .اقط برش در مقیا

ماشود .گین مقیا

ماآوراد گه بیشسرین میزگا
خوشبخسا بااوگا  012تعیین

دگرگی هیرمقیا های هیر گس :

زیرمقیاسها

شماره عبارتها

گعسماد_ همدلا_ توم _ همکاری

31-31-35-32-30-25-22-01-1-5-3-2

عشق_صمیمی هااشویا_صدگق

-25-27-28-20-07-01-08-05-03-00-5-7-8-0
51-38-33-31-21

حمای _ همدردی_کرسرلگح اسات

50-35-37-21-23-21-05-02-01-1

تقاهگده و شادمهری( )0318در طا پژوهشا ک ب بررسا شاخصهای روگاسررا گین
پرسشرام ما پردگخسرد ،در درم اخ

روگیا صوری پرسشرام رگ ب تایید مسخصصاا

روگاشراسا رسااده و پس گه گطمیراا گه روگیا محسوگیا گوی ها ،پرسشرام ک شام 50
گوی گس

توسط  11افر مساه و معلم پاسخ دگده شد .امره ک پایایا ب دس

پژوهش با گسسفاده گه روش هم ااا درواا آلفای کرواباخ  1/17ب دس
آا گس

ک پرسشرام گح ا

آمده گه گین

آمد ک اشااهر

خوشبخسا بااوگا گه گعسبار و پایایا مطلوبا برخوردگر گس
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یافتهها
دگدههای گین پژوهش با محوری

مفاهیم گلهوهای وگلدیرا ،مصاحب و پرسشرام گح ا

خوشبخسا بااوگا ممع آوری شده گس

و مفاهیم مربوط ب مصاحب ها گه اهاه شررهاهار و

ژاوگرگم مورد بررسا قرگر گرفس گس  .در گین تحقیق ب گین دلی ک روش تحقیق کیفا
ماباشد ،گه گرگئ یافس ها ب صورت مدول آماری خوددگری شده گس

و ب صورت

محسویات پرهاا مصاحب ها ،در قالب مدگول غیرآماری گرگئ ماشود .محسوگی مصاحب ها
پس گه گوش دگدا دقیق هر  1مصاحب ک شام  518دقیق بود بر روی کاغذ آورده شد و
کلی ی مصاحب ها ،ب  01مقول مهم برگی گح ا

خوشبخسا دس

یاف

ک در گدگم ب

گزگرش آا ماپردگهیم:
فراوانی

ردیف

مقولههای اصلی

جمله کد (مقولههای فرعی)

0

عشق

برگی من هم رم گولین و مهمترین شخص در هادگیم ه

وب

30

خاطر همین عشق همیش سعا کردم گذیسش اکرم
2

ساهگاری

در بیشسر موگقع بعد من شروع کردم ب کوتاه آمدا

20

3

گحسرگم

گه شروط گصلا خوشبخسا ما گحسرگم مسقاب بوده و ه

01

5

گذش

وگقعاً گح ا

8

همکاری

در موگقع بحرگاا با هم رم همکاری ماکرم

1

خودساهی

خودم رگ تغییر دگدم و دیدم ا ب

7

مدیری

همیش بین بد و برتر بد رگ گاسخاب کردم

5

5

قراع

دوری گه ترملات خودش یعرا خوشبخسا و رگضا بودا

7

1

وگقعبیرا

هادگا و هم رم رگ با تمام خوب و بد پذیرفسم

7

01

کرسرل هیرااات و

در شرگیط خیلا بحرگاا سعا کردم روی هیراااتم کرسرل دگشس

1

گح اسات

باشم حسا روی حرکات و تن صدگم

00

سکوت

هیچ همااا تلافا اکردم حسا همااا ک حق با من بود سکوت

8

02

تحصیلات

کردم

8

03

صبر

گواقدر ک تحصیلات و گا اای

05

رگهدگری

روش من در خوشبخسا صبر کردا ه

ماکرم ک گذش

در هادگا خیلا مهم گس

03

ب هادگا عوض شد

برگیم مهم ه

05

ثروت ای

میدوا سم ک گگر وگلدیرم گه مشکلات من با خبر شواد ب هادگا

00

8
8
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من لطم وگرد ماشود
تصمیم آخر رگ ب عهده هم رم ماگذگرم چوا خیلا مرطقا گس

08

ح م لل

01

گاعطافپذیری

معذرتخوگها ی

گص مهم در خوشبخسا گس

3
3

07

حمای

گمسماعا

خیلا گه گطرگفیاام سؤگل ماپرسیدم و بررسا ماکردم

2

05

ری

پذیری

با گصرگر خااوگده گم و گه قهر رفسم پیش هم رم و دیدم تو هم

0

خااوگدهها گه گین م ائ ه

اهرش متب

کلاً دیدم ب هادگا متب ه

01

و لذت مابرم گه هادگیم

در مدول فوق مهمترین مقول ها برگی دسسیابا هااا ب گح ا
گس

0

خوشبخسا ذکر شده

ک در گدگم ب توضیح آاها پردگخس ماشود.

 .0مرظور گه عشق در دیدگاه هومین مورد مصاحب هم ر رگ ب صورت خدگی دوم مادگارد؛
یعرا گیرک هم ر گولوی

گول رگ دگشس باش برگی خودش در هادگا.

 .2مرظور گه ساهگاری در دیدگاه هومیرا ک با آاها مصاحب شد گین گس

ک در

شرگیطهای مخسلف هادگا خود را وفق دهرد .کرار بیایم و با هدفا ک در هادگا دگرم
ک هماا خوشبخسا گس

خیلا گه چیزها رگ اادیده بهیرم.

 .3مرظور گه گحسرگم در دیدگاه هومیرا ک با آاها مصاحب شد گین گس
ب قدری ب آا گحسرگم گذگش
 .5مرظور گه گذش
ها گس
گس

ک گص مهما گه هادگا هااشویا شود؛

در دیدگاه هومین مورد مصاحب گین گس

برگی حفظ  5پای های هادگا هااشویا .گذش

ک حق با گو گس

با خاام بوده گس

ک مرد رگ

ک حسا همااا ک حق با

ماکرد و حسا ب هباا ایاورده

و در مصاحب با گین گفرگد همین گسسرباط شده ک در بیشسر موگرد حق

ولا برگی حفظ شاا و مرزل

مرد حسا ب هباا هم آورده اشده گس

ب خاطر آرگمش خاا گهخودگذشسها کرده گس .

و
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 .8مرظور گه همکاری در دیدگاه هومیرا ک با آاها مصاحب شد گین گس
همااهایا ک وگقعاً مرد ب تلاطم  8گس
در آا کار دخال

و در ترش گس

ک در

سریعاً خاام باگطلاع و ک ب گماهه

مادهد و هم رشو دگئماً با هباا هدگی

ماکرد.

 .1مرظور گه خودساهی در دیدگاه هومین مورد مصاحب گین گس

ک وقسا پا در هادگا

مشسرک گذگشسم فکر  1گیرک طرف مقاب و هادگیم رگ کلاً تغییر بدهم رگ باید گه سر بیروا
کرم و ب مای آا کما گه خودم شراخ

پیدگ کرم با کساب خوگادا ،بررسا تفاوتهای ها

و مرد و درک گین موضوع ک آیا گین رفساری ک گه هم ر من سر هد ویژگاهای تمام
مردگا گس

یا هم ر من! با گین روش ماتوگا آرگمش رگ ب هادگا خود دعوت کرم و

شروع ب خودساهی خود کرم و گه ح اسی های خود کم کرم
 .7گین مدیریسا گس
 .5مرظور گه قراع

ک گهاظر آاها باید تفکی

شده باشد و معرا ساهی شود.

در دیدگاه هومین مورد مصاحب گین گس

هادگا رگ بر ترملات و  5هیادهخوگها گولوی

ک آرگمش و آسایش در

قرگر دها.

