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پیشگفتار
این کتاب را با این اندیشه مینویسم کمه امیمدوار بمودم آن را در میمان
قفسههای کتابخانهام جایی دیده و خوانده بودم .در جستوجوی سؤالی
که همیشه در ذهن من وجود داشته و هست ،چگونمه ممیتموان سمطح
رضایتمندی خود از زندگی را افزایش ده ؟ در تالش برای پاسم دادن
به این سؤال همیشگی ،در میان مطالعات دورۀ دکتری با عل روانشناسی
مثبت آشنا شدم .تأثیر انکارناپذیر روانشناسی مثبت بر زندگی شخصی و
حرفه ای من ،باعث شد تا نتایج مطالعات در این حیطۀ زیبمای دانمش را
به زبان فارسی با همه فارسی زبانان جهان بمه اشمتراک بگمذارم .در ایمن
راستا ،تصمی گرفت  ،پس از اتمام دورۀ دکتری به ایران بازگشته و اولین
مرکز تحقیقاتی و آموزشی روانشناسی مثبت ایران را بنیانگذاری کمن و
این کتاب را بر مبنای اصول مدون روانشناسی مثبت در جهمت افمزایش
سطح رضایتمندی انسانها از زندگی به تحریر درآورم .در ادامه اهمیمت
عل تولیدشده در حیطۀ روانشناسی مثبت مورد بررسی قرار میگیرد.
در طی سالیان اخیر روانشناسی مثبت تأثیر شگرفی بمر تحقیقمات در
جوامع علمی داشته است .بسیاری از مراکزعلمی معتبر جهان به این عل
نوظهور توجه ویژهای کردهاند .امروزه شرکتهمای اقتصمادی درسراسمر
جهان از اصول روانشناسی مثبت در کارخود بهره میبرند .عالوه بر این،
دولتهای بسیاری در نقاط مختلف جهمان عالقمه و توجمه خمود را بمه
تحقیقات در این حیطه از عل نشان دادهاند .ممکن است از خود بپرسید
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علت اشتیاق روزافزون به این حیطۀ نوبنیاد از علم چیسمت؟ پاسم در
توصیههای تحقیقات علمی درحیطۀ روانشناسی مثبت نهفته است؛ زیمرا
در مقام عمل این رهنمودها برای اولین بار به صورتی کمامال قطعمی بمه
سؤال بزرگ بشریت برای چگونگی افزایش سطح رضمایتمندی خمود از
زندگی پاس می دهند .در ادامه به نقد مطالعمات منتشمر شمده درزمینمۀ
روانشناسی در طی سالیان اخیر پرداخته میشود.
مرور کتابهای منتشرشده در حیطۀ روانشناسی نشان میدهمد ،طمی
دو دهۀ اخیر ،اکثر کتاب ها و مقاالت در حیطۀ سالمت فردی بودهاند؛ اما
آنچه در میان تمام این منابع مشترک است ،ارائۀ راهکارهای کوتاه ممدت
برای رسیدن به نتایج بزرگ است .دراین ارتباط بنما بمه نظمر بسمیاری از
متخصصین در موارد متعدد اندرزهای این کتاب ها پایه و اساس روشمن
علمی ندارند .از این روی ،قول همای بمزرگ نویسمندگان و سمخنرانان و
نتیجه نگرفتن مخاطبین این منابع از عمل به توصمیههمای آنهما ،باعمث
دلسردی انسانهایی که در جستجوی پاس برای سؤاالت خود بودهانمد،
شده است .دراین ارتباط ،ممکن است این پرسش در ذهمن شمما ایجماد
شود که چرا نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات علمی در دانشگاههای
برتر جهان در زمینۀی افزایش سمطح رضمایتمندی انسمان از زنمدگی در
اختیار عموم مردم قرار نمیگیرند .در پاس به ایمن اسمتفهام بایمد ذکمر
شود ،مطالعات در دانشگاه های تراز اول جهان که حاصل آزممایشهما و
تحقیقات دقیق ،زمانبر و پرهزینه هستند ،پس از تائید توسط متخصصین
عموما در مجالت معتبر علمی به چاپ می رسند؛ اما این مقاالت علممی
به علت در دسترس نبودن مجالت معتبر برای عموم مردم وهممینطمور
هزینه های ترجمه ،درآماری محدود مورد مطالعه قرار میگیرند .در ایمن
ارتباط ،دکترتل بن شهر استاد دانشمگاه هماروارد توضمیح ممیدهمد ،بما
احتساب والدین مؤلف بهصورت متوسط تنها هفت نفر یک مقاله معتبمر
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علمی را مطالعه میکنند .در این سایه ،یکی از اهداف اصلی ایمن کتماب
ایجاد یک پل ارتباطی میمان مخماطبین خمود و نتمایج تحقیقمات موثمق
دانشگاهی درحیطۀ روانشناسی مثبت اسمت .بمه شمکل خالصمه درایمن
نوشتارکوشش شده است نتایج حاصمل از تحقیقمات علممی در بهتمرین
دانشگاههای جهان جمعبندی و به صورت یکپارچه دراختیمار مخماطبین
خود قرارگیرد .در این راستا ساده بودن راهکارهای پیشمنهادی وحتممی
بودن نتایج پیشبینیشده ازعمل به آنهما از اهمداف اصملی ایمن کتماب
محسوب میشوند.درادامه سایراهداف کتاب مورد توضیح قرار میگیرند.
عالوه برآنچه ذکر شد در این نوشتار سعی شده اسمت تمالش بمرای
خممردورزی موردتوجممه قرارگیممرد .بممرای توضممیح بیشممتر ،انسممان در
جست وجوی دانش همواره چیمزی را بمه دسمت ممی آورد و انسمان در
جستوجوی خرد ،همواره چیزی را از خود جدا میکند .چرا که دانمش
در مورد کاشت اطالعات وخرد در ممورد برداشمت از دانمش اسمت.در
داستانی قدیمی نقل شده است روزی از مجسمهساز معروفی ممیپرسمند
چگونه این شاهکار زیبای هنری را خلق کردی؟ او پاسم ممیدهمد در
یک روز آفتابی برای پیادهروی به طبیعت رفت  ،درحالیکه بمه قمدم زدن
در جنگل مشغول بودم ،در قلب یکتخته سنگ بزرگ ،مجسمه خمود را
به وضوح دیدم .از آن زمان به بعد تنها کاری که انجمام دادم جمدا کمردن
تکه سنگهای زائد از تندیس بود .به روال مشابه روح انسان نیز بما کم
کردن از خویش رشد می کند .در این نور ،نگارنده قصد دارد سنگ زائد
وجودتان را به شما نشان داده تا بتوانید گوهر درون خود را صیقل دهید.
افزون بر آنچه ذکر شمد ،ایمن کتماب در جسمت جموی پیمدا کمردن
سؤاالت اساسی ذهن انسان است .چراکه سؤال نقطۀ آغاز تفحص است.
در این خصوص پینر دراکر یکی از محققین مؤثر در حیطۀ مدیریت
در قرن بیست  ،مه ترین عامل اشتباهها در تصمی های مدیریتی در حیطۀ
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زندگی شخصی ،اجتماعی و اقتصادی را ،تمرکز بیش از حد بمر روی
پاس ها و عدم تمرکز کمافی بمر روی پرسمش هما ممی دانمد .از نگماه او
بزرگترین خبط انسان امروز ،نپرسیدن سمؤالهمایی اسمت کمه اهمیمت
دارند .همانطور که پیش تر ذکر شد ،سؤالی کمه ممن را در نوشمتن ایمن
کتماب و در زنمدگی شخصممی و حرفمهایام هممدایت و راهنممایی کممرد.
پرسشی است که برای نگارنده نسبت به سایر پرسشها ارجحیمت دارد.
این سؤال در ارتباط با چگونگی افمزایش سمطح رضمایتمندی انسمان از
زندگی است .در ارتباط با این پرسش ،الزم به ذکر است ،رضایتمندی از
زندگی بر روی یک نوار منسج سنجیده میشود؛ بنابراین اگر فمردی از
من بپرسد آیا من امروز خوشحال هست و از زندگی خود رضایت کامل
دارم؟ پاس این خواهد بود ،امروز خوشحال تر از انسانی هست که پمنج
سال پیش بودم .به صورت مشخص از زممانی کمه شمروع بمه مطالعمه و
تحقیق در حیطۀ روانشناسی مثبت کردم؛ و توصیه همای ایمن علم را در
زندگی خود به کار گرفت  .در این راسمتا امیمدوارم در پمنج سماله آینمده
نسبت به امروزم سطح رضایتمندی باالتری از زندگی را تجربه کن .
عالوه بر این ،این نوشتار سعی دارد به مطالعۀ فردی انسانها بپمردازد.
چراکه ،ماهیتی که بسیار شخصی به نظر میرسد ،بسمیار عمومیمت دارد.
آبراهام مازلو دراین باره اشاره می کند ،شناخت عمیق فردیت انسمان ،بمه
شیوۀ ه زمان شناخت عموم انسمان هما اسمت .درایمن ارتبماط ،در میمان
جمالت کتاب نگارنده کوشش می کند شمارا تشویق کنمد ،بمه نگاهتمان
نگاهی کنید و به مطالعه و شناخت خویش بپردازید .درواقع ایمن کتماب
سعی دارد به شما کمک کند تا جهان درون خود را بهتر بشناسید .عالوه
بر این ،این کتاب درنوردانش روانشناسمی مثبمت بمه انسمان هما یمادآور
میشود که هیچ راهحلی برای افزایش ناگهانی سطح رضایتمندی آنها از
زندگی وجود ندارد .در این راستا بیانشده است ،زندگی واقعی سرشمار
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از فراز و نشیب ،زمین خوردن و بلند شدن ،موفقیت و جشن گرفتن آن
و شکست خوردن دوباره است .بهعالوه ،این نوشتار توضمیح ممیدهمد،
روانشناسی مثبت تنها مطالعۀ ضعفها ،بیمماریهما و آسمیبدیمدگیهما
نیست؛ این حیطه از عل همینطور مطالعه قدرتها و توانمندیهایممان
است؛ درمان تنها به معنی اصالح آنچه اشتباه هست نیست ،بلکه به شیوۀ
ه قدم ساختن ماهیتی است که صحیح است؛ بنابراین این کتاب تنها در
مورد بیماری و یا سالمت انسانها نیسمت؛ هممین طمور در ممورد کمار،
آموزش ،عشق ،دانش و رشد است.
درنهایت ،بعد از مطالعۀ کتاب ،در نهایت اکرام از شما نمیخواه که
با من تماس بگیرید و از این نوشتار تمجید کنید .من از شما میخمواه
پس از مطالعۀ کتاب با ممن ارتبماط بگیریمد و بگوییمد چمه کارهمایی را
متفاوت انجام می دهید؛ و چگونه رهنمودهمای مطممنن مطمرح شمده در
کتاب را در زندگی خود به کار ممیگیریمد .چراکمه ایجماد تغییمر بسمیار
دشوار است و این خود دلیلی است که اکثر تمالشهما بمرای تحمول در
افراد و سازمانها با شکست مواجه میشوند .دراینارتباط تغییرات تنهما
زمانی موفق هستند که هممراه بما دگرگمونی در سمطح خمردورزیممان،
رفتارمان نیز تبدل کند .در این مورد تبدیل در رفتار غالبا نیاز بمه سمطح
قابل توجه ای از شجاعت دارد؛ بنابراین اگر بمه حقیقمت خواسمتار ایمن
هستید که این نوشتار در زندگی شما تحول ایجاد کند ،این بهخود شمما
بازمی گردد که بهاندازۀ کافی دلیر باشید ،چراکمه شمما درایمن کتماب بما
راه کارهای قطعی علمی برای افزایش سطح رضایتمندی از زندگی آشمنا
می شود ،اما این مسمنولیت بما شمما اسمت تما آنهما را درزنمدگیخمود
بهکارگیرید.
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فصل یک
مقدمه
الزم بممه ذکممر اسممت ،در ارتبمماط بمما پممویش درجهممت افممزایش سممطح
رضایتمندی از زندگی ،ممکن است این سؤال در ذهن شما شمکل پیمدا
کند ،من چگونه می توان در زندگی خود در جست وجموی خوشمبختی
باش  ،درحالیکه مشکالت زیادی در ایران و یا در جهان وجود دارد ،آیا
تالش من برای افزایش سمطح رضمایتمندی خمویش از زنمدگی ،نموعی
خودخواهی نیست؟! در پاس به این سؤال باید توضیح داده شود ،تالش
برای افزایش سطح رضایتمندی انسان از زنمدگی یمک معاملمۀ بمرد بمرد
است .برای تشمریح بیشمتر وقتمی انسمانی شمادتر زنمدگی ممیکنمد .بما
شادتربودن او در زندگی از تجربۀ احساسات مثبت فردی ک نمیشود و
یا این مه بر روی احساسات دیگران بیاثرنیست ،در این ارتباط وقتمی
شخصی احساس شادی مضاعف می کند احساسات مثبتی که وی تجربه
می کند به دیگران انتقال پیدا میکنند .بمودا درایمن ممورد بیمان ممیکنمد
"هزاران شمع با حرارت شعلۀ یک شمع میتوانند روشمن شموند بمدون
آنکه از نور شعلۀ شمع کاسته شود ".به روال مشابه بابه اشتراک گذاشتن
احساسات مثبت هرگز از آنها ک نمیشود .در ایمن پیونمد اگرشمما بمر
روی افزایش سطح رضایتمندی خود از زندگی کار ممیکنیمد ،بمهشمیوۀ
غیرمستقی بر روی سطح رضایتمندی سایرانسان هما از زنمدگی نیمز اثمر
میگذارید.
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افزون بر آنچه ذکر شد ،بهصورت کلی افرادی کمه احساسمات مثبمت
بیشتری را تجربه میکنند در مقابل انسانهای دیگر بخشندهتر و صبورتر
هستند و روابط عاطفی و حرفهای بهتری را نیز با دیگران دارند .درواقمع
کمک کردن انسان بهخودش نوعی یاری به دیگران نیز محسوب میشود
و دستگیری از دیگران موجبات پشتیبانی فرد از خود را فراه ممیکنمد.
بهعبارت دیگر هیچ عملی خودخواهانه تر از کاری خیرخواهانمه در حمق
دیگران نیست .به صورت موازی هیچ کوششی بیشتر از کمک به دیگران
به ما یاری نخواهد کرد .دراین نور درمقابل آنکه تمالش بمرای افمزایش
سطح رضایتمندی خود از زندگی را بهعنوان عملی غیراخالقی بپنمداری
میتوانی آن را بهعنوان کاری نیک که بخشی از ذات ماست برشماری .
بهعالوه این حقیقت که شاد زیستن ما به دیگران نیز وابسته اسمت و
احساسات انسانها به یکدیگر مربوط هستند موضموع فموقالعمادهای در
مورد ذات انسان است .نهادهای که وظیفمه داریم آن را بیشمتر از آنچمه
امروز مورد عنایت قرار میدهی جشن بگیری  ،چراکه اگر ایمن حقیقمت
را که انسانها می توانند احساسات مثبت مختلمف را بماه بمه اشمتراک
بگذارند را قدردان نباشی  ،این قابلیت به ممرور در میمان مما ضمعیفتمر
میشود و بمهصمورت مموازی احسماس هممدردی و مهربمانی در میمان
انسان ها از بین خواهد رفت و آنچه زان پس به اشتراک گذاشته خواهمد
شد ،تنها احساسات منفی خواهند بود .در این نور اگر شما قصد داریمد
مردم ایران و یا جهان ،افزایش سمطح رضمایتمندی از زنمدگی را تجربمه
کنند ،بهترین اقدام این است که کاری کنید تما خودتمان شمادتر زنمدگی
کنید؛ بهعبارت دیگر اگر میخواهید شادمانی را در جهمان ببینیمد سمعی
کنید خودتان نمود شاد زیستی باشید .این موضوع در ادامه در کردار
گاندی بیشتر توضیح داده شده است.
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تغییری باشید که میخواهید در جهان ببینید
یکی از انسانهمایی کمه در زممان حیماتش رسمالت بزرگمی را بمردوش
خویش احساس میکرد ماهاتما گاندی بود .دریکی از داستانهایی که در
مورد او ذکر میشود آمده است که روزی زنی به مالقات وی آمدتا برای
مشکلی که با آن مواجه شده بود از او مشورت و نصمیحت بخواهمد .آن
بانو به همراه فرزند خود مسافتی طوالنی را برای مالقات با گاندی طمی
کرده بود ،وقتی خان به محضرگاندی رسمید متوجمه حضمور جمعیمت
مشتاق در کالس درس گاندی شد ،او از میان جمعیت عبمور کمرد و بما
کسب اجازه در مقابل گاندی نشست ،زن نفس عمیقی به نشانۀ رضایت
کشید ،لبخندی زد و گفت :جناب گاندی ،ممن از راهمی خیلمی دور بمه
اینجا آمدهام تا از نور خرد شما بهرهمنمد شموم ،ممن مشمکلی بما فرزنمد
خوددارم ،فرزند من بسیار زیاد شکر مصرف میکند .بانو سمپس نگماهی
همراه با استیصال به فرزند خود کرد و مجددا سرخود را بهسمت گاندی
چرخاند و گفت :من با احترام از شما میخواه با او صحبت کنید تا از
مصرف زیاد شکر دست بردارد .چراکه که من میدان مصرف شکر زیاد
برای سالمتی او مضراست و همینطور دنمدانهمای او را خمراب کمرده
است .او سپس ادامه داد جناب گاندی من اطمینان دارم فرزندم بمه شمما
گوش می دهد وخواستۀ شمارا اجابمت خواهمد کمرد چراکمه او شمما را
بیاندازه تحسین می کند .در ادامه رفتار گاندی در مقابل زن و فرزنمدش
مورد توضیح قرار میگیرد.
گاندی پس از مشاهدۀ درماندگی زن و شنیدن درخواست او ،مکثمی
می کند و سپس به خان می گوید ،آیا امکان دارد ماه آینده به دیمدار ممن
بیایید؟ بانو با وجود خستگی از راه طوالنی ،قبول میکند تمماممسمیر تما
محل سکونت خود را طی می کند و ماه آینده برای دیدار ماهاتما گاندی
بازمی گردد .یک ماه بعد وقتی خان و فرزنمدش بمه محمل کمالسهمای
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گاندی می رسند دوباره گاندی را با دانشپژوهان متعددی ممیبیننمد ،زن
با کسب اجازه از گاندی به همراه فرزندش در مقابمل وی ممینشمیند و
میگوید ،من ماه گذشته اینجا بودم ،گاندی سمرخود را بمه نشمانۀ تائیمد
تکان میدهد و پاس میدهد بله به یاد میماورم ،زن اداممه ممیدهمد آیما
امکان دارد به فرزند من بگویید که از خوردن زیاد شکر دسمت بمردارد؟
گاندی مکثی میکند به سمت فرزند نگاه میکند و به او میگوید :فرزند،
از خوردن شکر زیاد دستبردار! زن که گیج شده بود ،از گانمدی تشمکر
میکند و میگوید ،ماهاتما من مطمنن هست که او از این بمه بعمد زیماد
شکر نخواهد خورد ،اما چرا این موضوع را به او یک ماه پمیش نگفتیمد،
وقتی من تمام این راه را برای دیدار شما آمده بودم .ماهاتما گاندی تبس
میکند و می گوید ،در ماه گذشمته ممن زیماد شمکر مصمرف ممیکمردم.
دراینارتباط در کالم گاندی آمده است "تغییری باشید که میخواهید در
جهان ببینید ".در این مورد الزم به ذکر است ،انسانها غالبا آن کماری را
انجام میدهند که شما انجام میدهید و نه کاری را که بمه آنهما توصمیه
می کنید تا انجام دهند .در ادامه قدرت جمعیتهمای اقلیتمی در افمزایش
سطح رضایتمندی انسانها از زندگی مورد تحلیل قرار میگیرد.
قدرت جمعیتهای اقلیتی
تمام تاری تحت تأثیر جمعیتهای اقلیتی بوده است ،در بسمیاری از
موارد این اقلیت ها تنها شامل یک نفر میشوند .گاه یک نفمر ممیتوانمد
تمام سرنوشت یک جامعه و یا نسلها را تغییر دهد .هرگز نباید در مورد
این موضوع شک کرد که گروهی کوچک از دانشمندان ،متعهد بمه یمک
کشور می توانند سرنوشت یک سرزمین را از سر بنویسند .برای تشمریح
بیشتر تمام تغییرات در ذهن یک نفر و یما یمک گمروه کوچمک شمروع
می شود و سپس توسعه پیدا میکند .دراینارتباط نگارنده عمیقا امیمدوار
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است این کتاب سرآغاز تغییراتی شمگرف در سمطح رضمایتمندی ممردم
ایران از زندگی شود و خود شروعکنندۀ تغییراتی بزرگ در ایمران باشمد.
برای این کار بیش از هر توجیهی همر فمرد بایمد خمودش را نسمبت بمه
جامعۀ خود مسنول بداند .چراکه ارتبماط انسمان هما بما یکمدیگر باعمث
می شود آن ها به طریقمه مسمتقی و غیرمسمتقی بمر روی یکمدیگر تمأثیر
بگذارند .بر مبنای تنوری اثر پروانه ای ،در ممدار کائنمات بمال زدن یمک
پروانه درسنگاپور به طوفانی که در صحرای نوادا درامریکا ایجاد میشود
ارتباط پیدا میکند .برای توضیح بیشتر به مثالی که در اداممه آورده شمده
است عنایت کنید.
نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهمد لبخنمد زدن در میمان انسمانهما
قابلسرایت است ،برای تشریح بیشتر اگر فردی به شما لبخند بزند باعث
می شود که شما بهگونهای نیمه ارادی تبس کنید و شما باعمث خواهیمد
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،
ماهیچه های صورت شما به شیوۀ غیرارادی واکنش نشان ممی دهنمد کمه
باعث میشوند شما احساس بهتمری را تجربمه کنیمد .در ایمن ممورد بما
مهربانی یادآور می شوم ،اگر شما رضایت بدهید و لبخند بزنید و باعمث
شوید سه نفر دیگر نیز لبخند بزنند و آن سه نفر هریک باعث خندۀ سمه
نفر دیگر شوند و آن نه نفر هرکدام باعث لبخند سه نفر شوند و این کار
تا بیست درجه ادامه پیدا کند ،تمام مردم جهمان لبخنمد خواهنمد زد .بمه
شکل موازی این اصل در مورد ایجاد احساس مثبت در افراد نیز صمادق
است ،چنانچه شما باعث شوید سه نفر احساس بهتری را تجربمه کننمد،
بهعنوان نمونه از آنها تعریف کرده باشید و هر یک از آن سمه نفمر نیمز
این کار را انجام دهند .در زمان کوتاهی تمام مردم جهان احساس خوبی
را تجربه خواهند کرد .در این پیوند نکتۀ قابلتوجه ایمن هسمت کمه مما
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همواره بر روی انسان های اطرافمان و جهانی که در آن زندگی می کنمی
تأثیر میگذاری  ،سؤال اینجاست که چگونه این تأثیر را بهتمأثیری مثبمت
مبدل کنی  .برای تحلیل بیشتر در ادامه روایمت اختمراع شمطرنج مطمرح
میشود.
نقلشده است مخترع شطرنج پمس از ابمداع بمازی شمطرنج بمه نمزد
پادشاه می رود تا او را از اختراع آن مطلع کند .پادشاه پس از دیدن بازی
به مخترع شطرنج میگوید ،خیلی ممنون که این بازی زیبما را سماختی،
من عالقه دارم در ازای نوآوری این بازی کمه بمرای ممردم تهیمه کردیمد
هدیه ای را به شما بده  .لطفا اگر تقاضایی از من دارید آن را بیان کنید.
مخترع در ابتدا از پادشاه تشکر کرده و پیشنهاد پادشاه را رد میکند ،امما
پادشاه اصرار بر اعطمای هدیمهای بمه مختمرع ممیورزد ،سمپس مختمرع
میپذیرد و میگوید ،در خانۀ اول شطرنج یکدانه سبز بمرنج بمرای ممن
بگذارید و در خانۀ دوم دو برابر آن را برای در نظر بگیریمد و در خانمۀ
سوم دو برابر میزان برنج در خانۀ قبل از آن را و به هممین منموال اداممه
دهید تا تمام خانههای شمطرنج پمر شموند .او بیمان ممیکنمد ایمن تممام
درخواست من است و سرخود را به نشانۀ احترام پایین میآورد .پادشماه
که انتظار درخواست هدیه ای گران بها را داشت مکثی می کند و می پرسد
آیا این تمام خواستۀ شما از پادشاه عال است .مخترع پاس میدهد آری
ای توانمندترین شاه عال این تممام درخواسمت ممن اسمت .پادشماه بمه
وزیرش دستور میدهد تا درخواست مخترع را محیا کنند .وقتی درباریان
به محاسبه میزان برنج موردنیاز میپردازند متوجه میشود با میزان بمرنج
مورد نیاز برای پر کردن شصت و چهارخانه شطرنج میتوان کمره زممین
را با الیهای از برنج فرش کرد .برای توضیح بیشتر شاید گمان برید کمرۀ
ماه از کرۀ زمین به غایمت دور اسمت امما اگمر یمک ورق کاغمذ را تنهما
چهل ویک بار بر روی خود تما بکنیمد بمه کمرۀ مماه خواهیمد رسمید .از
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این روی سفر  311166کیلومتری شما به ماه سفری پرهزینه ای نخواهمد
بود .در این نور ،شما نه تنها نسبت به افزایش سطح رضایتمندی خود در
زندگی مسنولید بلکه نسبت به افزایش سطح رضایتمندی عزیزان خمود،
مردم ایران و مردم جهان مسنولیت دارید .در ادامه دو مدل عرضمهشمده
در طی یک دهۀ اخیر درجهت ایجاد شور زندگی در انسانها موردقیاس
قرار میگیرند.
مقایسه مدلهای پویش سالمت و امتناع از بیماری
مطالعه انتقادی آثمار منتشرشمده در طمی یمک دهمۀ اخیمر در حیطمۀ
روانشناسی نشان میدهد ،بهصورت کلی دو مدل پویش سالمت و امتناع
از بیماری در راستای ایجاد انگیزۀ موفقیت در انسانها عرضه شمدهانمد.
تفاوت بین این دو مدل در این حقیقت نهفته است که افرادی که از مدل
پویش سالمت پیروی می کنند از مسیر زندگی خود لذت میبرند این در
حالی است که اشخاصی که از مدل امتنماع از بیمماری تبعیمت ممیکننمد
همواره در حال اجتناب از شرایطی ناپسند هستند .در این سمایه از نگماه
شخص ثالث رفتار افرادی که از هر یک از این دو مدل تبعیت ممیکننمد
ممکن است دقیقا به یک صورت به نظر برسند ،اگرچه پیروان هریک از
این دو مدل نسبت به یکمدیگر احساسمات کمامال متفماوتی را در مسمیر
رسیدن به اهداف خود تجربه می کنند .برای توضیح بیشتر اشخاصی کمه
از مدل پویش سالمت که حاصل عل روانشناسی مثبت اسمت رهمروی
میکنند کارهایی را انتخاب میکنند که بسیار به آنها عالقهمند هستند و
دران موقعیت سخت کار میکنند و بسیار جاهطلب هستند؛ امما آنهما از
تمام گامهای رو به جلوی خود و تجربههای شکست خمود در زنمدگی
لذت میبرند؛ بنابراین پیروی از مدل پویش سالمت به معنمای یمادگیری
لذت بردن از زندگی درطی مسیررسیدن به اهداف ارزشمند فردی است.

معجزۀ روانشناسی مثبت 22

این درحالیکه برای افرادی که از مدل امتناع از بیماری تبعیت ممیکننمد
فرار از شرایط نامطلوب (حقیقی و یما فرضمی) انگیمزۀ اصملی پیگیمری
اهدافشان محسوب میشود .در ادامه این دو مدل با یک مثال بیشتر مورد
توضیح قرارگرفتهاند.
برای تبیین معنایی دو مدل پویش سالمت و امتناع از بیماری با اکرام
از شما میخواه فردی را که هشتاد ساعت در هفته کار میکند و تممام
انگیزۀ وی تالش برای امتناع از شرایطی نامطلوب است را با شخصی که
هشتاد ساعت در هفته کار می کند اما به شدت به حیطۀ کار و مسنولیتش
عالقهمند است قیاس کنید .این دو شخص ممکمن اسمت از نگماه سمایر
انسانها یکسان به نظر برسند اما در واقع تفاوت عممدهای بمین ایمن دو
رویکرد و نگاه این دو فمرد بمه زنمدگی وجمود دارد .در ممدل امتنماع از
بیماری در ایدهآلترین شرایط ،فرد تالش میکند به نقطۀ صفر برسد .در
این مدل تمام کوشش شخص بر این است که آسیبی را متحممل نشمود؛
در این میان مدل پویش سالمت بیان میکند ،آسمیب ندیمدن در زنمدگی
نباید بهعنوان هدف غایی تلقی شود .محققین در حیطۀ روانشناسی مثبت
اعتقاد دارند انسانها باید فراتر از تالش برای زیان ندیدن گمام بردارنمد،
چراکه آنها شایسته هستند تا احساسات مثبت و شور و شوق زندگی را
تجربه کنند .در ادامه به واکاوی جایگاه دو مدل انگیزشمی ارائمهشمده در
نگاه شما پرداخته میشود.
اجازه دهید با احترام این سؤال را از شما بپرس  ،شمما کمدامیمک از
مدلهای ارائهشده در باال را ترجیح میدهید ،ترجیح ممیدهیمد از درد و
مشکالت فرار کنید و یا شادمانی و رضمایتمندی از زنمدگی را پیگیمری
کنید؟ آیا ترجیح میدهید که بیشتر بر روی نقصهای خود متمرکز باشید
و یا توانمندیهای خود را جویا باشید؟ سطح ایدهآل شما کجاست؟ آیما
لیوان ظرفیت شما در ارتباط با رضایتمندی از زندگی در نقطه در امنیت
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بودن و آسیب ندیدن پر میشود؟ و یا ترجیح میدهید از آن فراتر بروید
و احساسات متفماوت مثبمت را تجربمه کنیمد؟ در ایمن راسمتا حقیقتمی
قابل توجه در مورد مدل پویش سالمت وجود دارد .برای توضیح بیشمتر
در مورد مدل پویش سالمت راهکارهای بسیار کمتری نسمبت بمه ممدل
امتناع از بیماری در تاری روانشناسی ارائهشده است؛ بهعبارتدیگمر در
قیاس با راهکارهای افزایش سمطح رضمایتمندی از زنمدگی و پمرورش
استعدادها و رشد ظرفیت های نهفتۀ انسانها در مورد نحوۀ جلوگیری از
بیماریهای ذهنی ،رهنمودهای بیشتری توصیه شده است .در ایمن بماره
الزم است ذکر شود مدل پمویش سمالمت حاصمل تحقیقمات در حیطمۀ
روانشناسی مثبت است و علمی نوبنیماد محسموب ممیشمود و نیماز بمه
تحقیقات بسیار بیشتری در این زمینۀ جذاب از عل وجود دارد.
درنهایت این نوشتار بهعنوان یکی از نخستین آثار ارائه شده در حیطۀ
روانشناسی مثبت سعی دارد تا بهعرضۀ مجموعۀ اطالعات طبقهبندیشده
در جهت ایجاد تصویری روشن از مدل پویش سالمت بپردازد .در ایمن
ارتباط فصل دوم کتاب به مقدمهای بر روانشناسی مثبت اشاره میکنمد و
دالیل مختلف نیاز انسانها به عل تولیدشده درحیطۀ روانشناسی مثبمت
درجهت افزایش سطح رضایتمندی خود از زندگی را موردبررسمی قمرار
میدهد .فصلسوم عوامل مؤثر برافزایش سمطح رضمایتمندی آدمیمان از
زندگی را تحلیل میکند؛ و درنهایت فصل چهارم به ارائۀ اکسیر افزایش
سطح رضایتمندی انسانها از زندگی اهتمام میورزد.
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فصل دو
مقدمه
مارتین سالینگمن که بهعنوان پدر عل روانشناسی مثبت شناخته میشود،
در کتاب مقدمه ای بر روانشناسی مثبت عنوان می کند ،هدف روانشناسی
مثبت بنیان گذاری یک تغییر در مطالعات روانشناسی از تمرکمز بمیش از
اندازه بر روی موضوعات منفی به نکات مثبت و ساختن بهترین کیفیمت
در زندگی است .برای توضیح بیشتر به مطالعه انجام شمده توسمط دکتمر
مایر که در ادامه آورده شده است توجه کنید.
درسال  1666تحقیقی توسط دکتر دیویمد ممایر بمر روی مقماالت و
پایاننامههای رشتۀ روانشناسی انجام شد .هدف او دراین تحقیقسنجیدن
نسبت مطالعات انجامشده بر روی ویژگیهای مثبت به ویژگیهای منفی
انسانی بود .نتایج مطالعۀ دکتر مایر نشان میدهد ازسمال  2247تما سمال
 ،1666یعنی تا زمانی که مطالعات روانشناسی مثبت شکل جدیتری بمه
خود گرفت ،بیش از پنج هزار مقاله بر روی سوژۀ خش  12666 ،مقالمه
بر روی موضوع نگرانی و نزدیک به  16666مقاله در ارتباط با افسردگی
نوشته شده است .این در حالی بود که در طی سمیوسمه سمال (-2247
 ،)1666تنها  121تحقیق بر روی شادی و حدود  1166مطالعه بمر روی
رضایتمندی از زندگی انجامشده بود .این یافتهها نشان میدادنمد نسمبت
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تحقیقات دانشگاهی انجامشده بر روی مفاهی منفمی بمه مثبمت زنمدگی
حدود  31به  2است .ابراهی مازلو دراینارتباط مینویسمد ،روانشناسمی
در پژوهش بر روی جنبههای منفی نسبت به جنبمههمای مثبمت زنمدگی
آدمی موفقتربوده است .مازلو توضیح میدهد بسیاری از محدودیتهای
انسان بهمانند بیماریهایش و نگرانیهایش برای ما مشخصشده اسمت؛
اما جنبههای مثبت انسمانی بمهماننمد ظرفیمت رشمد فمرد ،محسمناتش و
امیدهایش کمتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند .بنا بهعقیدۀ وی ،روانشناسمی
به شکل داوطلبانهای خود را محدود به تنهما نیممی از ظرفیمت پمژوهش
برروی انسانها کرده است که البته این نیمه ،بخش تاریک واقعیت است.
دکتر تل بن شهر استاد دانشگاه هاروارد در ارتباط بامطالعۀ دکتر مایر
توضیح میدهد ،نتیجۀ نسبت مطالعات انجامشده بر روی جنبههای مثبت
به منفی زندگی ناامیدکننده است .او تشریح میکند انسمانی کمه بمه ازای
سیودو بار تجربۀ احساسات منفی تنها یکبار احساسی مثبت را تجربمه
میکند نیاز به کمک دارد .به طریقه مشابه تحقیقات در حیطۀ روانشناسی
نیز نیاز به یاری دارند .در نگاهی متفاوت ،تعدد تحقیقات انجام شمده بمر
روی جنبه های منفی زندگی بیانگر یک واقعیت است .واقعیتی کمه افشما
میکند زندگی هر روز برای انسانها سختتر میشود .در این راستا نیاز
مبرمی برای تحقیقات بر روی جنبههای منفیزندگی و درمان آسیبهای
وارد شده به انسانها وجود دارد .ازاینروی ،گروهی از محققان معتقدند
با وجود نسبت اختالف بین شمار مطالعات بر روی جنبههای مثبمت بمه
منفی زندگی کماکان نیاز به تحقیقات بیشتری بر روی احساسات منفمی
بهمانند استرس ،ترس و نگرانی وجود دارد .بمهصمورت متضماد ،آمارهما
نشان می دهند میزان افسردگی در دنیای امروز نسمبت بمه ده سمال قبمل
افزایش یافته است .برای تحلیل مضماعف یکمی ازمؤلفمههمای سمنجش
افسردگی در نقاط مختلف جهان نمر خودکشمی اسمت .درایمنارتبماط
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وارسی ها نشان می دهند نر خودکشی به میزان قابملتموجهی در نقماط
مختلف جهان فزونی یافته است .بهگونهای مشابه سن متوسط افسمردگی
در دنیای امروز به کمتر از پانزده سال رسیده است.
به عالوه ،نتیجۀ مطالعۀ سالمت روان دانشجویان دانشگاه هماروارد در
سال  1661تبیین می کند ،هشتاد درصد از دانشمجویان ایمن دانشمگاه در
طی سال  1661-1663دچار افسردگی شدهاند .بهصورت مشمخص17 ،
درصد دانشجویان مبتال به افسردگی برای زممانی طموالنی ،بیممار شمده
بودند تاجایی که آن ها قابلیت انجام امورات روزانه خود را از دست داده
بودند .درمطالعهای دیگر دکتر ریچارد کدی سون درسال  ،1661تحقیقی
را بر روی  23166دانشجو در مناطق مختلف جهمان انجمام داده اسمت.
نتایج حاصل از مطالعه او نشان ممیدهمد  11درصمد دانشمجویان ممورد
مطالعه در طی یک سال گذشته دچار افسمردگی شمدهانمد و  21درصمد
آنها تقریبا درانجام تمام امور روزمره خمود احسماس اسمترس و تمرس
می کردند .در زمان فعلی بسیاری از دولتها وریاست همای دانشمگاههما
نسبت به این یافتهها نگرانی نشان میدهنمد .هممینطمور افمزایش آممار
خودکشی درخیلی ازکشورها مسنوالن آنها را متوجه یک خطمر بمزرگ
کرده است .در این نور ممکن است این سؤال در ذهن شما به وجود آید
که چگونه روانشناسی مثبت می توانمد فراتمر از رونمد سمنتی تحقیقمات
روانشناسی به افزایش سطح رضایتمندی انسانها از زندگی کمک کنمد؟
در پاس به این سؤال سه دلیل را میتوان عنوان کرد .در ادامه به تفسمیر
این برهانها پرداخته میشود.
چگونه روانشناسی مثبت به افزایش سطح راطایتمندی از زنطدیی
کمک میکند؟
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در ادامه به بررسی سه راهبر در ارتباط با چگمونگی اثمر روانشناسمی
مثبت برافزایش سطح رضایتمندی انسانها از زندگی پرداخته ممیشمود.
نخست روانشناسی مثبت توضیح میدهد ،واقعیت بهخودیخود معنمایی
ندارد ،آنچه بر روی آن تمرکز میکنی واقعیت را میسازد .در این میمان
انسانها بهواسطۀ پرسشهای خویش در پیدایی واقعیت مشارکت دارند.
در ادامه این مبحث بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد.
اهمیت تمرکز بر نیکیها
نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد اکثر انسانها بمر ایمن باورنمد کمه
درراه رسیدن به موفقیت باید بر روی ضعفهایشان تمرکز کنند .اگرچمه
یافتههای تحقیقات متعمدد بیمان ممیکننمد ،افمرادی کمه بیشمتر بمر روی
قدرتهای خود معطوف هستند ،نهتنها خوشحالترند و از زندگی خمود
لذت بیشتری می برند ،بلکه در طوالنی مدت موفقتر نیز میباشند .بمرای
تشریح بیشتر ،اجازه دهید با اکرام از شما بپرسم  ،در مقمام فمردی ،چمه
سؤاالتی است که اغلب توسط انسانها در جهت پیشرفت خود پرسمیده
میشود؟ افراد غالبا از خود میپرسند ضعفهای من کداماند؟ و یما چمه
ماهیتی را باید بهبود ببخش ؟ این در حالی است که در اکثر موارد مطرح
کردن این سؤال ها با بیتوجهی نسبت به آنچه محسناتمان است استفهام
میشود .در این سایه ،اگر تنها سؤاالتی که ما از خود میپرسمی مربموط
به کاستیهایمان باشد .تنها کیفیتی کمه خمواهی یافمت ،کاسمتیهایممان
خواهند بود .در این حالت ،قدرتها ،توانمنمدیهما و عالیمق شمخص،
هرگز وجود نخواهند داشت .در این زمینه روانشناسی مثبت بیان میکند
افراد باید حداقل به میزانی که بر روی نقصهای خود متمرکز هستند بمه
نقاط قوت خود نیز توجه کنند .بمرای توضمیح ایمن موضموع بمه رونمد
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تحقیقات بر روی جمعیت های در معرض خطر که در ادامه آورده شمده
است توجه کنید.
در اواخر دهۀ  2216روانشناسان به مطالعه جمعیتهمای در معمرض
خطر پرداختند .در این راستا سرمایه گذاری زیادی برای مطالعۀ کودکانی
که بیشتر در معرض ترک تحصمیل و یما جمرائ متفماوت بودنمد انجمام
گرفت .در این پژوهشها سؤالی که نسبت به پرسشهای دیگر از ارزش
باالتری برخوردار بود بیان میکرد :چرا درصد قابلتوجهی از بچمههمای
در معرض خطر شکست می خورند؟ چرا این نوجوانان به ترک تحصیل
و یا به جرائ مختلف روی میآورند؟ نتایج این مطالعات نشان میدهد،
با وجود سرمایه گذاری زیماد و اختصماص نیمروی متخصمص و تمالش
فراوان برای ایجاد تغییر در زندگی کودکمان در معمرض خطمر ،نمهتنهما
تغییرات بسیاری کمی در جهت بهبود جامعههای مورد مطالعه ایجادشده
است بلکه در بسیاری از موارد شرایط زندگی آنها بدتر شده اسمت .در
ادامه به تحلیل جریان مطالعات جمعیتهای در معمرض خطمر و نتمایج
حاصل از یک تغییمر رویکمرد در مطالعمات ایمن جمعیمتهما پرداختمه
میشود.
در اواخر دهۀ  ،2216با کارهای روانشناسانی بهمانند انتونافسکی ،آلن
لنگر و الف ایزن و در سایه پرسش سؤاالتی متفاوت یک تغییر بزرگ در
نگرش به تحقیقات در مورد جمعیتهای در معرض خطر به وجود آمد.
بهصورت مشخص ،این روانشناسان به جای تمرکز بر علتهای شکست
خوردن نوجوانان در معرض خطر ،پرسیدند ،چمه ویژگمی همایی باعمث
میشود برخی از بچهها با وجود شرایط سمخت و پرخطمر بمه موفقیمت
برسند؟ در این نور ،محققین شمروع بمه مشمخص کمردن ویژگمیهمای
کودکان موفق و مطالعه آنها کردند .هدف از این کار تکرار دستاوردهای
کودکان موفق از طریق آموزش خصوصیات آنها بود .در این ارتباط ،در
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آغاز عمدۀ روانشناسان معتقد بودند این بچمههما حتمما بایمد ،غیرعمادی
باشند .آن ها فرض می کردند یک در صد و یا یک در هزار کودک دارای
شرایطی مشابه با کودکان موفق هستند .درایمنممورد اکثمر پژوهشمگران
اعتقاد داشتند دستاوردهای نوجوانان موفق در میان عموم کودکمان قابمل
به بازآفرینی نخواهند بود .اگرچه درگمذر زممان و بامطالعمهی دقیمقتمر
محققین پی بردند ،بچههای موفمق افمرادی کمامال معممولی هسمتند کمه
دستاوردهای غیرمعمولی را کسب کرده اند .به طریقه موازی نتایج رونمد
جدید مطالعات خردساالن در معرض خطر نشان میداد ،پس از مطالعمۀ
بچههای موفق و تعمی ویژگیهای آن ها در میمان سمایر کودکمان ،آثمار
موفقیت برای تمام نوجوانان مورد مطالعه تکرار شده است.
با توجه به مطالعات ذکر شده در ارتباط با نوجوانان در معرض خطر،
در مورد قدرت نهفته در سؤاالتمان بیندیشید .برای چهار دهه کودکمانی
که امکان کمک کردن به آن ها وجمود داشمت همیچ کمکمی را دریافمت
نکردند .چراکه پرسش صحیح در تحقیق در مورد آنهما اسمتفهام نشمده
بود .تنها در زمانی که سمؤاالت صمحیح پرسمیده شمدند ،روانشمناسهما
توانستند حقایقی را که در مقابل دیدگان آنها قرار داشت را ببینند .برای
توضیح بیشتر ،سؤاالتی که ما میپرسی در شرایط فردی و یما اجتمماعی
غالبا منجر به یک جست وجو خواهند شد و در نهایت زمینهسماز راهمی
خواهند شد که افراد و یا جوامع طی خواهنمد کمرد .در ایمن خصموص
انتونوفسکی توضیح می دهد ،تمام افرادی که از تاری عل آگاهی دارند،
با پیشرفت های جدیدی که درنتیجه پرسیدن سمؤالهمای نموین حاصمل
شممدند آشممنا هسممتند .او مممینویسممد بممهعنمموان نمونممه سممؤال در مممورد
خصوصیات انسان های سال و موفق ،منجر به تغییری بزرگ در رویکرد
به تحقیق در ارتباط با درک سالمتی و بیمماری شمده اسمت .بمه طریقمه
موازی حیطه های جدید عل روانشناسی مثبت و جامعمه شناسمی مثبمت