 .1مرظور گه وگقعبیرا در دیدگاه هومیرا ک با آاها مصاحب شد گین گس
ک ه

رگ هماا مور ببیررد و آاچ ک گتفاق گفساده گس

اادیده بهیراد و کوچ

ک آا چیزی

رگ ا هیاد بزرگ کررد و ا

شماراد .همچرین ب گین موضوع توم دگراد ک هر خوشا ی

ااخوشا و هر ااخوشا ی

خوشا دگرد .ب عبارتدیهر در هادگا هم شرگیط خوشایرد

ومود دگرد هم ااخوشایرد.
 .01مرظور گه کرسرل هیرااات و گح اسات در دیدگاه هومیرا ک با آاها مصاحب شد گین
گس

ک حسا در شرگیط  01بحرگاا و بروه خشم؛ سکوت دگشس باشم یا حسا حرکات ترد

و صدگی بلرد ادگشس باشم،
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 .00مرظور گه سکوت در دیدگاه هومین مورد مصاحب گین گس
یا گوج بحرگا گس

با  00سکوت آا شرگیط رگ گه حال

ک ماهایا ک گوج خشم

بحرگاا خارج کرم .یا در موگقعا با

گفسن حرفا هادگا مسلاشا ماشود؛ آارا سکوت ماکرم و هادگا رگ حفظ ماکرم.
 .02مرظور گه تحصیلات در دیدگاه هومیرا ک با آاها مصاحب شد صرفاً مدرک
دگاشهاها ای

بلک گفزگیش گطلاعات و سطح معلومات گس

معمولا ب گفزگیش دگاش و شرک

ب مای مشورت گه گفرگد

در کارگاهها پردگخس و گه گفرگدی ک هادگا موفقا

دگشسرد مشورت بهیرم.
 .03مرظور گه صبر در دیدگاه هومین مورد مصاحب گین گس
صبور باشم چوا ی

ک برگی رسیدا ب خوشبخسا

گمر ا با گس .

 .05مرظور گه رگهدگری در دیدگاه هومیرا ک با آاها مصاحب شد گین گس

ک در هادگا

مشسرک گگر گتفاقا ماگفساد با هیچکس مطرح اماشد؛ ا خااوگده خود و ا خااوگده هم ر.
چوا اماخوگسسرد یکا گه خااوگدهها شرگیط رگ بحرگااتر ماکرد.
 .08مرظور گه ح م لل در دیدگاه هومین مورد مصاحب ب هباا عامیاا گین گس
بحرگاا پیش ماآید دس

ک وقسا

و پای خودماا رگ گم اکریم ک ا خودماا رگ در چاه بیردگهیم ا

هم رماا رگ و ا هادگاماا رگ دروگقع با کرار گذگشسن گح اسات گماهه دهیم هرکدگم گه ما
در هر حیط هایا ک توگا بیشسری دگریم م لل رگ ح کریم.
 .01مرظور گه گاعطافپذیری در دیدگاه هومیرا ک با آاها مصاحب شد گین گس

ک در

صحب های آاها بیشسر با معذرتخوگها کرار گذگشسن غرور و ...بیاا شده گس

و گکتر

آاها بیاا کردهگاد ک وقسا م لل گی پیش ماآید سریع با ی
حال

ارمال برگردگادهگاد.

عذرخوگها شرگیط رگ ب
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 .07مرظور گه حمای

گمسماعا در دیدگاه هومیرا ک با آاها مصاحب شد گین گس

ک

خیلا گه مصاحب شوادهها دلی خوشبخساشاا رگ خااوگدهها مادگا سرد و بیاا ماکرداد ک
خیلا گه خااوگدهها همااا ک ب تلاطم ماگفسادیم ما رگ حمای
 .05مرظور گه ری

ماکرداد.

پذیری در دیدگاه هومیرا ک با آاها مصاحب شد گین گس

گه گین خاامها حسا قهر هم کرده بوداد ولا باه ب هم رشاا فرص
فرص
ری

ک خیلا

دگده بوداد و گین

دها ب اظر خودشاا مشخص ابوده ک اسیر دگر ماشود یا خیر و دروگقع اوعا
بوده گس

چوا بعد گه هر قهری شرگیط ب حال

گولی برماگشس ولا دگئماً

اماگذگشسرد قهر بیرشاا مدگیا بیردگهه و گین گه هباا آاها اوعا ری
 .01مرظور گه اهرش متب

بوده گس .

در دیدگاه هومیرا ک با آاها مصاحب شد گین گس

مشکلا ک در هادگا پیش  01ماآید من گل و شکای

ک هر

اکرم؛ اهاها ب مشک بیردگهم و

بهویم شاید بعد گه گین مشک روههای خوبا هم برگی من باشد ،چقدر بچ هایم دوس
دگرم .چقدر هادگا و هم رم رگ دوس
با توم ب یافس های حاضر باید گف

دگرم.
ک اسایج حاص در گین پژوهش مبرا بر سؤگل

ویژگاهای گلهوهای وگلدیرا هااا مساه با گح ا

خوشبخسا چهوا گس ؟ اشاا مادهد

ک گلهوهای وگلدیرا تاثیر ب زگیا در حس خوشبخسا بااوگا دگشس گس  .گین گلهوها گه
مقول های گصلا و فرعا تشکی شدهگاد ک گاها ی

یا چرد کدگم گه آاها اقش

پرراگتری رگ گیفا ماکرد .مهمترین گین مقول ها رگ عشق با  30فرگوگاا رگ ب خود گخسصاص
دگده و در رتب گول قرگر دگرد .ساهگاری با  20فرگوگاا در رتب دوم و گحسرگم با  01فرگوگاا
در رتب سوم قرگر گرفس گس .
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با توم ب سؤگل گصلا در گین پژوهش مبرا بر ویژگاهای گلهوهای وگلدیرا هااا مساه
با گح ا

خوشبخسا چهوا گس ؟ و با توم شررهاهار و گلهوهای وگلدیرا ب رسم

ژاوگرگم برگی هر مصاحب پردگخس و روگبطا ک در هر ژاوگرگم ومود دگرد ب گخسصار
توضیح دگده ماشود.
جدول  .2جدول نمادهای ژنوگرام
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مصاحبه شماره :1

در گیررا آهموداا با هم ر خود رگبط م الم آمیز و ازدیکا دگرد ک گین صمیمی
طا  00سال هاد گا مشسرک ب دس

آمده گس  .آهموداا گین خوشبخسا رگ دس راج

خودش مادگاد و بیاا ماکرد ک گه خااوگدهگی آمده گس

ک مادرم ب مای رفسارهای

هااا  ،بیشسر مردگا رفسار ماکرد .در عین گیرک ب پدرم ب یار گحسرگم ماگذگش
وظایف هاااها خود رگ درس

در

ولا

گارام امادگد و بیشسر در قالب مرد بود .ولا در عین حال

پدرم رگ خدگی دوم خود ما دگا

ب خاطر گین موضوع همیش بین پدر و مادر من

بحث ومدل بود .ولا در عوض مادربزرگ آهموداا با هم رش رگبط ازدی
آمیز دگشسرد و هم رش رگ خدگی دوم خود مادگاد ولا خااما بامذب گس

و گحسرگم-
ک گحسرگم و

مرهها رگ اه ما دگرد .مادر آهموداا ب خاطر گیرک شرگیط رفساری مادرش رگ با پدرش و
تح

گمر بودا پدر رگ مادیده ،ب دفاع گه پدر ،ب لحاظ عاطفا کما گه مادر فاصل ما-

گیرد .مادر آهموداا گه رفسار مادرش با پدرش گلهو گرفس و در هادگا هااشویا خود
کما ملایمتر رفسار ماکرد ولا باههم ا ب صورت رفسارهای کاملاً هااا  .آهموداا گه
رفسارهای مادربزرگ و مادرش گلهو گرفس و ب قول خودش ،خودش خودش رگ تربی
کرده گس ؛ یعرا ب بیاا خود آهموداا ب مای گلهو گرفسن؛ بیشسر عبرت گرفس گس  .چوا
مادر و مادربزرگ در قالب ها رفسار اماکردد و گین باعث شد ک من گه ب مای گلهو
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گرفسن گه آا ها ،عبرت بهیرم؛ حسا گه لحاظ پوشش و صدگ .ولا گیشاا بیاا ماکررد ک
ساهگاری و گحسرگم ب مرد رگ گه مادربزرگ و مادرم گلهو گرفسم.
مصاحبه شماره 2

آهموداا در گیررا بیاا ماکرد ک دو ا
عاشقاا سخ

قب گه خود یعرا مادر و مادربزرگش هادگا

دگشسرد؛ یعرا مادر و مادربزرگ ب دلی عشق هیاد ب هم ر گه آاها گطاع

محض دگشسرد حسا در ماهایا ک حق با آاها باشد .آهموداا بیاا مادگرد در هادگا
هااشویا خود با گلهو گرفسن گه عاشقاا هادگا کردا مادر و مادربزرگم؛ عاشقاا با
هم رم هادگا ماکرم ولا ب مای گطاع
وگقع گلهوهای گفس گهاظر آهموداا گین گس

محض با حفظ گحسرگم و حرف خود رگ بزام .در
ک هادگا خیلا گذش

ماخوگهد؛ مایا

باید دید و گذش  ،مایا باید حسا ادید و ...ولا سر مای خودش و با روشا ک مسراسب
با هادگا خودت ه
مصاحبه شماره :9

حرف

رگ بزاا.
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آهموداا گقرگر ماکرد ا ب

ب هم رش عشق هیادی دگرد ولا گین عشق در گبسدگی

هادگا ومود ادگشس  ،با تضادهای هیادی شک گرفس ولا گلاا بعد گه  28سال هادگا ب
شیریرا خاصا رسیده و هر دو گلاا معرای هادگا و خوشبخسا وگقعا رگ ماچشرد .گیشاا
گحسرگ م و مشورت کردا رگ رمز گصلا خوشبخسا خود دگا س و بیاا مادگرد تصمیمگیراده
گصلا در شرگیط مهم هادگا هم رشاا گس

و گاقدر خود رگ خوشبخ

مادگاد ک بیاا

ما دگرد گگر بارها بمیرم و هاده شوم هم رم رگ برگی هادگا گاسخاب ماکرم .مادر گیشاا
ا ب

ب هم رشاا دقیقاً همین گح ا

رگ دگشسرد ،خیلا رگبط خوب و عاشقاا گیا دگشسرد

و دقیقاً پدربزرگ مادربزرگا ک آاها ایز دقیقاً همین گح ا
ا لا موگم ه سیم ک دقیقاً هر س ا

رگ ب هم دگشسرد؛ یعرا با س

هادگا عاشقاا گیا رگ تررب کرداد ولا ا در گول

هادگا بلک در طول هادگا .یکا گه رمزهای موفقی

و خوشبخسا آاها گه هباا خودشاا

گین بود ک هرگاه تصمیما ماخوگهد گرفس شود مرافع هم در اظر گرفس ماشود و هم ب
حقوق هم گحسرگم ماگذگراد و در هر شرگیطا قراع
متبسا بوداد و گذعاا مادگشسرد ک گرثا ه

رگ پیش ماکررد .دگرگی اهرش ب یار

؛ چوا تماا هااا در فامی ما اهاه متبسا ب

هادگا دگراد.
مصاحبه شماره :9

در گین مصاحب آهموداا بیاا ماکررد ک در گوگی هادگا شرگیط سخسا دگشسرد؛ کما
لرباهی و گف ردگا دگشسرد ولا با کم

هم رشاا گه گین شرگیط عبور کرداد و بیاا ما-
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کررد ک وگقعبیرا ،گدگم تحصی و کرسرل هیراااتشاا اقش ب زگیا در خوشبخساشاا دگشس
گس  .گیشاا قب گه تولد گولین فرهادشاا وقسا دیداد هادگا مشسرکشاا درخطر گس
تشویق هم ر در کلا های آموهشا دکسر حل

شرک

با

کرداد؛ ک گین آغاهی برگی تغییر

م یر هادگا گیشاا بوده گس  .آارا ب درک درسسا گه هادگا مشسرک رسیداد و پا
برداد ک مادر و پدرشاا و همچرین مادربزرگ و پدربزرگشاا عشق هیبایا رگ تررب
کرداد و رگبط ازدی

و صمیماا آاها رگ درک ماکررد .گیشاا یکا گه عوگم موفقیسشاا

رگ مطالع تابآوری مادگارد و بیاا مادگراد آموهشهایا ک در گین همیر دیداد برگی
د رک حس خوشبخسا ب یار مؤثر بوده گس  .تاکید گیشاا بر حفظ رگهدگری بوده گس
بیاا مادگراد حسا در شرگیط سخ

هم گه بروه آاها ب وگلدین هر دو طرف یا حسا

فرهادگا خوددگری ماکرداد ک همین شرگیط و صبوری باعث ب دس
عاشقاا شده گس .
مصاحبه شماره :9

ک

آمدا ی

هادگا
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آهموداا ب بیاا دو شرط گساسا برگی هادگا مشسرک و دس

یافسن ب حس خوشبخسا

ماپردگهد ک یکا گحسرگم و دیهری درک مسقاب بوده گس  .گیشاا بیاا مادگرد ک یکا گه
رمزهای خوشبخساشاا در درم گول گهدوگج با عشق بوده گس
خودشوا پخس تر بوده گس  .همچرین مرش و سب

و گاسخاب هم ری ک گه

رفساری بزرگاا با توم ب سنشاا رگ

دلی دیهری برگی گین خوشبخسا مادگارد .اهرش ب یار متبسا ب هادگا دگشسرد و خوباها
رگ بیشسر گه بدیها موردتوم قرگر مادگداد .یکا گه رمزهای خوشبخساشاا رگ قراع
دگاد و گا اای  ،شرگف

ما-

و تحصیلات ب مای ترملات حرف گول رگ ماهد .هادگا

مادربزرگ پدربزرگ و حسا مادر پدر خودشاا ایز ب همین مروگل بوده گس  .ب اظر محقق
و گسسرباط وی در گین مصاحب  ،تحصیلات ب یار کم
س ا

 .عشق ،همکاری و قراع

کررده بوده گس

موگردی ه سرد ک برگی دس

در خوشبخسا گین

یافسن ب هادگا عاشقاا

مادربزرگ و پدربزرگ اقش مهما رگ گیفا کرده گس  .مادر و پدر عشق ،تحصیلات و
درک مسقاب اقش مهمادگشس و برگی خود آهموداا عشق ،گحسرگم مسقاب و درک مسقاب
رگ عام خوشبخسا مادگارد .هر س ا

عشق و گحسرگم رگ گصلاترین دلی خوشبخسا ما-

دگارد و مرد رگ مدیر گصلا و بیروا گه خاا و ها رگ مدیر دگخلا و دروا خاا مادگارد.
مصاحبه شماره :8
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آهموداا فرهادی ادگرد ب عبارتا قادر ب باروری ای سرد ولا با تمام مشکلاتا ک بوده
عشقش رگ ثاب

اه دگشس گس  .مادربزرگ و پدربزرگ آهموداا رگبط خوب و ازدیکا

دگشسرد و مادربزرگ مهرباا و باگذشسا دگشس گس
شکای

اماکرده چوا گی چیزی بوده گس

ک بعد گه گذش

و فدگکاری گل و

ک قلبا گارام دگده گس  .ولا پدر و مادر

آهموداا دگرگی رگبط مسعارض بودهگاد .آهموداا گه هادگا مشسرک ب یار رضای
ولا بیاا مادگرد ک در گبسدگی هادگا سخساهای هیادی رگ دگشس گس

دگرد

ک رمز موفقی

خود رگ تغییر خودش مادگاد و گیرک در تصمیمگیریها هم رش رگ هم کاره هادگا
خودش مادگاد و قراع

رگ یکا گه عوگم مهم خوشبخسا در هادگا خود مادگاد.