معجزۀ روانشناسی مثبت 17

درنتیجۀ پرسش سؤالهای جدید ایجماد شمدند .در اداممه ،وجموه ممیمز
کودکان موفق مورد بازبینی قرار میگیرد.
یافته های تحقیقات کودکان در معرض خطر نشان ممیدهنمد ،اولمین
خصوصیت متفاوت نوجوانان موفق نسبت به سایر کودکمان ،تفماوت در
برگشتپذیری آنها ازحالت منفی به مثبت بود .منظور از برگشتپذیری
از حالت منفی به مثبت ،مجموعهای از رفتارهای مثبت در بستری منفمی
و یا پرخطر است .برای تشریح بیشتر در قیاس با سایر بچهها ،خردساالن
موفق به هنگام تجربۀ احساسات منفی در زمانی کمتر و باکیفیت بهتر به
حالت عادی و یا مثبت بازمیگشمتند .بمهعبمارتدیگمر بمرخالف سمایر
بچه ها ،کودکان موفق در تجربۀ احساسات منفی اسیر نمیشدند .عمالوه
بر این ،نتایج مطالعات خردساالن موفق نشان می دهد ،آن ها همواره برای
خود اهدافی بلند و کوتاه مدت را متصور ممیشمدند .در ایمن نمور آنمان
پیوسته نگاهی پر امید نسبت به آینده داشتند .به صورت مشمخص آن هما
فقط به این موضوع نمی اندیشیدند که چقدر امروز مسائل رنج آور است
بلکه تمرکز خود را معطوف به آیندهای روشن میکردند .آنها خوشبین
بودند و اعتقاد داشتند ،مسائل برایشان خوب کار خواهند کرد .بمهعنموان
نمونه ،آن ها در مواجه با شکست معتقد بودند اگر در شرایطی مشمخص
به نتیجۀ مدنظر خود نرسیدند ،به یقین در تالش مجدد به مقصد دلخمواه
خود خواهند رسید .درنتیجمۀ ایمن نگمرش ،آن هما سمعی ممی کردنمد از
شکستهای خود درسهای الزم را بیاموزند .بهعبارتدیگر ،این کودکان
ایمان داشتند به معنای زندگانی و زندگی کردن را با همۀ چالشهمایش،
پیروزهایش و شکستهایش جشن میگرفتند.
افزون بر آنچه بیان شد ،نتایج مطالعۀ نوجوانان موفق نشان ممیدهمد،
بسیاری از این کودکان ایدهآل گرا بودند .در کالم دکتر تل بن شهر ،یکی
از شرایط ایدهآلگرایی ،واقع گرایی است .چراکه تمام انسانهما ،تممایلی

 11معجزۀ روانشناسی مثبت

ذاتی برای ایدهآلگرایی دارنمد .بمهعمالوه ،بچمههمای موفمق رویکمردی
معناگرایانِه به زندگی داشتند .بهعنوان مثال این معناگرایی میتوانست در
مورد موفقیت های شخصی و یا نگرشمی معنما گرایانمه در خمدمات بمه
جامعه باشد .در این راستا آن ها در پیشزمینۀ اعمال روزانۀ خود همواره
هدفی اعال را مدنظر داشتند .عمالوه بمر معنماگرایی در زنمدگی ،روابمط
اجتماعی قدرتمنمد و تمالش بمرای کممک کمردن بمه دیگمران از دیگمر
خصوصممیات کودکممان موفممق بممود .ایممن کودکممان پممی بممرده بودنممد کممه
یاری رساندن به دیگران معادل دستگیری فرد از خمود اسمت .بمهعمالوه،
کودکان پیروز برای زندگی شخصی و حرفه ای خود یک الگمو داشمتند،
کسی که در مورد او میگفتند ،من میخواه به مانند وی باش  .این اممر
به آن ها انگیزه ،قدرت و به حرکت آنها جهت میبخشید .دراینارتباط،
الگوی آنها ممکن بود یک معل  ،یکی از والدین ،برادر یا خمواهر فمرد،
یک نویسنده و یا یک شخصیت تاریخی ،افسانهای و یا تخیلی باشد.
افزون بر آنچه ذکر شد ،در نگاه عدیدهای از محققین مه ترین وجمه
ممیز کودکان موفق این بود که آنها بهتنهمایی حرکمت نممیکردنمد و از
حمایت اجتماعی برخوردار بودند.برخالف سایر خردساالن آنها به خود
نمیگفتند که من بهاندازه کافی قوی هست ومیتوان کارها را بمهتنهمایی
انجام ده  .بلکه آنها بدین پندار بودند که بهاندازۀ کافی قوی هستند تما
از انسان های متخصص کمک بگیرند .چراکه درخواست یماری ،نیازمنمد
میزان مشخص و قابل توجهی از قدرت و شجاعت است .در این هنگام،
نکتۀ ارزشمند ،یافتن پشتوانه های مناسب است .مردممانی کمه وقتمی بمه
سمت آنها می روید آنها نیز به سمت شما ممیآینمد .از ایمن رو نتمایج
تحقیقات متعدد نشان میدهد مه ترین عامل کمککننده به انسان بمرای
برگشتپذیری ازحالت منفی بمهمثبمت (اولمین ویژگمیکودکمان موفمق)
پشتوانه های اجتماعی هستند .درنهایت ،آن ها در قیاس با توجه به نقماط
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ضعف خود بیشمتر بمر روی قابلیمتهما و توانمنمدیهمای خمود دقمت
میکردند .در این پیوند آنها نسبت به عیبهای خود بیتفاوت نبودنمد،
اما از خود میپرسیدند ،چه حیطهای هسمت کمه ممن واقعما در آن توانما
هسممت  .در ایممن ارتبمماط ،قممدرت تشممخیص ضممعفهمما ،کاسممتیهمما و
توانمندیهای فردی از ویژگیهای بچههای موفق محسوب ممیشمد .در
این مورد ،یکی از الگوهای مناسب در توجه به ظرفیتهما و نهمادههمای
مثبت خان ماروا کالینز است .در اداممه نموع رویکمرد مماروا کمالینز بمه
آموزش ،قدرت پرسشهای نوین وی و تأثیر او بر نظام آموزشی امریکما
مورد تعمق قرار میگیرد.
ماروا کالینز ،معمار واقعیت
ماروا کالینز در سال  2236در آالباما متولد شد .پدر او یک آفریقمایی
آمریکایی و مادرش یک بومی آمریکایی بود .او در زممان و مکمانی دنیما
آمد که سطح باالیی از نژادپرستی وجود داشمت .خوشمبختانه در ممورد
ماروا ،پدرش تا حد بسیار باالیی به توانمندیهای وی باور داشمت و از
سنین پایین به او میگفت :ماروا ،تو میتوانی در زندگیات موفق شوی،
تو میتوانی یک وزیر شوی ،البته دلیلی که پدر ماروا وزارت را بمرای او
هدفگذاری می کرد این بود که وزیر شدن باالترین مقامی بود که در آن
زمان یک زن میتوانست به آن دست پیدا کند .با وجود این عالقۀ عمیق
و راستین ماروا در تدریس بود ،او می خواست کمه یمک معلم مدرسمه
باشد .در این راستا ماروا به مدرسه شبانه رفت وبعد از چند سال ،مدرک
تدریس خود را دریافت کمرد ،ازدوا کمرد و بمه هممراه همسمرش بمه
شیکاگو نقل مکان کرد .سپس او به مدرسه دولتی درقلب شهر شمیکاگو
پیوست .واقعیتی که خان کالینز در آنجا دیمد ،سرشمار از جمرائ  ،ممواد
مخمدر و بیشممتر از هممر مشممکل دیگمری ،ناامیممدی بممود .در آن روزگممار
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بزرگترین امید معلمان نگهداشتن دانش آموزان تا بیشترین زمان ممکمن
در مدرسه بود .تا از این طریق از ملحمق شمدن آنهما بمه اراذلواوبماش
خیابانی جلوگیری کنند .در ادامه به نقد عملکرد ماروا کمالینز در شمرایط
سخت آموزشی زمان خود پرداخته میشود.
ماروا کالینز با مشاهده دقیق شرایط وخی زندگی دانش آموزان ،بیمان
کرد ،مسائل باید تغییر کنند .وی در اولین روز کالس به دانمش آمموزان
خود گفت که ما میخواهی تا حد زیادی به توانمندیهای خمود ایممان
داشته باشی  .او این پیغام را بارها درطول زمان آموزش بمرای محصملین
در طی سال ها تکرار کرد .او باصالبت بیان میکرد" :من بمه شمما بماور
دارم ،شما خوب کارخواهید کرد و به موفقیت خواهید رسید .مسمنولیت
زندگی خود را به عهده بگیرید .از مقصر شممردن دولمتهما ،معلم هما،
والدینتان و دیگران دستبردارید ،این به خود شما برمیگردد تما موفمق
شوید ".ماروا کالینز انتظارات بسمیار بماالیی از شماگردان خمود داشمت.
دراین ارتباط ماروا توجه خود را به اسمتعدادها و توانمنمدی همای دانمش
آموزان و پرورش آنها معطوف میکرد .در نتیجۀ این رویکرد معجمزات
شروع به شکل گرفتن کردند .دانش آموزانی کمه توسمط بیشمتر معلممان
غیرقابلتعلی شناختهشده بودند درسن دهسالگی مسائل ریاضی دبیرستان
را حل میکردند و ادبیات شکسپیر را مورد مطالعه قرار میدادند .از ایمن
زمان شایعه ها در مورد ماروا کالینز شروع به شکل گرفتن کردند .چگونه
او می تواند محصلین خود را برای مدتی طموالنی در کمالس نگمه دارد؟
درحالیکه سایر دانش آموزان مدرسه تنها به فرار از مدرسه فکر میکنند.
او احتماال از تنبیه بدنی استفاده میکند .بهمرور زمان این اکاذیب باعمث
شد ماروا کالینز مدرسه دولتی را ترک کند و مدرسه خصوصمی خمود را
راهاندازی کند .در ادامه روند تأسیس اولین مدرسمۀ مماروا کمالینز ممورد
بازبینی قرار میگیرد.

معجزۀ روانشناسی مثبت 32

در آغاز ماروا در آشپزخانۀ خودش و تنها با چهار دانش آموز که البته
دو نفر از آن ها فرزندانش بودند شروع به کارکرد .به مرور دانش آموزان
بیشتری به مدرسه ماروا کالینز اضافه شدند .تمام دانمشآمموزانی کمه در
ابتدا به مدرسه او ملحق میشدند ،اخراجیهای مدارس دولتی بودند .در
سوی امید ،مدرسۀ ماروا کالینز آخرین پناهگاه این دانش آموزان قبمل از
ملحق شدن آن ها به اراذل واوباش خیابانی بود .معجزه اداممه پیمدا کمرد،
به مرور دانش آموزان بیشتری به مدرسه او اضافه شمدند ،در ایمن راسمتا
ماروا مکان کوچکی را در شیکاگو اجاره کرد ،بهعلت عدم وجود سیست
تهویۀ هوای مناسب مدرسۀ وی در تابستان ها خیلی گرم و در زمستان ها
بسیار سرد بود؛ اما دانش آموزان با شوق و عالقه شان حرکت می کردنمد.
آنها دست در دست یکدیگر ادامه دادند و معجزه ادامه پیدا کرد .در این
ارتباط تمام شاگردان مدرسۀ ماروا کالینز از مدرسه ابتدایی فارغالتحصیل
شدند .تمام آن ها وارد دبیرستان شدند و ازدبیرستان فارغ التحصیل شدند.
تمام شاگردان او وارد کالج شدند و از کالج فمارغ التحصمیل شمدند؛ امما
ماروا کالینز خود برای سمال هما در فقمر زنمدگی کمرد .در اداممه اثمرات
یکشب سرنوشتساز درزندگی ماروا کالینز مورد کاوش قرار میگیرند.
در سال  2216همهچیز بهیکباره در طول یکشب برای ماروا تغییمر
کرد ،یک تهیهکنندۀ برنامههای تلویزیونی ،در شبکه سی بمی اس ،پمانزده
دقیقه از یک برنامه تلویزیونی را به او اختصاص داد .در طول یمکشمب
ماروا کالینز معروف شد .در نوامبر  ،2216رئیسجمهمور جدیمد امریکما
رونالد ریگان ،با ماروا کالینز تماس میگیرد و به او پیشنهاد میکنمد کمه
مسنولیت وزارت آموزشوپرورش را بر عهده بگیرد .ماروا کالینز پیشنهاد
رئیس جمهور ریگان را رد میکند و پاس ممیدهمد :ممن بمیشازانمدازه
عاشق تدریس هست  ،جایگاه من در کالس درس است .هشت سال بعد،
رئیسجمهور جدید امریکا (بوش) انتخاب میشود ،جور بوش پدر نیز

 31معجزۀ روانشناسی مثبت

با ماروا کالینز تماس میگیرد و به او پیشنهاد میکند که وزیر آمموزش و
پرورش بشود و مجددا ماروا کالینز پاس میدهد :من بیشازاندازه عاشق
تدریس هست  ،جایگاه من در کمالس درس اسمت .درنهایمت ،در سمال
 2221یک بشردوست ثروتمند دهها میلیون دالر را به ماروا کمالینز اهمدا
میکند و از او حمایت میکنمد تما ممدارس خمود را درسرتاسمر کشمور
توسممعه دهممد ،امممروز مممدارس ممماروا کممالینز درتمممام امریکمما گسممترش
پیداکردهاند .جایی که هزاران دانشآموز یاد میگیرند و معلمان بسمیاری
از اقصی نقاط جهان به مدارس ماروا کالینز میآیند تا معجزهای را که در
این مدارس اتفاق میافتد را ببیند .امروز فارغالتحصیالن ممدارس مماروا
کالینز ازجملۀ سیاستمداران ،فعاالن اقتصادی ،حقموق دانمان ،پزشمکان و
بیشتر از هرشغلی از معلمین و اساتید دانشگاههما هسمتند .چراکمه آنهما
میدانند چه کار بزرگی را معلمان برای آنها انجام دادهانمد .در اداممه بمه
وجوه متمایز آموزش در مدارس ماروا کالینز پرداخته میشود.
ویژییهای آموزش در مدارس ماروا کالینز
مطالعۀ زندگی ماروا کالینز نشان میدهد ،در درجمۀ اول خمود مماروا
بهعنوان یک الگو ،برای مردم و دانشآموزان خود الهام بخش بود .عالوه
بر این ماروا با دانشآموزان خمود بمه مطالعمۀ شخصمیتهمای قدرتمنمد
تخیلی و تاریخی می پرداخت .آن ها کتاب همایی را ممی خواندنمد کمه در
مورد قهرمانان نوشتهشده بودند .در کالسهای ماروا کالینز دانش آموزان
در مورد قهرمانان صحبت میکردند ،آنهما بمه دنبمال الگمو ممیگشمتند،
الگوهایی در همسایگیشان و یا در خانوادههایشان ،درنتیجۀ این رویکرد
نمونه های حقیقی موفقیت در ذهن دانش آموزان ممدارس مماروا کمالینز
ثبت میشد و آنها باور میکردند درنتیجۀ تالش مداوم امکمان موفقیمت
برایشان وجود خواهد داشت .عالوه بر این ،ماروا کالینز سطح وافمری از
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خودباوری و توانایی برای موفق شدن از خود و شماگردانش داشمت .او
ظرفیتهای نهفته در دانش آموزان را میدید و قدردان آنها بمود .مماروا
کالینز ،بر متوقف کردن مقصرشمردن دیگران و پذیرش مسنولیت زندگی
خود اصرارداشت .از زبان شاگردان وی او در آموزش بهغایت سختگیر
بود ،اما ه زمان برای افراد احترام قائل بمود .درنهایمت ،خموشبینمی بمه
آینده و کمک کردن به محصلین برای هدفگذاری برای خمود وجامعمه
اصلی بود که درکالسهای ماروا کالینز بهکرات دیده میشد.
افزون بر آنچه ذکرشد ماروا کالینز اعتقاد داشت در نظامهای آموزشی
باید از پرسیدن این سؤال که دانشآموز و یا دانشجویی زرنگ است و یا
خیر ،دست برداشته شود ،دراینارتباط مبحثی که باید مورد پرسش قمرار
گیرد این است که چه زمینهای است که محصل در آن اسمتعداد دارد .در
این هنگام پس از مشخص کردن آنکه دانشآموز و یما دانشمجو در چمه
حیطهای نبوغ دارد ،باید سپاسدار آن استعداد باشی  .او معتقد بود وقتمی
قدرشناسی از توانمندی انجام میگیرد زمینمۀ رشمد و پرورشمش فمراه
میشود .برای توضیح بیشتر با اکرام از شما میپرس  ،چمه اتفماقی بمرای
یک دانۀ گیاه که ظرفیتی نهفته دارد می افتد اگر به آن آب نرسد و یا نمور
بر آن نتابد؟ یقینا خشک می شود و سمپس خواهمد ممرد .ایمن موضموع
سرنوشت تل استعدادها و ظرفیتهای رشد عدیدهای از انسمانهاسمت.
به طریقه موازی در مورد ظرفیت روابط بین افراد ،اگر ازآنچمه زیباسمت
قدرشناسی نشود ،زیبایی ها کاهش پیدا خواهند کرد و درنهایمت از بمین
خواهند رفت .در ادامه پویش ماروا کالینز در جهت تغییر رویکرد دانمش
آموزان از شکست خردۀ منفعل به نگرش فعال و صماحب اختیمار ممورد
ارزیابی قرار میگیرند.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،یک از اقداماتی که ماروا کالینز انجام
داد این بود که او رویکرد دانش آموزان را از شکست خوره منفعل به
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نگرش فعال و صاحباختیار تغییر داد .وی پیوسته برای اخراجمیهما
تکرار می کرد که شما غیرقابل تدریس نیستید .شما میتوانید خوب کمار
کنید و موفق شوید .برای تشریح بیشتر انسانها در جایگاه یمک قربمانی
منفعل ،برای اتفاقهای ناخوشایند زندگی خمود غالبما بمه دنبمال مقصمر
میگردند و پس از پیدا کردن خطاکار معموال خش آنها را فرامیگیمرد؛
اما در مورد افراد مختار و فعال شرایط بهگونهای دیگر است ،آنها فعمال
هستند و عمل میکنند و مسنولیت اعمال خود را بر عهده میگیرند ،آنان
به خودشان اجازه میدهد تا رنج را بچشند و آن را تحمل میکننمد ،امما
پس از آن ،اقدام به عمل میکنند ،در واقع حرکت کردن باعمث افمزایش
سطح اعتمادبهنفس در آنها میشود و درنتیجمۀ آن امیمد و خموشبینمی
بیشتری را تجربه میکنند .در این سایه ،در مورد زندگی خود بیندیشمید
در گذرگاههای مختلف زندگی آیا شما یک منفعل قربانی و یا یک انسان
صاحب اختیار و فعال هسمتید؟ درک ایمن موضموع کمه انسمان بایمد در
زندگی خود مسنولیت پذیر باشد ،نیازمند درک این مسنله است که همیچ
کس برای کمک به وی نخواهد آمد .بهعبمارتدیگمر همیچ ابمر انسمانی
نخواهد آمد و هیچ انسمانی را بمه همیچ مدینمۀ فاضملهای نخواهمد بمرد.
هیچ کس نخواهد آمد تا زندگی شمارا برایتان بهتر کند .شمما نسمبت بمه
زندگی خود موظف هستید؛ بنابراین این مسنولیت کامل شماسمت تما از
زندگی خود باالترین میزان رضمایت را داشمته باشمید و بمهعمالی تمرین
ظرفیتهای خود دست پیدا کنید.
به عالوه ،ماروا کالینز قاببندی انسانهما از واقعیمت را تغییمر داد؛ و
شروع به پرسیدن سؤاالتی نوین کرد .به صورت مشخص او بیمان کمرد:
چگونه میتوانی دانههای استعداد ،بزرگی وعظمت را در دانشآموزانمان
پرورش دهی ؟ این استفهامی بود که یک بار دیگر تممام تغییمر را ایجماد
کرده بود .چراکه او اسمتعداد و ظرفیمت بزرگمی را در تمکتمک دانمش
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آموزان خود می دید ،موضوعی که تا عصر ماروا کالینز دیگر معلممان آن
را ندیده بودند .چراکه آن ها مسمائل متفماوتی را از خمود ممیپرسمیدند.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،وقتی ما دانههمای اسمتعداد و بزرگمی را
نمیبینی و از آنها مراقبت نمیکنی  ،آنها خشک میشوند و درنهایمت
میمیرند؛ بنابراین سؤال های متفاوت تغییرات را ایجاد میکننمد .در ایمن
راستا ،وقتی که ما سؤاالتی نوین را مورد پرسش قرار ممیدهمی  ،ناگهمان
احتماالت جدید را میبینی که تا قبلتر قادر به شمناخت آنهما نبمودی .
بهصورت خالصه ،ازنقطهنظر ماروا کالینز ،در مدریت آموزش باید تالش
بیشتری شود تا به دانش آموزان کمک شود تا عالیق و معنا را در زندگی
خود شناسایی کنند .بهعبارتدیگر باید به آن ها مدد شود تا سنگ وجود
خود را بتراشند و به گوهر درون خود برسند .باید به آنها یاری شود تما
خود واقعیشان و نقاط قدرت خویش را بیابند و سپس عالیمق خمود را
پیگیری کنند .اینها مهارتهایی هستند که کمتر به دانمش آمموزان و یما
دانشجویان آموخته میشوند؛ و ما نیاز داری تا آنها را آموزش دهی تما
بتوانی ظرفیتهای مثبت را در دانش آموزان پرورش دهی  .در ادامه بمه
بررسی دومین دلیل نیاز به عل تولید شده در حیطه ی روانشناسی مثبت
درراستای افزایش سطح رضایتمندی انسانها از زندگی پرداخته میشود.
ارتباط افزایشسح راایتمندی از زندیی وفقدان بیماریهای ذهنی
دلیل دوم ،درراستای اهمیت روانشناسی مثبت درجهت افزایش سطح
رضایتمندی انسانها از زندگی،توجه به این ماهیت است که رضایتمندی
از زندگی ،تنها با نبود بیماریهای ذهنمی میسمرنمیشمود .درایمن زمینمه
همانطور که در گذشته ذکر شد ،خیلی سخت می توان از زندگی لمذت
برد وقتیکه ما از افسردگی ویا نگرانی رنج ممیبمری  .اگرچمه ،عبمور از
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افسردگی و نگرانی بهتنهایی ما را خوشحال نخواهد کرد .بمرای تشمریح
بیشتر ،به توانمندی انسان در لذت بردن از غذاها توجه کنید .اگمر شمما
با مشکالت سوءهاضمه مواجه باشید خیلمی سمخت ممیتوانیمد از غمذا
خوردن خود لذت ببرید .با وجمود ایمن رهمایی از مشمکل سوءهاضممه
به تنهایی ضمانت الزم برای لذت بردن از غذا را نمیکند .برای این کمار
باید از خانه بیرون بروید و غذای خوشمزه را بخورید .بهصورت موازی
عبور از مشکالت عاطفی به تنهایی ما را به سطح بماالی رضمایتمندی از
زندگی و شادمانی نمیرسانند .در کالم دیویمد سمرو اکثمر انسمانهما در
نوعی افسردگی آرام زندگی می کنند .در این نموع از زنمدگی هممهچیمز
بهظاهر خوب به نظر ممیرسمد ،امما بمهممرور ،ممردم بمهشمکل راحتمی
بیاحساس میشوند .سؤالی که ممکن است در ذهن شما ایجاد شود این
است که چگونه میتوانی از افسردگی آرام عبور کنی و به شادی ،شعف
و هیجان برسی  .چراکه این احساسمات بمه ناگهمان و بما از بمین رفمتن
احساسات منفی ظاهر نمیشوند .در این خصوص هممانطور کمه پیشمتر
اشاره شد یکی از اهداف روانشناسی مثبت تالش برای پاس به پرسمش
ذکر شده است .در این نور این نوشتار به عنموان یکمی از پیشمگامان در
حیطهی روانشناسی مثبت سعی بر ارائه مدون تحقیقات انجمام شمده در
این زمینه نوبنیاد از عل را دارد .به عالوه این کتاب تمالش ممیکنمد بمه
عرضهی مجموعه راهکارهای منسج علممی درجهمت افمزایش سمطح
رضایتمندی انسانها از زندگی بپردازد .در ادامه سمومین علمت نیماز بمه
دانش روانشناسی مثبت درجهت افزایش سطح رضایتمندی انسمانهما از
زندگی مورد تحلیل قرار میگیرد.
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ارتباط افزایشسح راایتمندی از زندیی و پیشگیری ازبیماریهای
ذهنی
درنهایت دلیل سوم در راستای نیاز انسان ها به رویکمرد روانشناسمی
مثبت در جهت افزایش سطح رضایتمندی از زندگی ،پیشگیری است .بر
مبنای رویکرد روانشناسی مثبت بهترین راه پیشگیری از مبمتال شمدن بمه
افسردگی و یا سایر جنبههای منفی زندگی ،تمرکز بمر روی مؤلفمههمای
شاد زیستن و افزایش سمطح رضمایتمندی انسمان هما از زنمدگی اسمت.
دراین ارتباط حقیقتی که در طی ده سال گذشته یافت شده این است کمه
برای جلوگیری از افزایش سطح افسمردگی در جواممع ،نیماز بمه تمرکمز
محض بر روی نگرانیها و افسردگیها و از بین بردن عواممل ایجماد آن
مشکالت نیست .در این مورد اصلی که هم زممان ارزش دارد پمرورش
احساسات مثبت ،ظرفیتها و قدرتهای درونی افراد اسمت .چراکمه در
زمانی که ما احساسات مثبت را در انسانها پرورش میدهی  ،بهصمورت
مشخص بر روی پیشگیری متمرکمز ممیشموی  .در ایمن زمینمه پرسمش
سؤالهایی به مانند ،چمه چیمز بمرای ممن در زنمدگی از اهمیمت بماالیی
برخوردار است؟ چه چیز به زندگی من معنما ممیدهمد؟ همدف ممن در
زندگی چیست؟ و من چه رسمالتی را بمر عهمده دارم؟ از ارزش بماالیی
برخوردار میشوند .مادامیکه انسانها این سؤالهما را ممیپرسمند و بمر
روی این پرسشها تفکر می کنند ،محتمل اسمت کمه یمک پمویش را در
زندگی خود آغاز کنند که البته این پویش خالی از تجربۀ رنج نیست؛ اما
حرکتی است که پرمعنی است ،همینطور با موفقیت بیشتری همراه است
و با خود تجربۀ رضایتمندی از زندگی را پابهپا دارد .در ادامه دو رویکرد
روانشناسی مثبت و روانشناسمی سمنتی در مقابلمه بما بیمماریهما ممورد
بازنگری قرار میگیرند.
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بهصورت کلی دو روش متفاوت برای مقابله با بیماریها وجود دارد.
درروش اول و یا روش روانشناسی مثبت ،بیماری فقدان سالمتی تعریف
میشود .بهعبارتدیگر مدل روانشناسی مثبت انسانها را بهصورت کلمی
در شرایط بیماری میبیند چراکمه آنهما بمهانمدازۀ کمافی از مؤلفمههمای
سالمتی در زندگی خود بهره مند نیستند و راهکارهمایی را کمه برایشمان
بهبودی به ارمغان می آورند را در زندگی خود را به کار نممیگیرنمد .در
روش دوم و یا مدل بیماری ،سالمتی فقدان بیماری تعریف میشمود .در
این روش تالش میشود با روشهای درمانی مختلف هر نوع بیماری از
فرد دور شود تا از این طریق سالمت وی به دسمت آیمد .در اداممه نظمر
دکتر ابراهام مازلو در مورد مشکالت روحی مورد توضیح قرار میگیرد.
ابراهام مازلو درمورد مشکالت روحمی ایمنچنمین عنموان ممیکنمد،
مشکالت روحی نتیجۀ نرسیدن فرد به جایگاهی است که او می توانست
به آن دست پیدا کند و یا در منطق عمومی جامعه باید به آن دست پیمدا
می کرد .در کالم ابراهام مازلو انسان ها زمانی درحالت کلی بیماری قمرار
میگیرند که استعدادی را که باید در وجود خود پرورش دهنمد را نمابود
می کنند و به مرحلۀ تکاممل نممی رسمند .درایمن شمرایط آن هما معمموال
کارهایی را انجام نمیدهند که قرار بوده است انجام دهنمد و ایمن خمود
دلیلی است که دچار بیماری ممی شموند واحسماس ناخوشمی ممی کننمد.
دراین ارتباط دیدگاه روانشناسی مثبت بیان میکند شمما نماخوشاحموال
هستید و باید بر روی قدرتهای خود و سالمتیتان تمرکز کنیمد .بمرای
تشریح بیشتر وقتیکه ما بر روی جنبه های مثبت زندگی کمار ممیکنمی ،
اثرات آن به ما کمک میکنند تا با احساسات منفمی در زممان ظهورشمان
برخورد نمایی  .این مطلب در ادامه در نگاه دکتر مارتین سالینگمن بیشتر
مورد توضیح قرارگرفته است
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مارتین سالینگمن رئیس سابق انجمن روانشناسی امریکا در ارتباط با
تفاوتهای مدلهای بیماری و سالمت مینویسد .درطی دهههای گذشته
روانشناسی ،بیشتر بر روی پیشگیری متمرکز شده است ،بهعنموان نمونمه
چگونگی کماهش مشمکالتی بمهماننمد افسمردگی و اسمکیزوفرنی ممورد
مطالعات متعدد قرارگرفتهاند .درایننور سؤاالتی بهمانند چگونگی کاهش
سطح خشونت در میمان کودکمان و بزرگسماالن ممورد بحمث و تحلیمل
قرارگرفته است .به صورت مشخص مدل درمان برای بیمماری در پاسم
به این سؤاالت ،بیان میکند که باید به انسانها کممک شمود تما بما ایمن
مشکالت کنار بیایند .مارتین سالینگمن اما در این ممورد ممینویسمد ،آن
چیزی که ما در طی پنجاه سال گذشته آموختهای ایمن اسمت کمه ممدل
بیماری ،ما را به سمت پیشگیری از مشکالت روانی(به مانند افسمردگی)
هدایت نمیکند .مارتین سالینگمن ادامه میدهد ،ما متوجه شمدهایم کمه
توانمندی های فردی به مانند خوشبینی ،شجاعت ،مهارتهای اجتماعی،
ایمان ،اخالق کماری ،امیمد ،صمداقت ،پشمتکار و ظرفیمت انسمان بمرای
عملکرد بهینه بهمانند یک سپر درمقابل بیماریهای روانی قرار میگیرند.
او ادامه میدهد من بر این باورم که برای جلموگیری از اسمتفاده از ممواد
مخدر توسط کودکان بهتمرین پیشمگیری درممان نیسمت ،بلکمه بهتمرین
پیشگیری شامل میشود از شناسمایی و پمرورش اسمتعدادهایی کمه ایمن
کودکان دارند .بهعبارت دیگر تمرکز بر روی استعدادها و توانمندیهمای
دانش آموزان و پرورش آنها ممیتوانمد از بمروز بسمیاری از مشمکالت
جلوگیری کند .این مبحث در ادامه بیشتر توضیح دادهشده است.
در مدل پویش سالمت پرورش ظرفیت برای مقابلمه بما رخمدادهای
منفی از اهمیت باالیی برخوردار است .پرورش ظرفیت به معنای ساختن
یک سیست روانی محافظ است .برای تشریح بیشتر به جس خود دقمت
کنید چه اتفاقی میافتد وقتی که ما یک جس قوی داریم  ،آیما ایمن اممر
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بدین معنی است که ما هرگز مریض نمیشوی ؟! البتمه خیمر ،برخموردار
بودن از یک جس قوی بدین معنا است که ما کمتر مریض ممیشموی و
وقتیکه مریض میشوی  ،سریعتر سالمت خود را به دسمت ممیآوریم ،
این دقیقا همان کاری استکه قوت بخشیدن به استعدادها و توانمندیها
بمما روح انسممان انجممام مممیدهممد .توانمنممدیهممایی مثممل ،خمموشبینممی،
هدف گرایی ،معناگرایی و حضور ذهن ،منجر به تقویت سیسمت دفماعی
روانی فرد میشوند .این قابلیتها لنزی را که ما با آن جهان اطرافمان را
میبینی را تغییر میدهند .آنها ظرفیت روانمی افمراد را بمرای مقابلمه بما
مشکالت افزایش میدهند ،درنتیجه انسانها بهتر ممی تواننمد بما شمرایط
سخت و غیرمنتظرهای که الجرم در زندگی افراد به وجود خواهنمد آممد
برخورد کنند .چراکه هیچ زندگی بهطور کامل نسبت به شمرایط سمخت
غیر آسیبپذیر نیست .برای تشریح بیشتر فمرض کنیمد مما یمک موتمور
ماشین باقدرت ک داشته باشی و بخواهی توسط آن یک ماشین بمزرگ
را از سراشیبی تندی باال ببری  ،بهاحتمال فراوان موتور ک قدرت توانایی
این کار را نخواهد داشت ،اما اگر موتور ماشین ما پرقدرت باشد احتمال
بیشتری وجود دارد تا از آن سراشیبی با راحتی نسبی بیشتری عبور کنی ؛
به زبان استعاری با تقویت ظرفیتهای خود درواقع ما موتور روانی خود
را بهبود میبخشی  ،در این حالت بهتر ممیتموانی بما احساسمات منفمی
مواجه شوی  .این امر درنهایت منجر میشود که رضایتمندی بماالتری از
زندگی را تجربه کنی  .در ادامه در فصل سوم کتاب عوامل مؤثر بر سطح
رضایتمندی انسانها از زندگی مورد تحلیل قرار میگیرند.
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فصل سه
عوامل مؤثر برسح راایتمندی از زندیی
مقدمه
یک از سؤاالتی که در زمرۀ پرسشهای اساسی در مورد انسمان قمرار
میگیرد ،تقابل میان پذیرش ذات آدمی با تمام نیازها و کاستیهمایش در
مقابل پرورش دادن یک انسان ایدهآل است؟ ایمن عقایمد بیشمتر توسمط
دکتر توماس سوئل مطرح شدند .او بیان میکند نموع نگماه شمخص بمه
خودش باعث میشود او شمکل مشخصمی از زنمدگی را انتخماب کنمد.
دراینارتباط دکتر سوئل مردم را به دودسته تقسمی ممیکنمد ،دسمتۀ اول
مردمانی هستند که دیدگاهی محدود و دستۀ دوم اشخاصمی هسمتند کمه
دیدگاهی نامحدود نسمبت بمه ذات آدممی دارنمد .مردممانی کمه دیمدگاه
محدود نسبت به طبیعت انسان دارند اعتقاد دارند ذات انسان تغییرناپذیر
است ،انسانها با غرایز و ویژگیهای مشخصی به دنیما ممیآینمد و ایمن
خصوصیات و غرایز در طول عمر فرد همواره تغییرناپذیر باقی میمانند.
این اشخاص معتقدند اطالعاتی که آدمی از واقعیمت دریافمت ممیکننمد
تحت تأثیرظرفیتهای ذاتی او هستند که فرد با آنها به دنیا آمده است و
نقایصی که وجود دارند تغییرناپذیر هستند و بایمد ممورد پمذیرش قمرار
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بگیرند .افرادی که دارای دیدگاه محدود نسمبت بمه زنمدگی هسمتند در
مقابل ذات انسمان و ظرفیمت هما ومحمدودیت همایش ،انسمان را باتممام
کاستیهایشان آنگونه که هسمتند قبمول ممیکننمد؛ وسمپس برمبنمای آن
نقصها ،راهکارهایی را ایجاد میکنند تا آن کاستیها را به سممت بهتمر
شدن هدایت کنند .فالسفه و روانشناسانی که به نظریه دیمدگاه محمدود
اعتقاد دارند ،انستیتوها ،آکادمی ها و سامانه های آموزشی را می سازند تما
بر مبنای ظرفیتهای انسانی رهنمودهمایی را بمرای بهبمود زنمدگی فمرد
تعیین کنند .در کالم فرانسس بیکن ،یکی از الگوهای کالمی در این نوع
رویکرد بیان میکند "طبیعت فرماندار باید فرمانبرداری شود".
در طرف مقابل دیدگاه نامحدود نسبت به توانمندیهای انسانها قرار
دارد ،پیروان این شیوۀ تفکر معتقدند فطرت انسان قابل تغییر است و این
امر به خود انسانها برمیگردد تا بخواهد آن را تغییمر دهمد .آنهما بماور
دارند می توان نقایص انسان را برطرف کرد و از وی یک انسان ایدهآل و
بدون نقص ساخت .هدف فالسفه ،روانشناسمان و مؤسسمات آموزشمی
پیرو این روش فکری تغییر ذات انسان و ساختن انسانی آرممانی اسمت.
دراین راستا بنجامین کانستند فیلسوف و سیاستمدار فرانسوی مینویسمد:
"تالش انسان برای ایدهآلگرایی است که سرنوشت او را میسازد".
در ارتباط با مباحث ذکرشده در باال ،نگارنده معتقد است ذات انسان
تغییرناپذیر است .در این نور همانطور که پیشتمر ذکمر شمد انسمانهما
ویژگی ها ،تمایالت و غرایزی مشخصی دارند و این ویژگی ها در زممان
محدود زندگی یک فرد تغییری نخواهنمد کمرد؛ بنمابراین ،اقمداماتی کمه
شخص ممی توانمد درایمن پیونمد انجمام دهمد در درجمۀ اول درک ایمن
ویژگیها ،غرایز و تمایالت و سپس بهرهوری بهینمه از آنهما اسمت .در
این باره این نوشتار تالش ممیکنمد بما احتمرام بمهذات آدممی ،نیازهما و
کاستیهایش ،راهکارهایی را ارائه دهد که توسمط عمموم ممردم جامعمه
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قابلاجرا باشند؛ و نتایج پیشبینیشده برای قاطبۀ مردم قابلتعمی باشند.
لذا این کتاب پویشی برای توسعۀ نابتمرین ویژگمیهمای انسمانهما در
راستای افزایش سطح رضایتمندی آنها از زندگی اسمت .در ایمن مسمیر
نتایج تحقیقات سونیا لیبومیرسکی و اد دینر در ارتبماط بما عواممل ممؤثر
برافزایش سطح رضایتمندی انسانها از زندگی مورد اسمتفاده قرارگرفتمه
اسممت .بممرای تشممریح بیشممتر نتممایج تحقیقممات ایممن دونشممان ممیدهممد
رضایتمندی از زندگی ترکیب تعامل سمه عاممل ،ظرفیمت ژنتیمک فمرد،
متغیرهای خارجی و درنهایت متغیرهای درونی است .دراین نور در ادامه
این سه عامل درارتباط با سطح رضایتمندی انسمانهما از زنمدگی ممورد
توضیح قرارگرفتهاند.
اثر ژنها بر سح راایتمندی از زندیی
یکی از مطالعات مه بر روی رضایتمندی انسانها از زندگی توسط،
ای کن و تلگن انجامشده است .در این مطالعه سؤالی که ای کن و تلگن
سعی میکردند پاس دهند میزان اثر ژنها در سطح رضایتمندی انسانها
از زندگی بود .آنها کوشش میکردند بفهمند چقدر شمرایط زنمدگی در
قیاس با ظرفیت ژن ها در مورد رضایتمندی انسانها از زندگی تأثیرگذار
است .برای ایمن کمار آنمان بمه مطالعمۀ سمطح رضمایتمندی از زنمدگی
دوقلوهممایی پرداختنممد کممه درشممرایط متفمماوتی نسممبت بممه یکممدیگر
پممرورشیافتممه بودنممد .موضمموعی کممهای کممن و تلگممن متوجممه شممدند
باورنکردنی بود ،میزان باالیی از شباهت بمین ایمن دوقلوهما کمه گماه در
قارههای متفاوتی زندگی میکردند وجود داشت .درنهایمت ایمن تحقیمق
منجر به چاپ مقالهای پرتیراژ در دهۀ هشتاد شد ،ای کن و تلگن در این
مقاله سطح رضایتمندی انسانها از زندگی را یک پدیدۀ اتفاقی نامیدنمد؛
و سپس مقاله را این چنین به پایان رساندند" :تالش انسان برای افمزایش
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سطح رضایتمندی خود از زندگی ،درست بهمانند کوشش برای بلندقدتر
بودن است ،بنابراین این جهد ،تقالیی بیهوده است".
دکترتل بن شهر توضیح میدهد مشکل بزرگی که درنتیجه گیری در
پژوهش باال وجود دارد معضل توجمه بمه قاطبمۀ جمعیمت موردتحقیمق
است .اگرچه تحقیقات نشان می دهند کمه ژن هما درمیمزان رضمایتمندی
انسان از زندگی و سطح شاد زیستن وی مؤثر هستند ،تجربیات متفاوت
انسانها ثابت کردهاند مؤلفههای دیگری نیز بر سطح رضایتمندی انسمان
از زندگی تأثیرگذارند .درواقع این مطلب صحت دارد که بخش بزرگمی
از مردم هیچ تغییری در سمطح رضمایتمندیشمان از زنمدگی بمه وجمود
نمیآید با وجود این ،هستند افرادی که در طول حیات خویش تغییراتمی
را در سطح رضایتمندی خود از زندگی ایجاد میکنند .بمه عنموان مثمال،
این احتمال وجود دارد که فردی با قد و بماالی دو متمر در اسمتخری بما
عمق متوسط ده سانتی متر غرق شود ،برای تشریح بیشمتر ،ایمن درسمت
است که متوسط عمق استخر ده سانتی متر است اما ممکن است اسمتخر
خیلی بزرگ باشد و مکانهایی در استخر وجود داشته باشند که بیشتر از
ده متر عمق داشمته باشمند .درواقمع حتمی یمک مثمال نقمض ممیتوانمد
نتیجهگیری تحقیق باال را رد کند ،دراینارتبماط مشماهدۀ افمراد مختلمف
مورد مطالعه نشان میدهد تغییر در سطح رضمایتمندی افمراد از زنمدگی
امکممانپممذیر اسممت .در ایممن راسممتا در زمممانی کممه تغییممرات در سممطح
رضایتمندی تنها یک فرد در زندگی مشاهده میشود ،سمؤال دیگمر ایمن
نیست که آیا تغییرات درسطح رضایتمندی انسانها از زندگی امکانپذیر
اسممت و یمما خیممر ،پرس مش ایممن اسممت کممه چگونممه ایممن تغییردرسممطح
رضایتمندی انسانها از زندگی حاصل میشود؟ عالوه براین ،مثال نقض
دیگر خود من (نگارنده) هست  .من با ظرفیت تجربۀ نگرانی باال پای بمه
این جهان گذاشت ؛ اما روانشناسی مثبت بهمن کممک بسمیار زیمادی در
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زندگی شخصی و حرفهای کرد؛ و شاید مه ترین نهاده برای به نگمارش
درآوردن این کتاب پاس گرفتن خود من از محتوای آن باشمد .در ایمن
نور ،بنا به وفور تجربیات مشابه ،ای کن الیکر و تلگن در سال  1661در
مصاحبه با مجلۀ تایمز ،بیان می کنند که نظرشان در مقاله ای که درگذشته
منتشر شده اشتباه هست و بهیقین سطح رضایتمندی انسانها از زنمدگی
قابلتغییر است .در ادامه میزان تأثیر ژنها در افزایش سطح رضمایتمندی
انسانها از زندگی مورد بررسی قرار میگیرد.
نتایج مطالعات متعدد نشان می دهد ،قریب به پنجاهدرصد از تغییرات
در سطح رضایتمندی انسان ها از زندگی به ظرفیت ژن های افراد بستگی
دارد .بهعبارتدیگر تمام انسانها با ظرفیتهای مشخصی از رضایتمندی
از زندگی و شاد زیستی به دنیا می آیند ،برخمی از کودکمان بما صمورتی
خندانتر و اخالقی خوش تر و بقیه بااحساس رضایتمندی کمتر چش به
جهان میگشایند .ممکن است این سؤال در ذهن شما ایجاد شود که آیما
این ماهیت یک واقعیت تل نیست که ما با ظرفیتهای ذاتی مشخص از
سطح رضایتمندی از زندگی به دنیا میآیمی  .پاسم اینجاسمت کمه ایمن
موضوع خوب یا بد نیست ،این امر یک حقیقت اسمت و بایمد پذیرفتمه
شود همانطور که قانون جاذبه یک امر مسل اسمت و بایمد آنگونمه کمه
هست پذیرش و درک شود .برای تشریح بیشتر ،اگر شما محل استراحت
خود را درشب بدون التفات بمه قمانون جمزر و ممد درنزدیکمی سماحل
انتخاب کنید .به احتمال فراوان در نزدیکی صبح مو همای آب بمر روی
صورت شما شناور خواهند شد؛ اما اگر قوانین جاذبه و جزر مد دریما را
آنگونه که هستند بپذیرد ،میتوانید زیبایی مو همای دریما را در هنگمام
طلوع ببینید و یا از مو های آب برای مو سواری و ورزشهای مختلف
استفاده کنید .درادامه بهچگونگی بهره بردن بهتر ازظرفیت ژنهایمان
اشاره میشود.
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در ارتباط با آنچه در باال ذکر شد ممکن اسمت ایمن سمؤال در ذهمن
شما ایجاد شود ،چگونه می توانی از ظرفیت ژنهایمان بهترین نصیب را
ببری  .برای پاس به این پرسش به مثالی که در ادامه آورده شمده اسمت
توجه کنید .برای اینکه شما به یک بسکتبالیست حرفمهای تبمدیل شموید
نیاز دارید ،برخی ویژگی های فیزیکی به مانند قدبلند را داشته باشید ،امما
حتی بسکتبالیستهای ماهر بهمانند لبرون جیمز کمه قدبلنمدی نیمز دارد،
اگر به شیوهای کارشناسی تمرین نکنند ،نسبت به افرادی که کوتاهقامت-
تر هستند ضعیفتر عممل خواهنمد کمرد .ایمن مبحمث در ممورد سمطح
رضایتمندی انسان ها از زندگی نیز صدق میکند ،انسانهایی که بهتمرین
ظرفیت ژنتیک را برای شاد زیستن دارند ،اگر بر روی مهارتهای خمود
برای افزایش سطح رضایتمندی از زندگی سرمایهگذاری انجمام ندهنمد،
سطح رضایتمندی آن ها از زندگی تغییر پیدا نخواهد کمرد؛ در ایمن نمور
تالش انسان برای افزایش سطح رضمایتمندی خمود از زنمدگی ،تقالیمی
ارزشمند است .در ادامه به مالحظه اثمر متغیرهمای خمارجی در افمزایش
سطح رضایتمندی انسانها از زندگی پرداخته میشود.
اثر متغیرهای خارجی بر سح راایتمندی از زندیی
متغیرهای خارجی (به عنوان نمونه امکانات مادی ،جایگاه اجتمماعی،
میزان درآمد ،نوع شغل و غیره) عواملی هستند کمه ممی تواننمد برسمطح
رضایتمندی افراد از زندگی اثر بگذارند .درایمنارتبماط نتمایج مطالعمات
متعدد نشان میدهد امکانات مادی فرد فراتر از بهرهمندی ازحداقلها در
زندگی به نمدرت بمر روی سمطح رضمایتمندی انسمان از زنمدگی تمأثیر
میگذارند .بهصورت تقریبی نزدیک به ده درصمد از تغییمرات درسمطح
رضایتمندی انسان ها از زندگی تحت تأثیر شرایط بیرونی است .در ایمن
زمینه یکی از متغیرهای خارجی مؤثر برسطح رضمایتمندی انسمانهما از
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زندگی زیستن در شرایط استبداد در مقابل حیات در جوامع آزاد اسمت.
بهعنوانمثال زنان در محیط هایی که تحت ظل و ست قرار ممیگیرنمد و
سرکوب میشوند ،عموما نسبت به بمانوانی کمه در جواممع آزاد زنمدگی
میکنند و استقالل و حق انتخاب بیشتری دارند از سطح رضمایتمندی از
زندگی کمتری برخوردارند .این موضموع در مطالعمه آلمن لنگمر بیشمتر
توضیح داده شده است.
آلن لنگر برای ارزیابی میزان تأثیر زنمدگی در شمرایطی متفماوت بمر
کهنساالن ،مطالعهای را بر روی اعضای خانههای سالمندان انجام داد .او
در این تحقیق کهنساالن خانههای سالمندان را به دو گروه تقسی کمرد،
گروه اول در یکخانۀ سالمندان لوکس و گرانقیمت زندگی ممیکردنمد.
سالمندان در آنجا تمامی خدماتی را کمه تقاضما ممی کردنمد را دریافمت
می نمودند .در خانۀ سالمندان دوم ،سالخوردگان از تمامی امکانمات الزم
برخوردار نبودند .بهعنوانمثال اگر آنها نیاز بهوسیلهای داشتند در بیشمتر
مواقع باید خود آن را تهیه میکردند ،به شیوهای مشابه آنان باید کارهای
مربوط به نظافت شخصی و مراقبت از وسایل خویش را انجام میدادند.
دراینارتباط آلن لنگر پس از هجده ماه حضور کهن ساالن در خانههمای
سالمندان ،به مقایسۀ آنها پرداخت ،نتایج تحقیق وی نشان میداد افمراد
حاضر در گروه دوم که از بسیاری از تسهیالت بیبهره بودند ،در قیماس
با سالمندان گروه اول ،از نظرجسمی سال تر هستند و عوارض افسردگی
کمتر در آنها دیده میشد .بهصورت موازی در قیماس بما سمالخوردگان
گروه اول کهنساالن گروه دوم احساس استقالل بیشتری میکردنمد و از
سطح انرژی باالتری برخوردار بودند؛ اما این تمامحقیقت نبود ،یافتههای
تحقیق نشان میداد ،در طی هجده ماه پس از شروع مطالعه ،احتمال زنده
بودن سالمندان گروه دوم تا پنجاهدرصد بیشتر ازسالمندان گروه اول بوده
است .دکتر آلن لنگر توضیح میدهد مه ترین تفاوت بین دو گروه ایمن
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بود که سالخوردگان گروه دوم حق انتخاب بیشتری داشتند و موظف بمه
انجام امور شخصی خود بودند .دکتر لنگر توضیح میدهد وقتی انسانها
انتخاب میکنند که کارهای خویش را انجام دهند ،این امر بر روی سطح
رضایتمندی آنها از زندگی اثرگذارخواهد بود؛ بنابراین لوکسترین خانۀ
سالمندان خانه است که درآن بمه انسمان هما حمق انتخماب بیشمتری داده
میشود .به سیاقی مشابه این امر در مورد رژی های دموکرات و خودکامه
که به انسانها اجازۀ تجربۀ سطوح متفاوت از استقالل را ممیدهنمد نیمز
صدق میکند .دراینارتباط یکی از دالیلی که نتایج مطالعات متعدد نشان
میدهند انسان ها در حکومت های دموکرات شادتر هستند این است کمه
در دولتهای دموکرات مردم حق انتخاب بیشتری دارند؛ در این نور این
امر خود بهتنهایی میتواند بهعنوان یکی ازعوامل اصلی پیشبینمی کننمده
رضایتمندی افراد از زندگی تلقی شود.
تحقیقات بسیارمتنوعی در زمینۀی اثمر متغیرهمای خمارجی برسمطح
رضایتمندی انسان ها از زندگی انجامشده است .در ایمنارتبماط یکمی از
تحقیقات توسط دنیل گیلبرت انجام شد.او اساتیدی را که برای به دست
آوردن فرصت کاری هینتعلمی تقاضای کار داده بودند را مورد مطالعه
قرار داد .دکتر گیلبرت از متقاضیان درمصاحبههمایی متفماوت پرسمید در
صورتی که مقام هینتعلمی موردنظر خود را به دست آورید چقدر شما
احساس رضایت خواهید کرد؟ متقاضیان پاس میدادند خیلی خوشحال
خواهی شد ،این جایگاهی است که ما برای بهدست آوردن آن سمالهما
کار و تالش کردهای و بهدست آوردن موقعیمت هینمتعلممی بمهمنزلمۀ
رؤیایی است که به واقعیت مبدل خواهد شد .سپس دکترگیلبرت از آنها
پرسید برای چه مدت شما راضی وخوشحال ازشرایط خودخواهید بود؟
آنها پاس دادند برای ادامۀ زندگیمان ،چراکه این آرزویی است کمه مما
برای به دست آوردن آن سال ها تمالش کمرده ایم  .پمذیرش در جایگماه