مصاحب شماره :7

آهموداا در گین مصاحب گه عشق خود ب هم رش و رگبط عاشقاا دوطرف خودشاا
سخن ماگوید .ب گین صورت ک حسا هرهاماک بچ دگر هم شده بوداد و هم رشاا ب
ماموری

مارفسرد ب دابال هم ر خود مارفسرد حسا در محرومترین مراطق .رگبط پدر و

مادر آهموداا معمولا بوده گس

چوا پدر همیش حرف حرف خودش بوده و مادر

همیش گحسرگم هم رش رگ حفظ ماکرده گس  .مادربزرگ و پدربزرگ هادگا خوبا
دگشسرد ک همیش در هم کار باهم مشورت ماکرداد .ولا عشقا ک گیشاا با هم رش
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دگراد دس راج خودش گس  .صبر ،دوری گه مادیات ،گحسرگم و عشقورهی چیزهایا
ه سرد ک ب یار مهم بوده گس
گس

و خودش رگ هیردس

و مایهاه مرد رگ ب صورت پادشاه و سرور خاا قلمدگد کرده
هم رش مادگا س گس .

مصاحبه شماره :6

آهموداا رمز خوشبخساگش رگ تغییر خودش مادگاد .ب عبارتا تغییر گفکار ،رفسار و
حسا تُن صدگی خودش .در وگقع کرسرل هیرااات عام مهما در خودساهی فرد بوده گس .
رگبط آهموداا با هم رش ازدی
رسما هادگا ماکررد ولا دوس
پدرش رگبط ازدی

گس ؛ ولا ی

مرهی بین آاها ومود دگرد گویا

دگشسن در هادگا آاها حاکم گس  .مادر آهموداا با

و عاشقاا دگراد و گذعاا مادگرد گهدوگج پدر و مادر چوا فامیلا بوده

خیلا گه رفسارها و گفکارشاا ب هم ازدی

گس  .گلبس در ک گحسرگم گذگشسن و رو

دروگی ا دگشسن رگ ایز یکا گه عوگم خوشبخسا مادگاد .کلاً خااوگده آرگم و گه تعارف
ه سیم .حسا مایا هم ک باید صحب

کریم؛ اماکریم .یا م ائ رگ اادیده ماگیریم یا ب

هباا اماآوریم .گهخودگذشسها و صبر رگ ایز یکا دیهر گه عوگم مهم دگا سرد .پدربزرگ
مادربزرگ گیشاا رگبط ازدی

و صمیما دگشسرد ک رمز خوشبخسا مادربزرگشاا رگ صبر،

مهربااا ،گهخودگذشسها و مردمدگری ه
مرسوم گس

 .ممل معروفا در بین خاامهای آا فامی

ب گین معرا ک  :گگر دخسر وهیری باههم ب هیری .رشس روگاشراسا و تحصی
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در آا یکا گه مهمترین عوگملا بوده ک در خوشبخسا آهموداا اقش مهمادگشس گس .
اقش خااوگده خودشاا رگ یکا دیهر گه عوگم خوشبخسا مادگارد آاهم ب خاطر حمای -
هایا ک گه گیشاا و هم رشاا دگشسرد .حمای های گمسماعا و بودا در ممع هم ن و
سالاا و پر ومو یکا گه عوگم خوشبخسا دیهر آاها بوده گس .
مصاحب شماره 1

آهموداا رگبط خود و هم رش رگ ازدی

ب هم توصیف ماکرد و صمیمی  ،عشق هیاد و

همکاری در م ائ و بحرگاهای هادگا گه ممل مقول های خوشبخسا آاهاس
گحسرگم مسقاب ایز گه ویژگیهایا گس

و صبر و

ک آرگمش رگ در هادگا آاها ب گرمغاا آورده گس .

بحث و نتیجه گیری
اسایج گین پژوهش اشاا دگد ک حس خوشبخسا در هااا مساه تح
ب یاری گس

ک گه طریق گلهوهای وگلدیرا ب آاها رسیده گس

تاثیر عوگم

و با توم ب همین عوگم

ماتوگا میزگا خوشبخسا و دلای خوشبخسا آاها رگ مورد بررسا قرگر دگد .ب طور متال
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صبوری ،خودساهی و همکاری در خوشبخسا آاها مشهود ماباشد .همچرین هاااا ک
حس خوشبخسا دگراد در خااوگدههایا تقریبا آرگم و ساهگار پرورش یافس گاد.
در گین مطالع عوگملا همچوا قراع  ،اهرش متب  ،وگقعبیرا و تحصیلات گه عوگم
خوشبخسا آاها بوده گس  .همچراا مشخص شد ک عشق و ساهگاری و گذش

در برگبر

هم ر و فرگهواشیبهای هادگا گه عوگم مؤثر در خوشبخسا گس  .ب عبارتا گین عوگم
ما توگاد خوشبخسا رگ دوچردگا کرد .اسایج دیهری اشاا دگد ک هم رگا گین هااا دگرگی
ویژگاهایا گه قبی گحسرگم مسقاب  ،درک مسقاب  ،گهخودگذشسها و عشق ه سرد و گا اا-
های مرطقاگی ماباشرد.
اسایج گین پژوهش با پژوهش محمدی ،سحاقا ،ای ا ،رضایا ایا ( )0311ک در
پژوهشا با عروگا مطالع کیفا گرگئ ی
هومیرا ک ی

مدل گهدوگج خوشبخ

ک ب گین اسیر رسیداد

یا هر دو آاها سطح بالای گرتباط رگ اشاا دهرد و همچرین گهدوگج آااا با

توم ب گرهشها و ویژگاهای شخصیسا ،خااوگدگا و فرهرها هم ااا صورت گرفس
خوشبخسا بیشسری رگ تررب امایرد؛ هم و بوده گس .

باشد ،اهایساً ماتوگارد گح ا

با توم ب سؤگل گصلا پژوهش مبرا بر ویژگاهای گلهوهای وگلدیرا هااا مساه با
گح ا

خوشبخسا چهوا گس ؟ باید بیاا کرد ک در تمام مصاحب ها ویژگاهای

گلهوهای وگلدیرا ومود دگرد گما در هر مصاحب ی

یا چردتا گه گلهوها پر راگتر گس

ولا در ک  ،تمام مصاحب ها حول هماا گلهوهای وگلدیرا ماچرخد.
در گدگم  05مقول یاف

شده در مصاحب ها ب همرگه مملات مربوط و تعریفا گه آا کد

گرگئ ماشود.
 .1مقوله عشق :آهموداا عشق رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :برگی من هم رم گولین و
مهمسرین شخص در هادگیم ه
مرظور گه عشق ح ا گس

و بخاطر همین عشق همیش سعا کردم گذیسش اکرم.
ک ب معرای دوس

گح اسا عمیق ،علاق گی لطیف یا ماذب گی شدید گس

دگشسن شدید فرد یا چیزی گس .
ک محدودیسا در مومودگت و
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مفاهیم ادگرد گما در فکر و عملکرد محدودی

دگرد و حسا ماتوگاد در حوهههایا غیرقاب

تصور ظهور کرد .همچرین اوعا عاطف در مورد دیهرگا یا مذگبی
گس

باگاسها برگی دیهرگا

(قیصریاا ،مهر آیین ،هگهدی.)0311 ،
با توم ب آاچ ک گه مملات آهمودااها درباره عشق گسسرباط ما شود عشق گه اظر