معجزۀ روانشناسی مثبت 12

هینتعلمی همهچیز را آسان تمر خواهمد کمرد و ایمن دسمتاورد کیفیمت
زندگی ما را به شکل کامل تغییر خواهد داد؛ و سمپس دکتمر گیلبمرت از
آن ها پرسید ،چه اتفاقی خواهد افتاد اگر شما موقعیت هینتعلمی را بمه
دست نیاورید؟ متقاضیان پاس میدادنمد مما احسماس غم و استیصمال
خواهی کرد .در ادامه دکتر گیلبرت از آن ها پرسید برای چه زمانی شمما
این احساسات منفی را تجربه خواهید کرد؟ و آنهما بمهصمورت غالمب
پاس میدادند تا زمانی که جایگاه هینتعلمی را در دانشگاهی دیگر بمه
دست آوری  .در ادامه به نتایج تحقیق پس از اعالم نتمایج پمذیرشهمای
هینتعلمی پرداخته میشود.
با گذر زمان و اعالم نتایج پذیرش هینت علمی دکتر گیلبرت مجمددا
به سراغ مخاطبین مطالعۀ خود رفت ،نتایج اعالم پذیرشها نشان ممیداد
برخی از متقاضیان موقعیت هینتعلمی را به دسمت آوردهانمد و برخمی
دیگر این موقعیت شغلی را از دست دادهاند .دکتر گیلبرت از متقاضمیانی
که جایگاه هینتعلمی را به دسمت آورده بودنمد ،در ممورد احساسشمان
پرسید .آنها عواطف خود را بسیار مثبت توصیف میکردند ،بمه میزانمی
که تابه حال تجربه نکرده بودند و حس موفقیت بسیار زیادی داشمتند؛ و
سپس دکتر گیلبرت به سراغ افرادی رفت که موقعیت هینتعلمی را بمه
دست نیاورده بودند .آنها احساس درماندگی زیادی میکردند و مطمنن
بودند که برای مدتی طوالنی این احساس با آنهما هممراه خواهمد بمود.
دکترگیلبرت پس از ثبت مشاهدات ونظرهای شرکتکنندگان در تحقیق،
شش ماه بعد مجددا به دیدارشان رفت ،موضموعی کمه او و همکمارانش
یافتند این بود که تقریبا تمام افرادی که موقعیت شغلی را به دست آورده
و یا نیاورده بودند به سطح رضایتمندی از زندگی قبل از دریافت نتمایج
جذب هینتعلمی بازگشته بودند .برای تشریح بیشتر اگر آنهما پمیش از
اعالم نتایج پذیرش هینتعلمی ازسطح رضایتمندی از زندگی باال و یما
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پایینی برخوردار بودند ،شش ماه بعد هیچ تغییری در سطح رضمایتمندی
آن ها از زندگی شکل نگرفته بود .بهعبارت دیگمر همردو گمروه تحمولی
موقت را در زندگی خود ازلحاظ رضمایتمندی از زنمدگی تجربمه کمرده
بودند و با گذر زمان به سطح پایۀ رضایتمندی خود از زنمدگی بازگشمته
بودند .تحقیق مشابه را دکتمر فیلیمپ بمریکمن بمر روی افمرادی کمه در
قرعهکشیهای التری مقدار زیادی پول برنده شده بودنمد انجمام داد .در
ادامه به بررسی نتایج این مطالعه پرداخته میشود.
یافتههای تحقیق دکتر فیلیپ بریکمن در ممورد میمزان تغییمر کیفیمت
زندگی برندگان التری نشان میدهد ،سطح رضایتمندی از زنمدگی ایمن
افراد پس از دریافت جایزه برای مدتی دچار تغییر میشود ،اما آنها پس
از زمانی نزدیک به شش ماه به سطح پایۀ رضمایتمندی خمود از زنمدگی
بازمیگردند .از سوی دیگر این قانون در مورد انسانهایی کمه شمرایطی
دشوار را در زندگی خود تجربه کرده بودند نیز صدق میکند ،بمهعنموان
نمونه نتایج تحقیقات نشان میدهد افرادی که از یک تصمادف راننمدگی
آسیبدیدهاند ،با گذر زمان به سطح پایمۀ رضمایتمندی خمود از زنمدگی
بازمیگردند .به طریقه موازی نتایج تحقیقات متعدد نشان میدهد ثروت
مادی به میزان کمی با سطح رضایتمندی انسان ها از زنمدگی در ارتبماط
است .البته این مبحث بدین معنی نیست که اگر فردی غذا بهاندازه کافی
برای خوردن ندارد و یا خانه ای برای زندگی کردن ندارد و آسمان تنهما
سقف اوست ،افزایش درآمد وی تأثیری بر سطح رضایتمندی ایشمان از
زندگی نخواهد داشت .برای آن شخص مطمننا به دسمت آوردن درآممد
موجب اکتساب حداقل ها و افمزایش سمطح رضمایتمندی او از زنمدگی
خواهد شد؛ اما فراتر از نیازهای پایه افراد (نیماز بمه غمذا ،محلمی بمرای
زندگی و حداقل تحصیالت) و مادامیکه این نیازها برطرف شده باشمند
سطح درآمد مادی فرد تفاوت کمی را در حد رضایتمندی او از زنمدگی
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ایجاد میکند .در ادامه اثر متغیرهای درونی بر سطح رضایتمندی افراد از
زندگی مورد توضیح قرار خواهند گرفت.
اثر متغیرهای درونی بر سح راایتمندی از زندیی
عامل نهایی که قریب به چهل درصد بر سطح رضایتمندی انسانها از
زندگی اثربخش است ،مجموعۀ متغیرهای درونمی نامیمده ممیشمود .بمر
مبنای تحقیقات متعدد این مؤلفهها منجر به خلق ،شمکلگیمری و ممرگ
واقعیت میشوند .دراینراستا در این نوشتار بحمث ممیشمود در قلممرو
متغیرهای درونی سطح رضایتمندی انسانها از زنمدگی متمأثر از تعاممل
پنج عامل باورها ،ارزشها ،دیدگاهها و اثرات آنهما (نمودهمای بیرونمی
(رفتارها) و نمودهای درونی (اثرات برجس انسانها) است که بهواسطۀ
خردورزی با یکدیگر در ارتبماط هسمتند .در اداممه متغیرهمای ذکرشمده
(باورها ،ارزشها ،نگرشها و خردورزی) باتوجه به ثرات درونی (اثرات
برجس انسانها) و بیرونی (رفتارهای انسانها) آنها مورد تحلیمل قمرار
میگیرند .شکل یک چارچوب مفهومی ارتباط بین متغیرهای ذکرشده را
به تصویر میکشد.
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شکل  .2ارتباط بین باورها ،ارزشها ،نگمرشهما ،خمردورزی و اثمرات
آنها (نمودهای بیرونی و نمودهای درونی)
باورها
باور ،وضعیتی ذهنی است کمه درآن ،فمرد بمدون توجمه بمه شمواهد
تجربی فرض میکند ماهیتی صحیح است .اورتگا ایگما سمت فیلسموف
اسپانیایی در ارتباط با باورهای انسانها مینویسد " :آدمیان در مرزهمای
باورهایشان زندگی میکنند" .برای تحلیل بیشتر میزان اهمیت باورهمای
انسان درتکوین واقعیت به آزمایشی که به اثرپالسیبو معروف است توجه
کنید .رابرت بنسن استاد دانشگاه هاروارد آزمایشات متفاوتی را بمر روی
اثرپالسیبو انجام داده است .دریکی ازآزمایشها او زنهایحاملهای را که
دردهایی را درشک خود احساس میکردند را مورد مطالعه قرار میدهد.
این خان ها به مانند بسیاری از زنان باردار در دورههای نخست بمارداری
غذایی را که میخوردند را باال میآوردند .دکتر بنسن بمه ایمن خمان هما
گفت من کپسول جدیدی را برای شما فراه کرده ام که به شمما کممک
خواهد کرد بر مشکالت و درد شک خود فائق آیید .دکتر بنسمن سمپس
به بانوان گفت بعد از این دیگر شما حالت تهوع نخواهید داشت زیرا که
این کپسول در درمان درد شما بسیار قدرتمند و مفید است .نتایج تحقیق
وی نشان میدهد درنتیجۀ مصرف کپسولها خان همای بماردار احسماس
بهتری داشتهاند و حالت تهوع خمود را ازدسمت دادهانمد ،درایمنارتبماط
ماهیت مهمی که خان ها از آن بیاطالع بودند این بود که این کپسولهما
فقط شکالت بودند .دکتر رابرت بنسن سپس آزمایش خود را یمک گمام
دیگر بهجلو برد.درادامه مرحله دوم از آزمایش اثر پالسیبو مورد تشمریح
قرار میگیرد.

معجزۀ روانشناسی مثبت 13

در مرحلۀ دوم دکتر بنسن ،گروه دیگری از خمان همای بماردار را بما
ویژگی های مشابه گروه اول موردمطالعه قمرار داد ،او ایمن بمار کپسمول
دیگری را به بانوان داد و به آنها گفت این کپسمولهما از حالمت تهموع
آن ها جلوگیری خواهند کرد تنها با این تفاوت که در ایمن نوبمت او بمه
جای شکالت مقدار کمی از اپیکاک را در رژی غمذایی بمانوان اسمتفاده
کرد .در این ارتبماط یمادآور ممی شموم داروی اپیکماک در ممواردی مثمل
مسمومیت های غذایی که نیاز است بیممار غمذای خمورده شمده را بماال
بیاورد مورد استفاده قرار می گیرد .نتیجۀ آزممایش نشمان ممی داد حالمت
تهوع خان ها درنتیجۀ مصرف داروها برطرف شده است .درایمنارتبماط
دکتر بنسن درمقالۀ خود مینویسد :تنها با کنترل باورهای بانوان در مورد
اثرات داروها ،بیماران این آزمایش درمان شدند .در ادامه نتایج آزمایشی
دیگر در ارتباط با اثر پالسیبو مورد توضیح قرار میگیرد.
افزون برآنچه ذکر شد ،آزمایش دیگری در جهت بررسی اثر پالسیبو
توسط دکتر بنسن در ژاپن انجام شد ،او این بار افرادی را کمه بمهنموعی
گیاه خواص حساسیت پوستی داشتند را به آزمایشگاه دعموت کمرد .در
آزمایشگاه بدون هیچ چش داشتی ،چش های این افراد بسته شد ،سمپس
دو گیاه متفاوت به دستان آنها تماس داده شد.برای تشریح بیشتر گیاهی
که به دست راست بیماران مالش دادهشده بود گیاهی بود کمه دردمنمدان
به آن حساسیت داشتند و گیاهی که به دست چپ آنها لمس دادهشمده
بود گیاهی بود که بیماران به آن هیچگونه حساسیت پوستی نداشمتند .در
ادامه به بیماران اطالعات بهصورت وارونه ارائه شد ،بهصورت مشخص
به آنها گفته شد ،گیاهی که بر روی دست چپ شما تمماس داده شمده
است گیاهی است که شما به آن حساسیت دارید؛ و گیاهی کمه بمر روی
دست راست شما تماس داده شده است گونهای گیاه است که شما به آن
هیچ حساسیتی ندارید .نتایج پژوهش دکتر بنسن نشان ممیداد ،تنهما بمه
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علت اینکه بیماران به حرفهای دکتر بنسمن بماور داشمتند ،بمدن آنهما
شروع به واکنش کرده است ،در این راستا دست چپ ایمن افمراد دچمار
تغییر رنگ و سوزش شدید شده بود اما دست راسمت آنهما در حالمت
عادی باقیمانده بود .در این نور نگارنده با اکرام یادآور ممیشمود نتمایج
آزمایشهای پالسیبو بدین معنمی نیسمت کمه عواممل خمارجی بمر روی
انسان ها هیچ تأثیری را ندارند و آدمیان تنها تحت تأثیر باورهای خویش
از واقعیت هستند ،بلکه به این معنی است که باورهای انسمان و قمدرت
ذهن وی نقشی مهم بمر روی جسم  ،احساسمات ،تفکمرات ،اعممال و
آفرینش واقعیت برای او دارند .بهعبارتدیگر باورهای انسانها پیمامبران
واقعیتاند که از سرنوشت آنان خبر میدهنمد .در اداممه اهمیمت تعمادل
میان باورهای فرد و واقعیت مورد تحلیل قرار میگیرد.
تعادل میان باورها و واقعیت
همخوانی میان باورهای فرد و واقعیت مبحثی است که در ارتباط بما
افزایش سطح رضایتمندی فمرد از زنمدگی حمائز اهمیمت اسمت .بمرای
توضیح بیشتر همۀ انسانها باورهایی نسبت به واقعیت دارنمد .بمهعنموان
نمونه ،قانون جاذبه در سطح کرۀ زمین یکی از باورهای انسانهاست .در
طرف دیگر ما واقعیت و جهان اطرافمان راداری جمایی کمه در آن اممور
بهواقع اتفاق میافتند .در این نور نکتۀ قابلتوجمه ایمن اسمت کمه ذهمن
انسان همواره بهدنبال ایجاد تعمادل میمان آنچمه درجهمان اطمراف ممار
میدهد و انگارههای درونمیممان اسمت .بمهصمورت مشمخص اگمربین
باورهای انسانها و واقعیت تعادل وجود نداشته باشمد انسمانهما دچمار
آزردگی میشوند .دراینارتباط راهکارهای مختلفی وجود دارد تما بتموان
این تعادل را بهدست آورد.برای تشریح بیشترنخستین کاری که اشخاص
درشرایط تقابل بین واقعیمت و انگمارههایشمان ممیتواننمد انجمام دهنمد
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به روزرسانی باورهایشان است .دراین ارتباط به مثالی که در اداممه آورده
شده است توجه کنید ،فرض کنید شما سفری بمه کمرۀ مماه رفتمهایمد و
جسمی را در سطح کرۀ ماه از دست خود رها ممی کنیمد ،در ایمن ممورد
متوجه می شوید که جس در هوا معلق می ماند ،درنتیجه شما باور خمود
را بر نبود قوۀ جاذبه در سطح ماه قرار میدهید .حال وقتیکه شما به کرۀ
زمین بازمیگردید باید مجمددا باورهمای خمود را بمهروز رسمانی کنیمد،
چراکه در سطح کرۀ زمین نیروی جاذبه وجود دارد .در ادامه راهکار دوم
در زمان ایجاد تضاد بین باورها و واقعیت مورد توضیح قرار میگیرد.
راهکار دوم اما رایجترین راه است .عموم انسانها معموال ایمن روش
را در شرایط تقابل بین باورهایشان و واقعیمت اتخماذ ممیکننمد .راه دوم
عبارت است از بیتوجهی نسبت به واقعیت و جستوجوی فعال بمرای
به دست آوردن اطالعاتی که منجر به تصدیق پنداشتههای ما ممیشموند.
برای توضیح این موضوع فرض کنید شما در انتخابات ریاست جمهوری
از فرد خاصی حمایت کردهاید و پس از شکست خوردن کاندیدای مورد
نظرتان و پیروز شدن نامزد رقیب ،متوجه میشموید کمه رئمیسجمهمور
جدید بسمیاری از کارهمایی را کمه شمما ممدنظر داشمتید کاندیمد ممورد
عالقه تان انجام دهد را انجام ممیدهمد .درایمن شمرایط انسمانهما غالبما
اطالعات مربوط را رد میکنند و یا مورد بیتوجهی قرارممیدهنمد؛ و در
پی دادههایی میگردند تا تصدیق کنند که چمرا رئمیسجمهمور فعلمی را
حمایت نکردهاند .دراین راستا شاید تنها سؤالی که از خود میپرسند این
باشد که در چه موقعیتهایی رئیسجمهور وقمت اعممال وحشمتناکی را
انجام داده است ویا عملکرد خیلی ضعیفی داشته است .دراینسایه همان
طور که پیشتر ذکرشد پرسشهایی که ما مطرح میکنی واقعیت را برای
مامی سازند و مادامیکه تنها سؤالهاییکه پرسیده می شود برای تصمدیق
باورهایما باشند،اقدامات مفید انجامشده هرگزوجود نخواند داشت.
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افزون بر آنچه ذکر شد ،راهکار سوم اما عدم پذیرش واقعیت موجود
و تالش برای ساختن یک ماهیت نوین است .الزم به ذکراست بسمیاری
از رهبران سیاسی موفق جهان از عل مربوط بمه تغییمر واقعیمت آگماهی
دارند .در این نور هوشیارانه میکوشند واقعیتی قدرتمندتر و باشکوهتر و
یا ضعیف تر و منزویتر را برای مردم سرزمین خمود و یما ممردم جهمان
بسازند .برای توضیح بیشتر به مثالی که در ادامه آورده شده است توجمه
کنید ،در سال هزار و نه صد و شصت و دو ،جان اف کندی بیان کرد که
تا انتهای یک دهه انسانی بر روی کرۀ ماه قدم خواهمد گذاشمت ،در آن
دوران هیچ کدام از امکانات الزم برای محقق کردن ایمن رؤیما دراختیمار
بشریت نبود؛ اما جان اف کندی اذعان کرد که این مه امکانپذیر است.
در این راه او یک باور جدید را برای انسانها به وجود آورد .البته تمامی
این باورها بهواسطۀ کار سخت و مداوم و درنتیجمۀ اقمدامات ممدون بمه
واقعیت نوین مبدل شدند .درادامه فازهای ساخت واقعیت نموین ممورد
توضیح قرار میگیرد.
مراحل ساخت واقعیت نیکوتر
مرحلۀ نخست در فرآیند خلق واقعیمت خموبتمر ،یمادگیری اسمت.
هووارد گاردنر توضیح میدهد بهصورت کلی برای اینکمه فمردی بتوانمد
تمام دانش را در یک حیطۀ تخصصی به دست آورد نیاز به سپری کردن
حداقل ده سال کار مداوم در آن زمینۀ مشخص دارد .گاردنر از این دوره
بهعنوان فرآیند آمادهسازی نام می برد .برای تشریح بیشتر ،به آثار بتهوون
توجه کنید ،سمفونیهای یک و دوشمباهات زیمادی بمه آثمار ولفگانمگ
آمادئوس موتسارت دارند ،درسمفونی سوم (إرویکما) ،رد پمای بتهموون
بهخوبی دیده میشود .در این پیوند ،بتهوون خودش را در موسمیقی روز
غرق کرده بود و برای مدتی طوالنی به یادگیری آن پرداخمت و پمس از
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سالها موفق شد آثار جدیدی را بسازد .بهصورت خالصه ،پیش از اینکه
انسانها میزان خالقیت خود را بروز دهند ،نیاز به یادگیری دارند .در این
نور اصل حائزاهمیت این است که هیچ موفقیتی حقیقی درطول یکشب
بهدست نیامده است .تمام هنرمندان ،دانشمندان و یا نویسمندگان تماری
برای به دست آوردن اهداف خود سخت کار کردهاند .راز موفقیت تنهما
تصور موفقیت و باور به توانمندی برای بهدست آوردن آن نیسمت بلکمه
موفقیت با کار و عشق و عالقه به آن گرهخورده است .در کالم ادیسون،
موفقیت حاصل یک درصد الهام گرفتن و نود و نه درصد کمار وتمالش
است .در ادامه به توضیح مرحله دوم در جست و جوی خلمق واقعیمت
نوین پرداخته میشود.
مرحله دوم ،مرحله فراغت است .پسازاینکه فرد کامال خودش را در
اطالعات جدید غرق کرد .سپس زمان اسمتراحت دادن بمه مغمزش فمرا
میرسد .در این حالت فرد به خودش اجمازه ممیدهمد تما اطالعمات در
مغزش استقرار پیدا کنند .این مسنله اتفاقی نیست که اکثر افراد بهترین و
خالقانه ترین نظرات خود را زمانی بهدست می آوردنمد کمه مشمغول بمه
انجام کاری متفاوت و یا آرمیدن هستند .در این خصوص نقل ممیشمود
که موتسارت ساعتها را در شهرسالزبورگ می گذراند و سپس ناگهمان
میتوانست سمفونی جدید خود را بشنود .او در این مورد میگوید ،ممن
می تموان یمک سممفونی را دریمک ثانیمه بشمنوم .هممینطمور بتهموون
ساعت های طوالنی را درشهر با وسیلۀ نقلیۀ خمود بمه حرکمت مشمغول
میشد و در لحظه قطعۀ موسیقی در ذهن وی شکل میگرفت .بهصورت
متضاد در جهان امروز ،انسمانهما زممان کمافی را بمرای تممدد اعصماب
اختصاص نمیدهد ،چراکه آنها بدین گماناند که استراحت کردن نوعی
اتالف وقت است .درحقیقت این نوعی برداشت غلط است چراکه مغمز
انسان ها همواره درحال پردازش اطالعات است و ذهمن بمرای افمزایش

 11معجزۀ روانشناسی مثبت

خالقیت نیاز به زمانهای آسایش دارد؛ و این همان علتی است که وقتی
انسانها از خواب بلند میشوند راهحلهایی نیز برای سؤالهای خود در
دست دارند .چراکه ذهن نیمه هشیار آنها همواره مشغول حمل مشمکل
بوده است .دراین راستا رهبران بیشتر ازهرانسان دیگری نیاز به زمانهای
فراغت دارند ،زیرا آن ها باید همواره نسبت به اقدام بعدی برای شمرکت
و یا مجموعۀ اقتصادی خود بیندیشند .دراین ارتباط زمان های اسمتراحت
به خالقیت و حافظۀ آنها کمک شایانی خواهند کرد .در ادامه بهاهمیمت
زمانهای آرمیدن برای موشهای درجستوجوی پنیر توجه کنید.
در طول یک دهۀ گذشته مقاالت ارزشمندی در ممورد اثمرات مثبمت
استراحت کردن انتشار یافتمه اسمت .بمهعنموان نمونمه دریمک پمژوهش
ارزشمند دو تن از اساتید دانشگاه امایتی مطالعمهای را بمر روی نحموۀ
عملکرد مغز موشها در زمان جست وجوی پنیر و بعد از پیدا کمردن آن
انجام دادند.نتیجۀ اسکن مغز این موشهما نشمان ممیدهمد وقتمی آنهما
حرکت می کنند و به دنبال پنیر میگردند هیچ یادگیری در مغزشان اتفاق
نمیافتد .دراین ارتباط یادگیری تنها درزمانی برای موشها ر ممیدهمد
که از جست وجوی پنیر دست میکشند و به مرور تالشهای خود برای
پیدا کردن آن درقفس میپردازند ،دراین مورد تجربههای ناموفق موشها
از کوشش برای پیدا کردن پنیر منجر به یادگیری میشود و به پیدا کردن
محل احتمالی اختفای آن میانجاممد .نتیجمۀ تحقیمق بماال نمهتنهما بمرای
موش ها که در زمان فعلی توانایی خواندن ایمن کتماب را ندارنمد ،بلکمه
برای انسانها نیز میتواند سودمند باشد .برای توضیح بیشمتر ،تکمرار در
تالش برای رسیدن به یک همدف ،متشمکل ممیشمود از ارتبماط ممداوم
مکانیس یادگیری و حافظه در مغز انسانها ،این فرآینمد منجمر بمه درک
کامل یک مسنله و کمک به حل آن میشمود .ازایمنروی وقتمی پمس از
گذراندن یک تجربه به اطالعات موجود در حافظۀ موقت خمود رجموع
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می کنی  ،احتمال ذخیرۀ اطالعات در حافظۀ بلندمدت انسان و توانایی ما
در حل مسنله بهبود مییابد؛ بنابراین تأثیر زمان استراحت هرگز نباید در
فرآیند یادگیری و حل مسنله ک قلمداد شود.
در مورد ارزش زمان استراحت در فرآیند یادگیری دکتر پالکر اشماره
میکند کلمات تنها وسیلۀ انتقال اطالعات و آموزش نیستند ،آمموزش از
طریق سکوت نیز صورت میگیرد .وی توضیح میدهمد سمکوت بمرای
انسانها فرصتی را فراه میکند تا بر روی آنچه گفتهاند و یا شمنیدهانمد
تأمل کنند .درواقع سکوت در زممان یمادگیری بمه تحلیمل ،درک عمیمق
موضمموعات و حممل مسممنله کمممک مممیکنممد .اگرچممه شمماید در دنیممای
پرسروصدای امروز زمان آرامش و سکوت ،مجمال گمشمدۀ بسمیاری از
افراد باشد .دراین ارتباط مردمان کشورهای متفاوت نسمبت بمه سمکوت
رویکردهای گوناگونی دارند ،بهعنموان مثمال سرخپوسمتان امریکما بمرای
ساعتها در کنار یکدیگر حضور دارند بدون آنکه کلممات زیمادی بمین
آن ها انتقال پیدا کنند؛ اما در بسیاری از ممالمک حضمور ممردم در کنمار
یکدیگر بدون حرف زدن نوعی بیاحترامی تلقی میشود .آن تیمرههما از
کلمات برای پر کردن خألهای عاطفی میان خمود اسمتفاده ممیکننمد .در
ادامه به توضیح مرحلۀ نهایی در فرآیند خلق واقعیت پرداخته میشود.
مرحلۀ نهایی در فرآیند خلق واقعیت ارزیمابی ایمدههاسمت .در ایمن
مرتبه شما باید اندیشۀ خود را با جزییات تشریح کنید .دراینارتباط الزم
به ذکر است عقایدخوب بسیار زیادی وجود دارند اماتنها تعداد معدودی
از آن ها به بار می نشینند و تبدیل بمه یمک ایمدۀ مناسمب بمرای فعمالیتی
اقتصادی و یا یکعقیدۀ خوب برای یک مقالۀ علممی و یما یمک کتماب
میشوند .مرحلۀ ارزیابی نوآوری زمانی است که سنجش و تشریح کامل
عقاید و نظرات از اهمیت برخوردار می شموند .درنهایمت تممام مراحمل
سهگانه ذکرشده در باال ،گام هایی هستند که برای خلق وثبمت خالقیمت
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ضروری محسوب می شموند .در اداممه بمه بررسمی باورهمای افمراد بمه
توانمندیهای خود (اعتمادبهنفس) و ارتباط آن با میزان موفقیت و سطح
رضایتمندی شخص از زندگی پرداخته میشود.
اعتمادبهنفس
اشخاص مختلف باورهایی متفاوتی در مورد میمزان توانمنمدیهمای
خود در انجام امور گوناگون و یما برخمورداری از کیفیمتهمای متممایز
دارند ،این انگاره ها اعتمادبه نفس فرد را تشکیل میدهند .اعتمادبهنفمس،
تأثیرات عمیقی را بر روی جنبههای متفاوت زندگی انسمان ممیگمذارد.
بهعنوان نمونه سطح باور انسان به خمویش بمه میمزان دسمتیابی فمرد بمه
موفقیت ،انگیزۀ او برای رسیدن به اهدافش ،کیفیت انجام کارهایش ،حد
ایمنی روانی او برای مقابله و تحمل شرایط سخت و درنهایمت بمر قمدر
رضایتمندی شخص از زندگی تأثیر میگذارد .افزون بر آنچه ذکمر شمد،
اعتمادبهنفس انسانها ،با هوش احساسی آنهما در ارتبماط اسمت .بمرای
توضیح بیشتر هوش انسان ها در نحوۀ ارتباط با خود و دیگمران ،هموش
احساسی نامیده میشود .هوش احساسی ایدهای است که در آغاز توسط
سالوی از دانشگاه یل و گاردنر از دانشگاه هاروارد مطرح شمد و بیشمتر
توسط دنیل گلمن موردتحقیق قرار گرفت .نتایج مطالعمات اخیمر نشمان
میدهد ،هوش احساسی برای انسانهایی با سطح اعتمادبهنفس باال بیشتر
است .دراین ارتباط مطالعات متعدد ثابت کرده انمد هموش احساسمی بمه
انسانها کمک می کند تا با یکدیگر راحتتر ارتباط برقرار کنند و منجمر
به کاهش سطح نگرانی و استرس میشود ،از میزان تضادها ک میکند و
باعث میشود افراد بتوانند بهتر بمر چمالشهما فمائق آینمد .در ایمن نمور
وقتیکه انسانها میزان باور خود بر توانمندیهایشان را افزایش میدهند،
واقعیت را به شکل متفاوتی خواهند دید و اطالعات را بهگونهای متمایز

معجزۀ روانشناسی مثبت 42

تحلیل خواهند کرد .دراینارتباط در قیاس با افرادی که به توانمندیهای
خود اعتقادی ندارنمد و آنهما را نادیمده ممیانگارنمد ،انسمانهمایی کمه
اعتمادبه نفس باالیی دارند ،به شمیوۀ متفماوتی فکمر ممیکننمد ،احسماس
میکنند وعمل میکنند .در این راستا اشخاصمی کمه اعتمادبمهنفمس بماال
دارند غالبا چالشهای زندگی را میپذیرند و زندگی خود را آنگونه کمه
میخواهند میسازند .آن هما موفقیمت هایشمان راجشمن ممیگیرنمد و از
شکستهای خود میآموزند و آنان را تبدیل بهفرصتهایی برایپیروزی
میکنند .درادامه معانی مختلف اعتمادبهنفس ازمنظر برخی از نامداران در
حیطۀ روانشناسی مورد بررسی قرار میگیرد.
آلبرت بندورا ،استاد دانشگاه استنفورد ،در ارتبماط بما اعتمادبمهنفمس
مینویسد ،راه ارزیابی اعتمادبمهنفمس ،از مسمیری ممیگمذرد کمه در آن
انسانها به قضاوت خویشتن میپردازند .دراینارتباط آنها کمه خمود را
ناچیز میپندارند ،دارای اعتماد بمهنفسمی کم و آنهما کمه دارای غمرور
هستند ،بهعنوان انسانهایی با اعتمماد بمهنفمس بماال شمناخته ممیشموند.
بهصورت موازی کوپر اسمیت ،اعتمادبهنفس را ارزیابی فرد درمورد خود
تلقی میکند .در کالم وی اعتمادبهنفس یک قضاوت شخصمی در ممورد
میزان ارزشمند بودن فرد است که در دیدگاه وی درمورد خود نمود پیدا
میکند .درنهایت ناتانیل برندن که بهعنوان پدر جریمانمطالعمات اعتمماد
بهنفس شناخته میشود ،در جستوجوی معنای اعتمادبهنفس مینویسد،
اعتمادبهنفس برابر است با وضعیتی که فرد در آن خود را بهاندازۀ کمافی
توانمند می پندارد تا با چالش های پایۀ زندگی کنار بیاید و شایسمتۀ شماد
زیسممتن باشممد .ناتانیممل برنممدن سمپس ادامممه مممیدهممد ،در مممورد تمممام
قضاوتهاییکه در زندگی خود داشتهای  ،هیچکدام به ارزش آزمونهایی
که برای خود برگزار کردی نیستند .چراکه نخستین همراه انسان خودش
است ،لذا قضاوت فرد در مورد خویشتن بر روی تمام بخشهای زندگی
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او و تمامی تصمیماتش تأثیرگذار خواهد بود .در ادامه به تحلیل ارتبماط
اعتمادبهنفس فرد و موفقیت وی پرداخته میشود.
ارتباط اعتمادبهنفس و موفقیت
در اوایل قرنبیست بسیاری از محققمان متوجمه میمزان تمأثیر اعتمماد
به نفس انسان در موفقیت او شدند .دراینارتباط کتابهای کممککننمدۀ
فردی به مانند بیندیشید و ثروتمند شوید ،نزدیک به شصت میلیون نسخه
در اقصی نقاط جهان فروش کردند ،نماپلنون گمرو هیمل در ایمن کتماب
مینویسد" :تمام آنچه را که میتوانید بماور کنیمد ممیتوانیمد بمه دسمت
آورید" .هنری فورد در ایمن مموردنظر مشمابه ای دارد و بیمان ممیکنمد:
"اینکه شما فکر کنید کاری را میتوانید انجام دهید و یا نمیتوانید انجام
دهید ،در هر دو صورت درست فکر میکنید ".کتاب تأثیرگذار دیگمری
که در آغاز قرن بیست نوشته شد ،قدرت مثبت اندیشمی اسمت ،نمورمن
وینسنت پیل در این کتاب مینویسد" :امیدهای بزرگمی داشمته باشمید و
شجاعت آن را داشته باشید تا برای به دست آوردن آنهما تمالش کنیمد،
رؤیاهای نفیسی داشته باشید و جسارت آن را داشته باشید تما رؤیاهمای
خود را زندگی کنید و انتظارات عالی از خود داشته باشید و بماور کنیمد
که توانایی به دست آوردن آنها را دارید ".اینهما پیغمامهمایی بودنمد و
هستند که با ذات آدمی ارتباط برقرار میکردند و کماکان تودههای مردم
با آنها همسو میشوند؛ و درنهایت پرفروشترین کتاب تمامی زمانهما،
کتاب راز است؛ بنابر این نوشتار ،راز موفقیت قمانون جاذبمه اسمت .بمر
مبنای قانون جاذبه ،شما ماهیتی را در زندگی جذب ممیکنیمد کمه آن را
تصورمیکنید و دستیابی آن را باور دارید .در نظرگاه نگارنده نکتۀ قربانی
شده در این کتاب ها ،ک توجهی بمه بهمای کمار وتمالش در رسمیدن بمه
موفقیت است .چراکه باور بر موفقیت تنها زمانیکه با کوشش مضماعف
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وآمادگی برای شکستهای احتمالی وآموختن از ناکامیها همراه میشود
ما را به پیروزیهای بزرگ میرساند .دراین نور ،بهترین کتابهای کمک
کنندۀ فردی ،سرگذشتها هستند ،چراکه آنها تممام زنمدگی فمرد را بما
چالشهای گوناگون آن به نمایش میگذارد.
افزون بر آنچه ذکر شد اعتمادبهنفس بر میزان انگیزۀ فرد برای پیشبرد
اهداف خود در زندگی تأثیر میگذارند .در این هنگام نسبت به شرایطی
که انسان ها خود را ناامید و بدون هیچ شانسی میبینند ،وقتی افراد بماور
دارند که می توانند کاری را به شکل مناسبی انجام دهند آنها بمهمراتمب
مشتاق تر خواهند بود تا آن فعل را به پایان برسانند .این در حالی اسمت
که در شرایط ناامیدی ،احتمال کنارهگیری از پیگیری عمل زیاد است .در
طرف مقابل وقتیکه انسانها باور به موفقیت در انجام امور دارند نهتنهما
در زمان شروع کار بلکه در هنگام انجام آن نیز انگیزۀ بماالتری خواهنمد
داشت .دراینارتباط مطالعهای بر روی ورزشکاران توسمط دکتمر کماری
نشان میدهد پنجاهوشش درصد از موفقیت یک بازیکن در طوالنیمدت
به سطح امید او و میزان باور وی به موفقیت بستگی دارد .همانطور کمه
قبمملترذکرشممد ایممن همممان کمماری اسممت کممه ممماروا کممالینز درمممورد
دانش آموزانش انجام داد ،او معمار باوری بود که توانایی دستیمابی بمه
موفقیتهای بزرگ و غلبه برچالشهای زندگی را در ذهن دانش آموزان
خود بنیان میگذاشت؛ دراینارتباط ماروا در گوش دانش آموزان زمزممه
میکرد ،این مسنولیت شماست تا پیگیر اهداف خود باشید و در زنمدگی
خود تغییرات مثبت را ایجاد کنید .در اداممه اثمر اعتمادبمهنفمس برسمطح
رضایتمندی انسانها از زندگی مورد تحلیل قرار میگیرد.
ارتباط اعتمادبهنفس و سح راایتمندی انسانها از زندیی
نتایج تحقیقات متعدد نشان میدهد یکی از مه ترین مؤلفههای تعیین
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سطح رضایتمندی افراد از زندگی ،میزان اعتمادبهنفمس آنهما باشمد.
درطرف مقابل اعتمادبهنفس پایین ،باتجربۀ نگرانمی بماال و افسمردگی در
ارتباط است .دراین شرایط منظور از نگرانی حدی طبیعمی از اضمطراب
نیست که ممکن است فرد در هنگام مواجه با خطر با آن روبرو شود ،در
اینجا منظورتجربۀ حاالت تشویشی است که هیچ دلیل منطقمی بمرای آن
وجود ندارد .بهعنوانمثال فردی را متصورشوید که زندگی روزمرۀ خمود
را باحالتی از ترس پشتسر می گذارد ،به نحوی کمه شمخص بمه صمورت
کامل آگاهی ندارد ،علت این دلواپسی چیست.برندن این نوع از دلواپسی
را دلهرۀ حاصل ازکمبود اعتمادبهنفس مینامد ،بهمانند شرایطی کمه فمرد
در نیمه شب از خواب بلند می شود و بدون هیچ دلیل مشخصی احساس
اضطراب میکند .درادامه بهتحلیل ارتباط فقدان اعتمادبهنفس و افسردگی
پرداخته میشود.
افسردگی سبب میشود ،انسانها زمان بسمیاری را بما قضماوتهمای
خود سپری کنند و پیوسته در ذهن خود حضورداشته باشند .درمورد این
افراد من خودآگاه شخص همواره درحال ارزیابی خویشتن است .در این
سایه ،اگر نتیجۀ این قضاوتهای ممادام نممره همایی ضمعیف باشمند ،در
بسیاری از موارد این محاکمهها منتهی بهافسردگی خواهند شمد .در ایمن
ارتباط ناتانیل برندن ،اعتمادبه نفس را به سیست دفاعی هشیار بدن تشبیه
میکند .او توضیح میدهد وقتیکه ما سطح اعتمادبهنفس باالیی را تجربه
میکنی  ،این موضوع بدین معنی است که درمقابل مشکالت ازنظر روانی
مقاومتر هستی  .در این راستا سیست دفاعی بمدن قمدرت بیشمتری را از
خود درمقابله با دشواریها نشان میدهد .دراین مورد اعتمادبهنفس بماال
بدین معنی نیست که ما هرگز بیمار نخواهی شد ،بلکه بدین معنی است
که تناوب مبتال شدن ما به امراض مختلف کاهش پیمدا خواهمد کمرد و
درصورت دچارشدن به بیماری ،سریعترسالمت خود را بهدست خواهی
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آورد .برای تشریح بیشتر دردمندی یک استثنا است و ماهیتی کمه قمانون
بدن ماست سطح باالی سالمتی و رضایتمندی از زندگی اسمت .درایمن
نور فرد در طول زندگی خویش همواره در جستوجموی شماد زیسمتن
است .این درحالی است که شخصمی بما اعتمادبمه نفمس پمایین پیوسمته
درتالش برای رهایی ازشرایط سمخت زنمدگی خمود اسمت .درنهایمت،
اعتمادبه نفس تنها درسطح فردی موردعنایت قمرار نممیگیمرد ،بلکمه در
سطح اجتماعی نیز دارای اهمیت است .نتیجمۀ تحقیقمات متعمدد نشمان
میدهد میزان ک اعتماد بهنفس با مصرف مواد مخدر ،حاملگی در سنین
پایین ،نر اخرا از مدرسه ،بزهکاری و جرائ مختلف در ارتباط است.
این درحالی است که اعتمماد بمهنفمس بماالمیتوانمد اثمرعکس بمر روی
متغیرهای ذکرشده داشته باشد .دراین پیوند ،تالش برای افزایش اعتمماد
به نفس از ارزش باالیی درسطوح مختلف فمردی واجتمماعی برخموردار
است .اگرچه انتقاداتی نیز در مورد این پویش علمی درجواممع مختلمف
مطرح میشود .درادامه برخی از این انتقادها مورد بازبینی قرارمیگیرند.
یکی از افرادی که به انتقاد از عل تولیدشده در حیطۀ کوشش بمرای
افزایش اعتمادبهنفس افراد وجوامع میپردازد ،دکتر روی بومایستر است.
وی معتقد است در بسیاری از موارد اعتمادبهنفس با تکبمر ،تنمدخویی و
خودشیفتگی ادغام میشود .چراکه معموال افرادی که نممرۀ بماالیی را در
پرسشنامههای خودشیفتگی بمهدسمت ممیآورنمد ،امتیازبماالیی را نیمزدر
پرسشنامههای اعتماد بهنفس کسب میکنند .این درحالی است که نتمایج
مطالعات متعدد نشان می دهد ،فردی که دچار خودشمیفتگی وتنمدخویی
است ،اعتمادبه نفس باالیی نمدارد .درایمن ارتبماط دکتررولمو ممی ،یکمی
ازپیشگامان مطالعات روانشناسی توضیح میدهمد ،فمردی کمه احسماس
ضعف میکند تبدیل به یک گردنکلفت میشود که زیاد حرف میزند .در
کالم وی این عالئ نشانههای پنهان فقدان اعتماد بهنفس در فرد و یا در
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یک گروه هستند .با دقت به انتقاد ذکرشده از سوی روی بومایستر مرور
این نکته قابل توجمه اسمت کمه در زممان فعلمی ،روش غالمب سمنجش
اعتمادبهنفس از طریق پرسشنامه است .دراینارتباط اگرشما از یک انسان
خودشیفته بپرسد آیا شما از سطح اعتمادبهنفس باالیی برخوردار هستید؟
پاس م یقینمما ازسمموی وی آری خواهممد بممود .چراکممه در زمممان کنممونی
پرسشنامه ها به اندازۀ کافی از دقت و پیچیدگی الزم برخوردار نیستند تما
تفاوت بین اعتمادبه نفس حقیقی و اعتمادبه نفس دروغین را تبیین کننمد.
باوجود این پیشرفت مطالعات در این حیطه ازعل نشان میدهد ،خیلمی
زود خواهی توانست اعتمادبهنفس را دقیقترمورد اندازهگیری قرار دهی .
افزون بر انتقاد ذکرشده ،نقد دیگری نیز در ارتباط با مطالعات اعتماد
به نفس مطرح میشود .در این باره عده ای از محققمین معتقدنمد اعتمماد
به نفس باال موجب ارزیابی های غیرمنطقی از واقعیت میشود که این امر
به مرور زمان به فرد آسیب خواهد رساند .برای تشریح بیشتر به خالصۀ
مقالۀ چاپ شده در مجلۀ تای که در ادامه آورده شده است توجمه کنیمد.
در این نوشتار نقلشده است در آزمون ریاضی بین دانش آموزان چهارده
ساله شش کشورجهان شاگردان کرهای بهترین عملکرد را داشتند .این در
حالی است که نوجوانان آمریکایی ،پس ازدانشآموزان کانادایی،ایرلندی،
اسپانیایی و فرانسوی رتبهبندی شدند؛ و درمیان شش کشور ضعیفترین
عملکرد را به ثبت رساندند .این مقاله یادآور میشود ،نکتۀ قابلمالحظمه
در مورد این امتحان این بود که تالش میکرد تما مؤلفمۀ دیگمری را نیمز
موردسنجش قرار دهد .در این راستا بر روی برگههمای آزممون ریاضمی
جملهای نوشته شده بود که دانش آموزان در صورت موافقت با محتموای
آن میتوانستند آن را عالمت بزنند ،آن جمله بیان میکرد« :سمطح سمواد
ریاضی من بسیار خوب است» .تحلیل نتایج این امتحان نشان ممیدهمد
 ٪41از مجموع محصلین آمریکایی شرکتکننده در آزمون اعتقاد داشتند
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سطح سواد ریاضی آن ها بسیار خوب است .در این گزارش تشریح شده
است ،نوجوانان آمریکایی ممکن است ریاضی را بهخوبی دانش آمموزان
کشورهای دیگر نیاموخته باشند ،اما آن ها بما ممدرکی قابملقبمول ثابمت
کردند که تعلیمات اخیر درجهت افزایش سطح اعتماد بمهنفمس خمود را
بهخوبی فراگرفتهاند .این نقد در ادامه بیشتر تحلیل خواهد شد.
در ارتباط با انتقاد یادشمده در بماال الزم بمه ذکمر اسمت در ممدارس
آمریکایی در جهت افزایش سطح اعتمادبه نفس به دانش آموزان آموزش
داده می شود تا احساس خوبی در مورد توانمندیهای خود داشته باشند.
در این مورد آموزگاران وظیفه دارند تا محصملین را بمهصمورت اتفماقی
مورد تشویق قرار دهند .آنها این کار را با گفتن جمالتمی بمهماننمد تمو
فوقالعاده و یا دستنیافتنی هستی به انجام میرسانند .بررسی اثرات این
شیوۀ آموزشی نشان میدهد ،تشویقهای اتفاقی ،بیموقع و بدون علمت،
در کوتاه مدت موجب به ایجاد احساس خوب در دانش آموزان میشمود
اما در بلندمدت سبب می شود تا سطح انگیزۀ آنها برای انجام مسنولیت
خود کاهش پیدا کند .بهعبارت دیگر این تشویقهای کور سبب میشوند
دانش آموزان غیرواقع بین شوند .در این نور ممکن است این پرسش در
ذهن شما ایجاد شود ،چگونه میتوان سطح اعتمادبهنفس خمود را ارتقما
داد؟ پاس به این سؤال در درک صمحیح ماهیمت اعتمادبمهنفمس نهفتمه
است .در ادامه به مالحظه سطوح مختلف اعتمادبهنفس و بررسی آنها با
توجه به دو معیار ارزشمند بودن و صالحیت پرداخته میشود.
مراتب اعتمادبهنفس
دکترتل بن شهر برمبنای تحقیقات الوینجر ،اعتمادبهنفمس را بمه سمه
سطح متفاوت تقسی بندی میکند .این سطوح عبارتاند از :اعتمادبهنفس
وابسته ،اعتماد به نفس مستقل و درنهایت سطح سموم از اعتمادبمهنفمس،
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اعتماد به نفس بیقیدوشرط نام گذاری شده است .دراینارتبماط سمطوح
مختلف از اعتمادبه نفس به صورت سلسله مراتبی با یکدیگر درپیوستگی
هستند .این موضوع بدین معنی اسمت کمه فمرد درآغماز بایمد ،ازسمطح
اعتمادبه نفس وابسته عبور کند تا به سطح اعتمادبه نفس مستقل برسمد و
برای رسیدن به مرحلۀ اعتمادبهنفس بیقیدوشرط شخص باید از مرحلمۀ
اعتمادبهنفس مستقل گذر کرده باشد .دکتر تل بن شهر توضیح میدهمد،
درمراحل آغازین رشد افراد اعتمادبهنفس وابسمته را تجربمه ممیکننمد و
سپس به مرور زمان اشخاص اعتمادبه نفس مستقل را می آموزنمد و اگمر
بتوانند اعتمادبهنفس مستقل را درخود پرورش دهند درطولزمان خواهند
توانست ،اعتمادبمه نفمس بمدون قیمد و شمرط را کمه بماالترین سمطح از
اعتمادبهنفس قلمداد میشود را کسب کنند .در این طبقهبندی هر یک از
سطوح اعتمادبه نفس از طریق ارتباطشان با دو معیمار ارزشممند بمودن و
صالحیت فردی که توسط ناتانیل برندن معرفی شدند مورد سنجش قرار
میگیرند .در ادامه بهتناوب به تشمریح سمطوح متفماوت اعتمادبمهنفمس
پرداخته میشود.
اعتمادبهنفس وابسته
اعتمادبهنفس وابسته ،حدی از اعتمادبهنفس است که شناور در دامنمۀ
تغییر نظرات دیگران است .برای تشریح بیشتر با توجه به معیار ارزشمند
بودن ،انسانی که داری سطح باالیی از اعتمادبهنفس وابسته است ،پیوسته
به قضاوت انسانهای دیگر نسبت به خود توجه میکند و بهکرات تحت
تأثیر نظرات دیگران قرار میگیرد ،در این راسمتا فمرد ارزش خمود را در
میان اندیشههای دیگران جستوجو میکند .بهعنوانمثال اگمر فمردی بما
اعتمادبهنفس وابستۀ باال در یک سخنرانی خوب عمل کند و بر مبنای آن
بازخورد مثبت دریافت کند ،این موضوع موجب ایجاد احساس ارزشمند
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بودن در فرد ممیشمود .درطمرف مقابمل اگمر آن شمخص پمس از ایمراد
سخنرانی خود بازخورد مغتنمی نسبت به خطابه خود دریافت نکند ،این
امر موجب می شود فرد احساس بیارزش بودن نسبت به سخنرانی خود
و درحالت تشدید احساس بیفایده بودن نسبت به خود داشته باشد .بمه
عنوان نمونهای دیگر دانشآموز و یا دانشجویی با سمطح اعتمادبمهنفمس
وابستۀ باال اگرنمرۀخوبی درآزمونهای خود کسب کند وسپس از مدرس
خود ،دوستان ویا والدینش بازخوردمثبتی دریافت کند،احساس ارزشمند
بودن ،رضایت عمیق و افزایش سطح اعتمادبه نفس خواهد کرد .درطرف
مقابل اگر فردی به وی بگوید که عملکرد او درمدرسه ضعیف اسمت او
احساس و نتیجه گیری بسیاربدی درمورد عملکرد خود خواهند داشمت.
دراین ارتباط،انسانیکه اعتمادبمه نفمس وابسمتۀ بماالیی دارد ،هممواره در
پیتاییدگرفتن ازدیگران است ودائما نگران است تاموردانتقاد قرار بگیرد.
افزون بر آنچه بیان شد ،افرادی که اعتمادبهنفس وابستۀ باالیی دارند،
معموال شغلی را انتخاب میکنند که از جایگاه اجتماعی رفیعی برخوردار
باشد تا در این سایه بیشترین میزان تقدیر و یا تشویق را دریافمت کننمد.
شخصی با اعتمادبه نفس وابستۀ باال معمموال شمریک احساسمی را بمرای
خود برمیگزینند که اعتقاددارند باعث میشود غالب انسانها او را تایید
کنند .بهصورت خالصه با معیار ارزشمند بودن زندگی افرادی بما سمطح
اعتمادبهنفس وابستۀ باال پیوسته در حال تأثیر گرفتن از تصمورات خمود
نسبت به تفکرات دیگران و یا ارزیابی گفتههای دیگران نسبت بمه خمود
است .این افراد قضاوتهای دیگران نسبت به خود را بهعنموان حقیقمت
قلمداد میکنند .در این شرایط میزان ارزشممندی فمرد در نگماه دیگمران
معنی پیدا میکند و تصمیمات اساسی زندگی وی بر مبنای تالش بمرای
کسب افتخار با معیارهای دیگران اتخاذ میشود .درایمن ارتبماط الزم بمه
ذکر است ،ارزشمندترین مدال افتخار ،باور فرد به خود است و اگر فمرد
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همواره به دنبال تایید و یا تشویق دیگران باشد ،بالنمدگی از وی فاصمله
خواهد گرفت .در ادامه به بررسی ویژگیهای افرادی بما اعتمادبمهنفمس
وابسته با توجه به معیار صالحیت پرداخته میشود.
همانطور که پیشتر ذکر شد بر مبنای کالم ناتانیل برندن دومین جز
از اعتمادبهنفس صالحیت نامیده میشود .در سطح اعتمادبهنفس وابسته،
صالحیت به نحوۀ عملکرد فرد با توجه به کارنامۀ دیگران اشاره میکند.
بهعنوانمثال ،فردی با اعتمادبهنفس وابستۀ باال اگر در یک آزمون بهتر از
دیگران عمل کند احساس صالحیت خواهد کرد .در کالم ویلیام جیمز
نمونهای از اعتمادبهنفس وابسته تشریح شده است .او در مورد تحقیقات
علمی خود مینویسد":من تمام سهامخود درزندگی را بررویروانشناسی
سرمایهگذاری کردهام ومادامیکه دیگران بیشتر از من درمورد روانشناسی
میدانند به سرمایهگذاری در این حیطه از عل ادامه خواه داد ".برای
توضیح بیشتر فردی با اعتمادبهنفس وابستۀ باال در مورد خود اینگونه
میاندیشد که بهاندازۀ کافی خوب نیست وبرای اینکه بهاندازۀ کافی
صاحب صالحیت و ارزش باشد باید خود را با دیگران قیاس کند.
اعتمادبهنفس وابسته درعالیترین شکل خود درقصهها روایتشده است.
جایی که ملکۀ زیباییها در آینه نگاه میکند و از وی میپرسد ،آینۀ روی
دیوار چهکسی زیباترین فرد تمام سرزمینهاست؟ دراینارتباط مادامیکه
آینه هرروز پاس میدهد :تو ملکۀ من ،تو زیباترین هستی ،او احساس
فوقالعادهای خواهد داشت .در نگاه ملکه زیباییها اگر تنها یک نفر
باشد که از وی زیباتر باشد او دچارآشفتگی خواهد شد واحساس
ضعف خواهد کرد .دراینارتباط ،الزم بهذکر است ،سکوت آینه در مورد
زیبایی شما ،تنها بهعلت اعتمادبهنفس وابستۀ باالی ملکه است .درنهایت
نکتۀ مه در مورد اعتمادبهنفس وابسته این استکه انسانها نباید از آن
فراری بجویند،زیرا هرچه بیشتر سعی کنند از اعتمادبهنفس وابستۀ خود
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کاهش دهندمیزان وابستگی آنها بیشترخواهد شد؛ بنابراین الزم است به
خوداجازۀ انسانبودن وتجربه طبیعی ارتقا درسطوح مختلف اعتماد به
نفس را بدهی  ،دراین نوربخشی از این فرصت ،درگرو تجربۀ ملکۀ
زیباییها بودن است.با وجود این اعتمادبهنفس وابستۀ زائد میتواند
مضرات متعددی را برای افراد و یا جوامعداشته باشد.درادامه برخیازاین
آسیبها مورد تحلیل قرار میگیرند.
همانطور که در قبل ذکر شد فردی با اعتمادبهنفس وابسمتۀ افراطمی
ارزش و صالحیت خود را در نگاه و تفکرات دیگران تعریف ممیکنمد.
دراین ارتباط نتایج مطالعات تاریخی نشان میدهد ،فجیع تمرین جنایمات
بشریت ،توسط افرادی انجام شده است که با عقاید ،باورها و رفتارهمای
نژادپرستانه از دستورات مقامی ارشد پیروی ممی کردنمد .بمرای توضمیح
بیشتر ،فردی با اعتمادبه نفس وابستۀ باال ،بسیار محتمل است تا نسبت به
مقام مافوق خود فرمانبردار باشد ،چراکه آن فمرد خواهمان ممورد تاییمد
قرار گرفتن و تشویق شدن است و از انتقاد شمدن واهممه دارد .در ایمن
سایه این افراد همواره نیاز به شخصیت های کاریزمماتیکی دارنمد تما بمه
آنها بگویند شما خوب و توانمنمد هسمتید .بمرای تفسمیر مضماعف بمه
آزمایش میلگرام که در پاراگراف بعد تشریح شده است توجه کنید.
در آزمایش میلگرام ،میزان فرمان پذیری انسمانهمای عمادی در یمک
موقعیت تأثیرگذار موردسنجش قرار میگیرد .در این آزممایش دو گمروه
از شرکت کنندگان در جایگاه آزمایش شونده و آزمایش کننده موردمطالعه
قرار میگیرند .دراینارتباط عدهای از مردم عادی به دو گروه تقسی بندی
شدند .دستۀ اول از شرکت کننمدگان بمر روی صمندلی همای بمرق دار در
اتاقهای آزمایش بسته شدند و دستۀ دوم در بیرون از اتماقهما مسمنول
کنترل میزان برق ایمن صمندلی شمدند .ایمن افمراد از طریمق دیوارهمای
شیشهای قادر بودند اشخاصی را که برروی صندلیهای برقدار بستهشده
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بودند را ببینند وصدای آنهما را بشمنوند .درآغماز آزممایش بمه شمرکت
کنندگان دستۀ دوم بهنوبت فرمان داده می شمود تما ولتماژ شصمت را بمه
صندلیها وصل کنند ،در این شرایط فردی که بمر روی صمندلی نشسمته
است شوک بمرق را احسماس نممیکنمد .دراداممۀ آزممایش دسمتور داده
می شود تا ولتاژ برق تا حد هفتادوپنج و سپس به یک صد و بیست ولتاژ
افزایش پیدا کند ،در این هنگام فردی که بر روی صندلی بسته شده است
جریان برق را حس میکند ومیگوید که جریان برق وی را آزار میدهد.
سپس مردی که با کت سفید در محل آزمایش حضور دارد اعالم میکند،
ولتاژ برق را افزایش دهید ،آزمایش باید ادامه پیمدا کنمد ،ایمن در حمالی
است که فردی که بر روی صندلی برقدار نشسته است فریاد میکشمد و
کمک میخواهد .نتیجۀ این تحقیمق نشمان ممیدهمد43٪از افرادشمرکت
کننده درآزمایش ولتاژ برق را تنها برپایۀ دسمتورمردی بما کمتسمفید تما
مرحلهای بسیار خطرناک افزایش دادند .درارتباط بما آزممایش میلگمرام،
همانطور که درقبل توضیح داده شد انسانهایی که دارای سطح باالیی از
اعتمادبه نفس وابسته هستند بیشترتوسط آنچه دیگران ممیگوینمدترغیب
میشود.به شیوۀ متضاد وقتی انسمان هما عشمق بمه خویشمتن را درخمود
پرورش میدهند ،بهصورت موازی آنهما بیشمترین میمزان هممدردی بما
دیگران را نیز درخود به وجود می آورند .بهعبارتدیگر اگرخواهان ایمن
هستید که به ه نوع خود عشمق بورزیمد در درجمۀ اول بایمد بیاموزیمد
چگونه نسبت به خود عالقهمند باشمید.چراکه رفتارهمای مما نسمبت بمه
دیگران در بسیاری از موارد آینۀ رفتارما نسبت به خمود اسمت .دراداممه
سطح دوم ازاعتمادبهنفس مورد تحلیل قرار میگیرد.