آاها یعرا گوی

گول در تمام مرگح و شرگیط هادگا .ک ا ک باید ب یار مورد گحسرگم

قرگر گیرد و اقش گصلا رگ در هادگا گیفا کرد .گین پژوهش با اسایج مطالع (قیصریاا ،مهر
آیین و هگهدی )0311 ،ک ب مطالع عشق گه مرظر روگاشراسا ،فل ف و مامع شراسا
پردگخس گاد هم و ماباشد .
 .2مقوله سازگاری :آهموداا ساهگاری رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :عقاید خااوگده ب وه
و ب اه بود.
مرظور گه ساهگاری قدرت کرارآمدا با شرگیط محیطا ،با هدف هاده ماادا و تولید
مت تعریف ما شود .ب طورکلا ساهگاری توگاایا گاعطاف ا ب
شای سها فرد و میااهین توگاایا گو رگ ا ب

ب تغییر شرگیط گس

ک

ب گذشس خود و گطافیاا گفزگیش مادهد و

چوا محسوگی یادگیری گمسماعا ب صورت ژاسیکا ای

؛ رفسار مراسب فرد با پیامدهای

گمسماعا پاسخ دگده شده و گاسخاب ماشود؛ ب عبارت دیهر گین رفسار تقوی
ماآموهد ک با تکرگر آا اسیر مطلوبا ب دس

شده و فرد

خوگهد آورد (کاوادی و صفورگیا،

.0312
با توم ب آاچ ک گه مملات آهمودااها درباره ساهگاری بیاا شد؛ تعریف ساهگاری
گه اظر آاها وفق دگدا فرد با شرگیط و مشکلاتا ک در هادگا فرد پیش ماآید؛ بدوا گل
و شکای  ،هیرگ فرد در هادگا ب دابال دس یابا ب هدفا وگلاتر گس
خوشبخسا گس

ک هماا گح ا

ک گین پژوهش با پژوهش کاوادی و صفورگیا ( )0312هم و بوده گس .

کاوادی و صفورگیا در تحقیقا ک ب بررسا ساهگاری هومین پردگخس گس

بیاا ما-
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دگراد ک ساهگاری یکا گه عوگم مهم در هادگا ب خصوص در هادگا مشسرک و
هومین ماباشد.
 .9مقوله احترام :آهموداا گحسرگم رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :گه شروط گصلا
خوشبخسا ما گحسرگم مسقاب بوده و ه
مرظور گه گحسرگم گح اسا متب

.

گه گرج اهادا و گعسرا ب فرد یا شا گس

گذگراده آا رگ سزگوگر گحسرگم ماشمارد .حرم

ک فرد گحسرگم

اهادا ،اکودگش  ،بزرگدگشسن ،گرج

اهادا و آهَرم برگبرهایا برگی گحسرگم ه سرد .فردی ک ب شخص یا چیزی گحسرگم ماگذگرد،
ب آا شخص یا چیز توم ماکرد و برگی آا گادگههگی گرهش قائ
گرهشگذگری مسعاقباً ممکن گس

ماشود .گین

خود رگ در رفسار و عملکرد گحسرگمگذگراده ا ب

ب

گحسرگمیافس امایاا کرد .گحسرگمگذگراده معمولاً گمسیاهها و کیفی هایا رگ در فرد یا چیزی
مابیرد و گینگوا دگوری ماکرد ک آا فرد یا چیز ،سزگوگر توم  ،پاسخ و گرهشگذگری
گس

و باید گدعای گو بر حق و حقوقا رگ ایز ب رسمی

کیفیات ممکن گس

میزگا گحسرگم ا ب

شراخ  .با تغییر گین گمسیاهها و

ب آا فرد یا شا ایز تغییر یابد (کاوادی و

صفورگیا.)0310،
با توم ب آاچ ک گه مملات آهمودااها درباره گحسرگم گسسرباط ما شود گحسرگم گه اظر
آا ها گحسرگم ی

گص مهم در هادگا هااشویا گس

شرگیطا و گین ب حدی مهم گس

ک بعد گه گذش

و مخصوصا گحسرگم ب مرد در هر
سالها هادگا مشسرک هروه هم ها

برگی بیروا رفسن خاا گه مرد ک ب گماهه ماکرد .گین اسیر با پژوهشا ک کاوادی و
صفورگیا (0)0310هم و گس

چرگک وی در پژوهش خود بیاا مادگرد ک گحسرگم ب خود

و هم ر اقش مهمادر رضای

گه هادگا هااشویا دگرد.

 .9مقوله گذشت :آهموداا گذش
ک گذش

در هادگا خیلا مهم گس .

رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :وگقعا گح ا

ماکرم
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گذش

ب معرای همااا ک ب صورت ااعادلاا دیهرگا باعث رارش .ما ماشواد و ب

حریم شخصا ما تعدی ماامایرد ،ماتوگایم با دگاش بر حق شخصا و گمسماعا خود گهآاها
گاسقام بهیریم ،ا ب

ب آااا خشم و افرت وگازمار اشاا دهیم و آااا رگ وگدگر امائیم ک

تاوگا عملخود رگ بپردگهاد ،ولا گگر ب مای گاسقام ،افرت و گازمارو خشم ا ب

ب فرد

راراارده ،محب  ،خیرخوگها وعشق و دل وهی رگ تقدیم امائیم ماتوگایم بهوئیم ک  .فرد
مورد اظر رگ بخشیده گیم .گه ی

طرف گه گاسقام ،چشم پوشیده گیم ،گه طرف دیهری مزگی

بدی رگ با ایکا پاسخ دگده گیم .گلبس گین گمر بای سا ب صورت صادقاا صورت گیرد و
شخص عفو کررده گه موضع قدرت ب گین کار بپردگهد ا گه موضع تر
خیرخوگها با قید و شرط بای سا درای

وضعف و

و گاهیزه فرد بخشایرده م سسر باشد ،ا گهدگف

تفوق طلبا گخلاقا .گذشسن گه خطا سعا در محو گثرخطا در هادگا شخصا ،گمسماعا و
ومودی گس

(خاازگده ،طاهر و حیدری.)0312 ،
بیاا شد؛ تعریف گذش

با توم ب آاچ ک گه مملات آهمودااها درباره گذش
اظر آاها خطاها و گشسباهات مرد رگ برگی حفظ شاا و مرزل
آا ها گس ؛ ب هباا هم آورده اشده گس

وی حسا هماااک حق با

و ب خاطر آرگمش خاا گه خودگذشسها کرده

گس  .گین اسیر با پژوهش (خاازگده ،طاهر و حیدری )0312 ،ک ب بررسا تقوی
کردا روحی گذش

گه

و اهادیر

پردگخس گاد هم و بوده گس .

 .9مقوله همکاری :آهموداا همکاری رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :در بیشسر م ائ با
یکدیهر مشورت ماکردیم.
گین مفهوم یکا گه مرب های مهم هادگا گمسماعا گس

و چوا با ذگت و فطرت گا ااها

ساهگار ماباشد گه آغاه هادگا ممعا بشر کاربرد دگشس گس  .هرهاماک فردی اسوگاد ب
ترهایا کار یا فعالی

کرد بهسر گس

گهدیهرگا کم

بهیرد تا آا کار رگ ب صورت دسس

ممعا و با همکاری یکدیهر گارام دهرد .گین شیوه گارام کار رگ «تعاوا» گویرد .هرهاماک
فردی اسوگاد ب ترهایا کاری رگ گارام دهد ،یا طرحا رگ ک در ذهن خود دگرد عملا ساهد،
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رگه درس

آا گس

ک گه دیهرگا کم

بهیرد تا آا کار یا طرح ب صورت دسس ممعا

و با همیاری گروها ب اسیر مطلوب برسد (شوهااا ،هماا هگده ،گیرج پور.)0315،
با توم ب آاچ ک گه مملات آهمودااها درباره گحسرگم گسسرباط ما شود ی

حضور

ب ما و ب موقع رگ بیاا ماکرد .برگی متال در همااهایا ک وگقعا مرد ب تلاطمو ترش گس ،
خاام با گطلاع و ک ب گماهه در آا کار وگرد ماشود و هم رش رگ با هباا هدگی

کرد ولا

ا ب صورت گصرگر ب کاری ک خاام ماگوید بلک فقط پیشرهادش رگ ماگوید( .شوهااا،
هماا هگده ،گیرج پور )0315،در پژوهشا ک ب بررسا تحلی و تصریح مفهوم همکاری
پردگخس گاد ،هم و بوده گس .
 .8مقوله خودسازی :آهموداا خودساهی رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :خودم رگ تغییر
دگدم و دیدم ا ب

ب هادگا عوض شد.