اعتمادبهنفس مستقل
همانطورکه پیشتراشاره شد ،سطح دوم از اعتمادبهنفس ،اعتماد به
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نفس مستقل نامیده میشود .برای توضیح بیشتراین مرتبه از اعتمادبمه
نفس ،مستقل از نظرات و یا تفکرات انسانهای دیگر اکتساب میشمود.
در ادامه بهتشریح ویژگیهای افرادی با سطح اعتمادبمهنفمس مسمتقل بما
توجه به دو معیار ارزشمند بودن و صالحیت پرداخته میشمود .در ایمن
رویه از اعتمادبه نفس ،شخص خود را برمبنای اسمتانداردهای خویشمتن
موردسنجش و ارزیابی قرار میدهد و تا حدود زیادی بر خمود متمرکمز
میشود .بهعنوانمثال ،نویسندهای را تصور کنید که خود تعیین میکند که
کتابی که نوشته است چقدر ارزشمند است .دراین حد از اعتمادبهنفمس
شخص از انتقادها استقبال میکند و آنچه از سوی دیگران بیان می شمود
را مورد بررسی قرار می دهد ،اما در پایان روز وی فمردی اسمت کمه در
مورد میزان ارزشمند بودن فعالیتهمایش تصممی ممیگیمرد .بمرای ایمن
اشخاص انگیزۀ ابتدایی درانجام امور مختلف میزان عالقۀ آنها به اجرای
کار است .آنها همواره از خود میپرسند ،چه ماهیتی است که من نسبت
به آن بسیار اهمیت میده و چهکاری است که من بسیار نسمبت بمه آن
عالقهمند هست  .عالوه بر ایمن ،درسمطح اعتمادبمهنفمس مسمتقل میمزان
صالحیت فرد درقیاس با خودسنجیده میشود .دراینارتباط سؤاالتی کمه
از اهمیت برخوردار میشوند عبارت اند از :آیا من در طمول زممان بهتمر
شده ام؟ آیا من امروز نویسندۀ بهتری نسبت به گذشته هست ؟ آیا اممروز
من نسبت به آغاز ترم تحصیلی بیشتر درمورد ریاضی میدان ؟ در اداممه
به بررسی سطح سوم از اعتمادبهنفس پرداخته میشود.
اعتمادبهنفس بدون قید و شرط
درنهایت ،سطح سوم از اعتمادبهنفمس ،اعتمادبمهنفمس بمدون قیمد و
شرط نام گذاری شده است .در نگاه بسیاری از متخصصین ،ایمن مرتبمه،
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اعتمادبه نفس نامیده نمی شود ،چراکه پروسمۀ اعتمماد دران کمتمر دخیمل
است .برای تشریح بیشتر در این سطح از اعتمادبه نفس ،ارزشممند بمودن
فرد ،نه تنها به ارزیابی دیگران از او ،بلکمه بمه ارزیمابی خمود نسمبت بمه
خویشتن نیز وابسته نیست .در ایمن شمرایط فمرد بما اطمینمان کاممل بمه
خویش و توانمندیهایش در هیچیک از قضاوتهای خود و یا دیگمران
در مورد خویشتن دخیل نمی شود .عالوه بمر ایمن بما عنایمت بمه معیمار
صالحیت ،شخص دارای استقالل است .در این سمطح فمرد حضمور در
لحظه را تجربه میکند و خود را قیاس و یا قضاوت نمیکند که بمه چمه
میزان نسبت به دیگران و یا توانمندیهای خود خوب عمل میکند .برای
تشریح بیشتر نویسنده ،نقاش ،مجسمهساز و یا شاعری را تصور کنید که
بدون قیاس خود با دیگران به خلق آثار نوین اهتمام میورزند و در حال
انجام کار خود احساس لذت و شعف ممی کنمد ،چراکمه او اعتقماد دارد
میتواند فردی شایسته و خیرخواه باشد و به جامعه خود خمدمت کنمد.
نکتۀ گران مایه در مورد او این است که این فرد به همان میزان احسماس
رضایت میکند وقتی میبیند اثر ارزشمند دیگمری توسمط فمردی دیگمر
خلق شده است .بهعبارت دیگر او خود و دیگران را در یمک مسمیر و در
تقال برای بهبود زندگی مردم یک سرزمین و یا جهان میپندارد .این مه
در ادامه بیشتر مورد توضیح قرارگرفته است.
در ارتباط با آنچه در باال ذکر شد ،درزمانی کمه انسمانهما بمه سمطح
اعتمادبهنفس بیقیدوشرط ممیرسمند ،بیشمتر ممیتواننمد از موضموعات
مختلف آنگونه که هستند لذت ببرنمد ،در ایمن شمرایط آنهما اغلمب در
لحظه حضور دارند و بیشتر سپاسدار نعمتهای مختلف هستند ،بمدون
خیالپردازی نسبت به آنچه آنها خواهند بود و یا میتوانستند باشند .در
این راستا غبار قضاوت از دریچههای ذهن انسمانهما زدوده ممیشمود و
آن ها بسیار کمتر نسبت به خود و دیگران و همینطور نسمبت بمه تممام
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رفتارهایی که افراد دیگر در ارتباط بما آنهما انجمام ممیدهنمد حسماس
می شوند .این اثرات به معنای بی تفاوت بمودن و یما رد کمردن عواطمف
دیگران نیست ،بهصورت متضاد ،وقتی ما به دیگران وابسته نیستی  ،نموع
رابطۀ ما با آن ها در قالب یک همارمونی اسمت و در حقیقمت بیشمتر در
مورد آن ها اهمیت می دهی  ،مهربان تر ممی شموی و احسماس هممدردی
بیشتر میکنی  .با معیاری یکسان ،احساس عدم تعلق و یا اعتمادبمهنفمس
بدون قید و شرط ،بدین معنی نیسمت کمه مما خمود را از دیگمران جمدا
میکنی  ،این سطح از اعتمادبه نفس بدین معنمی اسمت کمه مما بما سمایر
انسان ها یکی میشوی و خود را از قضاوت دائ و درنتیجۀ آن احساس
حسادت ،غرور و یا ضعف مداوم رها میکنی .
در ارتباط با آنچه در باال عنموان شمد ،تجربمۀ احساسمات در سمطح
اعتمادبه نفس بدون قید و شرط را می توان به تجربۀ عواطمف در هنگمام
تماشای یک فیل و یا خواندن یک داستان شبیه دانسمت .بمرای تشمریح
بیشتر ،وقتی انسانها بمه تماشمای یمک فمیل و یما خوانمدن یمک قصمه
میپردازند ،آنها باشخصیتهای فمیل و یما داسمتان احسماس یگمانگی
میکنند .در این مورد وقتی شخصیت های فیل و یا قصه شرایط سمختی
را پشت سر میگذرانند ،آنها نیز دشواریها را احساس میکنند ،عمالوه
بر این وقتی این قهرمانها رشد میکنند و به موفقیت میرسند آنها نیمز
رشد و موفقیت را تجربه میکنند .چراکمه نفمس انسمانهما بما موفقیمت
قهرمانان احساس خطر نمیکند ،بهصورت مشابه زیبمایی ظماهر قهرممان
قصه و یا فیل برای آنها تهدید محسوب نمیشود .بهصمورت مموازی،
انسانهایی با اعتمادبهنفس بی قیدوشرط ،ایمن احساسمات را در زنمدگی
عادی خود و در ارتباط با موفقیت و زیبایی دیگران تجربه میکنند.
افزون بر آنچه ذکر شد ،افمرادی کمه از اعتمادبمهنفمس مسمتقل و یما
اعتمادبهنفس بیقیدوشرط برخوردارند از سطح بماالتری از رضمایتمندی
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از زندگی بهره میبرند .بنا به مطالعات برندن ،یکی از ویژگیهمای ایمن
افراد ،تواضع است ،آن ها نیازی برای خودنمایی نمیبیننمد .تنمدخویی و
خودشیفتگی در نقطۀ مقابل اعتمادبهنفس قمرار دارنمد ،فرانسمیس بمیکن
فیلسوف انگلیسی دراینارتباط ممی نویسمد ،تواضمع و افتمادگی حاصمل
اعتمادبهنفس باالست .بهعالوه افرادی که از اعتمادبهنفمس مسمتقل و یما
اعتمادبه نفس بیقیدوشرط برخوردارند حس باالی من بودن را در خمود
پرورش می دهند .این موضوع سبب میشود آنها عمالوه بمر رفتارهمای
اخالقی ،عملکرد بهتر ذهنی را نیز از خود نشان دهند .در این نمور آنمان
برون از جعبۀ تفکرات تکراری عموم انسانها میاندیشند ،لذا راههایی را
انتخاب میکنند که رهروان آن ک اند ،این امر خمود بمه موفقیمت بیشمتر
آنها در زندگی میانجامد .عالوه بمر ایمن رابطمۀ معنماداری بمین ایمده-
آل گرایی و اعتمادبه نفس وجود دارد ،انسانهایی با اعتمادبه نفس مسمتقل
و یا اعتمادبه نفس بیقیدوشرط احتمال ایمدهآل گرایمی کمتمری برایشمان
وجود دارد ،چراکه اعتمادبهنفس در مورد ابراز خود است و یمادگرفتن و
پیشرفت کردن و بخشی از یادگیری ،زمین خوردن و دوباره بلنمد شمدن
است .درنهایت همان طور که پیش تر ذکر شمد توجمه بمه ایمن موضموع
ارزشمند است که رسیدن به سطح اعتمادبهنفس بیقیدوشرط یک پروسۀ
زمانبر است .در ادامه این مطلب بیشتر مورد توضیح قرارگرفته است.
زمان بر بودن طی سطوح مختلف اعتمادبهنفس ،در بسیاری از جهات
شبیه به فرآیند یادگیری نحوۀ راه رفتن است .اجازه دهید ایمن سمؤال را
با تکری از شما بپرس  ،چه فرآیندی طی میشود ،وقتیکه یک نوزاد یاد
میگیرد چگونه راه برود؟ در آغاز قادر به این کار نیست ،پس از ممدتی
خواهد توانست کمی بایستد اما برای این کمار نیازمنمد کممک اسمت و
سپس در مرحلۀ بعد ،میتواند بهصورت مستقل گام بردارد ،اما این عمل
با تفکر ه زمان نسبت به حرکت گامهایش امکانپذیر میشود و سمپس
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بهمرورزمان ،میتواند بهصورت طبیعی راه برود و نیماز نخواهمد داشمت
همواره به حرکت گامهایش بیندیشد .به صورت مشابه ،در ارتباط با طی
سطوح اعتمادبه نفس ،در آغاز یک نوزاد همیچ درکمی از نفمس خمویش
ندارد .با گذر زمان او شناخت نسبت به خویش را بر مبنای ارزیابیهای
دیگران در مورد خود افزایش می دهد .در گام بعدی ،انسانها نسبت بمه
آنچه دیگران میگویند مستقل میشوند ،اما در شرایط دائ قضاوت خود
قرار میگیرند و پیوسته خود را با خویش قیاس میکنند و سرانجام پمس
از اینکه احساس قوی استقالل را در خود تقویت کردند ،به جایگاه ساده
و طبیعی حضور و زیستن و درنتیجۀ آن به اعتمادبهنفس بیقیمد وشمرط
دست مییابند.
همانطور که پیش تر ذکر شد ،نحوۀ رشد اعتمادبهنفمس انسمان یمک
فرایند سلسله مراتبی است .به عبارت دیگر طبیعمت بایمد دورۀ آموزشمی
خود را برای ما سپری کند و این امر خود نیازمند زممان اسمت .در ایمن
زمان الزمۀ اعتمادبه نفس بی قیدوشرط ،شناخت خویشتن اسمت .دیویمد
اشنارک در این مورد بیان می کند" :انسان ها به صمورت متوسمط در سمن
پنجاه سالگی به مرحلمۀ شمناخته شمدن و نمه ممورد تاییمد قمرار گمرفتن
می رسند ".آبراهام مازلو در مورد فردی که بمه شمناخت درونمی رسمیده
است سخن به میان می آورد ،او دراین ارتباط می نویسد" :دستیابی به حد
مناسممبی از شممناخت خویشممتن بممه معنممای دسممتیابی بممه اعتمادبممهنفممس
بیقیدوشرط است ".وورن بنمث تحقیقمات متعمددی را در حیطمۀ علم
رهبری انجام داده است ،او استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ،هماروارد و
ام ای تی است .وی در ارتباط با اعتمادبمه نفمس بمی قیمد و شمرط بیمان
میکند" :انسان در طول یکشب در بیست و یما چهملسمالگی بمه یمک
انسان خودآگاه تبدیل نمیشود ،رسیدن بمه سمطح سموم اعتمادبمهنفمس
نیازمند زمان و کار کردن پیدرپی و آگاهی فرد نسبت به خمود اسمت".
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باوجوداین طی سلسلهمراتب اعتمادبه نفس بهمثابه تالش کودکی کمه راه
رفتن را می آموزد ،میتواند بسیار لذتبخش باشمد .بمه زبمان اسمتعاری
ارتقاء سطح اعتمادبهنفس ،نیازمند زمین خوردن و بلند شدنهای ممداوم
و استمرار در عل و عمل و آمموختن اسمت .در ایمن نمور تصمور کنیمد
زندگی را که دیگر نیازی ندارید پیوسته دیگران را تحت تأثیر قرار دهید
و تنها به شناخته شدن خود می اندیشید ،به چه میزان دنیای ما روشنتمر
خواهد بود و به چه میزان قدرتمندتر خواهی بود ،به چه میزان صمداقت
و یکپارچگی و موثق بودن بیشتر را تجربه خواهی کمرد ،اگمر در زممان
حضور در موقعیتهای مختلف خمویش را بمه شمکل کاممل در لحظمه
احساس کنی و وجود خود و دیگران را جشمن بگیمری  .در ایمن میمان
سؤال مه این است که چگونه میتوان بمه آن سمطح از اعتمادبمهنفمس
رسید .در ادامه بهصورت خالصه بمه راهکارهمای تسمریع ارتقما سمطح
اعتمادبهنفس اشاره میشود.
راهکارهای تسریع ارتقاء سح اعتمادبهنفس
ناتانیل برندن در ممورد راهکمار موثمق بمودن درجهمت ارتقما سمطح
اعتمادبهنفس صحبت میکند .او دراینارتباط مینویسد موثمق بمودن بمه
معنای تطابق بین آنچه بیان ممیشمود و آنچمه عممل ممیشمود درانجمام
کارهای کوچک و بزرگ است .برای تشریح بیشتر فردی را تصور کنیمد
که زمان مشخصی را برای دیدار با انسانی دیگر انتخاب میکند و اعمالم
می کند که در زمانی معین درمکانی خاص حضور خواهمد داشمت و در
این راستا به حرف خود پایبند باشد؛ و یا شخصی که بهخمود ممیگویمد
این هفته ورزش کردن را شروع خواهد کرد و بهواقع به انجمام آن روی
آورد ،در این نور پایبندی به تعهدات موجب افمزایش اعتمادبمهنفمس در
آنها خواهد شد .چراکه وقتیکه مما کلممات را بمر زبمان خمود جماری
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میکنی و سپس کالمی را که بیان میکنی را پیگیری نمیکنی  ،در واقمع
به خود یادآور میشوی که عباراتی را که بیان میکنمی از ارزش بماالیی
برخوردار نیستند .این در شرایطی است که وقتی انسانها سطح باالیی از
یکپارچگی را حفظ می کنند و برای لغات خود اهمیت قائل میشموند و
سپس پیگیر اجرای حرفهای خود میشوند .آنان در مقام عمل به خمود
این پیغام را منتقل می کنند که واژگمانی را کمه اسمتفاده ممیکننمد حمائز
اهمیت هستند .بهصورت موازی این رهنمود برای تمرین یکپمارچگی و
شناخت بهترخود مورد استفاده قرارمی گیرد .دراین زمینه نتیجۀ تحقیقات
دکتر پاول استاد دانشگاه یو سمی آل ای ،نشمان ممی دهمد ،ممردم عمادی
به صورت متوسط روزی سه دروغ میگویند که این امر با کاهش سمطح
اعتمادبهنفس در آنها در ارتباط اسمت .در ایمن ممورد ،ناتانیمل برنمدن،
پژوهشی را در ارتباط با موثق بودن انجام میدهد .وی از افمراد شمرکت
کننده در مطالعه خود میخواهد برای هفتۀ آینده هیچ دروغمی نگوینمد،
نتیجۀ تحقیق وی نشان می دهد ،این شیوه بخصوص برای مموکلینی کمه
بیشتر دروغ میگفتند ،موجب افزایش سطح اعتمادبهنفس میشود.
افزون بر این ،اجازۀ انسان بودن فرد به خمود و سمپس ممارسمت در
اظهار حقیقت ،استفاده از نه و آری زمانی که آنها باید استفاده شوند؛ و
کوشش برای ایستادگی بر آنچه فرد بمدان بماور دارد ،در زممرۀ اعممالی
هستند که بهمرور موجب ارتقای اعتمادبهنفس ممیشموند و بمهصمورت
موازی این اعمال و رویکردها محصول اعتمادبمهنفمس هسمتند .در ایمن
پیوند اشخاص با اجازۀ ابراز آزادانۀ اندیشهها و احساسات خود آسودگی
بیشتری را تجربه میکنند .بهصورت مشابه نتایج تحقیقات متعمدد نشمان
می دهد افرادی کمه بمه رخمدادهای مختلمف بما آراممش واکمنش نشمان
میدهند ،دارای اعتمادبهنفس بیشتری هستند .انسانهایی که به خود زمان
میدهند و عمل و اندیشه را با یکدیگر ترکیمب ممیکننمد؛ و نسمبت بمه
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اقداماتی که انجاممیدهند تفکرمیکنند و زمان خود را برای تصمی گیری
می گیرند؛ اجازۀ حضور به اعتمادبه نفس مستقل خود را میدهند .در این
مورد یکی از راههای افزایش سطح آرامش ،مراقبه است .بهعالوه ورزش
کردن با تنظی ترشح هورممونهمای مختلمف در بمدن موجمب افمزایش
آرامش فرد می شوند .در این نور این اعمال به شیوۀ غیرمستقی موجمب
افزایش اعتمادبهنفس در فرد خواهند شد.
افزون بر آنچه پیشتر توضیح داده شد،داشتن اهدافی که با معیارهای
درونی فمرد سمازگاری داشمته باشمند ،تعقیمب ایمن رؤیاهما و پمذیرش
مسنولیت زندگی خود ،موجب افزایش اعتمادبه نفس در فمرد ممیشمود.
بهصورت موازی ،انسانهایی که اعتمادبهنفس باالیی دارند عالیمق خمود
را دنبال میکنند .بهعالوه اشخاصی کمه بما چمالشهمای زنمدگی مقابلمه
میکنند و پیوسته خود را در مسیر رشد قرار میدهنمد در گمذر زممان از
اعتمادبهنفس بیشتری لذت میبرند .این افراد هربار که بهزمین میخورند
دوباره بلند میشوند و قویتر از قبل به پیگیری اهداف خود میپردازند.
درای من راسممتا آنهمما همممواره درحممال ی مادگیری و بهترشممدن هسممتند.
دراینارتباط نمودار سطح رضایتمندی آنها اززندگی همواره رو بهصعود
قرارمیگیرد .در ادامه دومین مؤلفه ازمتغیرهای درونی تأثیرگذار برسمطح
رضایتمندی انسانها از زندگی مورد تشریح قرار میگیرد.
ارزشها
ارزشها شامل باورهایی میشوند که فرد یا گروههای انسمانی دربمارۀ
آنچه بااهمیت است دارند .دراینارتباط ارزش ها به دو گمروه ،بایمدها و
نبایدها تقسی میگردند و پایۀ پیوند هرفرد با خود و جهمان خمویش را
میسازند .آنها نمایانگر جنبههای اساسی تنوعمات در فرهنمگ انسمانی
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هستند و میتوانند بر روی احساسمات ،تفکمرات ،نگمرش و رفتارهمای
انسانها تأثیر بگذارد .بهعالوه اشخاص در طمول زنمدگی انتخمابهما و
کارهایی را برمیگزینند که با ارزشهایشان همسویی داشته باشند و اگمر
اقدام و یا انتخابی با ارزشهایشان در تضاد باشد تمایلی بهگزینش و یما
انجام آن نخواهند داشت .به عبارت دیگر کسمی کمه چرایمی قدرتمنمدی
داشته باشد با هرچگونگی خواهد ساخت .در این مورد نیروی چرایی ما
زمانی قدرتمند میشود که هماهنگ با ارزش هایمان باشد .در ایمن نمور
تالش برای تبیین ارزشهای شخصی از اهمیمت برخموردار ممیشموند.
ازجملۀ ارزشها میتوان به ارزش عل  ،پول ،کار ،خانواده و رضایتمندی
از زندگی اشاره کرد .دراینارتباط پیش از تالش بمرای ایجماد تغییمر در
سطح رضایتمندی خود از زندگی الزم است که ایمن سمؤال را از خمود
بپرسید؟ آیا من واقعا میخواه درسمطح رضمایتمندی خمود از زنمدگی
دگرگونی ایجاد کن ؟ازخود بپرسید ،آیا من میخواه برخی خصوصیات
را درمورد شخصیت بهبود ببخش ؟ البته این یک سؤال سطحی نیسمت و
سؤال بسیار مهمی است ،چراکه دراغلب اوقات انسانها درسمطح ذهمن
هشیار خود ممکن است پاس هایی مثبت برای این سؤالها داشته باشند
اما در ذهن نیمه هشیار خویش جوابهای متفاوتی رابرای این پرسشها
دارند .برای توضیح بیشتر به مطالعه لنگر و تامسمون کمه در اداممه آورده
شده است توجه کنید.
لنگر وتامسون در سال  2216تحقیقی را درارتباط با تغییر ارزشهای
انسانها انجام دادند .آن ها از مخاطبین پژوهش خود پرسیدند آیا تمایمل
دارید از برخی از ویژگیهای خود بهمانند سختگیریهای بیشازاندازه،
زودباور بودن و یا پیچیده کردن بیش از اندازه مسمائل متفماوت رهمایی
پیدا کنند .در ادامه از آنها در مورد میزان تعلق به ویژگیهای مثبت خود
سؤال شد ،به عنوان نمونه از آن ها پرسیده شد آیا به ثبات شخصمیت در
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زندگی اعتقاددارند؟ از آنها استفهام شد آیا برای آنهما اهمیمت دارد تما
قابل اعتماد و یا بهعنوان یک انسمان جمدی دررسمیدن بمهاهمداف خمود
شناخته شوند؟ نتیجۀ این تحقیق نشان میداد افرادی که برای صمفات و
ویژگیهای مثبت خود ارزش زیادی را قائل بودند ،احتممال کمتمری در
تغییر ویژگی های منفی آن ها وجود داشت .دراین ارتباط فرض کنید ممن
بخواه از ویژگی ناپسند سختگیری بیشازاندازه درانجام اممور مختلمف
رهایی پیدا کن  ،اما ه زمان ،ثبات شخصیت ویژگی بااهمیتی بمرای ممن
باشد ،دراینحالت احتمال اینکه من خصوصمیت سمختگیمری بمیش از
اندازه را درخود تغییرده ک است ،چراکه این دو ویژگی درذهمن ممن
بایکدیگر درپیوستگی هستند .برای تشریح بیشتر به مثال بعد توجه کنید.
برخی از انسانها همواره قبل از هراقدامی احساس نگرانی و استرس
می کنند ،چراکه آن ها نگرانی و اسمترس را بااحسماس مسمنولیت ادغمام
کرده اند .درنگاه آن ها تجربۀ احساس نگرانی بدین معنی است کمه آنمان
مسنولیتپذیر هسمتند .درایمنارتبماط الزم بمهیمادآوری اسمت احسماس
مسنولیت ویژگی بااهمیتی است ،اما اگر بااحساس نگرانی و استرس گره
خورده باشد ،سخت می توان استرس ونگرانمی بیهموده را از افمراد جمدا
کرد .بهعنوان مثالی دیگربسیاری از مردم نممیخواهنمد ازاحسماس گنماه
رهایی پیدا کنند چراکه احساس گناه برای آنها بهمعنای احسماس درک
متقابل برای سایرمردم است و درخیلمی از مموارد ایمن دو را بایکمدیگر
تلفیق میکنند؛ و مادامیکه آن ها سعی بر پرورش احساس هممدردی در
خود دارند رهایی از احساس گناه برایشان دشوار خواهد بود .بهصورت
موازی این موضوع با عیبیابی نیز درارتباط است ،در نظرگاه بسیاری از
انسانها ،عیب یاب بودن به معنای واقع گرایمی اسمت؛ و آنهما درنتیجمۀ
عیبیابی مداوم ،خود را انسانهایی واقعگرا میپندارند.
افزون بر آنچه ذکر شد رضایتمندی از زندگی در نگاه عدیدهای از
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انسان ها به معنای راحت طلبی تلقی میشود .در این راستا بسیاری از
ما بارها و شاید از زمان کودکی خود شنیدهای که بین رنج و گنج ارتباط
عمیقی وجود دارد .دراین پیوند در ذهن نیمه هشمیار مما شماد بمودن در
زندگی به معنای تالش نکردن برای رسیدن به اهدافمان اسمت .در ایمن
سایه ذهن نیمه هشیار انسان از شاد بودن آدمی جلوگیری میکند چراکه
آن را به معنای از دست ندادن سایرامور حائز اهمیت در زندگی میداند.
به صورت متضاد بر مبنای تنوری توسعه و ساخت ،ما میدانی که تجربۀ
احساسات مثبت در بسیاری از موارد موجب به موفقیت بیشتر افمراد در
زندگی میشود .بهصورت موازی این موضوع در مورد انسانهای ایمده-
آلگرا نیز صادق است آنها خیلی از شکست خوردن خود میترسمند و
این امر خود بهتنهایی باعث میشود در بیشماری از فرصتهای زندگی
شانس خود را امتحان نکنند .این در حالی است کمه عمملگمرا بمودن و
آموختن از شکستها و تسلی نشدن خود از دالیل اصلی موفقیت است.
بهصورت خالصه کلید رهایی از ایدهآلگرایی ویا انبوهی از خصوصیات
و ویژگیهای منفی فردی ،شناخت بهتر خویشتن است .عالوه بمر ایمن،
خیلی از مردم توانایی نه گفتن در مقابل تقاضماهای مختلمف را ندارنمد.
کلمه نه البته یک واژه کوچک و آسان است ،اما در اغلمب مواقمع بمرای
عدیدهای از افراد به زبان آوردن آن خیلی مشکل اسمت .یکمی از دالیمل
این امر عالقۀ انسانها به معرفی خمود بمهعنموان یمک انسمان مهربمان و
حساس است .به عبارت دیگر آن ها پاس منفی دادن به دیگران را مخالف
این دو ویژگی میدانند .این در حالی است که شما می توانیمد بما حفمظ
کرامت متقابل به خواستههای دیگران پاس منفی بدهید ،چراکه در غالب
مواقع بله گفتن به دیگران نه گفتن به خود است؛ بنابراین نیماز بمه درک
بهتری از اوقاتی که میخواهید و یما نممیخواهیمد بمه درخواسمتهمای
دیگران پاس منفی بدهید وجود دارد.
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با احترام این پرسش را مطرح می کن  ،چمه ویژگمی در وجمود شمما
هست که میخواهید آنها را تغییر دهید امما هنموز موفمق بمه ایمن کمار
نشدهاید؟ در چه زمانهایی احساس گناه میکنید؟ آیا انسان ایدهآلگرایی
هستید؟ آیا انسان سختگیمری هسمتید؟ و یما آیما از شکسمت خموردن
وحشت دارید؟ به خصلتهایی در شخصیت خود دقت کنید که دوست
دارید آنها را از بین ببرید .کدام گمره باعمث ممیشمود تما نتوانیمد ایمن
ویژگی ها را در خود تغییر بدهید؟ ممکن است موانمع متنموعی بمرای از
بین بردن ویژگی های منفی شخصیت شما وجود داشمته باشمد ،آنهما را
شناسایی کنید ،چهکارهایی را می توانید انجام دهید تا این بازدارندگان را
از بین ببرید ،آن ها را در زندگی خود اعمال کنیمد و نتمایج تغییمر رفتمار
خود را مجددا باگذشت زمان مورد بررسی قرار دهیمد .آیما پیشمرفتی را
درنتیجه درون نگری و تغییر رفتار خود در شخصیت خود میبینید؟ نکتۀ
قابل تأمل اما این است که شما با تکمرار رفتمار جدیمد خمود ممی توانیمد
مسیرهای ارتباطی نوینی بین نورون ها در مغز خود ایجاد کنیمد .در ایمن
نور تکرار مدام کردار نو منجر به ایجاد عادات جدید و ثبمت مسمیرهای
جدید در مغز شما میشود و در نهایت منجر به تغییر در شخصیت شمما
خواهد شد .جان رایدن شاعر انگلیسی دراینارتباط مینویسد" :در ابتمدا
انسانها عادت های خود را می سازند و سپس عادات انسانها آدمیمان را
می سازند ".در ادامه به بررسی اهمیت نگمرشهما در زنمدگی و ارتبماط
متقابل آن با رفتارهای انسانها توجه میشود.
نگرشها
نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و ارزشهایی که شمخص را
پیشاپیش آماده میکند تا به دیگران ،اشیا و گروههای مختلمف بمه شمیوۀ
مثبت یا منفی نگاه کند .ویلیام شکسپیر دراینارتباط مینویسد:
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"چیزی به معنای خوب و یا بد وجود ندارد ،نگرش شما اسمت کمه
خوب و یا بد را میسازد ".گوردون آل پورت توضیح میدهد" :نگرش
یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی اسمت کمه از طریمق تجربمه سمازمان
مییابد و بر واکنش فرد نسبت بهتمامی موضوعها و موقعیتهای وابسته
به نگرش تأثیر مستقی و پویا بر جای میگذارد ".بمهصمورت مشمخص
اطالعات از طریق کانال نگرش فرد (مسیرهای غالبا فعمال نمورونهمای
مغز) وارد میشوند و بمر اسماس نیماز آن تغییرممیکننمد .در ایمن سمایه
نگرشها پیشبینی یا هدایت اعمال آینمده را برعهمده ممیگیرنمد .بمرای
توضیح بیشتر به مطالعه لی رز و همکمارانش کمه در اداممه آورده شمده
است توجه کنید.
لی رز و همکارانش از دانشجویان یک کمالج خواسمتند تما در میمان
ه کالسیهای خود بخشندهترین افراد وهمینطوررقابتیترین انسانهایی
را که می شناسند را نام ببرند .مؤلفهای که آنهما ممیخواسمتند در ممورد
افراد نامبرده شده مورد بررسی قرار دهند این بود کمه آیما ایمن افمراد در
شرایط متفاوت می توانند با دیگران همکاری کنند و یا غیرقابل مشارکت
هستند .شرایط این مطالعه بهگونه ای بود که افراد نامبرده شده در تحقیق
به روشی اتفاقی به دو گروه متفاوت تقسی شدند .در هردو گروه افرادی
که بسیار رقابتی و یا بسیاربخشنده شناخته میشدند حضمور داشمتند .در
این تحقیق گروه اول بازی را انجام دادند که به آن عنوان بمازی اجتمماع
داده شده بود و گروه دوم بازی کامالمشابه با گروه اول را انجام میدادند
اما به آنها گفته شد که نام بازی والاستریت (یکمی از مراکمز اقتصمادی
درایالت متحده) است .هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نحوۀ عملکمرد
شرکت کنندگان بر مبنای میزان همکماری آن هما بما یکمدیگر بمرای یمک
موفقیت گروهی بود .نتایج تحقیق نشان می دهد اینکمه افمراد در قبمل از
شروع آزمایش از سوی سایرین بهعنوان انسانهای رقابتی و یما افمرادی
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بخشنده شناخته میشدند ،پیشبینی کنندۀ رفتار آنها نبوده است .در این
پیوند متغیری که رفتار شرکت کنندگان در آزمایش را به شکل معنماداری
پیشبینی میکرد ،درک آنهما از نمام بمازی بمود .بمهعبمارت دیگمر اگمر
مخاطبین در بازی جامعه شرکت داشتند ،میزان همکاری آنها با یکدیگر
خیلی بیشتر بود نسبت به حالتی که آن ها در بازی والاستریت مشارکت
داشتند .لی روز توضیح میدهد نگرش انسانها به واقعیت تمأثیر زیمادی
بر روی نحوۀ رفتار آنها دارد .بهعبارتدیگر مشکل و یا فرصت ممکمن
است شرایطی کامال یکسان باشند ،در این مورد نحوۀ قاببندی انسانها
از واقعیت تمام تغییرات را در تحلیل اطالعات و اثرات درونی و بیرونی
ناشی از ان به وجود میآورد .برای توضیح بیشتر به مطالعه علی کمرام و
آلن لنگر که در ادامه آورده شده است عنایت کنید.
علی کرام و آلن لنگر ،دانشجو و استاد دانشگاه هماروارد تحقیقمی را
بر روی تأثیر درونی تغییر نگرشهای انسانها به واقعیت انجام دادند .در
این مطالعه علی به هتلهای مختلفی در امریکا میرود و بما افمرادی کمه
وظیفۀ تمیز کردن هتلها را به عهده داشتند به مالقات میپردازد .او برای
خدمهی هتل از تأثیر زیاد ورزش کردن بر کاهش فشار و چربمی خمون،
کاهش میزان وزن ،افسردگی ونگرانی ها واثرآن برافزایش سمطح اعتمماد
به نفس و انرژی انسان ها صحبت میکند .سپس علی خدمۀ هتل را مورد
آزمایش های متفاوتی به مانند آزممایش خمون ،سمنجش وزن ،نگرانمی و
افسردگی و همینطور میزان اعتمادبهنفس و سطح انرژی قرارمیدهد .در
ادامه او به محاسبۀ میزان کالری که خدمه مصرف ممیکننمد تما کارهمای
مختلف به مانند جاروبرقی کشیدن و یا گردگیری کمردن را انجمام دهنمد
میپردازد و برای خدمۀ هتل تشریح میکند ،با توجمه بمه میمزان کمالری
مصرفیشان کار آنها با بسیاری از ورزشها ازنظر مصرف انرژی برابمری
می کند .علی برای خدمه توضیح می دهد غالب انسمان هما هزینمۀ بسمیار
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زیادی را صرف می کنند تا میزان یکسانی از کالری مصمرفی بما اعممالی
مشابه به کارهای آنها را بسوزانند .سپس هشت هفتۀ بعد علمی مجمددا
به هتل بازمیگردد و آزمایش های پیشین را بر روی خدممه هتمل تکمرار
می کند .نتایج تحقیق وی نشان می دهد میزان فشمارخون ،چربمی خمون،
وزن ،افسردگی و نگرانی های این افراد به اندازۀ مؤثری کاهش پیدا کمرده
است .در طرف مقابل میزان اعتمادبه نفمس وسمطح انمرژی خدممۀ هتمل
افزایش پیداکرده است .تنها تغییری که دراین افمراد توسمط علمی ایجماد
شده بود ،تغییردرنوع نگرش آنها بهکارخود و درنتیجۀ آن قاببندیهای
این افراد از واقعیت بود .بهعبارتدیگر واقعیت برای خدمۀ هتل از اجبار
برای تمیز کردن روزانه سیاتاق ،به ورزش کردن بمرای حفمظ سمالمتی
تغییر کرده بود.
افزون بر آنچه ذکر شد تحقیقات اخیمر نشمان داده اسمت کمه رفتمار
انسانها نیز میتواند دیدگاه آنها را تحتتأثیر قرار دهمد؛ چراکمه ذهمن
انسان عدم تطابق بین واقعیت خارجی (نوع عملکرد وی) و دیمدگاه وی
نسبت به موضوعی خواص را برنمیتابد .دراینارتباط ادوارد شین محقق
دانشگاه ام ای تی ،مطالعهای را بر روی اسرای آمریکایی جنگ کره انجام
داد ،اومتوجه شد که نگهبانان کرهای سعی برذهنشویی اسرای آمریکایی
و تغییر رویکرد آنها در مقابل کومونیزم داشتهاند .بمهصمورت مشمخص
آنها از اسرای آمریکایی میخواستند تا محسنات کوممونیزم را بمه روال
روزانه یادداشت کنند ،عالوه بمر ایمن بمه اسمرا توصمیهشمده بمود بمرای
دوستانشان نامه بنویسید و بگویند چطور با آنها در زنمدانهما برخمورد
شده است ،دراینارتباط از آنها خواستهشده بود تا بیشتر بمر روی اممور
مثبت تمرکز کنند .نتایج مطالعۀ این اسرا نشان می دهمد در طمول زممان،
دیدگاه آنها و درنتیجۀ آن رفتار آنان بهمرور دچار تغییمر شمده اسمت و
آنها با نگهبانان مهربانتر شدهاند .در ادامه به مطالعه تجربۀ جعل عشق
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و اثرات آن برتغییر دیدگاههای مردهای خجالتی پرداختمه ممیشمود.
همرلی ومانتگمری تحقیقی را بر روی مردان بسیار خجالتی ومجردی که
شریک عاطفی در زندگی خود نداشتند انجام دادند .در این راستا از همر
یک از شرکتکنندگان بهصورت انفرادی خواسته شد درسالنهای انتظار
بمانند تا آنهما را بمرای انجمام آزممایش فرابخواننمد .بمهشمکل از پمیش
تعیین شده در اتاق انتظار خانمی نیز چش بهراه هریک از آقایان بمود .در
واقع آن خان توسط محققین استخدامشده بود و خود یکی از مسمنولین
در مطالعه محسوب می شد .در این مورد ممردان ممورد آزممایش گممان
میکردند ،آن بانو نیز بهمانند آنها منتظر اسمت تما نمامش بمرای شمروع
آزمایش ها خوانده شود .در این پژوهش وظیفۀ دوشیزه این بود تما یمک
مکالمه را با مردهای خجالتی شروع کند و هیجمان و عالقمۀ بسمیاری از
خود در مقابل آنچه آن ها میگویند ابراز کند .دراین ارتباط پس از دوازده
دقیقه حضور بانو در اتاق انتظار و مکالمۀ وی با فرد مورد تحقیق نمام او
توسط محققین خوانده می شود و خان اتاق را ترک میکند .چند دقیقمه
بعد خان دیگری وارد اتاق میشود و در کنار آقای خجالتی مینشمیند و
او نیز مکالمهای را با مرد شروع میکند و از خود عالقه نسبت به سخنان
آقا نشان میدهد .در ادامه نام آن دوشیزه نیز خوانده میشمود و بمانو بمه
اتاق دیگری میرود .این روند در شش مرحله بما شمش خمان متفماوت
تکرار میشود .در مجموع هفتاد و دو دقیقمه بمرای ایمن آزممایش زممان
اختصاص داده میشود و سپس نام مردها اعالم میشود آنهما بمه اتماق
دیگری دعوت میشوند و برخی سؤالهما از آقایمان پرسمیده ممیشمود.
درنهایت از مردها تشکر می شود و به آنها ابالغ میشمود کمه آزممایش
برای آن روز به اتمام رسیده است و از آنها تقاضما ممیشمود روز بعمد
برای ادامه مراحل تحقیق مجددا به مرکز تحقیقاتی بازگردند .همانطمور
که پیش تر ذکر شد در تمام این مدت آقایان موردمطالعمه همیچ اطالعمی
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نسبت به اینکه دوشیزههایی که با آنها در اتاقهای انتظار مالقات کردند
نیز بخشی از تحقیق هستند نداشمتند .فمردای آن روز مجمددا هریمک از
آقایان در اتاقهای انتظار به مدت  71دقیقه با شش بانوی متفاوت که از
گمان آنها این خان ها نیز منتظر هستند تا نامشان خوانده شود مالقمات
میکنند .در این پیوند بانوان شرکتکننده در تحقیق مطابق با مسنولیتشان
تمایل زیادی نسبت بهآنچه مردها در این مالقاتهای کوتاه درمورد خود
میگویند نشان میدهند .در ادامه نتایج این مطالعمه ممورد بررسمی قمرار
میگیرد.
هدف اصلی در آزمایش باال مشاهده اثر ابراز عالقۀ خان ها به آقایان
خجالتی و مجرد بوده است .در این ارتباط نتایج تحقیق نشمان ممیدهمد
میزان تأثیر مجموع  211دقیقه ابراز محبت شش بانو بمه سمخنان آقایمان
بسیار باال بوده است .به صورت مشخص نتایج مطالعۀ این آقایمان شمش
ماه پس از شروع تحقیق نشان می دهد آن ها در طی ایام پس از آزممایش
در زمانی که باخان ها در ارتباط بودنمد خیلمی کمتمر احسماس نگرانمی
میکردند .عالوه بر این برای اولین بار در طول زندگیشمان ایمن مردهما
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
مردهای شرکت کننده در آزمایش مجددا فراخوانده شدند .در این مرحله
از مطالعه حقایق در مورد پژوهش انجامشده به شرکتکنندگان گفته شد.
به آن ها توضیح داده شد که خان هایی که آن ها در طی دو روز در اتماق
انتظار به مدت  211دقیقه مالقمات کردنمد گروهمی از کارمنمدان واحمد
تحقیقاتی بودند .در ادامه به آقایان گفتند در این آزمایش به بانوان گفتمه
شده بود تا برای شما نقش بمازی کننمد بمهصمورت مشمخص بمه آنهما
اعالم شده بود تا وانمود کنند که دوستدار شما هستند؛ اما این پایان کمار
نبود پس از افشای حقیقت این آقایان بازه موردمطالعمه قمرار گرفتنمد،
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نتایج تحقیق نشان می دهد بیان راستی بر روی مردان اثری نداشته است.
آنها دیگر آن انسانهای خجالتی سابق نبودند .آنمان بما جمنس مخمالف
بهخوبی مالقات می کردند و در محیط های عمومی کمترخجالتی بودنمد.
بهصورت خالصه تنها  211دقیقه درمان زندگی مردان خجالتی را دچمار
تغییر کرده بود .در ادامه تفاوتهای انسانهای خوشبین و بدبین ممورد
تحلیل قرار میگیرند.
تفاوتهای انسانهای خوشبین و بدبین
بهصورت کلی نگرش به دو بخش مثبت و منفمی تقسمی ممیشمود.
دراینارتباط انسانها ذاتا خوشبین هستند ،اما به دلیل پرورش غلمط در
محیطهای ناآگاه ،این نگرش مثبت بهمرور تبدیل بمه نگمرش خنثمی یما
منفی میگردد .دراینارتباط مارتین سالینگمن تحقیقمات متعمددی را بمر
روی انسانهای خوشبین و بدبین انجام داده است .نتیجمۀ مطالعمات او
نشان میدهد که انسانهای بدبین در هدفگذاری بمرای خمود غالبما بمه
اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود با نگاهی واقع گرایانمه ممی اندیشمند.
انسانهای خوشبین در طرف دیگر نسبت به اهداف کوتماهممدت خمود
نگاهی غیرواقعگرایانه دارند؛ اما درمواجه با اهداف طموالنیممدت خمود
رویکردی واقعگرایانه را اتخاذ میکنند .در این نمور انسمانهمای بمدبین
انگیزۀ کمی برای شروع کارها و انجام امور دارند ،چراکه آنها نسبت به
اهداف کوتاهمدت خود و نتیجه آنها بدبین هستند و غالبا در مواجمه بما
اولین شکست نتیجهگیری آن ها این است که من پیشتر میدانسمت کمه
شکست خواه خورد .در این خصوص غالبا انسان های اطمراف وی او
را تحسین میکنند و واقعگرایی وی را مورد ستایش قرار میدهنمد؛ امما
گاهی انسانهای بدبین فراتر از آنچه انتظار داشتند موفمق ممیشموند .در
این سایه در نگاه آنها عامل شانس به موفقیتشان کمک شایانی کرده
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است و آنها عملکرد خیلی ضعیفی داشتهاند.
در طرف دیگر انسانهای خوشبین قرار دارند ،سطح انتظمارات بماال
از خود و باور برتوانمندیهای خویش از ویژگیهمای بمارز ایمن گمروه
است .فرض کنی این افراد در تالش خود برای رسیدن بمه یمک همدف
شکست بخورند از آنجا که آنها به توانمندیهای خود عمیقا باور دارند
و انتظارات باالیی از خمود دارنمد .شکسمت را فرصمتی بمرای یمادگیری
میپندارند وآن را بهاین شکل استنباط میکنند که راههایی را پیداکردهاند
که به نتیجۀ مدنظر آن ها منجر نمی شود؛ و سپس بمه کمار سمخت اداممه
میدهند تا درنهایت بین باورهای خود و واقعیت مدنظرشان تطبیق ایجاد
کنند .برای تشریح بیشتر فرض کنید شما یک فرصت شمغلی را کمه ممد
نظر داشتید به دست نیاورید ،چه نتیجهگیری از این اتفاق خواهید کمرد؟
آیا نتیجهگیری شما این خواهد بود که دیگمر همیچ شمغلی را بمه دسمت
نخواهید آورد و یا از موقعیت از دسترفته میآموزیمد و آن را فرصمتی
برای یادگیری و اصالح کار خود قلمداد میکنید .به عنوان مثمالی دیگمر
فرض کنید شما در امتحان ریاضی نمره خموبی را نگرفتمهایمد ،آیما ایمن
موضوع را پیامدی کلی درنظر میگیرید که تمام عملکرد شمما در طمول
دورۀ تحصممیلی را در برخواهممد گرفممت و یمما آن را ممموقتی دانسممته و از
اشتباههای خود میآموزید .بهعبارت دیگرنوع نتیجهگیری شما از واقعیت
بهصورت مستقی بهسطح خوشبینی و یا بدبینی شما ارتباط دارد.در این
پیوند تحقیقات زیادی برروی بررسی نحوۀ نتیجهگیری از شکستهما از
سوی انسانهای خوشبین و نحوۀ ارتباط آن با میزان موفقیتهای افمراد
انجام شده است .دراداممه بمهتحلیمل یکمی ازمهم تمرین ایمن مطالعمات
میپردازی .
مارتین سمالینگمن درسمال 2211پمیش ازشمروع مسمابقات المپیمک
ورزشکاران ایالت متحده را درمورد میزان خوشبینی و بدبینی آنها
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مورد پژوهش قرار داد .ازجملۀ افرادی که توسط او مورد مطالعه قرار
گرفت ،مت بیوندی ،شناگر آمریکایی بود ،در آن سمال هما عالقمهمنمدان
فراوانی انتظار داشتند او در المپیک به رکورد هفت ممدال طمالی ممارک
اسپیتز برسد .در مسابقۀ اول اما او دوم شد ،ناامیمدی بزرگمی طرفمداران
وی را فراگرفت ،در مسابقه دوم ،او مدال برنز گرفت و انتقاد از عملکرد
او به او خود رسید ،مارتین سالینگمن اما گفت که مت موفمق خواهمد
شد ،زیرا که وی مت بیوندی و بسیاری از ورزشمکاران دیگمر را ممورد
مطالعه قرار داده بود .نتایج این مطالعات ثابت میکردند مت بیوندی یک
خوشبین همیشگی است .در این نور مارتین سالینگمن میدانسمت کمه
مت این شکستها را (دومدال المپیک) پایان راه تلقی نمیکند .بهعبارت
دیگر مارتین سالینگمن میدانست که مت شکست در دو مسمابقۀ اول را
به معنای اینکه او دیگر نمیتواند هیچ مدال طالیی در المپیک کسب کند
فرض نمیکند ،بلکه او نتایج بهدست آمده را مموقتی و بمرای مسمابقهای
خواص قلمداد میکند .بهممرور زممان پمنج مسمابقۀ بماقیمانمده نیمز بمه
منتهارسید و برخالف انتظارعموم ،مت بیوندی ممدالهمای طمالی بماقی
مانده در مسابقات شنا المپیک سنول را از آن خود کرد .در اداممه مثبمت
اندیشی در نگاه توماس ادیسون مورد تحلیل قرار میگیرد.
توماس ادیسون درسال  2176همراه باسایر دانشمندان برروی اختراع
المپ روشنایی و تولید روشنایی ازطریق جریان برق کار میکرد ،تعمداد
دانشمندان فراوانی ه زمان با توماس ادیسون بمر روی ایمن پمروژه کمار
میکردند اما موفقیتی حاصل نمیشد .در این هنگام یک روزنامهنگمار از
توماس ادیسون خواست تا برای مصاحبه بما او مالقمات داشمته باشمد و
آنها بر روی موضوعات متفاوت با یکدیگر صمحبت کردنمد .درنهایمت
شممروع بممه صممحبت کممردن بممرروی پممروژۀ المممپ روشممنایی کردنممد،
روزنامهنگار به ادیسون گفت آقای ادیسون ،شما بمر روی پمروژۀ ایجماد
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المپ روشنایی برای سال ها کار کرده اید .همینطور دانشممندان دیگمری
نیز بر روی این پروژه سالهاست که کار میکنند .البته ایمن نهماده حمائز
اهمیت است که ادیسون تا آن زمان قریب به پنج هزار آزمایش را بمرای
تولید المپ برق انجام داده بود .روزنامه نگمار از ایمن مطلمب آگماه بمود
بنابراین ،از ادیسون پرسید آقای ادیسون شما پمنج همزار آزممایش بمرای
تولید المپ برق انجام دادهاید و پنج هزار بار شکستخوردهاید ،تسملی
شوید وپروژه را رها کنید .توماس ادیسون که البته از مشکل شنوایی رنج
می برد والبته یکی از اختراعش نیزدستگاه کمککنندۀ شنوایی اسمت ،بمه
روزنامهنگارگفت ،ببخشید ممکن است سؤالتان راتکرارکنید .روزنامهنگار
مجددا گفت پرسیدم که شما پنجهزار بارشکست خوردید ازتالش کردن
برای اختراع المپ روشنایی دست بکشید .توماسادیسون مکثی می کنمد
سرش را پایین می آورد ،مجددا سرش را بهآرامی باال می آورد ،قامتش را
صاف میکند و میگوید" :من پنج هزاربار موفق شدهام ،من موفق شمدم
نشان ده چه راهکارهایی منجر به تولید المپ برق نمیشود".
بنابراین نوع نگرش انسان به اتفاقات یکسان در واقعیمت ممیتواننمد
نتیجه گیمری همای متفماوتی را بماخود بمههممراه داشمته باشمد .در نگماه
روزنامهنگاران و بسیاری از افراد دیگر موفقیت عملی نبود و پروژۀ تولید
المپ با شکست مواجه شده بود اما از نگاه ادیسون اوتنها یک گام دیگر
با اختراع المپ برق فاصله داشت .سال هما بعمد ازآن مصماحبه ادیسمون
درسیویک دسامبر  2172المپ برق را به مردم جهان نشان داد .ادیسون
یکی ازخالقترین دانشمندان تمام زمانها بود .از ایشان  1331اختراع در
زمان حیاتش بهثبت رسیده است .این موضوع اتفاقی نیستکه موفقترین
دانشمندان وهنرمندان درطمول تماری انسمان همایی هسمتندکه بیشمترین
شکست ها را تجربه کردهاند .بهعبارت دیگر شماید شکسمت خموردن و
آموختن ازشکستها خود تنها راه انسان برای یادگیری باشد.
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ارتباط مثبت اندیشی و سح راایتمندی از زندیی
اد دینر ،مدیر بخش بمینالململ انجممن روانشناسمی مثبمت آمریکما
می نویسد ،در قیاس با پیامدهای حقیقی یک رخداد نحموۀ نتیجمهگیمری
انسانها از پیشامدهای متفاوت تأثیر بیشتری بر سطح رضایتمندی آنهما
از زندگی دارد .دراینارتباط به انسانهایی بیندیشید کمه در نگماه غالمب
مردم از تمامی امکانات بهرهمند هستند .انسانهایی که درشرایطی ایدهآل
ازنظر مالی ،خانواده هایشان و دوستانشان قرار دارند ،بهعبارتدیگر تمام
رؤیاهایشان به حقیقت مبدل شده است ،از بسیاری از جنبهها این افمراد
رؤیاهای بخش بزرگی ازمردم را تجربه میکنند .اگرچه باتمام این احوال
این افراد در فاصلهی بین صبح تا شمامگاه زنمدگی احسماس درمانمدگی
میکنند .درطرف مقابل انسانهایی قرار دارند که خیلی ک از نعمتهای
زندگی برخوردارند و تجربههای سخت متفاوتی را پشت سر گذاشتهاند،
اما هرگز ازجشن گرفتن زندگی دست نمیکشند.عالوه براین گروه دیگر
افرادی هستند که همه چیز را در زندگی دارند و بیاندازه قدردان هستند
و احساس رضایتمندی باالیی از زندگی دارند؛ و دستهی بعد انسانهایی
هستند که داشتههای زیمادی در زنمدگی خمود ندارنمد و دائمما درحمال
شکایت کردن هستند.بهصورت خالصه ماهیتیکه برسطح رضایتمنمدی
انسانها از زندگی تأثیر میگذارد فقط وسایل و یا اتفاقات بیرونی نیستند
بلکه اتفاقات درونی نیز ارزشممندند ،در ایمن راسمتا نتیجمهگیمری مما از
واقعیت بسیارحائز اهمیت است .بهعبارت دیگر این امر به خمود انسمان
برمیگردد که تصمی بگیرد بر روی چمه اطالعماتی تمرکزکنمد .آیما مما
موفقیت هایمان را جشن میگیری ویا آنها را بمهصمورت نعممتهمایی
تضمینشده تلقی میکنی  .آیا ما شکست ها و شرایط سمخت زنمدگی را
بهعنوان فاجعه ارزیابی میکنی ویا بهعنموان فرصمتی بمرای رشمد خمود
میپنداری ؟ درکالم امرسون" :برای ذهن همای متفماوت جهمانی متشمابه
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جهن یا بهشت است ".در ادامه این مبحث دربیمان دن ممیلمن نویسمندۀ
آمریکایی توضیح داده شده است.
دن میلمن ،در کتاب خود بهعنوان مبارز صلحجو مینویسد ،وقتیکمه
صدای زنگ نهار برای کارگران به صدا درمی آمد ،تممام کمارگران بماه
می نشستند تا غذا بخورند و هرروز س (یکی از کارگران) ظرف غمذای
خود را باز می کرد و شروع به شکایت میکرد ،خدای من ،او میگفمت،
آرزو میکن این بمار کمرۀ بمادامزمینمی و مربما نباشمد .ممن اصمال کمرۀ
بادام زمینی و مربما دوسمت نمدارم! او همرروز در ممورد سماندویچ کمرۀ
بادامزمینی و مربای خودش شکایت میکرد .تا اینکمه یمک روز یکمی از
کارگران در گروه گفت ،س اگرتو اصال ساندویچ کرۀ بادام زمینی و مربا
دوست نداری چرا به همسرت نمی گویی تا برایت غذای دیگری درست
کند؟ او پاس میدهد ،منظورت از همسرمن چیست؟ من ازدوا نکردم،
ساندویچهای را خودم درسمت ممی کمن  .بمه زبمان اسمتعاری ،اکثمر مما
ساندویچهای احوال خود را خودمان درست میکنی واصال این موضوع
را تشخیص نمیدهی  .چراکه سؤالهایی کمه مما ممیپرسمی واقعیمت را
برایمان ترسی میکنند .در این میان در نتیجه پرسش سؤالهای متفماوت
میتوانی محل تمرکز خود بر واقعیمت را تغییمر دهمی  ،در ایمن ارتبماط
واقعیت برایمان تغییر خواهد کرد و یا واقعیت جدیدی خلق خواهد شد.
افزون بر آنچه ذکر شد مثبت اندیشی با سالمت جس و ذهن نیز در
ارتباط است .سیست ایمنی بمدن انسمان در نتیجمۀ مثبمتانمدیش بمودن
قدرتمندتر میشود و برگشتپذیری وی از حالت منفی به مثبت سریعتر
اتفاق میافتد .دراینارتباط تحقیقات متنوع توسط دکتر کرن رایویچ نشان
می دهد اگر به افراد راهکارهای مثبت اندیشی و نحوۀ نتیجهگیری مثبمت
از اتفاقات مختلف آموزش داده شود احتمال موفقیت آن ها بیشتر خواهد
شد ،کارن رایویچ در کتاب خود به نام عامل برگشمت پمذیری از حالمت
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منفی به مثبت توضیح می دهد ،افمرادی کمه تنهما بمرای ممدت دو هفتمه
روشهای نتیجهگیری مثبت از رخدادهای مختلف زندگی را آموختهانمد
سطح رضایتمندیشان از زندگی بهمراتب افزایش پیداکرده است .عمالوه
بر این احتمال تجربۀ افسردگی آنها به میزان یکهشت کاهش پیمداکرده
است .دراین دورههای آموزشی تنهاباتغییر روشهای متفاوت نتیجهگیری
از اتفاقات زندگی ،انسانها میآموختند که میتوانند از شکستهایخود
درس بگیرند و شکستها موقتی هستند و مادامیکه آنها تالش خود را
بیشتر میکنند درتکاپو بعد و یما کوشمش بعمدازآن بمهمراتمب بهترعممل
خواهند کرد در ادامه بهنقد نظر جمی اسمتاکدل درممورد قابلیمت مثبمت
اندیشی در شرایط سخت زندگی پرداخته میشود.
جی استاکدل باالترین مقام یک اسیر جنگی را درجنگ ویتنام داشت
او در کتاب خاطراتش به ارزش مثبت اندیشی اشاره میکند .وی در این
خصوص مینویسد درنتیجۀ گذران سالهای طوالنی درزندان من متوجه
شدم افراد بسیاری درزندانها سمال ممیماننمد و افمراد زیمادی نیزنمابود
میشوند ،او ادامه میدهد من پیبردم که اسیرانیکمه زنمده ممیماننمد دو
ویژگی بارز دارند ،نخست آنها مثبت اندیش هستند و عمیقا باور دارند
که می توانند از زندانها رهایی پیدا کنند وخانواده و دوستان و فرزنمدان
خود را ببینند .جی استاکدل ادامه میدهد من اعتقماد دارم ایمن ایممان و
باور باعث میشد که آنها بتوانند ایام زندان را سپری کنند .در مقام دوم،
این افراد باورهایی واقع گرایانه نسبت به شرایط محیطی خود دارند ،وی
در این مورد مینویسد هریک از زندانیانی که یکی از مؤلفههمای بماال را
نداشتند احتمال بقایشان خیلیک بود .در اداممه سمه رهنممود درجهمت
افزایش مثبت اندیشی مورد توضیح قرار میگیرند.
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سه راهکار برای افزایش مثبت اندیشی
مثبت اندیشی به معنای نتیجهگیری مثبت و مؤثر از اتفاقمات زنمدگی
است .سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چگونه ممیتموانی
انسان مثبت اندیشی باشی ؟در ادامه سه راهکار عملگرایی ،قدرت تخیل
و اصالح تفکر در جهت افزایش مثبت اندیشی موردتعمق قرار میگیرد.
عملیرایی
آلبرت بندورا معتقد است تنها مثبت حرف زدن در مورد دیگمران بمه
آن ها کمکی را در ارتباط با میزان مثبت اندیشیشان نخواهد کرد .بندورا
بیان میکند برای باال بردن سطح مثبت اندیشی ،افراد باید از حمرف زدن
دست بکشند وشروع بهعمل کردن کنند و خود را در معرض رخدادهای
متفاوت زندگی قرار دهند .او در این زمینه توضیح میدهد سمخت کمار
کردن و خود را درمعرض اتفاقات متفاوت زندگی قمرار دادن درنهایمت
منجر به موفقیت فرد در زندگی میشمود .مموفقیتی بمهمراتمب بیشمتر از
زمانیکه شخص هیچحرکتی انجام نمیدهمد وخمود را از فرصمتهمای
متفاوت زندگی دور میکند .درنگاه بندورا حتی موفقیمتهمای کوچمک
افراد به افزایش مثبت اندیشی ،اعتمادبهنفس و سطح رضایتمندی آنها از
زندگی ارتباط دارد .در این راستا افزایش مثبمت اندیشمی انسمان ،وی را
ترغیب خواهد کرد تا سخت تر و بیشتر کار کند که این خمود منجمر بمه
موفقیتهای بزرگتر و سطح رضایتمندی باالتر آنها از زندگی میشود.
در این مورد ،بیایید در مقام عمل به سیست آموزش وپمرورش در ایمران
بیندیش  ،ایا ما فقط دانشآموزانمان را به علت هوش سرشار و یا ضعف
در یادگیریشمان تشمویق و یما تنبیمه ممیکنمی و یما آنهما را فراتمر از
ظرفیتهای ذاتیشان ترغیب به کار مضماعف ممیکنمی  .بمرای توضمیح

 21معجزۀ روانشناسی مثبت

بیشتر تشویق به کار مضاعف بمهممرور سمبب ممیشمود دانمش آمموزان
موفقیت های خود را ببینند و این امر باعث افزایش اعتمادبهنفس و مثبت
اندیشی آنها میشود که خود زمینهساز موفقیمتهمای بعمدی را فمراه
میکند .این مبحث بهصورت مشابه در مورد سالمت جس انسانها نیمز
صادق است .این موضوع در ادامه بیشتر توضیح داده شده است.
وقتی انسانها دچار سرماخوردگی میشوند بدن برای مراقبمت از
خود شروع به تولید پادتن میکند که این اممر باعمث واکسمینه شمدن و
مقاومت بیشترجس در مقابل بیماریها خواهد شد .بمهصمورت مموازی
این مطلب در مورد ذهن انسانها نیز صدق میکند .در این نور ،یکمی از
موضوعاتی که نگارنده برای شما آرزو میکند این است که شکستهای
بیشتری را تجربه کنید؛ و همینطور همراه آن آرزو میکن که بهاین خرد
برسید که شکستهای متفاوت درزندگی را کمه الجمرم اتفماق خواهنمد
افتاد را برای خود به شکلی مثبت و ممؤثر ترجممه کنیمد چراکمه تجربمۀ
شکست های متفاوت و آموختن از آن هما تنهما راه بمرای موفقیمت و در
نهایت افزایش سطح رضایتمندی از زندگی است .بمهصمورت خالصمه
زندگی یک مسیرمستقی نیست پیچهمای زنمدگی از پمیچهمای گردنمهی
حیران بهمراتب بیشتر هستند و زندگی فراز و نشمیبهمای زیمادی دارد.
وقتی انسان ها متوجه سختکوشی خود در حیرانیهای زندگی میشوند
سطح مثبت اندیشی وانگیزه آنها درپیگیری اهداف خمود و بمهصمورت
پیوسته سطح رضایتمندی آنها اززندگی افزایش پیمدا ممی کنمد.درطرف
مقابل وقتی اشخاص بهخود اجازۀ شکست خوردن را نمی دهمد،حرکت
نزولی سطح اعتمادبه نفس ،موفقیت و رضایتمندی از زندگی آن ها شروع
میشود.
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تصویرسازی
راهکار دوم در جهت مثبت اندیشمی تصویرسمازی موفقیمت اسمت.
پروفسممور ریچممارد هکمممن درایممنارتبمماط مممیگویممد در رویممارویی بمما
رویدادهای متفاوت زندگی ،سعی کنید پیش از مواجهشدن با آن رخداد،
تصویرسازی کنید و آماده شوید و مجمددا تصویرسمازی کنیمد و آمماده
شوید و بازه تصویرسازی کنیمد و آمماده شموید و سمپس خالقانمه در
لحظه عمل کنید .سؤالی که در اینجا مطرح میشود ایمن اسمت کمه چمه
فرآیندی در پس تصویرسازی وجود دارد که آن را حائز اهمیت میکنمد.
چرا این مسنله اهمیت دارد و چگونه راهگشاست؟ پاس به این سؤاالت
به مکانیس مغز انسان بازمیگمردد .نتمایج تحقیقمات پروفسمور اسمتیفن
کاسلین ،نشان میدهد که وقتی ما به چیزی نگاه ممیکنمی  .نمورونهمای
خاصی در مغز ما شروع به فعالیت میکنند .حال اگر ما چش هایممان را
ببندی و بهعنوان نمونه دست خود را متصور شموی  .بمه شمکل یکسمان
همان نورونهایی که در هنگام دیمدن دسمتمان فعمال بودنمد شمروع بمه
فعالیت میکنند ،بهعبارت دیگر مغز انسان تفاوت بین آنچه را کمه آدممی
تصور می کند و آنچمه را کمه در واقعیمت اتفماق ممیافتمد را تشمخیص
نمیدهد .این مطلب شرح میدهد که چرا رؤیاهای ما میتوانند واضح و
روشن دیده شوند .بهعنوانمثال شما در نیمهشبی تاریک وقتی درخمواب
هستید ،خواب میبینید که بیدارید و در نیمهروزی روشن مشغول خواب
دیدن هستید.
عالوه بر این ،وقتی انسانها موفقیت را متصور میشوند ،آنهما یمک
سیست متشابه سازی را درمغز خود فعال میکنند و درواقع آدممی ذهمن
خود را فریب میدهد به این اندیشه که آنچه تو میبینی هممان واقعیمت
است .همانطور که پیشتمر ذکمر شمد مماهیتی کمه بمرای ذهمن انسمان
ناخوشاینداست عدم تطبیق بین آنچه متصور میشود و واقعیمت بیرونمی
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است .در واقع اگر انسان در ذهن خود موفقیت را متصور شود و در این
کار ثبات داشته باشد .با عنایت به این حقیقت که ذهن فرد عمدم تطبیمق
را برنمیتابد شخص تمالش خواهمد کمرد کمه بمین واقعیمت بیرونمی و
اطالعات تولیدی مغز خود ارتباط برقرار کند .با اعتنا به این موضموع در
دوره های آموزشی خلبانی هوانوردها قبل از اینکه هدایت یک هواپیما با
تعداد مسافر زیاد را در اختیار بگیرند ،ابتدا به کمررات بمر روی دسمتگاه
شبیه سازی پرواز ،پرواز را تجربه میکند ،در این باره ذهن به عنوان یک
شبیهساز عمل میکند .در ادامه بمه ویژگمیهمای تصویرسمازی موفقیمت
اشاره میشود.
نکتۀ مه در ارتباط با تصویرسازی ایمن اسمت کمه در تصویرسمازی
موفقیت نباید تنها بر روی شادی رسیدن به مقصد متمرکز شمد .در ایمن
مورد دکتر شلی تیلر استاد دانشمگاه یمو سمیای ،تحقیقمی را انجمام داده
است .او در تحقیق خود دانش آموزان را بمه دو گمروه متفماوت تقسمی
میکند .در ادامه از گروه اول تقاضا میشود تا متصور شوند که نمرۀ الف
را در امتحان کسب کردهاند .گروه دوم ،اما متصور شدند که نمرۀ الف را
کسب کردهاند لیک آنها همینطور خمود را متصمور ممیشموند کمه در
کتابخانه ،مشغول آمادهسازی خویشتن برای آزمون هستند کمه درنهایمت
منجر به گرفتن نمرهی الف در آزمون شده است .نتایج این تحقیق نشان
میدهد گروه دوم که مسیر موفقیت و مقصد را متصمور شمده بودنمد در
آزمون نهایی موفقتمر بودنمد و دسمتاوردهای بهتمری را کسمب کردنمد؛
بنابراین باید مسیر موفقیت و مقصد را باه متصور شوید تا بمه بهتمرین
نتایج برسید .برای تشریح بیشتر این مبحث در ادامه یکی از معروفترین
سخنرانیهای تاری مورد توضیح قرارگرفته است.
بدون شک یکی از قهارترین سخنرانان تاری مارتین لوتر کینگ بوده
است .از سال هزار و نه صد و شست و سهتا به امروز سخنرانی معروف
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او ،با نام من رؤیایی دارم مورد متوجه میلیمون هما انسمان قرارگرفتمه
است .سخنرانی او به درستی نشان دهندۀ این موضوع است کمه چگونمه
میتوانی یک رؤیا را خلق کنی  .چراکه رؤیا سازی کاری بود که او برای
ایالت متحده انجام داد و باعث شد نسلهای جدیدی بیایند و آن رؤیا را
تعقیب کنند .سخنرانی او در مورد تصویرسازی بمرای یمک آینمده بهتمر
است .در ادامه برای آشنایی شایستهتر شما با فرآیند صحیح رؤیا سمازی
بخش هایی از این سخنرانی مورد بررسی قرارگرفته است .ممارتین لموتر
کینگ در سخنرانی خود اظهار میکند" :من یک رؤیما دارم ،اگرچمه مما
اکنون با مشکالت فراوانی در امروز و فردایمان مواجه هستی اما من یک
رؤیا دارم ".تمام سخنرانی او در مورد تصویرسازی برای آینمدۀ نیکموتر
مردم امریکاست .در این سخنرانی او درمورد مسیر حرکت برای ساختن
کشوری زیباتر و نه صرفا لذت رسیدن به مقصد صحبت می کنمد .او در
نطق خود میگوید " :درمسیر دست یابی به مقصد نهاییمان ،ما نبایمد از
تصمیمات و کارهای اشتباهمان احساس گناه کنی " ،در ادامه او در مورد
آنچه باید انجام بشود و نشود درطول مسیر صحبت میکند وبیان میکند:
"ما باید همواره باپشتکار و نظ باال مسیر دستیابی به این هدف متعالی
را دنبال کنی ".
افزون بر آنچه ذکر شد ،یک از راهکارهای دیگمر بمرای رسمیدن بمه
موفقیت این است که موفقیت را تا آنجا که ممکن اسمت واقعمی جلموه
دهی  .در این راستا باید تعداد بیشتری از حواس پنجگانهمان را در هنگام
تصور موفقیت به کار بگیری  .ممارتین لموتر کینمگ در سمخنرانی خمود
میگوید" :ما قانع نخواهی شد تا زمانی که عدالت بمهماننمد آب شمناور
شود و جریان راستی و صداقت جریان غالب باشد ".مارتین لوتر کینگ
در ادامه میآورد" :بگذارید اجازه ندهی که اشتیاق ما برای اغنماء کمردن
نیازمان به آزادی ،با نوشیدن از جام تلم زهمر و تنفمر بمرآورده شمود".

 261معجزۀ روانشناسی مثبت

همانطور که میبینید او در تصویرسازی از مزهها سخن به میان میآورد
و هدف را واقعیتر و ملوس تر برای مخاطبین خود جلوه میدهد .او در
ادامه میگوید" :در یک روز روشن در آالباما (نام شهری در امریکا) یک
کودک سیاهپوست و سفیدپوست دست در دست یکدیگر بهمانند خواهر
و برادر راه خواهند رفت ".درواقع مخماطبین بما شمنیدن ایمن جممالت
میتوانستند به راحتی آن تصویر را در تخیل خمود ببیننمد .ایمنهما تممام
مشخصات سخنرانان بزرگ است ،آنها مبه سخن نمیگویند .آنها یک
تصویر از موفقیت می سازند و تا آنجا که ممکن است از حواس پنجگانه
مخاطبین در این تصویرسازی بهره میبرند .مارتین لوتر کینمگ در اداممه
سخنرانی خود بیان میکند" :من رؤیایی دارم که در آن ایالمت ممی سمی
سی پی ،جایی که از خش بی عدالتی و ظل در خود ذوب میشود ،یک
روز تغییر شکل خواهد داد بمه زممین حاصمل خیمز آزادی و عمدالت".
حضار با شنیدن این کلمات میتوانستند حرارت و زشتی را در یکطرف
و در طرف مقابل روشنی و زیبایی را ببینند.
عالوه بر این سخنرانی وی در مورد فعال کمردن احساسمات اسمت،
چراکه او میدانست ارتباط قوی بین احساسات و حرکت کمردن وجمود
دارد و در حقیقت احساسات پایه و اساس عمل کردن انسان ها هسمتند.
به طریقه موازی بدون احساسات هیچ حرکتی وجمود نخواهمد داشمت،
بهعبارتدیگر اگر می خواهید خود و یا دیگران را به پویش آورید ،بایمد
احساسات را در آن ها بیدار کنید .مارتین لوتر کینگ در اداممه سمخنرانی
خود اعالم میکند" :در گوشه و کنار این سرزمین ،بگذارید نوای آزادی
به گوش برسد و اگر قرار است امریکا به سرزمینی بزرگ و بما عظممت
تبدیل شمود ایمن اممر بایمد ر دهمد ،بنمابراین بگذاریمد از روسمتاهای
همپشایر تا قلب نیویورک نوای آزادی به گوش برسد ،اما ایمن تممامش
نیست ،بگذارید نوای آزادی از کوههای سنگی جورجیا به گوش برسمد،
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بگذارید نوای آزادی از تمام تپههای می سی سی پی و تممام کموههمای
امریکا به گوش برسد؛ و این امر اتفاق میافتد وقتیکمه بگمذاری نموای
آزادی به گوش برسد .وقتی اجمازه دهمی نموای آزادی از تممام کوچمه
شهرها و روستاها ،از تمام ایالتها شنیده شود .با بمه وقموع پیوسمتن آن
روز تمام مردم سرزمین از سیاه و سفید ،پروتستان یا کاتولیک ،میتوانند
دست در دست یکدیگر آواز بخوانند؛ درنهایمت آزاد شمدی  ،درنهایمت
آزاد شدی و درنهایت آزاد شدی  ،خداوند بزرگ را شکر ،ما ،درنهایمت
آزاد شدی !" مردم با شنیدن ایمن جممالت احساسمات مثبمت فمراوان را
تجربه میکردند؛ بنابراین برای ایجاد یک نهضت حتما باید احساسات را
ترغیب کنید؛ و یکی از روشهای این کار از طریق تصویرسازی است.
اصالح تفکر
راهکاری دیگر برای افزایش مثبت اندیشی روش اصالح تفکر است.
در شیوۀ اصالح تفکر ،فرض ابتدایی این است که تفکرات انسان باعمث
فعال شدن احساسات در وی می شوند .به عنوان مثمال تصمور کنیمد یمک
رخداد در واقعیت بیرونمی اتفماق افتماده اسمت .درنتیجمۀ آن انسمان هما
ارزیابیهای متفاوتی از آن پیشامد خواهند داشت ،از این روی تفکراتمی
متباین در ذهن آن ها شکل خواهد گرفت که آن تفکرات منجر به تجربۀ
احساساتی متمایز در آن ها خواهد شمد .درنهایمت احساسمات متفماوت
موجب حرکتهای متنوع از سوی افراد مختلف میشود .بمرای توضمیح
بیشتر بهعنوان نمونه اگر شیری به شما حمله کند ،درنتیجۀ ارزیابی خمود
از شرایط ممکن است به این نتیجه برسید کمه شمما درخطمر هسمتید و
احتمال دارد کشته شوید .در ادامه احساس ترس را تجربه خواهید کمرد
که منجر به حرکتی درشما خواهد شد .در ایمن راسمتا شمما ممیتوانیمد
انتخاب کنید که فرار کنید و یما بایسمتید و شمجاعانه بما شمیربجنگید؛ و
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دالورانه طعمۀ شیر شوید و از این طریق به بقای این حیوانمات زیبما در
طبیعت کمک بکنید.
روش اصالح تفکر بحث میکند که در جهت تغییر تجربمۀ انسمان از
احساسات و یا تفکراتش ،موضوعی را که می توان برای آدمی تبدیل کرد
ارزیابی وی از واقعیت است .دراینارتباط اگمر بتموانی بمرآورد خمود از
واقعیت را تغییر دهی بهصورت موازی خواهی توانست احساسماتمان و
درنهایت اعمالمان را کنترل کنی  .نکتۀ حائز ارزش این اسمت کمه روش
اصالح تفکر سعی ندارد تجربۀ احساسات منفی را در انسان از بین ببرد،
بهعنوانمثال اگر فردی درمواجه با شمیر احسماس تمرس ممیکنمد روش
اصالح تفکر قصد ندارد این احساس را که ممکن است منجر به نجمات
جان وی شود را نابود کند .بلکه این روش قصد دارد به انسانها کممک
کند تا تفکرات غیرمنطقی آنهما را بمهحمداقل برسماند .بمهعنموان مثمال
امکانپذیر است شما در آزمونی خواص عملکرد خوبی نداشته باشمید و
درنتیجۀ آن آزمون خود را جزو دانش آموزان ضعیف طبقه بندی کنید؛ و
بر مبنای آن نتیجهگیری فرض کنید که دیگر هیچوقمت موفمق نخواهیمد
شد .بهعنوان نمونهای دیگر فرض کنید شما به فردی ابراز عالقه کردهاید
اما آن فرد عالقه ای به شما نشان نداده باشد ،در این شرایط نتیجهگیمری
اینکه هیچ انسانی به شما عالقه ندارد یک نتیجهگیری اشتباه خواهد بود،
چراکه این نوع از استنباط منجمر بمه تجربمۀ احساسمات منفمی متفماوت
خواهد شد .در این مورد روش اصالح تفکر سعی میکند بهانسان یادآور
شود که این صحیح است که آن تجربه برای شما منفی بموده اسمت امما
انسانهای زیادی بر روی زمین زندگی میکنند که ممکن است بمه شمما
عالقهمند باشند.
عالوه بر این نتایج مطالعات قبلی نشان داده است روش اصالح تفکر
میتواند مؤثر باشد و از همر راهکمار دیگمری درجهمت مثبمت اندیشمی
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سریعتر عمل کند .نکتۀ ارزشمند دراینارتباط این است که روش اصالح
تفکر قابل آموزش است .نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد آموزش این
روش در سنین پایین ،احتمال مبتدا شدن افراد به افسمردگی ،اسمتفاده از
مواد مخدر و هیمنطور افمزایش سمطح رضمایتمندی افمراد از زنمدگی و
افزایش احتمال موفقیت فرد در طوالنی مدت را منجر خواهد شد .عالوه
بر این سه اصل مشترک در میان تمام تفکرات غیرمنطقمی آدممی وجمود
دارد .نخست اغراق در نتیجهگیری از یک رخداد مشخص اسمت .بمرای
تشریح بیشتر در برخی مواقع انسانها نتیجمهگیمری خمود از واقعیمت را
بسیار بسط میدهند ،همانطور که در قبملتمر بیمان شمد بمهعنموانمثمال
عملکرد ضعیف خود در یک آزمون را به تمام عملکردشان در طول یک
سال تحصیلی پیوند میدهد و بر مبنای آن نتیجهگیری میکنند که آنهما
به اندازۀ کافی باهوش نیستند و یا نممی تواننمد موفمق شموند .ایمن خطما
حاصل تعمی بیشازاندازۀ یک نتیجهگیری است.
اصل دوم کوچک جلوه دادن بیشازاندازۀ واقعیت است .این مبحمث
بهعنوان تونل دید شناخته میشود .برای روشنگری بیشتر تصور کنید من
بهعنوان یک استاد دانشگاه در یک کنفرانس ششصمد و بیسمت دانشمجو
داشته باش  ،دراین میان ،ششصدوهجدهنفرتمام دقت خود را به سخنرانی
دادهاند ،یکی از دانشجویان به سقف نگاه می کند ویمک ازحضمارخواب
است .اگر من تنها برروی دانشجویی که خواب است متمرکز شوم و بمر
اساس آن نتیجهگیری کن که سخنرانی منخوابآور و کسلکننده اسمت
اینیک نتیجهگیری اشتباه خواهد بود؛ بنابراین قاب بندیهمای انسمان از
واقعیت و دیدن متعادل مثبت و منفی یک رخداد در نوع نتیجهگیری فرد
ازیک رویداد و احساساتی که فرد درنتیجۀ آن تجربه میکند مؤثر خواهد
بود .در این راستا کاری که روش اصالح تفکر انجام میدهد ایمن اسمت
که تعادل و خرد را درنتیجه گیری به کمک انسانها میآورد.
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اصل سوم ،نتیجهگیری های غیرمنطقی بر مبنای تولید اطالعمات غیمر
واقع است .برای تفسیر بیشتر فرض کنید زنمی دریمک رابطمۀ زناشمویی
مورد سوءاستفاده قرار گیرد و در این وابستگیاطالعاتی را در ذهن خود
بپروراند که منجر به یک نتیجهگیری اشتباه شود و در نتیجۀ آن خویشتن
را مقصر بداند؛ و یا فرض کنید ،دانشآمموزی در یمک امتحمان ضمعیف
عمل کند و مقصر را بهصورت غیرمنطقی پدر و یا مادرخود قلمداد کند.
این نتیجهگیری بهیقین اشتباه است .چراکه فرد موظمف اسمت در مقابمل
کارهای خود احساس مسنولیت کند .همانطور که پیشتر ذکمر شمد در
کالم ماروا کالینز ،هیچکس برای کمک بهشما نخواهد آمد و شما موظف
هستید نسبت به زنمدگی خمود احسماس مسمنولیت کنیمد و دیگمران را
خطاکار نشمارید .بهشکل مشابه شکل دیگری از نتیجهگیمری اشمتباه بمر
مبنای تجربۀ احساسات منفی متفاوت است ،فرض کنید شمما نگمران از
دست دادن یک موقعیت باشید ،دراین حالت ممکن اسمت نتیجمهگیمری
کنید که هدر دادن آن موقعیت وحشمتناک اسمت؛ امما در واقعیمت ایمن
موضوع صحت نخواهد داشمت ،درصمورت از دسمت دادن آن فرصمت
احتمالی شما در مدت کوتاهی مجددا به سطح پایه رضایتمندی خمود از
زندگی بازخواهید گشت .در این وهلمه بمرآورد صمحیح از رخمدادهای
مختلف بسیار بااهمیت است .در این باره راز نهفته در دل روش اصالح
تفکر مبحث خطیر واقعگرایی است ،ممکن است این سمؤال در ذهنتمان
ایجاد شود ،چگونه میتوان واقعگرا بود؟ در این پیوند الزم به یمادآوری
است ،پاس درگرو سؤالهایی است که در زندگی میپرسمید .در اداممه
پرسشهایی که منجر به واقعگرایی فرد درشرایط مختلف میشوند مورد
بازبینی قرارگرفتهاند.
در راستای تالش برای واقع گرایی ،یکی از نخستین سؤاالتی که باید
از خود بپرسی در وابستگی با همخوانی نتیجهگیری ما با واقعیت اسمت،
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بهصورت مشخص فرد میتواند از خود بپرسد :آیا نتیجمهگیمری ممن بما
واقعیت تناسب دارد؟ در ادامه شخص باید از خود بپرسد آیا من مبحث
اصلی را درنتیجهگیری خود مورد بیتموجهی قمرار دادهام؟ چمه ممدارک
مهمی را من کماکان باید در نتیجه گیری مورد وارسی قمرار دهم ؟ چمه
بخشی را من درنتیجهگیری بسیار بزرگ جلموه دادهام؟ چمه قضمیهای را
خیلی کوچک فرض کرده ام؟ آیا من بخشی را که خموب کمار ممیکنمد
(نمیکند) را مورد بیالتفاتی قرار دادهام؟ آیا من تصویر بزرگ از رخمداد
را مد نظمر قمرار دادهام؟ و در نهایمت در کمالم آنتمونی رابینمز یکمی از
قدرتمندترین سؤاالتی که فرد در جهت تغییر قاببندی خود از واقعیمت
میتواند بپرسد عبارت است از" :چه معنای دیگری این چالش میتوانمد
داشته باشد؟" این سمؤاالت قماببنمدی مما از واقعیمت را دچمار تغییمر
خواهند کرد و واقعیت جدیدی را برایمان بمه وجمود خواهنمد آورد .در
ادامه اهمیت خردورزی موردبررسی قرار میگیرد.

خردوری
لغتنامه آکسفورد خردورزی را کیفیت تجربه ،دانش و قضماوت فمرد
معنا میکند .ارسطو در این خصوص مینویسد شناخت خویشمتن آغماز
خردورزی است .همانطور که پیش تر مطمرح شمد ایمن نوشمتار بحمث
میکند خردورزی بهعنوان رابط بین باورها ،ارزشها ،نگرشها و اثمرات
درونی و بیرونی این سه متغیمر عممل ممیکنمد .در ایمن زمینمه یکمی از
اندیشمندانی که به اهمیت خردورزی توجه ویژهای داشته اسمت حکمی
ابوالقاس فردوسی است .حکی طوسی اثرعظی خود ،شاهنامه را بما نمام
خداوند جان و خرد آغاز میکند و خمردورزی را بهتمرین و مهم تمرین
ویژگی انسانها میدانمد .بمه عقیمده او خموبی و نیکمی ،غم و شمادی،
پیروزی و شکست ،دستیابی به جاه و مقام مادی و معنوی در اثر بود
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و نبود خرد به وجودمیآید .در ادامه رویکمرد فردوسمی بمه اهمیمت
خردورزی بیشتر مورد تحلیل قرار میگیرد.
عصر فردوسی با هجوم اعراب و ترکان و افول حکومت سامانیان در
ایران همراه میشود .دورانی که در آن بما لشمگر کشمی و هجموم اقموام
بدوی و خشونتهای نظمامی و اجتمماعی متجماوزین ،هویمت ،زبمان و
فرهنگ چند هزارساله ایرانیان به یغما میرود .فردوسی در زمانمهای کمه
اندیشیدن و خرد ورزیدن مهجور و منسو بیگانگان بود و فه و شعور
انسانی جایگاه خود را به جبر و مقدرات آسمانی تسملی کمرده بمود ،بما
زبان شعر به توصمیف منطقمی و عقالنمی وقمایع و حمواد تماریخی و
اسطورهای و به تصویر کشاندن آدابورسوم زندگی اصیل ایرانیان باستان
پرداخت ،در این نور او مردم ست دیده را به خرد و خمردورزی دعموت
میکند ،دراینارتباط در کالم وی آمده است:
خرد دست گیرد به همر دو سمرای
خمرد رهنممای و خممرد دلمگمشمما
تو بی جس شادان جهان نسمپمری
خرد جس و جانست چمون بنگری
وزویت فزونی و زویت کمی است
از او شادمانی و زویت غممی است
گسمستمه خرد پمای دارد بمه بمنمد
از اویی به همر دو سترای ارجممنمد
فردوسی بهویژه در مورد شاهان و نظامهای حکومتی ،خرد را همواره
داور قرار میدهد و نظام خردمندانمه را حمایمت ممیکنمد و علیمه نظمام
نابخردانه طغیان ممیکنمد .در نگماه وی میمزان سمنجش اممور ،تمرازوی
خردورزی است .او بهترین صمفت شماهان و پهلوانمان را خردمنمدی و
دادگری و بدترین صفات آنان را دیوانگی و بیداد میدانمد .فردوسمی در
بخش پایانی شاهنامه از ضرورت خردورزی سخن گوید و به این وسیله
ابتدا و انتهای اثر جاودانۀ او مزین به نام یزدان و ه متذکر خرد است:
روان و خمرد را توانما کنم
سپاس خداونمد دانما کنم
عالوه بر این در سایهی آنچه پیشتر ذکر شد ،بهبود کیفیت دانش،
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تجربه و قضاوت منجر به ارتقا سطح خردورزی میشود .در ایمن پیونمد
الزم است عنوان شود انسانهایی که اعمالشان از سطح خمردورزیشمان
پیشی میگیرد ،سطح خردورزی شان افزایش پیدا خواهد کرد ،امما آنهما
کممه خممردورزیشممان از سممطح عملکردشممان پیشممی مممیگیممرد ،حممد
خردورزی شان دچار نزول خواهد شد .برای تشریح بیشتر فمرض کنیمد
شما به یک کارگاه آموزشی میروید و یا کتابی را مطالعمه ممیکنیمد .در
این نور شما اطالعات را دریافت میکنید و تراز خردورزیتمان افمزایش
پیدا خواهد کرد اما درصورتیکه هیچ تغییری در رفتمار شمما ر ندهمد
سطح خردورزی تان نزول پیدا خواهد کرد و بمه حمد کیفیمت رفتارتمان
خواهد رسید .بهگونهای مشابه دانشی به مانند آنچه در ایمن کتماب ارائمه
میشود موجب تغییر قدر خردورزی شما خواهد شد ،امما اگمر شمما در
نوع رفتار خود تغییری ایجاد نکنید مجمددا میمزان خمردورزی شمما بمه
حالت قبل از دریافت اطالعمات بازخواهنمد گشمت؛ بنمابراین تغییمر در
اندازهی خردورزی شما نسبت به موضوعات متفاوت الزاما باید با تغییمر
در رفتار شما همراه باشد تا قدر خردورزی شما به شکل همیشگی تغییر
کنند .در این پیوند به داستان دوقلوهایی کمه در شمرایطی سمخت رشمد
کردند و پیامدهای برخورداری از سطوح متفماوت خمردورزی در آنهما
توجه کنید.
در خانوادهای که کودکانی دوقلو در آن زندگی میکردند پدر خانواده
فردی سوءاستفادهگر بود .او در اکثمر اوقمات در حالمت مسمتی بمه سمر
میبرد .در این خانواده فرزندان تجربۀ بدی را از کودکی خود داشتند .بما
گذر زمان این کودکان دوقلو بزرگ شدند و خانه را تمرک کردنمد .یمک
روانشناس با آگاهی از شرایط این خانواده در سن سیسالگی به مالقات
دوقلوها می رود .یکی از فرزندان دوقلو ،ازدوا کرده است ،روانشناس با
مشاهدۀ زندگی وی متوجه میشود او یک فرد سوءاستفادهگمر اسمت .او
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یک معتاد الکلی است و خانوادۀ خود را در شرایط سختی قرار میدهمد.
در این راستا پس از مدتهما روانشمناس او را در لحظمهای از هشمیاری
میابد و از وی میپرسد ،چه اتفاقی افتاده است؟! چرا بمه ایمن شمکل بما
خود و خانوادۀ خود رفتار می کنی؟! فرزند سرش را به نشمانۀ استیصمال
تکان میدهد و پاس میدهد ،شما از گذشتۀ من و نوع رفتار پدر من بما
ما آگاهی دارید ،شما از کودکی کمه ممن پشمت سمر گذاشمت و تممامی
مصائبی که متوجه خانوادۀ ما بود آگاهی دارید ،چگونه حتی می توانید از
من انتظار داشته باشید تا بهگونهای دیگر باش ؟!
سپس روانشناس به سراغ فرزند دیگر دوقلو میرود ،وقتی وارد خانۀ
او میشود نمیتواند آنچه را که میبیند باور کنمد ،خانمۀ وی سرشمار از
صلح و آرامش است و میان او ،همسمرش و فرزندانشمان عشمق جماری
است .او در ارتبماط باکمار حرفمهای خمود بمه خموبی عممل ممیکنمد و
همینطور در مناسبت با همسر و فرزندانش موفق است .پس از مشاهدۀ
شرایط خوب زندگی فرزند دوقلو روانشناس به سراغ او می رود و از او
می پرسد چطور ممکن است به این موفقیت رسمیده باشمی؟! فرزنمد بما
لبخند پاس می دهد ،شما از گذشتۀ من و نوع رفتار پدر من با ما آگاهی
دارید ،شما از کودکی که من پشت سر گذاشمت و تممامی مصمائبی کمه
متوجه خانوادۀ ما بود آگاهی دارید ،چگونه حتی می توانید از من انتظمار
داشته باشید تا بهگونهای دیگر باش ؟!
درمثال باال فرزندان دوقلو از یک تجربۀ یکسان ،با وجود نگرشهای
منفی متشابه ،دو برداشت کامال متفاوت دارند .بمهصمورت مشمخص در
مورد فرزند اول ،او جهنمی را که پدرشان برای آنها ساخته بود را ادامه
میدهد و فرزند دیگر باتجربۀ جهن  ،برای خود و خانوادهاش بهشمت را
میسازد .برای تشریح بیشتر فرزند اول برای خود وضعیت یمک قربمانی
منفعل را انتخاب کرده است ،این در حالی است که فرزند دوم ،بهعنموان
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انسانی مختار و فعال زندگی کردن را جشمن ممیگیمرد .در ایمن ارتبماط
همانطور که پیشتر مطرح شد ،در قیاس با شرایط بیرونی رضمایتمندی
انسان ها از زندگی تا حدود زیادی تابع شرایط درونی آنهاست .چراکمه
انسانها می توانند یک تجربمه کمامال یکسمان را بمه چنمد طریمق کمامال
متفاوت تجزیهوتحلیل و قضاوت کنند و بر مبنای آن احساسات مختلفی
را تجربه خواهند کرد و درنهایت رفتارهای گوناگونی را از خمود نشمان
خواهند داد .در فصل آخر کتاب اکسمیر افمزایش سمطح رضمایتمندی از
زندگی با احترام به شما تقدی میشود.
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فصل چهار
اکسیر افزایش سح راایتمندی از زندیی
مقدمه
آنچه در ادامه برای شما تجویز میشود ،یک اکسمیرحیاتبخمش اسمت.
این کیمیا سبب میشود سمطح رضمایتمندی شمما از زنمدگی بمه میمزان
قابلتوجهی افزایش پیدا کند؛ و همینطور باید اضافه شود که هیچ تمأثیر
جانبی منفی برای این اکسیر وجود ندارد .به طریقه متفاوت عواید جانبی
مثبت فراوانی برای آن وجود دارد؛ و درنهایت شمما ممیتوانیمد مطممنن
باشید که استفاده از این اکسیر قانونی است .ایمن کیمیمای حیماتبخمش
شامل نه استراتژی ممیشمود ،ایمن اسمتراتژیهما ازطریمق تکنیمکهمای
گوناگون که برخی از آنها در این فصل توضیح دادهشدهاند قابمل اجمرا
میباشند .دراینمورد شما میتوانید تکنیک های مخصموص بمه خمود را
برای جامعه عمل پوشانیدن به استراتژیهای ارائهشده بهکار گیرید .ایمن
استراتژیها عبارتاند از :تجربۀ هشیارانهی احساسمات مثبمت ،پمذیرش
واقعیت ،نیکیاب بودن ،هدف گذاری در زندگی ،ورزش کمردن ،انجمام
عمل مراقبه ،خواب مناسب ،تماس فیزیکی وآخرین عضو از این معجون
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با تمام منافع آن ،تجربمه فعمال عشمق اسمت .ایمن داروی حیماتبخمش
برمبنای یافتههای قطعی تحقیقات انجامشمده در جهمت افمزایش سمطح
رضایتمندی انسانها از زندگی تهیه شمده اسمت ،در ایمن نمور نگارنمده
تضمین میکند در صورت اجری استراتژیهای ارائهشده در فاصلههمای
کوتاه و بلندمدت مزایای فمراوان آن را تجربمه خواهیمد کمرد .در اداممه
تجربۀ احساسات مثبت بهعنوان اولین جزء از کیمیای حیاتبخش ممورد
توضیح قرار خواهد گرفت.
احساسات مثبت را هشیارانه تجربه کنید!
حس رضایتمندی از زندگی و تجربۀ مادام احساسمات مثبمت بمرای
اکثر انسان هما بماالترین دسمتاورد محسموب ممی شمود .ارسمطو در ایمن
خصوص می نویسد" :شاد زیستن معنا و همدف غمایی زنمدگی اسمت".
ویلیام جیمز در این خصوص بیان میکنمد اگمر مما درمقابمل سمؤالی در
ارتباط بما مهم تمرین دغدغمۀ زنمدگی بشمریت قمرار بگیمری  ،یکمی از
پاس هایی که با آن مواجه خواهی شد حمس رضمایتمندی از زنمدگی و
شاد زیستن است .در این راستا سؤاالتی بمهماننمد چگونمه شمادی را بمه
دست آوری  ،آن را حفظ کنی و چگونه آن را بازیابی کنی از ارزشمندی
برخوردار میشوند .این سؤاالت درواقع موتور محرک اکثر انسانها برای
تمام کارهایی است که انجام میدهند و یا مشتاق به انجامشمان هسمتند.
داالی الما دراین ممورد ممی گویمد ،همدفاصملی زنمدگی مما احسماس
رضایتمندی از زندگی و شاد زیستن اسمت و حرکمت اصمیل انسمان در
زندگی به سوی مسرورتر زیستن و تجربۀ سطح باالتری از رضمایتمندی
از زندگی است .ممکن است این سؤال در ذهن شما ایجاد شمود کمه در
دنیایی که سرشار از اتفاقات منفمی اسمت ،چمه ماهیمت ارزشممندی در
تجربهی احساسات مثبت وجود دارد؟ برای پاس به ایمن سمؤال دالیمل
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علمی متعددی را میتوان مطرح کرد؛ اما فمرای تممام دالیمل علممی (در
ادامه برخی از آنها ذکر خواهند شد) این حقیقت که انسان حال خموبی
داشته باشد لذتبخش است .در این شرایط این سؤال مطرح میشود که
چرا نباید احساسات مثبت را تجربه کنی  ،در حالیکه تجربۀ احساسمات
مثبت امکان پذیر است؛ بنابراین اولین دلیل برای تجربه احساسات مثبت،
خوب بودن این احساسات در مقام تجربۀ انسانی است .بما وجمود ایمن،
احساسات مثبت اثرات متعددی بر اندیشه ،رفتمار و سمالمت انسمان هما
دارند ،این نشانهها در ادامه بیشتر توضیح داده شدهاند.
نظریه یسترش و ساخت احساسات مثبت
همانطور که پیش تر ذکر شد احساسات مثبت تمأثیرات بسمزایی بمر
شکلگیری تفکرات و رفتارهای آدممی دارنمد .در ایمن خصموص دکتمر
باربارا فردریکسون نظریۀ گسترش و ساخت احساسات مثبت بر تفکر و
رفتمار آدممی را مطمرح ممیکنمد .نتمایج تحقیقمات وی نشمان ممیدهمد
احساسات مثبت منجر به شمکل گیمری تفکمرات و رفتارهمای نموین در
انسانها میشوند .در این ارتباط تجربۀ احساسمات مثبمت بمه انسمانهما
کمک می کند روابط و ظرفیت های جدیدی را بسازند .بنا بمر تحقیقمات
پروفسور باربارا فردریکسون درنتیجۀ تجربۀ احساسات مثبمت انسمان هما
خالق تر ،اجتماعی تر و سالمت تر خواهند شمد .عمالوه بمر ایمن تجربمۀ
احساسات مثبت سبب می شود انسان ها نسبت به تجربۀ احساسات منفی
مقاوم تر شوند .دکتر فردریکسون درمقالۀ خود درمورد اثرات احساسمات
مثبت بر تفکرو رفتارآدمی بیان میکند ما باید برروی پرورش احساسات
مثبت ،نه تنها به صورت فردی بلکه به صورت اجتماعیکار کنی کمه ایمن
امرخود منجر بهرشد وسالمت روانی افراد وجوامع خواهد شد.
افزون بر آنچه عنوان شد ،دکتر فردریکسون در ارتباط با اثرات تجربۀ
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احساسات منفی بر مغز انسمان هما توضمیح ممی دهمد ،در زممانی کمه
انسان ها احساسات منفی را تجربه می کنند ذهن آن ها محدود و متمرکمز
بر روی یک ماهیت میشود .این فرایند واکنش طبیعمی مغمز ماسمت بمه
احساسات منفی تا درنتیجۀ آن انسان بتواند با خطرهای احتممالی مقابلمه
کند و بقای خود در طبیعت را تضمین کند .در این میان ،اگر فردی مورد
حملۀ حیوانات قرار بگیرد ،احساس ترس و یا نگرانی موجب میشود تا
شخص تنها بر روی خطری که او را تهدید میکند متمرکز شود تا از این
راه او بتواند بهترین روش مقابله با خطر پیش روی را اتخاذ کند .در این
شرایط مادامیکه خطری جدی انسان را تهدید نمیکند ،تمرکمز بمیش از
اندازه بر روی یک قضیه ،درنتیجۀ تجربۀ احساسات منفی ومحدود شدن
ذهن برای وی سودمند نخواهد بود .این مبحث بیشتر مورد توجمه قمرار
میگیرد وقتی نتایج تحقیقات نشان میدهند یک ذهن محدود شده پمس
از تجربۀ احساسات منفی تمایل بیشتری به تجربۀ احساسات منفی دارد.
در این راستا روند طبیعی تجربۀ احساسات منفی میتوانمد آنقمدر اداممه
پیدا کند تا منجر به افسردگی و درنهایت به آسیب رسیدن به فمرد خمت
شود.
پروفسور باربارا فردریکسون توضیح میدهد بنا به نظریه گسمترش و
ساخت ،احساسات مثبت موجب بسط و توسعۀ تفکر انسانها میشموند
و همین طور بسط و توسعۀ تفکر انسان ها منجمر بمه تجربمۀ احساسمات
مثبت بیشتر می شود .از این روی ،تجربۀ احساسات مثبت می تواننمد بمه
شکل یک پادزهر عمل کنند و اثر محدودکنندۀ احساسات منفی بر روی
ذهن را خنثی کنند .بنا به عقیدۀ پروفسور فردریکسمون ایمن احساسمات
مثبت هستند که می توانند انسان را از تجربۀ احساسات منفی متفماوت و
محدود شدن ذهن و درنهایمت افسمردگی نجمات دهنمد .در ایمن ممورد
همانطور که پیشتر اشاره شد مسنله مه این است که انسمان بمه خمود
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اجازۀ انسان بودن بدهد و احساسات منفی را در زمان وقوع آن ها تجربه
کند .اگرچه در این سایه انسان ها نباید اجازه دهند تما احساسمات منفمی
تشدید پیدا کنند و برای مدتی طموالنی منجمر بمه غمگمین بمودن آن هما
شوند.
عالوه این نتایج تحقیق پایاننامهی دکتری نگارنمده نشمان ممیدهمد،
احساسات مثبت منجر به ترشح بیشتر هورمون دوپامین در مغز انسانهما
میشود که این امر به افزایش کارکرد قشر جلویی مغز آنها ممیانجاممد.
عالوه بر این یافتههای پژوهش نگارنده ثابت میکنند ،کارکرد بیشتر قشر
جلممویی مغممز در دانشممجویان عامممل بهبممود دربرنامممهری مزی ،خالقی مت،
تصمی گیری و تعدیل رفتار اجتماعی است و درنهایت به موفقیت بیشتر
تحصیلی آن ها میانجامد .افزون برآنچه ذکر شد عملکرد مضاعف قشمر
جلویی مغز موجب میشود انسانها بین مؤلفههای بیشمتری در واقعیمت
ارتباط برقرار کنند .این مه منجر به افزایش تواناییهای شخص در حل
مسائل مختلف زندگی میشود .در این مورد نتایج تحقیقات متعدد نشان
میدهد وقتی آدمیان درشرایط تجربه احساساتمنفی هستند ،غالبا خار
از محدودۀ تکراری اندیشههایشان قدم برنمیدارند .برای تشمریح بیشمتر
این مبحث به تحقیقی که درادامه توضیح داده شده است توجه کنید.
در مطالعه ای که بر روی پزشکان انجام شد از آنها سؤالی دشوار در
مورد مشکل کلیوی گروهمی از بیمماران پرسمیده شمد .در ایمن تحقیمق
پزشکان به سه گروه تقسی شدند .گروه اول ،افرادی بودند کمه از آنهما
خواسته شد مسنله را حل کنند .گروه دوم ،پزشکانی بودند که برای آنها
سخنرانی در ارتباط با ارزشهای انسانی پزشک بودن انجامشمده بمود و
سپس از آن ها خواسته شده بود تا قضیه را حل کنند؛ و به اعضای گمروه
سوم ،یک شکالت داده شده بود و برایشان چند جوک تعریف شده بود
و سرانجام از آنها خواسته شده بود تا به حل مشکل بپردازند .نتایج این
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تحقیق نشان میدهد گروه سوم که برایشان جوک تعریفشده بود و یک
شکالت خورده بودند و درنتیجۀ آن در حالت احساسی مثبت قرارگرفته
بودند ،در حل سؤال مربوط به مشکل کلیوی بیماران موفقتر عمل کرده
بودند .به شکل مشخص آنها پاس هایی بهمراتب متنوعتر و صحیحتر به
مسنله داده بودند.
بهعالوه تجربهی احساسات مثبمت بما میمزان موفقیمت انسمانهما در
زندگی در ارتباط است .نتیجۀ تحقیق پایانناممۀ دکتمری نگارنمده نشمان
می دهد تجربۀ احساسات مثبت موجب افزایش انگیزۀ دانشجویان بمرای
انجام تکالیف خود ممی شمود کمه ایمن اممر درنهایمت موجمب موفقیمت
تحصیلی بیشتر آنها میشود .دراین باره الزم به ذکر است ،انسمانهمایی
که احساسات مثبت بیشتر راتجربه میکنند بهصورت کلی ازسطح انرژی
باالتری برخوردارند .بهگونهای موازی آنها روابط اجتماعی بهتری را نیز
میسازند زیرا دراکثر شرایط آمادگی الزم برای پذیرش اشخاص دیگر را
دارا هستند .عالوه براین نتمایج مطالعمات نشمان ممیدهمد انسمانهمایی
باتجربۀ احساسات مثبت بهتر ،از نگاه شمخص سموم خموش اخمالق تمر
محسوب میشوند .دراداممه مطالعمۀ انجمامشمده بمرروی اثمرات تجربمۀ
احساسات مثبت برروی راهبها مورد بررسی قرار میگیرد.
مطالعه ارزشممندی در ارتبماط باتجربمۀ احساسمات مثبمت بمر روی
راهب ها انجام شده است ،این تحقیق در سال  2233شروع شد ،در ایمن
سال  271راهبِ که در محدودۀ سنی بیست و دو سالگی بودند و اخیمرا
دورۀ آموزشی خود را به اتمام رسانده بودند بر روی موضوعات متفاوت
مورد مطالعه قرار گرفتند ،در این تحقیمق یکمی از فعالیمتهمایی کمه از
راهب ها خواسته شد تا انجام دهند نوشتن سرگذشت خمود بمود .آنهما
این کار را به مدت چند دهه انجام دادند و درنهایت این اطالعات توسط
روانشناسان مورد مطالعه و تحلیل قمرار گرفمت ،همدف اصملی در ایمن
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تحقیق مشخص کردن عوامل مؤثر بر میزان طول عمر راهبهما بمود .در
این پیوند آن ها زندگینامه ها را بمه چهمار گمروه اصملی (گمروه تجربمۀ
احساسات مثبت بسیار باال ،گروه تجربۀ احساسات مثبت خیلی ک و دو
گروه بین این دودسته) طبقه بندی کردند .در ادامه آن ها افمراد حاضمر در
گروه تجربۀ احساسات مثبت بسیار باال را با افراد حاضر در گروه تجربۀ
احساسات مثبت خیلی ک در ارتباط با متغیر میمزان طمول عممر قیماس
کردند ،در این مورد یافتههای پژوهش نشان میدهد در سن هشمتادوپنج
سالگی ،نود درصد از افراد باتجربۀ احساسمات مثبمت بسمیار بماال زنمده
بودند ،این در حالی بود که تنها سمی وچهمار درصمد از افمراد در گمروه
تجربۀ احساسات مثبت خیلی ک در قید حیات بودند .ایمنیمک تفماوت
معنادار محسوب می شد که نشان می داد ،قوی ترین عامل پیش بینی کنندۀ
طول عمر برای انسانها میزان تجربۀ احساسات مثبت آنها بموده اسمت.
نه سال بعد ،در سن نودوچهار سالگی ،پنجاهوچهار درصد افراد متعلق به
گروه تجربۀ احساسات مثبت باال هنوز زنده بودند ،درحالی که تنها یازده
درصد افراد حاضر در گروه حداقل تجربه احساسات مثبت درقید حیات
بودند .نتایج این مطالعه نشان میدهد میزان تجربۀ احساسات مثبت تنهما
عامل پیشبین کنندۀ طول عمر این راهبها بوده است .در ادامه به اثرات
تجربۀ او لحظات مثبت بر انسانها پرداخته میشود.
ویلیام جیمز در کتاب خود با عنوان تنوع تجربه های الهمی ،در ممورد
لحظات مثبتی صحبت میکند که زندگی انسان ها را تغییر میدهند .برای
توضیح بیشتر همۀ ما لحظاتی را زندگی کمرده ایم کمه در حالمت واالی
تجربۀ احساسات مثبمت قمرار داشمتهایم  .درایمن ممورد آبراهمام ممازلو
می نویسد ،لحظات تجربۀ او احساسات مثبت ،شامل بهتمرین لحظمات
زندگی آدمی می شوند ،این اوقات می توانند شامل شمادترین زممان همای
زندگی انسان ها ،تجربۀ شعف ،هیجمان ،او شمادی ،لحظمات عاشمقانه،
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لحظات عالی هیجان ،عشق مادرانه ،پدرانه ،تجربه تولد فرزند و بسیاری
دیگر از لحظات زندگی باشند .بهعنوان مثال ممکن است این لحظات را
در هنگام خواندن یک کتاب تجربه کرده باشمید و یما در هنگمام گموش
دادن به قطعۀ موسیقی موردعالقهتان ،احساس یکنوایی کاممل بما تجربمۀ
خود کرده باشید .در این پیوند ،یکمی ازدانشمجویان آبراهمام ممازلو ،بمه
کاوش اثرات تجربۀ این لحظات بر زندگی مادرانی کمه فرزنمد خمود را
به تازگی به دنیا آورده بودند پرداخت .نتیجۀ مطالعۀ وی نشان میدهد در
برخی از موارد تجربۀ او احساسات مثبت موجب تغییر در زندگی این
مادران شده است .به صورتمشخص درنتیجۀ این تجربمه ،آنهما اعتمماد
به نفس بیشتری پیدا کرده اند ،خیرخواه تر وبخشنده تمر شمده انمد وسمطح
رضایتمندی آنان از زندگی افزایش پیداکرده است .آبراهام مازلو در ایمن
ارتباط می نویسد ،تجربۀ او اوقات مثبت معموالتأثیراتی را بر رویافراد
دارد که شامل افزایش شجاعت ،افزایش قمدرت درلحظمه عممل کمردن،
هشیاری بیشتراحساسی و آگاهیبیشتر محیطی میشوند .در ادامه برخمی
تکنیکهای افزایش تجربۀ احساسات مثبت مورد تحلیل قرار میگیرند.
تکنیکهای افزایش تجربۀ احساسات مثبت
بنا بر تحقیق آبراهام مازلو ،داشتن یک هدف معنمادار در زنمدگی بمه
تجربۀ احساسات مثبت کمک میکند .بمهعبمارتدیگمر وقتمی انسمانهما
مشغول به انجمام کارهمایی هسمتند کمه بسمیار بمه آن هما عالقمه مندنمد،
احساسات مثبت افزونتری را تجربه خواهند کرد .عالوه بمر ایمن انجمام
امور معنادار منجر به افزایش تجربه احساسات مثبت میشود .در طمرف
مقابل یکی از موانع اصلی درجهت تجربۀ احساسات مثبت زمان اسمت،
به شیوهای مشخص انسانها سخت میتوانند احساسات مثبت را تجربمه
کنند وقتی برای انجام کارهای خود در عجله هستند .بهعمالوه درزممانی
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که آدمیان سطح نگرانی و یا استرس باال را تجربه میکنند احتمال تجربۀ
احساسات مثبت در آنها کاهش پیدا میکند .دراینارتباط نتایج مطالعات
اخیر نشان میدهد تخیل لحظات احساسی مثبت میتواند برای مغز شما
مفید و به ماننمد تجربمۀ لحظمات واقعمی باشمد ،چراکمه در ایمن هنگمام
مسیرهای فعال شدن نورونها بمه هنگمام تجربمۀ واقعمی مجمددا فعمال
می شوند و این امر موجبات تقویمت آن مسمیرهای اطالعماتی را فمراه
میکند .در ادامه نحوۀ ایجاد یک محیط مثبت مورد بررسی قرار میگیرد.
یکی از شرایطی که به تجربۀ احساسمات مثبمت انسمان در زنمدگی
کمک می کند ایجاد محیطی مثبت است .در این راه ،یکمی از روش همای
ایجاد یک فضای مثبت ،استفاده از تصاویر انسان ها و یا مکان هایی است
که شما به آن ها عالقه مند هستید .توصیه ممی شمود هممواره خمود را در
معرض این تصویر قرار دهید ،نکتۀ قابلتوجه این است که حتی اگر این
تصاویر را نبینید ،آنها در ذهن نیمه هشیار شما حضور خواهند داشت و
بر روی تجربۀ احساسات شمما اثمر مثبمت خواهنمد گذاشمت؛ بنمابراین
تصاویر انسان هایی را که به آن ها عالقه مند هسمتید را هممواره بما خمود
داشته باشید .بهصورت مشابه اشیاء الهامبخش را در محیط کار و زندگی
خود نگاه دارید ،این اشیا میتوانند شامل گل و گیاه ،یک نقاشی که شما
به آن عالقه مندید و یا یک مجسمه باشند .این اثرات هنری الزامما نبایمد
گران قیمت و یا مربوط به نقاشان بزرگ باشند ،آنها ممیتواننمد نقاشمی
فرزند شما که برای شما ارزشمند است و یا یک هدیه از سوی یکمی از
دوستان شما باشند .عالوه براین از نقلقولهای الهامبخش استفاده کنیمد
و آن ها را در محل زندگی خود قرار دهید .این نقلقولها ممیتواننمد از
دانشمندان ،نویسندگان و یا شعرای مختلف جهان باشند .افزون بمر ایمن
به موسیقی الهامبخش گوش کنید .فیل ها ،سریالها و یما مسمتندهایی را
تماشا کنید که برای شما الهام بخش هستند و انمرژی و انگیمزۀ شمما را
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برای کار و تالش بیشتر می کنند .تمام این موارد در ایجماد یمک محمیط
مثبت و درنهایت بر میزان موفقیت افراد و سمطح رضمایتمندی آنهما از
زندگی تأثیر بسزایی دارند .در این زمینه قسمت اعظم ایمن تمأثیرات از
طریق اثر آن ها بر ذهن نیمه هشیار انسانها اتفاق میافتند .در این راسمتا
این خاصیت به شکل دیگر نیز عمل ممیکنمد .بمرای تشمریح بیشمتر در
صورتی که ما همواره در معرض دریافمت اطالعمات منفمی باشمی  ،ایمن
اطالعات درنهایت بر روی پذیرش ما از واقعیت اثر خواهند گذاشمت و
درنتیجه سطح رضایتمندی ما از زندگی را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
در پیوند با آنچه در باال ذکر شد ،یکی از اهداف این کتماب افمزایش
تناوب تجربۀ احساسات مثبت است .در این مورد یکمی از راهکارهمای
تجربۀ احساسات مثبت ،اجازۀ انسان بودن فرد به خود ،پذیرش واقعیمت
و در راستای آن پذیرش احساسات منفی است .چراکه اگر ما احساسات
منفی را نپذیری و به خود اجازۀ انسان بودن ندهی  ،بهصورت هم زممان
راههای تجربۀ احساسات را بر روی خود میبندی  ،زیرا احساسات منفی
و مثبت در بسیاری از مموارد در مغمز انسمانهما از مسمیرهای پمردازش
اطالعات یکسان فعمال ممیشموند .ازایمنروی سمرکوب کمردن تجربمۀ
احساسات منفی معموال منجر به قربانی کردن تجربۀ احساسات مثبت نیز
میشود؛ در این نور وقتیکه ما بمه خمود اجمازۀ انسمان بمودن و تجربمۀ
احساسات منفی را میدهی  ،درواقع به تجربمۀ احساسمات مثبمت خمود
کمک میکنی  .در ادامه این مبحث بیشتر مورد تحلیل قرار میگیرد.
پذیرای واقعیت باشید!
یکی از نخستین گامها در جهت افزایش سطح رضایتمندی انسانها از
زندگی پذیرش واقعیت است .در این میان پذیرش احساسات منفی به
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عنوان بخش جدایی ناپذیر از واقعیت از اهمیمت ویمژهای برخموردار
است .اگرچه در فرهنگ کنونی ما افراد به خود کمتر اجازۀ انسان بمودن
را می دهند .اگر به کودکان توجه کنید آن ها به خود اجازه می دهند طیف
وسیعی از احساسات مثبت و منفی را تجربه می کنند .در این صورت در
مورد انسان های بالغ وقتی که نگاه و قضاوت دیگران برایشمان بااهمیمت
میشود ،آنها اجازۀ انسان بودن را از خود ممیگیرنمد؛ و از ایمن جهمت
سطح رضایتمندیشان و همینطور میزان موفقیتشمان در زنمدگی تحمت
تأثیر قرار می گیرد .در این ارتباط همۀ انسانهما نیماز بمه موقعیمتهما و
افرادی دارند تا در مصاحبت با آن ها به خود بیشتر اجمازۀ انسمان بمودن
بدهند .این موضوع در ادامه بیشتر تشریح شده است.
از دیدگاه روانشناختی وقتیکمه انسمانهما یمک پدیمده را سمرکوب
میکنند ،آن پدیده تشدید میشود .در این مورد تصور کنید هرروز صبح
از خواب بلند شوید و به خود بگویید من قمانون جاذبمه را دیگمر قبمول
نخواه داشت و در این سایه توضیح دهید راه رفتن و یما بماال و پمایین
رفتن از پله ها برایتان بسیار مشکل است و تصمی گرفتهاید با رد قمانون
جاذبه به صورت آزاد و رها در فضا حرکت کنید .در مقام عمل شمما بما
این تفکر شاید مدتزمان کوتاهی زنده بمانید چراکه امکان سقوط شمما
از هر ارتفاعی وجود دارد .رویکرد دیگر پذیرش قمانون جاذبمه اسمت و
درک این قانون آنگونه که در طبیعت عمل ممیکنمد .در ایمن بماره فمرد
می تواند بر مبنای قانون جاذبه به ورزشهای مختلف و یا انجام کارها و
فعالیتهای علمی بپردازد .این مه در مورد احساسات منفی انسمان نیمز
صادق است ،احساسات منفی انسان ها ،درست بهاندازۀ احساسات مثبت
جزوی از ذات و طبیعت آدمیان محسوب میشوند .بهعبارتدیگمر همیچ
اتفاق منفی در مورد تجربۀ احساسات منفی (بهمانند ،استرس ،خش و یا
حسادت) وجود ندارند ،در این نور ،مطلبی که اهمیت دارد واکمنش مما
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پس از تجربه این احساسات است .برای تشریح بیشتر انسانها میتوانند
در مقابمل دوستانشممان احسماس حسممادت کننممد و درعمینحممال عملممی
خیرخواهانه و همراه با بخشندگی را برای او انجام دهنمد .ایمن رویکمرد
پذیرش فعال و مختارنۀ احساسات منفی نامیده میشود.
به طریقه موازی خواندن این کتاب و عمل به راهکارهای آن ،بمدین
معنی نیست که دیگر شما احساسات منفی را تجربه نخواهید کرد ،بلکمه
عمل به راهکارهای این نوشتار منجر میشود سیستی ایمنی روانی شمما
قوی تر شود ،بهعبارت دیگمر شمما احساسمات منفمی را در بزنگماههمای
زندگی تجربه خواهید کرد اما این احساسات کمتر از قبل تجربه خواهند
شد و در زمان محک احساسات منفی خیلی سریعتمر بمه حالمت مثبمت
بازخواهید گشت .برای توضیح بیشتر تفاوت انسانهای شاد و انسانهای
غمگین ،این نیست کمه گمروه دوم غمگمین ،افسمرده و یما تحمت تمأثیر
استرس قرار میگیرند و گمروه اول خیمر ،همر دوی ایمن دسمتههما ایمن
احساسات را تجربه میکنند ،اما گروه اول خیلی سریعتر به حالت مثبت
بازمیگردند .در واقع سیست ایمنی روانی گروه اول قمویتمر اسمت .در
این ارتباط یکی از راهکارهای تقویمت و قمدرت بخشمیدن بمه سیسمت
ایمنی روانی اجمازۀ انسمان بمودن فمرد بمه خمود و پمذیرش آگاهانمهی
احساسات خویش است .این امر در کالم ممانترت بمهخموبی بیمانشمده
است" :خدایا به من آرامشی عطا کن تا آن چیزی را که نمیتوان تغییمر
ده را بپذیرم ،شجاعتی که تغییر ده آنچه را که میتوان و خردی کمه
تفاوت بین ایندو را درک کن  ".همانطورکه پیشترذکر شد خوشبختانه
بخش زیادی از این خرد میتواند حاصل مطالعه ،تحقیق ،دروننگمری و
کسب تجربیات نوین باشد؛ در این نور به خمود اجمازه انسمان بمودن را
بدهید چرا که شما شایسته آن هستید .در ادامه برخی تکنیکهمای ممؤثر
در راستای مواجه شدن بااحساسات منفیمورد بازنگری قرار میگیرند.
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تکنیکهای مواجهشدن با احساسات منفی
ممکن است این سؤال در ذهن شما ایجاد شود که در هنگام تجربهی
احساسات منفی چه باید کرد .در تالش برای پاس به این سوال در ادامه
برخی تکنیکهای مواجه با احساسات منفی مورد بررسی قرار میگیرند.
در این پیوند تکنیک نخست تغییر قاببندی شخص از واقعیمت اسمت.
برای توضیح بیشترریچارد برانسون (کارآفرین و سرمایهگذار) اعتقاد دارد
فرصتها در دل مشکالت نهفته هسمتند .در ایمن خصموص او توضمیح
میدهد ،حل مشکل،خود موفقیت است .دراین زمان پرسیدن این پرسش
که چه فرصتی برای رشد در شرایط دشوار فعلی وجمود دارد از اهمیمت
برخوردار میشود؟ بهعبارت دیگر اگر انسمان شمرایط بسمیار سمختی را
پشت سر می گذراند ،شاید بتوان از نقطهنظر ریچارد برانسون به واقعیت
نگاه کرد و شرایط مختلف را بهعنوان زمینهای برای رشد قلمداد کرد.
عالوه بر این تکنیک دیگر درمواجهه با احساسات منفمی توجمه بمه
تصویر بزرگ است .دقت به این مطلب که آیا واقعا رخدادی کمه اتفماق
میافتد حائز اهمیت است .ریچارد کارل سون در کتاب خود مینویسمد،
"برای موضوعات کوچک زیاد حرص نخورید و تمام موضموعات ایمن
جهان موضوعاتی کوچک هستند ".دراینارتباط شاید نه تمام اتفاقات اما
مطمننا بسیاری از مسائل که در زندگی موجب نگرانی انسانها میشوند
مشکالتی کوچک هستند .در این راه پرسیدن این سؤال مه اسمت ،آیما
درطی یک سال آینده این قضیه برای من اهمیت خواهد داشت .به شکل
مشابه پرسیدن سؤاالتی به مانند آیا دریمک مقیماس بمزرگ ایمن مبحمث
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
دیگر این پرسش این است که آیما واقعما اتفماقی درایمن زنمدگی حمائز
اهمیت است؟ آیا افسرده بودن و نماراحتی ممن کمکمی بمهحمل مشمکل