خود ساهی یعرا آگاه شدا گه خصوصیات ذگتا ،تحم ها ،محدودی ها ،توگاایاها،
ضعفها ،علایق ،تر ها ،خوگسس ها و آرهوهای خود و چیزی ای
خود ب خودی شک گیرد ،برعکس ی

تلاش آگاهاا گس

ک با بالا رفسن سن و

ک در گبسدگ ممکن گس

ب

اظر دشوگر بیاید گما ب مرور آسااتر شده و در اسیر شما رگ ب هادگا هیباتر و حقیقا
ازدی

ماساهد .شراخسن خود یعرا گه خصوصیات ذگتا ،تحم ها و محدودی هایساا

آگاه شوید و قدرتها و ضعفها ،علایق و تر ها ،خوگسس ها و آرهوهایساا رگ بشراسید
(گحمدی.)0313 ،
با توم ب آاچ ک گه مملات آهمودااها درباره خودساهی بیاا شد؛ تعریف
خودساهی گه اظر آاها گینگوا گسسرباط ماشود ک در هادگ مشسرک ب مای گیرک هماا
و گارژی خود رگ صرف تغییر طرف مقاب اموده ب تغییر خود بپردگهیم و طرف رگ همااگوا
ک ه

بپذیریم .گین گوا هم آرگمش رگ ب هادگا خود دعوت کرده و هم ب تمامی

ذگت و ومود خود دس

خوگهیم یاف  .گین اسیر با پژوهشا ک قربرپور ( )0315در رگبط

با معراومفهوم خودساهی گارام دگده گس  ،هم و بوده گس .
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 .8مقوله مدیریت :آهموداا مدیری

رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :همیش بین بد و بدتر؛

بد رگ گاسخاب کردم.
مدیری

ک م لولی

ک ا گس

ک

ساهماا یا بخش تفکی

ی

شده و

قاب تشخیصا گه ساهماا بر عهدهی گوس  .ب کارگیری علم و هرر در هماهرها و هدگی
مرابع مالا یا گا ااا و یا هردو ،در رسیدا ب هدف با حدگکتر کارگیا گس  .دروگقع ب هرر و
علم هدگی

و هماهرگ کردا کوشش گا ااها و ب کارگیری گین تلاش در مه

گهدگف ساهماا رگ مدیری
گمور .برابرگین مدیری

ماگویرد .در حقیق

عبارت گس

ای ب

گه گتخاذ تصمیم برگی پیشبرد

یعرا گخذ گطلاعات و ترظیم آاها ب مرظور گارام دگدا گعمال لاهم

ساهمااا.
با توم ب آاچ ک گه مملات آهمودااها درباره مدیری

گسسرباط ما شود مدیری

دید آاها یعرا تصمیمگیراده اهایا گمور و شرگیط مرد باشد .ب عبارتا مدیری

گه

کلا و

بیروا گه خاا ب عهده مرد باشد و مدیری کارهای مزیا و خاا ب عهده خاام باشد.
 .6مقوله قناعت :آهموداا قراع

رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :دوری گه ترملات؛ یعرا

خوشبخسا و رگضا بودا.
قراع

یکا گه صفاتا ک تضمین کررده آرگمش و ساهگاری در هادگا گمسماعا گس

و فقدگا آا آرگمش رگ گه هادگا مارباید ،قراع

در گفرگد خااوگده گس  .در لغ

ب رده کردا ب مقدگر کم ،گه کالای مورد ایاه و رضای
ماشود .قراع

ب چیزی گس

ب معرای

ک اصیب شخص

مومب ما شود ک شخص ب مقدگر ایاه و ضرورت ب رده کرد و هگید بر

آا رگ اطلبد (حیدرهگده و معسمدی.)0351 ،
با توم ب آاچ ک گه مملات آهمودااها درباره قراع

ب دس

آمد تعریف قراع

گه

اظر آاها گینگوا گسسرباط ماشود ک آرگمش و آسایش در هادگا مشسرک رگ بر ترملات
و هیادهخوگها گولوی

قرگر دها و با شراخسا ک گه هم رت و شرگیط وی دگری
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درخوگس های اامعقول گه وی ادگشس باشا .گین اسیر با پژوهشا ک میرگکبری ( )0351با
عروگا آثار تربیسا و روگاشراخسا قراع
 .1مقوله واقعبینی :آهموداا مدیری

گارام دگده گس

هم و ماباشد.

رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :هادگا و هم رم رگ

با تمام خوب و بد پذیرفسم.
وگقع بیرا شراخ

وگقعیات و تلاش برگی تغییر آا ب سوی گاطباق با حقیق

ک ضرورت

هادگا گس ؛ ب عبارتا اهرش وگقع بیراا  ،اهرشا مامع همرگه با دیدا مرب های خرتا،
و مرفا هرچیز ،هرکس و هر پدیده گس  .اهاه وگقع بیراا اهاها م سدل و معسدل ب

متب

خود ،دیهرگا و مهاا ه سا گس

(فسحا.)0311 ،

با توم ب آاچ ک گه مملات آهمودااها درباره وگقعبیرا گسسرباط ما شود آا چیزی
ک ه

رگ هماارور ببیررد و آاچ ک گتفاق گفساده گس

بهیراد و کوچ

رگ ا هیاد بزرگ کررد و ا اادیده

شماراد .بسوگارد درک درسسا گه شرگیط دگشس باشرد و تفکر هم و هیچ

ادگشس باشرد ک گین اسیر با آاچ ک سسایش ( )0318بیاا کرده گس هم و ماباشد.
 .11مقوله کنترل هیجانات و احساسات :آهموداا کرسرل هیرااات و گح اسات رگ
گینگوا بیاا ماکرد ک  :در شرگیط خیلا بحرگاا سعا کردم روی هیراااتم کرسرل دگشس
باشم حسا روی حرکات و تن صدگیم.
کرسرل هیرااات و گح اسات ک یکا گه مهارتهای هادگا گس

یعرا مدیری

آگاهاا  ،هوشیارگا و خلاقاا هیرااها .برگی گیرک بسوگایم هیرااها رگ آگاهاا و خلاقاا
مدیری

کریم باید هیرااها رگ ب خوبا بشراسیم و گه ومود آاها مطلع باشیم و گه اقش و

میزگا تاثیر آاها هم آگاه باشیم (باقرپور و همکارگا.)0351 ،
با توم ب آاچ ک در مملات آهمودااها درباره کرسرل هیرااات و گح اسات بیاا شد؛
تعریف کرسرل هیرااات و گح اسات گه اظر آاها گینگوا گسسرباط ماشود ک حسا در
شرگیط بحرگاا و بروه خشم؛ سکوت دگشس باشم یا حسا حرکات ترد و صدگی بلرد ادگشس
باشم .ب عبارتا دیهر یعرا گینک در هر لحظ  ،حس و حال هماا لحظ رگ دگشس باشا و
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بدگاا ک هیچکدگم همیشها ای
با عروگا مقای