معجزۀ روانشناسی مثبت 211

میکند؟ دراینارتباط دکتر تل بن شهر توضیح میدهد بلموغ روانمی ،بمه
معنای توانایی فرد برای تغییر هشیارانهی رویکمرد خمود بمه واقعیمت و
حضور در لحظه است .بهعبارتدیگر بلوغ روانی به معنای توانمایی فمرد
برای گام رو به عقب برداشتن و به تصویربزرگ نگاه کردن است .افزون
بر آنچه ذکر شد راهکار دیگر درجهت مواجه با احساس منفی(تجربیات
تل ) نوشتن درمورد آنهاست .در این راستا در اداممه مطالعمهی جیممی
پنی بیکر در مورد اثر یادداشت برداری رخدادهای تل روزانه در جهمت
مواجهشدن با احساسات منفی موردتحلیل قرار میگیرد.
جیمممیپنممی بیکممراز دانشممگاه تگممزاس ،تحقیقممی را بممر روی تممأثیر
یادداشت برداری رخدادهای تل روزانه در افمزایش سمطح رضمایتمندی
انسان ها از زندگی انجام داد .بهصورت مشخص او ،افراد مختلمف را در
چهار روز متوالی مورد بررسی قرار داد .درهریک از روزها از مخماطبین
تحقیق خواسته شد تا پانزده دقیقه را به نوشتن در مورد سمختتمرین و
تل ترین تجربیات خود بگذرانند .درایمنارتبماط دسمتورالعمل آزممایش
اینگونه بود« :به شکل مدون در مورد ناامید کنندهترین تجربیات زندگی
خود بنویسید .در این مورد نگران اشتباهات گرامری و یا امالی صمحیح
کلمات نباشید ».دکتر پنی بیکر به شرکتکننمدگان در تحقیمق گفمت :در
نوشته های خود ،عمیق ترین تفکرات و احساسات خود را مورد بمازبینی
قرار دهید ،موضوعاتی که درمورد آن ها شروع به نوشتن ممیکنیمد بایمد
رخدادهایی باشند که بسیار بر روی شما تمأثیر گذاشمتهانمد .بمهصمورت
ایدهآل ،این رویدادها باید حوادثی باشند که درمورد آنها بما همیچکمس
سخن نگفته اید .درنهایت به شرکتکنندگان در این تحقیق گفتهشده کمه
هچکس نوشتههای آنها را نخواهد خواند و آنها میتوانند نگارشهای
خود را محفوظ نگاه دارند .در ادامه به تعممق نتمایج مطالعمه پنمی بیکمر
پرداخته میشود.
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وقتی نتایج مطالعهی پنی بیکر مورد ارزیمابی قمرار گرفمت ،در آغماز
ناامیدکننده بودند ،چراکه یافتههای تحقیق نشان میداد در طی چهار روز
آزمایش سطح نگرانی افراد حاضر در مطالعه افزایش پیداکرده اسمت .بما
وجود این با پایان زمان تحقیق (چهار روز) و انجام مجدد اندازهگیریها
نتایج نشان میدادند که سطح نگرانی شرکتکننمدگان کماهش پیمداکرده
است و به سطح پایین تری از زمان شروع تحقیق رسیده است .بهصورت
موازی نتایج این تحقیق نشان میدهد در طول سال بعد از انجام تحقیمق
سطح سالمت شرکتکنندگان در تحقیق بهبود یافتمه اسمت .بمه عبمارت
دیگر سیست ایمنی روانی این اشخاص قویتر شده بمود؛ و بمهصمورت
کلی این افراد درحالت بهتر احساسی قرار داشمتند ،شمادابتمر بودنمد و
نیکیاب تر شده بودند و حضور بهتر و بیشتری در اجتماع داشتند .هممۀ
این ها تنها پس از نوشتن در مورد تل ترین و نامید کنندهتمرین اتفاقمات
زندگیشان درطی چهار روز ر داده بود؛ اما سؤال اینجاست که چگونه
این امر امکانپذیر است .درتوضیح باید گفته شود ،نتایج مطالعات متعدد
مغز انسانها نشان می دهد احساسات منفی و مثبت از طریمق مسمیرهای
یکسانی در مغز فعال میشوند .بهعبارت دیگر اگر ما احساسات منفی را
سرکوب کنی  ،دراکثر اوقات قابلیت تجربۀ احساسات مثبت را نیز از بین
خواهی برد .به روال مشابه شرکتکنندگان در آزممایش در زممان انجمام
تحقیق و در مدت چهار روز به خود اجازۀ تجربمۀ احساسمات منفمی را
دادند ،در این ارتباط آن ها مسمیرهای بمن بسمت احساسمی خمود را بماز
کردند .این امر درگذر زمان باعث شده بود این افمراد احساسمات مثبمت
بیشتری را نیز تجربه کنند.
مبحث مه دیگری که پنی بیکر در مورد آن صحبت میکند ،انسجام
معنایی است .او تشریح میکند افرادی که بیشتر از همه از مطالعمه سمود
بردند ،اشخاصی بودند که از نتیجهگیریهای متعدد استفاده کرده بودند و
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یادداشت های خود را با استنتا از اتفاقهای ر داده بمه اتممام رسمانده
بودند .او توضیح میدهد این افراد با این کار نوعی انسجام معنمایی را از
تجربۀ خود ایجاد میکردند ،آن ها از موضوعی معنما سماخته بودنمد کمه
شاید در قبلتر بیمعنی و مبه جلوه میکرد .بهعبارت دیگر آنهما یمک
داستان در حول تجربۀ خود ایجماد ممیکردنمد و دیگمر آن تجربمۀ تلم
برایشان مجموعهای از اطالعات ازه گسیخته و مبه نبمود و تبمدیل بمه
یک قصۀ منسج شده بود .در این پیوند نکتۀ مه این است که انسان ها
معموال قصهها را به یاد میآورند .چراکه یک داستان یک کلیت منسمج
است ،بهعنوان مثال اگر به شما مجموعهای از یکصد کلممۀ اتفماقی داده
شود تا آن ها را به خاطر بسپارید .احتمال اینکمه شمما آن کلممات را بمه
خاطر آورید بسیار ک است ،اما اگر برای شما یک قصۀ یک صد کلمه ای
خوانده شود بهاحتممالزیماد آن سرگذشمت را بمه خاطرخواهیمد سمپرد؛
بنابراین روایت زندگی به رونمد قصمه هما بمه مما کممک ممیکنمد بهتمر
موضوعات مختلف را درک کنی .
در کالم پنی بیکر ،انسانها به متمد طبیعمی بمه دنبمال معنما سمازی و
نتیجه گیری از رویدادهای متفاوت زندگی هستند این مه به آنها کمک
می کند احساس کنترل و قابلیت پیشبینی را در زندگی خود را افمزایش
دهند .مطلب قابل تأمل در یادداشتبرداری روزانه این است که افراد بما
این کار ،از اتفاقات بمدی کمه برایشمان افتماده معنما سمازی ممیکننمد و
میتوانند چرایی آن را درک کنند و از آن رخداد عبمور کننمد .بمهعمالوه
نتایج تحقیق باال نشان میدهد در این آزمایش ه آقایان و ه بمانوان از
مزایای پژوهش بهرهمند شدهاند؛ اما مردها در این تحقیق بیشتر از زنهما
از فواید آن بهره بردهاند .علت این مطلب میتواند این حقیقت باشد کمه
بهصورت کلی زن ها بیشتر و راحت تر از مردهما در ممورد مشکالتشمان
صحبت میکنند .چراکه از نظر فرهنگی صحبت نکردن ممردان در ممورد
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مشکالتشان نشانۀ قدرتمند بودن آن هاست ،به عبارت دیگر اینکه آقایمان
به خود اجازۀ انسان بودن را بدهند نشانۀ ضعف محسوب می شود .شاید
به همین علت باشد که نتمایج مطالعمات متعمدد نشمان ممیدهمد مردهما
بهصورت کلی از زنها بیشتر از ازدوا کردن سود میبرند.
درنهایت همانطور که پیشتر ذکر شد مه تمرین راهکمار در هنگمام
تجربهی احساسات منفی اجازۀ انسان بودن فمرد بمه خمود اسمت .بمرای
توضیح بیشتر انسان باید احساسات خویش و واقعیمت را بپمذیرد و بمر
روی نمود احساسات منفی در بدن توجه کنمد .درایمن ارتبماط موضموع
اساسی در ارتباط باتجربه احساسات منفی این اسمت کمه شمخص بایمد
نسبت به نشانه های بدن خود در هنگام تجربۀ احساسات منفی بمهماننمد
استرس و یا نگرانی حساس باشد .این نشانهها میتوانند بهماننمد حالمت
التهاب در شک  ،درد در گلو ،پاها و یا شانه ها باشند .در این شمرایط در
زمانی که التهاب و یا ناخوشی را در یکی از اندامهای بمدن خمود حمس
کردید ،بهجای تفکر نسبت به احساسات خمود و پرسمیدن سمؤالهمایی
به مانند چرا من نگران هست و یا امیدوارم این درد تشدید پیدا نکند ،در
کمترین زمان ممکن توجه خود را به بدن خود معطوف کنیمد؛ و سمپس
درد و یا حالت غیرطبیعی را که درهریک از اندامهای خود ممکن اسمت
حس کنید را کامال پذیرا باشید .بهصمورت مشمخص انقبماض عضمالت
خود و یا حرکت درد را در اندامهای خود رصد کنیمد .همدف از انجمام
این کار درک حضور فیزیکی احساس در اندام انسمان اسمت .ایمن کمار
سبب میشود ذهن آدمی نسبت به کانالهای اطالعاتی در مغز که منجمر
به درک واقعیت همراه با درد میشوند آگاهی پیدا کنمد و بما تمرکمز بمر
روی محل درد به حل مشکل کمک کند .در این راستا فمرد بمه توانمایی
طبیعی بدن برای حل دشواریها روی ممیآورد .در اداممه ایمن راهکمار
بیشتر توضیح داده شده است.
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برای اکثر مشکالتی ذهنی که آدمیان با آن مواجه میشود ،بدن انسان
قابلیت حل مشکل را دارد و شما نباید هیچ کاری را انجام دهید .درست
بهمانند بریدگیها و آسیبدیمدگی همای کموچکی کمه بما آنهما مواجمه
می شوید .به صورت موازی این دقیقا همان کاری است کمه انسمان بایمد
نسبت به تجربۀ احساسات منفی انجام دهمد ،در ایمن ارتبماط بمه جمای
تمرکز بر روی احساسات منفی ،تفکر نسبت به آن ها و تجزیه و تحلیمل
آن ها ،بهترین روش غالبا این اسمت کمه توجمه خمود را بمه بمدن خمود
بازگردانید ،بنابراین پذیرش احساسات منفی و همینطور مشاهدۀ نممود
آن ها در بدن خود بهترین درمان است .در این شمرایط وقتمی انسمان هما
احساسات منفی را تجربه می کنند و آن ها را می پذیرند ،سیسمت دفماعی
بدن فرد بهگونهای خودکار به دفاع از خود و درمان مشمکل ممیپمردازد.
نکتۀ کلیدی در انجام این فرآیند و ایجاد آرامش مجدد در بمدن ،تممرین
کردن است .این مبحث در ادامه بیشتر توضیح داده شده است.
در پیوند با آنچه در باال ذکر شد ،برای تمرین افزایش میزان هشیاری
فرد نسبت به اندام های مختلمف بمدن ،اولمین گمام مشماهدۀ انمدامهمای
گوناگون در حالت آرامش است .در این شرایط وقتی که انسان در حالت
التهاب قرار می گیرد و احساسات منفی را تجربه می کند ،آمادگی الزم را
خواهد داشت تا دقت خود را به اندامهای خود معطوف کند .این فرآیند
بهصورت مشابه در مورد تمرکز آدمی نیز صدق ممیکنمد .در ایمن میمان
وقتی انسان ها تمرکز خود را از دست میدهند درنتیجمۀ تممرین مراقبمه
می توانند توجه خود را مجددا به اولویت ها بازگردانند .دراین مورد کاری
که مراقبه با ذهن هشیار آدمی میکند این اسمت کمه دقمت انسمان را بمه
حضور در لحظه بازمیگرداند؛ در این ارتباط عکس العمل انسان مبنی بر
عنایت به بدن و خود گاهی وی نسبت به تفکراتش ،میتواند بمرای وی
مفید واقع شود .درادامه تأثیر مراقبه بهعنوان جزئی دیگراز اکسیر افزایش
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سطح رضایتمندی از زندگی مورد توضیح قرار میگیرد.