 .اسایج پژوهشا ک بابایا ،گصغراژگد و لوگسااا () 0311

کرسرل تکاا و اظم بخشا هیرااات گارام دگده گاد با گین پژوهش هم و

گس .
 .11مقوله سکوت :آهموداا سکوت رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :هیچ همااا تلافا
اکردم حسا همااا ک حق با من بود سکوت کردم.
مفهوم سکوت ساک

شدا ،خاموش شدا ،آرگم شدا ،خاموشا ک در گین حال

ماتوگا با شبک پیش فرض در مغز گرتباط بهسری برقرگر کرد .هرهاماک مغز رها گه
محرکهای خارما گس  ،آاهاه ماتوگاد ب مریااهای درواا ،گفکار ،گح اسات،
خاطرگت و گیدهها گرتباط برقرگر ساهد .برقرگری گرتباط با گین شبک مغز کم
معرای ترارب ،همدردی با دیهرگا ،خلاقی
درک شود  .ب مرظور گارام گین کار ،لاهم گس

ماکرد تا

بیشسر و باهتاب حالات ذهرا و عاطفا بهسر
گه حوگ

پرتاهایا ک فرد رگ ب مدت

طولااا در سطوح پایین تر ذهن اهاه مادگراد ،دور شد (گفخما .)0351،با توم ب آاچ
ک گه مملات آهمودااها درباره سکوت گسسرباط ما شود ک در شرگیطا ک گوج خشم یا
گوج بحرگا گس

با سکوت ماتوگا آا شرگیط رگ گه حال

بحرگاا خارج کرد ،یا در

موگقعا ک با گفسن حرفا هادگا مسلاشا ماشود؛ آارا سکوت کرد و هادگا رگ حفظ
کرد .گین اسیر هم و با پژوهشا گس
تاثیر سکوت بر پرخاشهری وکیفی

ک معفری ،حیدری و دگوودی ( )0310مبرا بر

هادگا هومین گارام دگده گاد.

 .12مقوله تحصیلات :آهموداا تحصیلات رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :گواقدر ک
تحصیلات و گا اای

برگیم مهم ه

ثروت ای

تحصیلات ب میزگا مدرک تحصیلا گخذ شده گه موس ات گموهشا معسبر چوا :مدگر
و دگاشهاه و ...گفس ماشود .ک ب علم در تخصص خاص و گمکاا ب کارگیری گین
معلومات در تخصص خاص ک گیررا معرا علم ودگاش رگ دگرد (حامیااا.)0318 ،
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با توم ب آاچ ک در مملات آهمودااها درباره تحصیلات بیاا شد تعریف تحصیلات
گفزگیش دگاش و آگاها خود گه گمور و مخصوصا روگبط و هادگاهای موفق دیهر ماباشد.
در کارگاهها

ب عبارتا ب مای مشورت گه گفرگد معمولا ب گفزگیش دگاش و شرک
پردگخس و گه گفرگدی ک هادگا موفقا دگشسرد مشورت بهیرم.

 .19مقوله صبر :آهموداا صبر رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :روش من در خوشبخسا صبر
کردا ه

.

صبر :هماا گسسقام
«مزع» و با تابا گس

در برگبر مشکلات و حوگدث گوااگوا گس
ک ب معرای گه دس

گس  .مهم ترین پشسوگا صبر ،بردگش
حقیق

دگدا مقاوم

درس

ک اقط مقاب آا

و ت لیم شدا در برگبر مشکلات

گا اا گه هادگا گس

و گین ک ب ماهی

و

هادگا پا ببرد (رشیدی ،مح را ،گ محمدیاا.)0311 ،

با توم ب آاچ گه مملات آهمودااها درباره صبر گسسرباط ما شود گین ک برگی
رسیدا ب خوشبخسا باید صبور بود و گینی
سال گول هادگا ب خوشبخسا دس

مقول ا با گس ؛ ممکن گس

فردی در 8

یابد ،فرد دیهری در  01سال دیهر و گین صبر گس

ک شیریرا دس یابا ب خوشبخسا رگ ب گرمغاا ماآورد .و گین اسایج با پژوهشا ک
خرمااا ،فرمااا و سلطااا ()0313ب عروگا ساخ

و بررسا ویژگاهای روگاسررا صبر

گارام دگدهگاد ،هم و ماباشد.
 .19مقوله رازداری :آهموداا رگهدگری رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :میدوا سم ک گگر
وگلدیرم گه مشکلات من باخبر شواد ب هادگا من لطم وگرد ماشود.
رگهدگری :هماا حفظ گسرگر و پرهاا دگشسن م ائ خصوصا گس

ک مردم اباید گه آا

گا ااهاس

ک ا ترها در هادگا

گطلاع حاص امایرد .رگهدگری یکا گه ویژگاهای متب
فردی و شخصا ماتوگاد ب آاها کم

کرد ک حسا برگی دگشسن ی

موفق هم مؤثر خوگهد بود باعث رشد شخصی

و گح ا

هادگا گمسماعا

گسسقلال فرد ایز خوگهد شد و ب
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گو گاهیزه بیشسری برگی حفظ رگهها مادهد .دیهرگا هم گعسماد بیشسری ا ب
دگش

ب گو خوگهرد

(هگرع پور.)0315 ،
با توم ب آاچ در مملات آهمودااها درباره رگهدگری بیاا شد؛ تعریف رگهدگری گین
ک در هادگا مشسرک گگر گتفاقا بیفسد با هیچکس مطرح اشود؛ ا خااوگده ها و ا

گس

خااوگده مرد .ب عبارتا دیهر هر آاچ در هادگا مشسرک و در خااوگده گتفاق ماگفسد باید
در خااوگده بمااد چرگک دگا سن دیهرگا باعث دخال هایا ماشود ک هومین رگ گه
دس یابا ب هدف وگقعا ک هماا گح ا

خوشبخسا گس

دور ماکرد.

 .19مقوله حل مسئله :آهموداا ح م لل رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :تصمیم آخر رگ ب
عهده هم رم ماگذگرم چوا خیلا مرطقا گس
مفهوم ح م لل بخشا گه تفکر گس  .ح م لل ک پیچیدهترین بخش هر عملیات
فکری تصور ماشود ،ب عروگا ی
مهار ی

رواد مهم شراخسا تعریف ماگردد ک محساج تلفیق و

سری مهارتهای بریادین و معمولا گس

(گلدگشساین و لوگین.)0157 ،

با توم ب آاچ گه مملات آهمودااها درباره ح م لل گسسرباط ما شود ک وقسا
بحرگاا پیش ماآید بر خود م لط باشرد و دس

و پای خودماا رگ گم اکررد .دروگقع با

کرار گذگشسن گح اسات گماهه دهرد هرکدگم گه آاها در هر حیط گیا ک توگا بیشسری
دگراد م لل رگ ح کررد ک با توم ب آاچ گسسخرگج شد در گکتر موگقع مردها ب ح م لل
پردگخس گاد آاهم ب گین دلی بوده گس

ک آاها مرطقاتر و پخس تر فکر کرده و رفسار

کردهگاد (اوربخش.)0317 ،
 .18مقوله انعطافپذیری :آهموداا گاعطافپذیری رگ گینگوا بیاا ماکرد ک :
گاعطافپذیری ی

گص مهم در خوشبخسا گس .

گاعطافپذیری :تغییر در شیوه تفکر گس ؛ چ گین گمر ب طور خاص بر گسا
در قوگاین صورت بهیرد یا ب طور گ سرده بر گسا

گیراد تغییر

ایاه ب گیراد تغییر در باورهای قبلا و

رسیدا ب گفکار مدید رخ دهد .علاوه بر گین گاعطافپذیری شراخسا ب گادیشیدا ب طور
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همهماا ب مرب های مخسلف ی
مسفاوت گه ی

موضوع گشاره ماکرد ،چ گین تفکر پیرگموا دو مرب

موضوع خاص یا مرب های ب یار مسفاوتا گه ی

پیچیده باشد.

موقعی

سایر تعاریف و گمزگ مرتبط با گاعطافپذیری شراخسا شام گاعطافپذیری ذهرا ،مرموع
(محمدی.)0311،

تغییرگت ذهرا ،گاسقال گدرگکا ،تعویض وظیف و تغییر م یر توم گس

با توم ب مملات آهمودااها درباره گاعطافپذیری گیرطور گسسرباط ماشود ک وقسا
م لل گی پیش ما آید سریع با ی

عذرخوگها شرگیط ب حال

شرگیط و سخساها و یا حسا موگرد متب

گاعطافپذیر بود و حال

ارمال برگردگاده شود و در
ی

کلام گویا اباشد.

گین اسیر با پژوهش خشوعا ( )0355مبرا بر گاعطافپذیری گه دیدگاه روگاشرا

تحولا

هم و گس .
 .18مقوله حمایت اجتماعی :آهموداا حمای

گمسماعا رگ گینگوا بیاا ماکرد ک :

خیلا گه گطرگفیاام سؤگل ماپرسیدم و بررسا ماکردم.
حمای

گمسماعا یعرا گح ا

فرد گه تعلق دگشسن ،محبوبی

یا موردقبول وگقع شدا،

موردایاه بودا ب خاطر خودش و برگی آاچ ماتوگا گارام دهد " تعریف کرده گس  .ب
عبارتا میزگا گدرگک گفرگد گه محب

و حمای

خااوگده و دوسساا و گطرگفیاا وی در مقاب

فشارهای روگاا و حوگدث تاکید ماکرد .در مسدگولترین تعریف گه حمای
دسسر

بودا و کیفی

گمسماعا بر در

گرتباط با گفرگدی ک در موگقع ایاه مرابع حمایسا رگ فرگهم ماکررد،

تاکید دگرد .مرابع حمایسا مومب ماشود ک فرد گح ا

مرگقب  ،مورد علاق بودا ،عزت

افس و گرهشمرد بودا کرد ک بخشا گه شبک وسیع گرتباطا گس
با توم ب آاچ گه مملات آهمودااها درباره حمای

(علا پور.)0373 ،
گمسماعا گسسرباط ماشود

خااوگدهها یکا گه عوگم و حامیاا مهم هادگا آاها و دس یابا ب گح ا
بوده گس  .ب عبارتا دیهر وقسا آاها ب تلاطم ماگفساداد آاها رگ حمای
دیهر گه حمای ها گین گس
خوشبخ

خوشبخسا

ماکرداد .یکا

ک خود فرد ب دابال پر ومو مارفس و در ممع خاامهای

قرگر ماگرفسرد و ب دابال شیوه رفسار آاها در هادگا بوداد و با ک ب تررب گه
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آاها ب دابال رگه و روش خوشبخسا خود ماگشسرد .پژوهشا ک حاتمیاا و کریما
عروگا رگبط مؤلف های گدرگک حمای

( )0311تح

گمسماعا پرسسارگا گارام دگدهگاد،

هم و با اسیر گین مقول ماباشد.
 .16مقوله ریسکپذیری :آهموداا ری

پذیری رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :با گصرگر

خااوگدهگم و گه قهر رفسم پیش هم رم و دیدم تو هم خااوگدهها گه گین م ائ ه
ری

پذیری یعرا شراع

ک ماتوگاد باعث موفقی

.

و م ور بودا در گارام تصمیمات مهم در هادگا گس

شود و رگه سخسا در پیش دگرد .گفرگدی در هادگا ری

پذیر

ه سرد ک باومود گطلاع گه سخساها و مشکلات مومود در م یر دسسیابا ب گهدگف گین
در گهدگفشاا تلاش ماکررد (سیهر،

عم رگ گارام ما دهرد و برگی دسسیابا ب موفقی
.)2101
با توم ب آاچ گه مملات آهمودااها درباره ری

پذیری گسسرباط ماشود ،ب معرای

فرصسا دوباره برگی گدگم هادگا مشسرک گس ؛ ک گین فرص

هم ماتوگاد ب خود فرد

دگده شود و هم ب هم رش .اسیر گین مقول با پژوهشا ک محمودی ،بهمن پور و باساما
( )0351تح

عروگا بررسا عوگم مؤثر بر ری

 .11مقوله نگرشمثبت :آهموداا اهرشمتب
هادگا متب

ه

پذیری گارام دگدهگاد ،هم و ماباشد.
رگ گینگوا بیاا ماکرد ک  :کل ًا دیدم ب

و لذت مابرم گه هادگیم .اهرش متب

یعرا حالسا گه ذهن ک اسایج

مطلوب رگ خیالپردگهی ماکرد و در گاسظار آاهاس  .اهرش متب

رگ ماتوگا تمای برگی

گارام کارهای مدید ،گعسقاد ب گیرک هم چیز ب خوبا پیش مارود ،کم
خوباهای مردم رگ ببیرید ،اهرشا ذهرا ک ب مای بدیها و شک

ماکرد ک

ها ،خوباها و پیشرف

در هادگاتاا رگ مابیرید ،ذهریسا گیراد ماکرد ک شما موقعی ها رگ تشخیص دهید ،فکر
متب  ،خوشبیرا و حفظ ذهری

متب  ،اهرشا ذهرا ک بر مرب ی روشن هادگا تمرکز

دگرد .ذهریسا ک عبارگت “من ماتوگام” و ” آا ممکن گس ” رگ بر هباام ماری ماساهد
(هارت.)2107 ،
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با توم ب آاچ ک گه مملات آهمودااها درباره اهرش متب
متب

گین گس

مشک گادگخ

گسسرباط ما شود اهرش

ک هر مشکلا ک در هادگا پیش ماآید ب مای گل و شکای  ،اهاها ب
و بیاا کرد شاید بعد گه گین مشک روههای خوبا هم باشد ،و ب دگشس ها و

هم ر ک مهم ترین چیزهای من ه سرد فکر کرد و ا خود مشک و شرگیطا ک پیش آمده
گس  .پژوهشا ک فراام و مددیهگده ( )0311تح

عروگا گثربخشا آموهش متب اهری بر

حال های روگاشراخسا گارام دگداد با اسیر گین مقول هم و ماباشد.
وگلدین خوب ،حقیقساً گلهوهاى متب

و ساهادهگى ه سرد .وگلدین بخشى گه هادگى

فرهادگا رگ تشکی مىدهرد و هموگره ب عروگا گلهویى برگى آااا مح وب مىشواد .تقلید
فرهادگا گه وگلدین گمرى گاسخابى ای

 ،هیرگ ماهی

گا اا ب گوا گی گس

ک ب طور طبیعى

ب گینسو قدم برمادگرد (فرشادی.)0312 ،
پدر و مادر مىتوگارد هم گثر متب

و هم گثر مرفى روى فرهادگا خود بهذگراد و گین تاثیر

تا حدودى ب اوع گرتباط کلامى و گفسارى وگلدین با فرهادگا ،ب سهى دگرد؛ گما ب هرحال،
چوا گرتباطات ترها ب صورت کلامى ای
گس  .گه طرفا پروگضح گس

ک ها با تربی

 ،پس روگبط عاطفى ایز در گین عملکرد مؤثر
صحیح خود گا اا درس

ماکرد و با تربی

صحیح خود کشور رگ آباد ماکرد .مبدأ هم سعادتها گه دگمن ها بلرد ماشود .اقش ها
در عالم گه ویژگا های خاص برخوردگر گس  .ها یکسا مومودی گس
خود گفرگدی ب مامع تحوی دهد ک گه برکاتشاا ا ی

ک ماتوگاد گه دگمن

مامع بلک مامع ها ب

گرهش های وگلای گا ااا کشیده شواد و خوشبخسا رگ ب معرای وگقعا آا دریاف
حسا ماتوگاد عکس آا باشد (یزدخوگسسا.)0312 ،

کررد و
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