مراقبه کنید!
همانطور که پیش تر ذکر شد جمز سموم از معجمون افمزایش سمطح
رضایتمندی از زندگی مراقبه است .مراقبه در مقام عمل راهکار تمرکز بر
تنفس است .در این زمینه پایۀ بسیاری از روش های مراقبه تنفس عمیمق
است .بهعبارتدیگر مراقبه تمرین تنفس بهمانند کودکان و انتقال هوا بمه
شکل کامل به شک و سمپس رهما کمردن آرام آن نفمس اسمت .در ایمن
وابستگی نتایج تحقیقات متعدد نشان میدهد انسانها با روی آوردن بمه
نفسهای عمیق خود میتوانند آرامش را در دنیای شلوغ و ماشینی امروز
به خود بازگردانید .همانطور که پیشتر توضیح داده شد جس انسمان و
احساسات وی بر روی یکدیگر اثری متقابل دارند .برای توضمیح بیشمتر
درنتیجۀ تجربۀ احساسات منفی شکل تنفس آدمی به نفس های کوتماه و
سطحی تغییر میکند .بهصورت موازی درنتیجۀ نفسهای بریده و کوتماه
انسانها بیشتر در مقابل تجربۀ احساست منفی آسیبپذیر ممیشموند .در
طرف مقابل نتایج تحقیقات متعدد نشان ممی دهمد یکمی از راهکارهمای
افزایش تجربۀ احساسات مثبت ،میزان تنفس عمیق فرد در طول یک روز
است .در این خصوص هاربرت بنسن توضیح می دهمد :انسمانهما تنهما
بهاندازۀ سه نفس عمیق تا ارمش در لحظه فاصله دارند .در اداممه اثمرات
مراقبه بر مغز انسانها مورد تحلیل قرار میگیرد.
محققانی چون ریچه دیویدسون از دانشگاه ویسکانسین ،جان کابیت
زین از دانشگاه ووستر و هابرت بنسون و پوول اکممن ،از دانشمگاه یمو
سی اس ،مغز انسانهایی را که بمرای ممدت طموالنی مراقبمه انجمام داده
بودند را مورد مطالعه قرار داد .در این زمینمه اولمین مؤلفمهای کمه آنهما
موردبررسی قراردادند نسبت فعالیت سمت چپ به راست قشر جلمویی
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مغز بود ،دراینپیوند نتایج مطالعات پیشین نشان میدهند ،انسانهایی که
فعالیت بیشتری در قسمت سمتچپ قشرجلویی مغمز خمود دارنمد در
قیاس با افرادی که فعالیت بیشتری در قسمت راسمت قشمرجلویی مغمز
خود دارند ،بهصورت کلی انسانهای شادتری هستند .بهصورت مموازی
نتایج مطالعات نشان می دهد افرادی که در یک تصمادف قسممت چمپ
قشر جلویی مغز آنها آسیب دیده است ،در اکثر موارد به افسردگی مبتال
میشوند .در مقابل انسانهایی که آسیبی را درسمت راست قشر جلمویی
مغز خود تجربه کردهاند تبدیل به انسانهایی شادتری شدهاند .نتایج ایمن
تحقیق نشان میدهد درافرادی که عمل مراقبه را بهصورت مدون انجمام
داده اند نسبت کارکرد سمتچپ قشرجلویی مغمز بمهسممت راسمت آن
بسیار باالبوده است .عالوه بر ایمن ،ایمن افمراد تما حمدزیادی بمهتجربمۀ
احساسات مثبت حساس بودند و در مقابل تجربمۀ احساسمات منفمی از
خود مقاومت نشان می داده اند .به طریقه مشابه ایمن اشمخاص در ممورد
شوک گرفتن از اتفاقات گوناگون خیلمی پایمدار بودنمد .دانیمل گمولمن
دراینارتباط می نویسد ،هرچه میزان عکس العمل فرد به یک کنش بیشتر
باشد ،احتمال تجربۀ احساسات منفی در وی بیشمتر خواهمد بمود .جمان
کابت زین در این باره بیان میکنمد ،عممل مراقبمه ممی توانمد بمهکشمف
قلمروهای عمیق آرامش بیانجامد که مسیر آن از بدن انسان ،ذهن وی و
تنفسش می گذرد .نتیجۀ تحقیقات متعدد نشان ممی دهنمد مراقبمه باعمث
تغییر شکل در مغز انسان وهمین طور تغییر درروش کارکرد مغز می شود.
در ادامه به بازنگری مطالعهی جان کابیت زین بمر روی تمأثیرات مراقبمه
پرداخته میشود.
اثرات مراقبه برافزایش سح راایتمندی از زندیی
جان کابیت زین ،اثرات مراقبه به مدت چهلوپنج دقیقه درطی هشت
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هفته بر روی افراد مختلف مورد بررسی قمرار داد .درایمن مطالعمه او
شرکت کنندگان در تحقیق را به دو گروه متفاوت تقسی کمرد .بمه گمروه
اول اطالع داده شد که شما در لیست انتظار قرار گرفتهاید و باید منتظمر
بمانید تا در مطالعه شرکت داده شوید .گروه دوم اما سممینار را بمه روال
چهل وپنج دقیقه مراقبه در روز شروع کردند .سپس در این مطالعه افمراد
حاضر در گروه اول با افراد حاضر در گروه دوم با توجه به میزان تجربۀ
نگرانی آنها مورد قیاس قرار گرفتند .نتایج مطالعمۀ وی نشمان ممیدهمد
سطح نگرانی افرادی که مراقبه را انجام داده بودند به میزان قابلتموجهی
کاهش پیداکرده است .دکتر جان کابیت زین پسازآن سطح رضایتمندی
از زندگی شرکت کنندگان دوگروه را با یکمدیگر ممورد قیماس قمرارداد.
نتایج تحقیق نشان می دهدکمه اعضمای گمروه دوم درشمرایط احساسمی
بهتری قرار داشتند .دراین ارتباط او بهنسبت کارکرد سمتچپ به راست
قشرجلوییمغز اعضای گروه دوم دقت کمرد .یافتمههمای تحقیمق نشمان
میداد ،تفاوت معنیداری درنسبت کارکرد قشرجلویی سمت چپ بهقشر
جلویی سمت راست مغز شرکت کنندگان وجود دارد .این موضوع خمود
توضیح دهندۀ اختالف درسطح رضایتمندی از زندگی شرکت کنندگان در
پژوهش بود .نتایج این تحقیمق بیمان ممیکردنمد کمه چهملوپمنج دقیقمه
مدیتیشن بهمدت هشت هفته باعث میشود نحوۀ کارکرد مغزتغییر کنمد.
دراین میان مراقبه سبب میشود انسان ها نسمبت بمه تجربمۀ احساسمات
مثبت حساستر و نسبت به تجربۀ احساسمات منفمی مقماومتمر شموند.
دکترهربرتبنسمون از دانشمکدۀ پزشمکی دانشمگاه هماروارد در ارتبماط
بامطالعه باال می نویسد" :انجام مراقبمه بمه ممدت پمانزده دقیقمه در روز،
می تواند بسمیاری از نتمایج مطالعمه دکتمر جمان کابیمت زیمن را تکمرار
کند".درادامه تأثیرات مراقبه برسالمت جس مورد بررسی قرارمیگیرنمد.
بهعالوه مراقبه بر روی سالمت جس انسانها نیز اثر مثبت میگذارد.
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برای تشریح بیشتر ،دکتر جان کابت زین به افمراد حاضمر در همر دو
گروه مطالعه باال باکتریهای سرد تزریق کرد .وی عالقهمند بود تا نحموۀ
عملکرد بدن افراد حاضر در دو گروه را در مواجهمه بما ایمن شمرایط بما
یکدیگر مورد قیاس قرار دهد .نتایج تحقیق نشان میدهد سیست دفماعی
بدن افرادی که مراقبه انجام داده اند ،به اندازۀ معناداری از گروه دیگر کمه
منتظر شروع دورۀ سمینار بودند قوی تر شده است .دراین ارتباط نگارنده
با اکرام توصیه میکند به مطالعه خود بپردازید ،تجربیات شخصمی خمود
را ورق بزنید ،جایی درمیان خطوط خاطرات خود حتما به این موضموع
اندیشیدهاید که درزمانی که آرامش بیشتری داشمتهایمد کمتمر نسمبت بمه
بیماریهای مختلف آسیبپذیر بودهاید و در زمانی که سمطح نگرانمی و
یا استرس باال را تجربه میکردهاید آسیبپذیری شما نسبت بمه اممراض
متفاوت بهمراتب افزایش پیمداکرده اسمت .در ایمن زممان مراقبمه سمبب
میشود سیست ایمنی روانی انسان بسیار مقاومتر شود و برگشتپمذیری
فرد از حالت تجربۀ احساسات منفی به مثبت تسریع پیدا میکند.
افزون بر این مراقبه در موقعیتهای متعددی مورد مطالعه قرارگرفتمه
است .یکی از این شرایط بررسی تأثیر مراقبه بر روی افراد رهمایی یافتمه
از افسردگی است .دراینارتباط از موضموعات حمائز اهمیمت در ممورد
انسانهای رهایی یافته ازافسردگی این است که فردی که دچار افسردگی
شده است ،پس از درمان احتمال دارد به حالت افسردگی خود بمازگردد.
در این میان وقتیکه شخص افسردگی را مکرر تجربه ممیکنمد ،احتممال
اینکه مجددا به حالت افسردگی بازگردد بیشتر خواهد شد .در این مورد
نتیجۀ مطالعهی اثر مراقبه بر روی انسانهای وارسته از افسمردگی نشمان
می دهد ،انجام مراقبه باعث می شود تا احتمال تجربمۀ مجمدد افسمردگی
برای این افراد به میزان پنجاه درصد کاهش پیدا کند .در ادامه با توجه
به اهمیت این مبحث روش عملی مراقبه آموزش داده میشود.
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آموزش عملی مراقبه
لطفا بر روی یک صندلی بنشینید ،شکل نشستن شما باید بمه نحموی
باشد تا عضالت کمرشما پشتی صندلی را لمس کنند ،در این حالت کف
هر دو پای شما باید زمین را لمس کنند .سعی کنید احساس راحتمی بمر
روی صندلی داشته باشید ،اگر احساس آسودگی بر روی صندلی داریمد،
لطفا چش های خود را ببندید ،نفس عمیقی بکشمید ،دقمت خمود را بمر
روی تنفس خود بیاورید ،ورود هوا را بهمجاری تنفسی خود را احساس
کنید و بهصورتی آرام و کند بازدم را انجام دهید ،مجمددا ایمن عممل را
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
عنایت کنید .اگر ذهن شما سعی کرد به موضوعات متفاوتی توجه کنمد،
مجددا تمرکز خود را معطوف به تنفس خود کنید ،درحالیکه چشمانتان
بسته هستند به اندام های متفاوت بدن خود به نوبت توجه کنید ،آگماهی
خود را معطوف به چشمان خود کنید ،به بینی خود دقمت کنیمد ،گمردن
خود و عضالت قفسۀ سمینه خمود ،سمپس توجمه خمود را معطموف بمه
عضالت کمر خود کنید ،به پاهای خود بپردازید و به نفس کشیدن اداممه
دهید ،نفسهای عمیق و بلند و سپس رها کردن نفس ها به صمورتی آرام
را در دستور کار خود قرار دهید .درحالیکه به اندامهای متفماوت خمود
روی میآورید ،به اندامی دربدن خود عنایت کنید کمه نسمبت بمه سمایر
اندام هایتان منقبض تر است ،ممکن است عضمالت دهمان و فمک شمما،
عضالت گردن ،شانه ها ،عضالت شک و یما احتممال دارد زانوهما و یما
پاهای شما باشند که شما در آن ها کمی احساس ناراحتی ممیکنیمد .بمر
روی آن اندام که قدری در آن احساس ناراحتی می کنیمد تمرکمز کنیمد،
نفس عمیقی بکشید و همینطور که نفس خود را رها میکنید ،فشمار را
از روی آن عضله بردارید و بگذارید آن اندام راحت باشد ،نفمس عمیمق
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دیگری برای آن اندام بگیرید و با رها کردن نفس خود آن عضمله را نیمز
رها کنید .تمرکز خود را به نفس های خمود بازگردانیمد ،دمهمای عمیمق
بگیرید و با بازدم های طوالنی همراه با آرامش نفس خود را بهآرامی رها
کنید؛ و سپس در انتهای بازدم خود بهآرامی چشمانتان را بازکنید.
برگزیدۀ ارزشمند در مورد آموزش عمل مراقبه این است کمه تممامی
انسانها توانایی تنفس عمیمق و متمرکمز کشمیدن را دارنمد امما درطمول
سال ها به علت تجربۀ باالی احساسات منفی و عدم وجود شرایط بهبود
و با انباشته شدن روزافزون فشارهای زندگی بر روی آنها و همینطمور
سرعت فزایندۀ زندگی مدرن ،شکل تنفس آدمی دچار تغییر شده اسمت.
در این شرایط انسانها باید محدودیتها را کنار بزنند و به سمطح ذاتمی
تمایل خود به تنفس عمیق بازگردند .در ایمن زممان نگارنمده بما احتمرام
توصیه میکند به شکل متناوب درطول یک روز فرصتهای یکدقیقهای
کسب آرامش را به خود دهید .در این راستا در فاصله یک دقیقمه شمش
نفس عمیق بگیرید و دم و بازدم آهسته و متمرکز را انجام دهید .با یمک
دقیقه مراقبه در صبح و سپس یک دقیقه در عصر این کار را شروع کنید
و در ادامه این میزان را بهمرور افزایش دهید .این کار میتوانمد نتمایجی
فراتر از سطح انتظار شما بر کیفیت زندگیتان داشته باشد .این دقمایق را
دقایق حیاتبخش نامگذاری کنید ،چراکه شما باتجربۀ بهتمرین لحظمات
زندگی خود تنها یک دقیقه فاصله داریمد .درایمن پیونمد پرسشمی کمه از
اهمیت برخوردار میشود این است ،آیا این اجازه را به خود ممیدهیمد؟
آیا به خود اجازه میدهد هرلحظه در انتظار تجربمهای نمابتمر باشمید و
نیکوییها را جستوجو کنید؟ دکتر اندرو وایل دراینارتباط مینویسمد:
اگر من بخواه توصیه های را برای زندگی سال تر و شادابتر خالصمه
کن  ،می توان تنها به یک نکته بسنده کن  ،راهکمار تمنفس عمیمق را بمه
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درستی بیاموزید .در ادامه به بررسی جز چهارم از اکسیر افزایش سطح
رضایتمندی از زندگی پرداخته میشود.
نیک یاب باشید!
بهصورت کلی میتوان انسانها را به دو دستۀ نیک یاب و عیبیماب
طبقهبندی کرد .بر مبنای واقعیت یکسان این صفتهای شخصیتی منجمر
به شکلگیری باورها و ارزشهای متفاوت در افراد میشوند که درنهایت
به مثبت اندیشی و یا منفی نگری آنها ممیانجامنمد .صمفت شخصمیتی
عیبیاب شامل افرادی می شود که همواره بر روی موضموعاتی متمرکمز
هستند که نقص دارند .بهعبارتدیگر آنها در شرایط گوناگون تنهما بمر
روی مشکالت متمرکز میشوند .نکتۀ مه درمورد انسانهای عیبیماب
این است که آنها حتی در بهشت نیز مشکالت را پیدا خواهند کرد .این
اشخاص به مرور شروع به ساخت این باور میکنند که بهصورت مستقل
نسبت به کاری که انجام می دهند واقعیت بیرونمی هممواره بمرای آنهما
وحشتناک خواهد بود .بهعنوان مثال آنها میپذیرند بیتوجه نسمبت بمه
شغلی که انتخاب کنند همواره یک رئیس تندخوی خواهند داشت؛ و یما
بیتوجمه بمه اینکمه آنهما چمه شمریکی را در زنمدگی خصوصمیخمود
برمی گزینند شریک احساسی آنهما هممواره بمی مالحظمه خواهمد بمود.
بهصورت مشابه آنها معتقدند مه انتخاب رستوران متفاوت نیست ،مه
این است که خدمات رستوران همواره نامطلوب خواهند بمود .بمه زبمان
استعاری آنها همواره ساندویچ کره بادامزمینی و مربای خود را درسمت
می کنند که البته اصال به آن عالقهای ندارند .درنتیجۀ این رویکمرد ،ایمن
افراد یاد میگیرند چگونه در موقعیتهای متفماوت درمانمده باشمند و از
کار و تالش و پیگیمری اهمداف و رؤیاهمای خمود دسمت بکشمند؛ کمه
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درنهایت این امر باعث میشود آیندۀ آن ها تحت تمأثیر قمرار بگیمرد .در
ادامه ویژگیهای انسانهای نیک باب مورد تفحص قرار میگیرند.
تحقیق انجامشده توسط جولیان بوار در دانشگاه یو سی ال ای نشمان
میدهد افراد نیکیاب ،برخالف اشخاص عیبیاب ،بر روی فرآیندهایی
تمرکز میکنند که صحیح کار میکنند ،بهعبارت دیگرانسانهای نیکیاب
بر روی قسمت مثبت زندگی متمرکز میشوند ،آنها بما نگماه کمردن بمه
ابرهای سیاه ،تشعشع نقرهای نور را درمیان کبودیها میبینند .انسانهای
نیکیاب ،معجزه را در میان اتفاقات عادی زندگی جستوجو ممیکننمد.
در این سایه موضوعی که این کتاب سمعی دارد بمه آن اشماره کنمد ایمن
است که نوع نگاه ما به واقعیت تا حدود زیمادی بمر روی شمکلگیمری
واقعیت تأثیرگذار خواهد بود .به عبارت دیگر انسانها در گذر زممان بما
سنگ های تراش نخورده از واقعیت روبرو میشوند سؤال اینجاست کمه
آیا این سنگها را هشیارانه میتراشید و آنها را تبدیل به یک مجسمهی
زیبا می کنید و یا نابخردانه آنها را به مانند یک مانع بمزرگ بمرای خمود
شکل میدهید .دراین نور انسانها در ساخت واقعیت زنمدگی خمود ،بما
سرنوشت خود و رخدادهای اجباری آن همکار هسمتند و هم زممان بمه
خلق واقعیت نیکوتر و یا معیوبتر زندگی خود مشغولاند.
افزون بر آنچه ذکر شد ،آن هاربیسون در ارتباط با بحرانهای زندگی
مینویسد هرگمز نگذاریمد یمک آشمفتگی در زنمدگیتمان ،تلمف شمود.
بحرانهای زندگی ظرفیتهای رشد و نمو را درخود پنهان دارند .تحقیق
انجام شده توسط وورن بنث نشان می دهمد کمه تممام افمراد مموفقی کمه
رهبری پروژه های متفماوت و بمزرگ را برعهمده دارنمد ،شمرایط بسمیار
سختی را در طول دوران مدریت خود تجربه کردهاند .اکثر انسمانهما در
طول زندگی خود تالط ها را تجربه میکنند اما انسانهای خاصی هستند
که میتوانند محسنات را در یک ناآرامی بیابند و درنتیجۀ آن رشد کننمد.
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این اشخاص می توانند بهترین را از یک مخاطره برای خود رق بزنند؛ و
این برداشت تفاوت دارد با نظرگاه افرادی کمه تسملی اتفاقمات زنمدگی
خود میشوند و تحت تأثیر آنها قمرار ممیگیرنمد .در اداممه بمهروشمنی
رویکرد یکی از نمونههای برجستۀ انسانهای نیک یاب در طمول تماری
پرداخته میشود.
یکی از افرادی که بهعنموان الگموی یمک انسمان نیمکیماب شمناخته
میشود ،نلسون ماندالست (مادیبا) ،در سال  1666خان اپرا وینفمری در
یک مصاحبه تلویزیونی از مادیبا میپرسد .آقای ماندال شما بیستوهفت
سال را در زندان سپری کردید و درآنجا موردشکنجه وظل قرارگرفتهاید
وسپس آن تجربه را بدون آنکه آسیب روحی شدیدی ببیند ترک کردیمد
و ورای آن تبدیل به انسانی شدهاید که میتواند بخشش و گذشت را در
میان سایر انسان ها ترویج کند .مصاحبه کننده سپس ادامه میدهد من بمه
خاطر میآورم که شما به من گفتید که میزان تنفمر مما (ممردم افریقما) از
ظال آنقدر زیاد است که نمی توانی ارزش صحبت کردن بما او را درک
کنی  .خان وینفری سپس میپرسد شما در چه مرحلهای متوجمه شمدید
که باید خش و تنفر خود را نسبت به ظال رها کنید و به صحبت کردن
با او بپردازید؟ نلسون ماندال پاس میدهد ،بگذارید در آغاز بگموی کمه
اینیک تراژدی بزرگ است که شما بهترین سالهای زندگی خمود را در
زندان سپری کنید؛ اما مزایایی نیز در آن وجود دارد .او ادامه میدهد ،اگر
من در زندان نبودم ،نمیتوانست سخت ترین کار بمرای انسمان را انجمام
ده و آن تغییر خویشتن است ،من هرگز نممیتوانسمت ایمن شمانس را
داشته باش  .من این شانس را داشت چراکمه در زنمدان شمما مموهبتی را
دارید که در بیرون زندان ندارید و آن فرصت برای فکر کردن است کمه
بسیار ارزشمند است .در ایمن لحظمه خبرنگمار ممیپرسمد آیما شمما بمه
بیستوهفت سال زمان برای فکر کردن نیاز داشتید؟ و نلسون ماندال
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لبخند میزند.
در ارتباط با مصاحبه مادیبا و خان اوپرا بایمد ذکمر شمود ،بمه یقمین
تجربۀ بیست وهفت سال زندان بسیار سخت و رنج آور است ،اما مانمدال
می توانست این تجربه را برای خود متفاوت معنا کند و حتمی در زنمدان
به دنبال فرصت هایی برای رشمد باشمد .بمه عبمارت دیگمر یمک انسمان
عیبیاب در هر فرصتی از زندگی مشکالت را ممیبینمد؛ و یمک انسمان
نیکیاب در تمام مشکالت زندگی در جست وجوی فرصمتهما اسمت.
نکتۀ حائز اهمیت اما این است که به مثابه انسان های عیب یاب اشخاص
نیکیاب ،احساسات منفی به مانند ناامیمدی ،غم  ،نماراحتی ،تمرس و یما
عصبانیت را تجربه میکنند؛ اما برخالف بشر عیبیماب یمک فمرد نیمک
یاب اعتقاد دارد که اگرچه ممکن اسمت برخمی از رخمدادهای زنمدگی
برخالف میل وی اتفاق بیفتند اما در هر شرایطی این امکان وجمود دارد
که بتوان بهترین استفاده را از یمک واقعمه کمرد؛ و در نهایمت شمرایط را
به سوی بهبود تغییر داد .در ادامه برخی از مطالعات انجام شمده بمر روی
افراد نیکیاب و عیبیاب مورد تحلیل قرار میگیرد.
خان سوزانا توماس از دانشگاه پومونا افرادی را که خانههای خود را
در آتشسوزی در کالیفرنیا از دست داده بودند ممورد مطالعمه قمرارداد و
متوجه تفاوت های بین انسان های نیک یاب و انسانهای عیبیاب شمد.
برای تشریح بیشتر نتایج پژوهش وی نشان میدهد انسانهای نیکیماب
پس از نابود شدن خانههای خود بیان نممیکردنمد کمه از اتفماق ر داده
خرسند هستند اما معتقد بودند نکات مثبتی نیمز در ایمن پیشمامد وجمود
دارد ،به عنوان مثال آنها بیان ممیکردنمد زیمن پمس بیشمتر قدرخانمه و
خانوادۀ خود را خواهند دانست .با ادامۀ مطالعه بر روی افراد حادثه دیده
دکتر توماس پی برد که انسان های نیک یاب در طوالنی مدت افمرادی بما
سطح رضمایتمندی بماالتر از زنمدگی هسمتند ،آن هما احساسمات مثبمت
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بیشتری را تجربه میکنند و احتمال اینکه احساسات منفی بهمانند نگرانی
را تجربه کنند کمتر است .افزون بر این نشانههای بیماریهمای جسممی
کمتر در این افراد دیده میشود.
در تفحصی دیگر ،دکتر کلن افلک ،تحقیقی را در مورد افرادی انجام
داد که دچار حملۀ قلبی شده بودنمد ،در ایمن میمان انسمانهمایی وجمود
داشتند که این رخداد را برای خود فاجعه و پایان جهان تلقی میکردنمد.
درطرف مقابل بیمارهمای دیگمری نیمز وجمود داشمتند کمه مشخصما از
رنجوری خود احساس رضایت نمیکردندلیکن ،بیماری خود را بهعنوان
یک هشدار تعبیر میکردند .در این مورد آنها بیان ممیکردنمد ایمنیمک
نشانه است که من باید بیشتر از خودم مراقبت کن  .نتایج مطالعمۀ دکتمر
افلک نشان می دهد افرادی که نکات مثبت را در حملۀ قلبی خمود دیمده
بودند و می توانسمتند پیمام هشمدار را در آن درک کننمد ،احتممال زنمده
ماندنشان درطی هشت سال پس ازحملۀ قلبی بسیار بیشتر بود .دکتر کلن
افلک دراین خصوص توضیح میدهد این افراد در نتیجۀ رویکمرد خمود
سبک زندگی خویش را تغییر داده بودند ،اما نگارنمده بما احتمرام معتقمد
است این حقیقت تنها درمورد تغییر سبک زندگی نیست بلکمه در ممورد
قدردانی مضاعف از زندگی است ،برای غبارروبی بیشتر از توجیمه ایمن
مبحث به نتایج مطالعه دکتر جولیا بوور کمه دراداممه آورده شمده اسمت
توجه کنید.
درتحقیقی دیگر دکتر جولیا بوور از دانشگاه یو سی ال ای ،به مطالعۀ
انسان های نیکیاب مبتال بمه ایمدز پرداخمت ،نتیجمۀ تحقیمق وی نشمان
میدهد انسان های نیکیاب هرگمز اتفماق ر داده را رویمدادی مبمارک
نمی دانستند ،اما این افراد باور داشتند در نتیجۀ مبتال شدن به ایدز آنهما
بهتر میتوانند قدردان موهبات مختلف در زندگی خود باشند ،بمهعنموان
نمونه آن ها معتقد بودند که حال میتوانند بر روی نعمتهمایی متمرکمز
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شوند که به حقیقت در زندگیشان ارزشمند هستند .در این ارتباط آنها
احساس نزدیکی بیشتری را به افرادی خاص در زندگی خود میکردنمد.
در ادامه وقتی او مطالعه را بر روی این اشخاص در طی چهار تا نه سال
بعد ادامه داد ،متوجه شد که بیمارهای نیکیاب احتمال زنده ماندنشان از
بیمارهای عیبیاب به مراتب بیشتر بوده است.
در مطالعهای دیگر دکتر لورا کینگ ،نشان داد که مهارت نیمک یماب
بودن قابل آموزش است .در این مطالعه لورا کینگ افرادی را کمه دچمار
آسیب های شدید روحی و جسمی شده بودند را مورد رسیدگی قرارداد،
او از آنها خواست تا مزایای صدمههای جسمی و یاروحی را که تجربه
کرده اند را بنویسند ،نتایج تحقیق وی نشان میدهد آن بیمارانی که فواید
آسیب های شدید روحی و یا جسمی را نوشته بودند ،از سالمت بهتمری
بهره میبردند .پژوهشی دیگر بر روی افرادی که مبتال بمه سمرطان شمده
بودند نشان میدهد ،بیمارانی که به روال روزانه در مورد محاسمن مبمتال
شدن به سرطان نوشته بودند ،احتمال زنده ماندنشان از بیمارهمای دیگمر
خیلی بیشتر بوده است .این موضوع تنها با تغییر نظرگاه آنها به بیمماری
به وجود آماده بود .دراینارتباط مطلبی که غالمب بیمماران بمه آن اشماره
داشتند این بود که من آرزو میکردم سرطان نداشت  ،امما ایمن اتفماق در
زندگی من ر داده است و باعث شده است که احساس نزدیکی بیشتری
به خانوادهام داشته باشم و بیشمتر قمدردان زنمدگیام باشم  .هم اکنمون
می توان از نفس کشیدن و یا زیبایی یک گل لذت بیشمتری ببمرم ،ممن
حاال میتوان بفهم دوستان واقعی من چه کسمانی هسمتند .بمهصمورت
خالصه آن ها در بیماری خود محسنات را مییافتند؛ و سعی ممیکردنمد
بهترین برداشت ممکن را از یک رخداد داشته باشند .دراینارتباط نتمایج
تحقیق نشان میدهد این موضوع بر روی بسیاری از متغیرهمای زنمدگی
آنها (طول عمر آنها و توانایی غلبه بر سرطان) تأثیر میگذاشت.
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در ارتباط با مطالعات ذکرشده ممکن است بما ایمن پرسمش مواجمه
شوید که با توجه به فواید متعدد نیکیاب بودن چرا همۀ انسانها نیمک
یاب نیستند .در ادامه به پاس این سؤال پرداخته میشود.
یکی از دالیل اصلی اینکه عموم انسانها نیک یاب نیستند این اسمت
که انسان های نیک یاب غالبا از سوی عمموم جامعمه بمهعنموان افمرادی
فاصله گرفته از واقعیت در نظر گرفته میشوند .در ایمن صمورت وقتمی
فردی بیان می کند ،من انسان نیکیابی هست و اعتقماد دارم ایمن جهمان
جای مناسبی برای زندگی کردن است و زندگی لذتبخش و زیباسمت،
پاس عوام به او این خواهد بود که آیا عقلمت را ازدسمت دادهای؟! آیما
تمام رخدادهای وحشتناکی را که در ایران و جهمان اتفماق ممیافتنمد را
نمیبینی؟ چگونه میتوانی در جهانی اینچنین نیکیاب باشمی؟ چطمور
میتوانی در مورد رضایتمندی از زنمدگی و زیبمایی سمخن بگمویی؟ در
ادامه جایگاه این پرسشها در اذهان عمومی مورد تحلیل قرار میگیرند.
در ارتباط با پرسشهای باال الزم است عنموان شمود بخمشعممده از
برداشتهای منفی تحت تأثیر نحوۀ پوشش اخبار در رسانههای گروهمی
است .چراکه رسانههای گروهی در اقصی نقماط جهمان اغلمب بمر روی
اخبار منفی متمرکز میشوند .در این ارتباط مباحثی که به شکل غالب از
سوی رسانهها به مردم القا میشوند شامل خش  ،خونریزی و مشکالت
مختلف است .از این طریق رسمانههما اثربخشمی بماالیی برشمکلگیمری
نگرش عیبیاب در میان مردمان جوامع مختلف دارند .در این سایه الزم
است ذکر شود این نگرش بمه خمودی خمود بمد نیسمت چراکمه همدف
رسانههای جمعی عیبیابی وسپس حل مشکل است که درنهایت منجمر
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
شبکههای اجتماعی پرمخاطب به چش میآید .چراکه رسانهها وقمایع را
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بر آنسان که هستند به نمایش نمیگذارند بلکه تنها بخش کوچک و یما
بزرگ از واقعیت را بر مبنای اهداف طبقهبندیشدۀ خود تدوین و منتشر
میکنند .در این مورد تأثیر رسانهها بمر افکمار عممومی باعمث ممیشمود
انسانها بهمرور عیب یاب شوند .این امر هنگامی تشدید پیدا میکند کمه
افراد زمانی طوالنی را به پیگیری اخبمار از طریمق رسمانههمای عممومی
میپردازند و از این طریق در سیطرۀ اخبار منفی قرار میگیرند .بهصورت
خالصه رسانه ها می توانند تأثیری عمیق بر شکلگیمری تفکمرات ممردم،
احساسات آنها و درنهایت اعمالشان داشته باشند.
افزون برآنچه ذکر شد ،معموال رسانهها بخش بزرگی از ممردم را کمه
زندگی خود را صرف کمک و خدمت بمه دیگمران کمردهانمد را حمذف
میکنند و تنها قسمت کوچکی از زندگیها را مطابق با اهداف سیاسی و
اجتماعی خود به نمایش میگذارند .این امرموجب ایجاد پیشفرضهایی
در ذهن انسانها میشود که این جهان حتما باید محل بدی برای زندگی
باشد .بهصورت مشخص رویکرد انتقادی این نوشتار به معنای بیاهمیت
بودن و یا بیتوجهی به اتفاقات منفی نیست ،بلکه به معنای میزان اهمیت
عنایت به اتفاقات مثبت است .درحقیقت میزان خوبی و نیکی در جهمان
بیشتر از میزان بدی و بمدخویی در آن اسمت ،درایمن ارتبماط دقمت بمه
اتفاقات مثبت حائز اهمیت است چراکه همانطور که پیشتمر ذکمر شمد
اطالعاتی را که ما بهآنها مبادرت میورزی واقعیت رابرای ما میسازند.
برای تشریح بیشتر در مقام عمل به میزان تأثیر اخبار و اطالعات منفی بر
روی خود و نزدیکانتان بیندیشید .در این پیوسمتگی بما تمرکمز بمر روی
اتفاقات منفی به مانند اختالسها ،دزدیها ،اختاللها در بازار و خیلی از
موارد مشابه فرض عموم مردم اینگونه خواهد بود که اگر میخواهید در
ایران موفق شوید حتما باید در فعالیت(همای) خمالف قمانون مشمارکت
داشته باشید .درنتیجۀ این نگرش هیچ راه راستین و مطابق قمانون بمرای
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موفقیت وجود نخواهد داشت .علت این امر این استکه تعداد زیادی از
افرادی که از راه صحیح و در نور قانون به موفقیت رسیدهاند و به جامعۀ
خود خدمت می کننمد ازسموی رسمانه همایعممومی ممورد بمی تموجهی
قرارگرفتممهانممد .درادامممه تأثیرگانممدی برجامعممهی هنممدموردارزیابی قممرار
میگیرد.
نتیجهی یک تحقیق در مورد میزان اثربخشمی شخصمیت گانمدی در
کشورهند نشان میدهد ،در نگاه اکثریت مردم هند یکی از ارزشمندترین
خدمات ماهاتما گاندی به کشور هند میمزان تأثیرگمذاری وی برنگمرش
مردم هند نسبت به ملیت خود بوده است .بهصورت مشخص تودههمای
مردم هند اعتقاد دارند گاندی سبب شمد ممردم هنمد از اسمتثمار ذهنمی
رهایی پیدا کنند و به هندی بودن خود افتخار کنند .در این نور نگارنمده
با اکرام از شما میخواهد در مورد ایران بیندیشید ،آیما شمما بمه ایرانمی
بودن خود افتخار میکنید؟ بهعنوان یک ایرانی ،آیا کاری انجام میدهیمد
که باعث افتخار ایران شوید؟ بدون شک ایران یمک کشمور بمینقمص و
ایدهآل نیست و تنوع و اختالفنظرهمای فمروان درجنبمههمای مختلمف
قومی ،سیاسی ،مذهبی ،اجتماعی ،اقتصادی و بسیاری ازموارد دیگر ایران
را تبدیل به کشوری منحصربهفرد کرده است؛ و در راه پیشرفت و تعالی
خود این تمدن قدیمی نقصها و مشکالت فروانی را بهخود دیده است.
به طریقه موازی در زمان کنونی این کشور ثروتمند با مشکالت متعددی
مواجه است و در آینده نیز مشکالت مختلفی پمیش روی خمود خواهمد
دید ،اما سؤال اینجاست ،آیا در این شرایط شما برای بهترشدن وضمعیت
زندگی در ایران کاری می کنید؟ آیا شما گام مثبتمی درجهمت بهترشمدن
امور برمیدارید؟ آیا ما قدردان ایران و سابقۀ غنی فرهنگی وتماریخی آن
هستی ؟ و برای اعتالی نام آن حرکت میکنی ؟ چراکه اگر ما قدردان این
کشور باعظمت نباشی  ،بهای سنگینی را پرداخت خواهی کمرد .در ایمن
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میان هنگامیکه ما فقط بر روی مشکالت متمرکز می شموی بمهگونمهای
نیمه هشیار در ساختن واقعیتی تل تر مشارکت خواهی داشت .در اداممه
راهکارهای متفاوت در جهت ترویج ویژگی نیکیماب در میمان افمراد و
جوامع مورد بررسی قرار میگیرند.
روشهای ترویج خصوصیت نیک یاب در میان افراد و جوامع
در ادامه رهنمودهای متفاوت در ارتباط با تمرویج خصوصمیت نیمک
یاب در مقیاس اجتماعی و فردی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرنمد.
بهصورت مشخص در این بخش توضیح داده میشود هنر و رسانههمای
عمومی نقش بزرگی را در ترویج خصوصیت نیک یاب در میان جواممع
ایفا میکند .این در حالی است که در مقام فردی تنهما یمک روش بمرای
نیک یابی همیشگی و التفات مداوم به نکات مثبت زندگی وجود دارد و
آن درگرو شکرگزاری و حضور هشیار ذهن در لحظات متفاوت زندگی
است .در ادامه این دو استراتژی مورد توضیح قرار میگیرند.
ترویج خصوصیت نیک یاب در جوامع
هنر میتواند در تغییر و شکلگیری پیشفرضهمای انسمانهما ممؤثر
باشد .برای توضیح بیشتر به تأثیر هنر درطول تاری بر جواممع مختلمف
بیندیشید .بسیاری از افراد معتقدند این هنر بود که درطی قرنهای سیزده
و چهارده ،امید را در قلبهای مردم زنده نگاه داشت و موجبات انقالب
رنسانس را فراه کرد .بهصورت مشابه در قرون هفده وهجده بتهوون و
ویکتور هوگو ،درشرایط سخت از نظر اجتماعی زندگی ممی کردنمد امما
آن ها بر روی احتشام و عظمت متمرکز میشدند .ارسطو در ایمن ممورد
میگوید" :اعتبار افسانه بسیار بیشتر از تاری است ".درتفسیر این مطلب
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به شاهنامۀ فردوسی دقت کنیمد ،میمزان جماودانگی شماهنامه در حافظمه
تاریخی ایرانیان بهمراتب بیشتر از اطالعات حقیقی تاریخی بموده اسمت.
چراکه تاری زندگی را آنگونه که هست به تصویر میکشد اما افسانهها
زندگی را آنگونه که میتواند باشد و باید باشد به نممایش ممیگذارنمد.
این مبحث در ادامه بیشتر توضیح داده شده است.
در دهۀ  2236سطح افسردگی باالیی جامعۀ امریکا را فرا گرفته بمود،
درواقع آن سال ها در فاصلۀ زمانی بین جنمگ جهمانی اول و دوم ،زممان
دشواری برای مردم محسوب می شد .درآن زممان کارگردانمانی بمه ماننمد
کیوکر ،استرجس و کاپرا آثار هنری ارزشمندی را خلق کردند ،درآن ایام
مردم بسیاری به سینماها میرفتند تا این فیل ها را ببینند تا به کمک آنها
بتوانند بر افسردگی خود غلبه کنند .در آن عصرهنرمندان شروع به الهمام
بخشی در میان تودههای مردم کردند و البته نسبت بهعیبها بمیتفماوت
نبودند .این امر در مورد هنرهای مدرن نیز صدق ممیکنمد ،در آن دوران
انسانها به نمایشگاههای عکاسی و مجسمهسازی میرفتنمد تما از آنهما
الهام بگیرند و یا کتابهایی را میخواندند که برای آنها الهامبخش بود.
در این زمان همانطور که پیش تر ذکر شمد بمه صمورت مموازی یکمیاز
وظایف هنرمندان این است که ماهیتهایی را که نقمص دارنمد را نشمان
دهند ،دراین ارتباط توجهها بهسوی عیبها جلب خواهد شد وبرای رفع
آن مشکالت گام برداشته خواهد شد .دراین خصموص نگارنمده اعتقماد
دارد اگرهنرمندی ،به حقیقت به ارتقا و رشدجامعۀ خود عالقهمند باشد،
این امرکافی نیست که تنها بر روی آنچه کارنمیکند متمرکز باشد ،زیمرا
اگر انسانها به نیکوییها عنایت نکنند آنها بهمرور از بین خواهند رفت.
دراین مورد این نوشتاربحث می کند که دقتبیشتررسانهها به رخدادهای
مثبت حائز اهمیت است .چراکه اگررسانههای عمومی این کماررا انجمام
ندهند ،پیشفرضهای منفی ایجاد شده در اذهان عموم مردم جامعمه در
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طوالنی مدت جامعه را بهسمت نور و روشنی همدایت نخواهمد کمرد؛ و
افراد بر روی موفقیمتهمای کوتماهممدت خمود (هرچنمد بمههرشمکل و
ازهرطریقی) متمرکز خواهند شد؛ و در این آشفتگی حتی مجریان قانون
به فرار ازقوانین روی خواهند آورد؛ و بمه صمورت مموازی انسمانهمای
درستکار ومتخصص ازخدمت به جامعه دور خواهند ماند.
افزون بر آنچه ذکر شد دلیل دیگر برای تشریح ارزشمندی توجمه بمه
نیکیها در زندگی این است که مباالت بیشازاندازه به آنچه کار نمیکند
باعث میشود انسانها بهممرور نسمبت بمه اخبمارمنفی شمرطی شموند و
نیکوییها و زیباییهای زندگی را نبینند ،در این حالت تنها موضوعی که
توجه آنها را جلب خواهد کرد اتفاقات و رخدادهای منفی خواهند بود.
در نتیجۀ این رویکرد انسان ها خوبی ها را در زنمدگی خمود بمه گونمه ای
تضمینشده قبول میکننمد .آنهما خمانواده ،دوسمتان ،غمذایی کمه بمرای
خوردن دارند و امکانات خود را به شیوه ضمانتشده میپذیرند ،در این
پیوند این رویکرد درنهایت به نابودی نیکموییهما ممیانجاممد .در کمالم
امرسون ،اگر ستارهها هر شب در آسمان نممیدرخشمیدند و آنهما تنهما
یک بار در طول هزار سال در آسمان دیده میشدند ،هممۀ انسمانهما بمه
آسمان خیره می شدند و شکوه آنها راستایش میکردند .در ادامه اهمیت
شکرگزاری در پرورش خصوصیت نیکیماب در جایگماه فمردی ممورد
تحلیل قرار میگیرد.

پرورش خصوصیت نیک یاب درجایگاه فردی
همانطور که پیشتر ذکرشد شمکرگزاری وحضمور هشمیار ذهمن در
لحظات متفاوت زندگی مه ترین راهکار در جهت پرورش خصوصمیت
نیکیاب درجایگاه فمردی اسمت .دربمارۀ شمکرگزاری بما اکمرام اجمازه
میگیرم ،با جست وجوی یک روز عادی شروع کن  .چهکاری است کمه
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شما میتوانید با یک ذهن هشیار انجام دهید تا بدون هیچ تالشمی تممام
قلب شما در آن عمل باشد؟ شاید این کار نوشیدن اولین جرعه از یمک
فنجان قهوه (چای) در صبح باشد .دراینارتباط الزم بمه ذکمر اسمت کمه
شکرگزاری نیاز به تمرین مداوم و روزانه دارد .منظور از تمرین مداوم و
روزانه این است که عملی را بارها و بارها انجام دهید تا زممانی کمه آن
کار تبدیل به بخشی از شخصیت شما و یک عادت شود .شکرگزار بودن
معیار هستی بخشیدن به ماهیت های زندگی است ،بمهعبمارت دیگمر بما
پذیرش تضمین شده نعمت همای مختلمف ،مما روح زنمدگی را از آنهما
میگیری  .عالوه بر این اگر انسانها نسبت به آنچه در زنمدگی خمود بمه
شیوۀ تضمین شده میپذیرند بیجان نباشند ،مطمننما بمیاحسماس بمودن
نسبت به نیکوییهای مختلف به معنای بیجان بودن آنها خواهمد بمود.
برای تشریح بیشتر به داستانی که در ادامه نقلشده است توجه کنید.
در زمانهای دور خانوادهای در روستایی دورافتاده زندگی میکردنمد
که در آن مرد خانواده با همسر خود مشکالت مختلفی را در خانه تجربه
میکردند و البته این خانواده فرزندان کموچکی داشمت کمه خیلمیگریمه
میکردند ،مرد از کیفیت زندگی خود بیانمدازه ناراضمی بمود و تصممی
گرفت که وضعیت زندگی خود را ارتقا دهد ،برای این کار او به مالقات
ربممای (پیممر خردمنممد)رفت وبممرای او توضممیح داد کممه زنممدگی او بمما
دشواریهای بسیاری همراه است ،او به ربای گفت ما درخانهای کوچک
زندگی میکنی  ،بچههای ما همواره در حال شلوغ کردن و به ه ریختن
خانه هستند ،همسر من دائما در حال غر زدن است ،او بمه ربمای گفمت
لطفا مرا از این شرایط اسفناک نجات بده .ربای به او پاس میدهد ،ممن
شرایط بهغایت سخت شما را درک میکن و از این بابت متأسف هست ؛
و سپس ربای می پرسد آیا در حیاط منزل خود مرغ داریمد؟ ممرد پاسم
میدهد بله ما مرغ داری و ربای در ادامه میگوید در طمول هفتمۀ آینمده
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مرغ را به درون خانه بیاور ،مرد به ربای اعتراض می کنمد ،او ممی گویمد
خانۀ ما خیلی کوچک است و ما حتی به اندازۀ اعضای خانوادۀمان فضما
برای زندگی نداری  .ربای این بار کمی جدیتر مجددا تکمرار ممی کنمد،
مرغ را به درون خانه بیاور!
از آنجاکه مرد عمیقا به اندیشه و خردورزی ربای اعتقاد داشت ،مرغ
را در طول هفتۀ بعد به درون خانه میآورد و سرانجام هفتۀ بسیار سخت
او به پایان می رسد و به مالقات ربای بازمی گردد و به او می گوید ربای،
تمام خانۀ ما پرشده است از مدفوع و پر ممرغ ،تممام منمزل بموی تعفمن
گرفته است ،بچهها بیشتر از قبل دعوا میکنند و همسرم خیلی بیشمتر از
قبل غر میزند .ربای کمک کن! ربای به مرد میگوید ،فرزندم آیما شمما
در طویله منزل خود گاو دارید ،مرد پاس میدهد بله داری  .ربای فرمان
میدهد که گاو را نیز در طول هفتۀ آینده به درون منزل خود بیاور .ممرد
به منزل برمی گردد و به دستور ربای عمل میکند .هفتۀ دوم نیز سرانجام
به اتمام میرسد و مرد به مالقات ربای بازمیگمردد ،ایمن بمار امما تممام
لباس های مرد بوی تعفن می دهند؛ و ربای به مرد می گوید حالت چطور
است .مرد پاس میدهد بسیار بد ،در طول هفتۀ گذشته هیچکمدام از مما
نتوانستی بخوابی  ،تمام خانه بوی غیرقابلتحمل تعفن ممیدهمد ،سمپس
ربای از او می پرسد آیا در طویله خود اسب دارید؟ مرد پاس ممیدهمد
بله داری ؛ و ربای به او میگوید در طول هفتۀ آینده اسب را نیز به درون
خانۀ خود بیاور .مرد این کار را انجام می دهد ،این در حالی است که در
کلبۀ مرد درحالی که اسب لگد میزند و وسایل منزل را ممیشمکند ،گماو
تمام خانه را کثیف کرده است و مرغ عمال بمر روی سمر افمراد خمانواده
زندگی میکند.
هفتۀ سوم نیز به اتمام می رسد و مرد درحالی که همیچ انمرژی حتمی
برای راه رفتن ندارد به مالقات ربای میرود .ربای از او میپرسد ،حالت
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چطور است؟ مرد پاس میدهد به شکل بماورنکردنی بمد اسمت .ربمای
مکثی میکند و میگوید برای هفتۀ آینمده تممام حیوانمات را بمه طویلمه
بازگردان و در انتهای هفته به دیدار من بیا .یک هفتۀ بعد مرد به مالقات
ربای بازمیگردد و ربمای از او ممیپرسمد ،حالمت چطمور اسمت؟ ممرد
لبخندی میزند و میگوید ،ربای همهچیز فوقالعاده است ،فضای بسمیار
زیادی در منزل برای همۀ ما وجود دارد ،خانمۀ مما بموی خیلمی خموبی
می دهد ،ما زمان زیادی در خانه در کنار یکدیگر ممیگمذرانی  ،بچمههما
بازی می کنند و حالشان خوب است و همهچیز عالی اسمت مما از شمما
سپاسگزاری ربای.
با عنایت به داستان باال سؤالی که از ارزش برخوردار ممیشمود ایمن
است که آیا ما نیاز داری تا شمرایط اسمفناک را تجربمه کنمی تما سمپس
قدردان زندگی خود را باشی ؟ بهصورت مشخص از خود بپرسمید ،چمه
زمان ما قدر سالمتی مان در زندگی را بیشتر میدانی ؟ معموال وقتیکه به
بیماری دچار میشوی  .چه زمان ارزش زندگی خود را میدانی ؟ معموال
زمانی که جانمان درخطر قرار میگیرد و یا یکی ازعزیزانمان را از دست
میدهی  .در این سایه سؤالی که باید به خود پاس بدهی این اسمت آیما
حتما باید رخدادی تل برایمان اتفماق بیفتمد تما قمدر داشمتههایممان را
بدانی ؟ درواقع گنجینه های شاد زیستی همواره در مقابل دیدگان ما قرار
دارند .نعمتهایی که سزاوار گرامیداشت هستند در اطراف زندگی مما و
در وجود ما دیده ممی شموند ،امما انسمانهما غالبما آنهما را بمهگونمهای
تضمین شده در زندگی خود میپذیرند و به همین علت بهای سنگینی را
با از دست دادن آنها پرداخت میکنند .با احترام از شما میپرس  ،آیا ما
باید صبر کنی تا ماهیتی ارزشمند را از دست بدهی تا سپس قیممت آن
را بدانی ؟ میدان که پاس به این پرسمش در نگماه زیبمای شمما منفمی
است .در این ارتبماط اگمر شمکرگزاری و قمدردانی را بمهعنموان بخمش
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جداییناپذیر از زندگی خود تلقی کنی و اگمر عممل شمکرگزاری را در
خود پرورش دهی  ،در قیاس همانطور که رسمانههمای عممومی عمادت
عیبیابی را در انسانها تقویت میکنند ،ما نیز میتوانی عادت نیک یابی
را درخود تقویت کنی  .چراکه وقتی ما برای مماهیتی شمکرگزار هسمتی ،
دیگر آن هسمتی را بمه صمورت تضممینشمده در زنمدگی خمود فمرض
نمیکنی  .در ادامه بهاهمیت شکرگزاری درنگاه هلن کلرپرداخته میشود.
هلن کلر در زندگینامه خود مینویسد ،روزی یکمی از دوسمتان بمه
دانشگاه کمبریج برای مالقات من آمد و برای قدم زدن بمه جنگملهمای
اطراف دانشگاه رفت ،وقتیکه از پیادهروی بازگشت ،از او پرسمیدم چمه
ماهیت زیبایی توجه تو را در این پیادهروی به خود جلب کرد؟ دوستش
پاس میدهد هیچچیز خاصی وجود نداشت .هلن کلمر در زنمدگیناممه
خود می نویسد ،من در تعجب که چطور میشود که برای یک ساعت در
جنگل راه بروید و هیچ چیز صاحب ارزشی را نبینیمد ،ممن کمه توانمایی
دیدن ندارم ،صدها نکتۀ جالب توجه را دیده ام .تقارن ظریف یک بمرگ،
پوست صاف تنۀ درخت توس ،دندانه های سخت میوۀ درخت کا  ،من
که نابینا هست می توان  ،می توان به آن ها که می بینند یک سر ن بمده ،
از چشمان خود به نحوی استفاده کنید که انگار قمرار اسمت فمردا نابینما
شوید ،به موسیقی صداها گوش دهید ،به آواز پرندگان ،به زنجیمرههمای
قدرتمند یک ارکستر ،به گونهای که انگار مقدر است فردا بمرای همیشمه
ناشنوا شوید ،هریک از اشیا را به نحوی لمس کنید که انگار مقدر اسمت
قدرت لمس کردن خود را از دست دهید ،گلها را به نحوی بو کنید که
گویی قدرت بویایی خود را قرار است از دست دهید و غمذای خمود را
به نحوی بچشید که برفرض حس چشمایی خمود را بمهزودی از دسمت
خواهید داد ،از هریک از حواس خود به بهترین شکل بهمرهمنمد شموید،
شکوه را در تمام عناصر طبیعت و در تممام شمعف و زیبماییهمایی کمه
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جهان برای شما به معرض نمایش گذاشته است درک کنید .زمانی را در
طول روز برای دقت به آنچه در اطراف شما اتفاق میافتد سپری کنید و
اوقاتی را به شکرگزاری کردن از نعمتهای زندگی خود بگذرانید ،کمی
غذای خود را آهستهتمر بخوریمد و ممزههما را تجربمه کنیمد .سمپاسدار
نعمت ها ،خانواده و دوستان خود باشید ،چراکه ماهیتی را که قدرشمناس
نباشید به مرور از بین خواهد رفت؛ و ما نبایمد منتظمر یمک اتفماق تلم
باشی تا از نعمتهای زندگی خود قدردانی کنی  .جی تی چسمترتون در
ارتباط با قدردانی می گوید ،شما شکرگزاری خود را فقط پیش از صرف
غذا انجام میدهید ،اما من شکرگزاری خود را قبل از تماشای تناتر ،و یا
یک فیل سینمایی ،شروع یک کنسرت ،شمروع ورزش کمردن ،خوانمدن
یک کتاب ،راه رفتن ،رقصیدن و قبل ازشروع به نوشتن نیزانجام میده .
در مورد کیفیت زندگی خود بیندیشید ،تنها در دویست سمال پمیش،
تعداد محدودی از مردم از امکانمات الزم بمرای دسترسمی بمه موسمیقی،
فیل ها و یا تناتر موردعالقه خود بهرهمند بودند .بمه عبمارت دیگمر تنهما
خانواده های سلطنتی از این امکانات برخوردار بودند؛ امما اممروز غالمب
انسانها میتوانند بهسادگی از طریق اینترنت بهتمام اطالعات موردعالقه
خود دسترسی داشته باشند .دراین ارتباط نتمایج مطالعمات متعمدد نشمان
میدهد آدمیان به مرور زمان بهتمامی امکاناتی که در اختیاردارند عمادت
می کنند و آن ها را بهصورت تضمین شده در زندگی خود میپذیرند .این
ویژگی سبب می شود اشخاص به تجمارب منفمی خمود در زنمدگی نیمز
عادت کنند .دراین ارتباط سمؤال حمائز اهمیمت ایمن اسمت کمه چگونمه
می توانی نسبت به تجارب منفی خود در زندگی انطباق پیمدا کنمی  ،امما
تجربههای مثبت خود را پیوسته بهعنموان امکانماتی جدیمد بپنمداری  .در
تالش برای گرد روبی از پاس این استفهام در اداممه بمه مطالعمه سمونیا
لیوبومیرسکی در ارتباط با ابراز خاطرات مثبت و منفی پرداخته میشود.
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سونیا لیوبومیرسکی در تحقیق خود ،از شمرکت کننمدگان در تحقیمق
خواست به مدت چهار هفته بدترین و بهترین تجربیات خود در زندگی
را افشا کنند .در این ارتباط او شرکت کننمدگان در تحقیمق را بمه هفمت
گروه تقسی کرد ،او از گروه اول خواسمت بمدترین تجربیمات خمود در
زندگی را به نگارش درآورند ،سپس از گروه دوم درخواست کرد تما در
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
چهارم درخواست کرد بهترین تجربیات خود در زنمدگی را بمه نگمارش
درآورند ،وی از گروه پنج خواست تا درمورد بهترین تجربیات خود در
زندگی صحبت کنند .در این میان او از گروه شش خواست به تفکمر در
مورد بهترین تجربیات خود در زندگی بپردازند .درنهایت از گروه هفمت
که گروه کنترل درتحقیق نامیده میشود تقاضا شد بمه اممورات روزممره
زندگی خود بپردازند.
نتایج تحقیق باال نشان میدهد،گروه اول که درمورد بدترین تجربیات
خود در زندگی نوشته بودند ،چهار هفته بعمد از انجمام آزممایش ازنظمر
سالمت جسمی و روانی درحالت بهتری قرار داشتند .بمه شمکل مشمابه
شرکت کنندگانی که در مورد بدترین تجربیات خود صحبت کرده بودند،
چهار هفته پس از آزمایش درحالت بهتر سالمت جسمی و روانمی قمرار
داشتند .گروه سوم که در مورد بدترین تجربیات خمود در زنمدگی فکمر
کرده بودند ،بدون آنکه با کسی درمورد تجربیات خود سخن بگویند و یا
در مورد تجربیات خود بنویسند ،یک ماه بعد از آزمایش ازنظمر جسممی
ضعیفتر شده بودند و حالت احساسی بدتری داشتند.
در ادامۀ مطالعه ،دکتر سونیا لیوبومیرسکی بهمطالعمه تمأثیر بمازآفرینی
بهترین خاطرات شمرکت کننمدگان در زنمدگی پرداخمت ،درنتیجمه ایمن
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آزمایش گروه اول که در مورد بهترین تجربیات خود در زنمدگی نوشمته
بودند ،چهار هفته پس از پایان آزمایش ازنظر جسمی و روحی ضعیفتر
شده بودند ،به شیوهای مشابه گروه دوم کمه درممورد بهتمرین تجربیمات
خود در زندگی صحبت کرده بودند ،یک ماه پس از پایان آزمایش ازنظر
جسمی و روحی ضعیف تر شمده بودنمد؛ و تنهما گروهمی کمه درممورد
لذتبخش ترین تجربیات خود در زندگی فکر کرده بودند ازنظر جسمی
و روحی درشرایط بهتری قرار داشتند؛ اما سؤال اینجاست کمه چمهچیمز
باعث می شود تا نوشتن و صحبت کردن نسبت به اتفاقات منفی سالمت
جسمی و روحی انسان را بهبود ببخشد ،اما تنها تفکر نسبت به خاطرات
منفی موجب بدتر شدن حال انسان ها شمود؛ و درسمت بمرعکس آن در
مورد تجربیات شیرین انسان در زندگی صادق باشد.
در ارتباط با سوال باال مبحثی که دکتر لیوبومیرسکی در توضیح بیمان
می کند تفاوت بین آنالیز خاطرات و مرور خماطرات اسمت ،در حقیقمت
وقتی انسانها در مورد تجربیات منفی زندگی خود صحبت میکنند و در
مورد آنها می نویسند .افراد به آنالیز تجربیات منفی خود و اخذ نتیجه از
آنها میپردازند و ازاینجهمت آنهما در شمرایط بهتمری از نظرسمالمت
جسمی و روحی قرار میگیرند ،اما صرف تفکر نسبت به اتفاقات منفمی
بدون سخن گفتن و نوشتن و نتیجهگیری از آنها باعث آسمیب رسمیدن
بیشتر به انسان ها میشود .دراین ارتباط بنا بر مطالعۀ باربارا فردریکسمون
احساسات منفی ذهن و تفکر انسان را محدود و محدودتر خواهند کرد.
درطرف دیگر تفکر نسبت به احساسات مثبت و بازآفرینی آن ها در ذهن
موجب بهتر شدن سالمت جسمی و روحی انسان هما ممیشمود .ایمن در
حالی است که تجزیه وتحلیل اتفاقات مثبت باعث تحلیل رفمتن آنهما و
کاهش اثربخشیشان میشود.
عالوه بر این تحقیقات بیشماری در ارتباط با اثر شکرگزاری بر روی
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افراد متفاوت انجامشده است ،درتحقیقیکه توسط رابرت امنس و مایکل
مک کاالف انجام شد ،محققین گروهمی تصمادفی ازممردم را انتخماب و
آن ها را به چهاردسته تقسی کردند .گروه اول هرشمب قبمل ازخوابیمدن
حداقل پنج نیکویی را که نسبت به آنها شمکرگزار بودنمد را یادداشمت
میکردند .گروه دوم وظیفه داشتند پنج مشکل آزاردهنده در زندگی خود
را هر شب به نگارش درآورند ،گروه سوم مسنول بودند هرشب حداقل
پنج حیطه را که فکر میکنند در آن نسبت بمه دیگمران برتمری دارنمد را
یادداشت کنند؛ وگروه آخر(گروه کنترل) آزاد بودند درمورد همر مطلبمی
که دوست داشتند بنویسند .در این پژوهش محققین عواملی مثمل میمزان
خوشبینی ،رضایتمندی از زندگی ،سالمت جس  ،بخشندگی و درنهایت
میزان احتمال موفقیت افراد را مورد ارزیمابی قراردادنمد .نتیجمۀ تحقیمق
نشان می دهد گروهی که نسبت به سایر دسته ها در عوامل انمدازه گیمری
شده ضعیف تر عمل کرده بود گروهی بود که اعضای آن موضوعاتی کمه
آنها را آزار میداد را هرشب یادداشت کرده بودند .افزون براین گروهی
که در تمام موارد اندازهگیری شده از گروههمای دیگمر بهترعممل کمرده
بودند ،گروهی بود که اعضای آن هرشب پنج زمینمه را کمه بمرای آنهما
شکرگزار بودند را یادداشت کرده بودند .در ادامه پژوهش ایروین یمالوم
محقق دانشگاه استنفورد در ارتباط با اثرشکرگزاری بر روی بیمارانی که
درمعرض مرگ حتمی قرار داشتند مورد مطالعه قرار میگیرد.
ایروین یالوم تحقیقات متعددی را بر روی بیممارانی کمه در معمرض
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
تحقیق و بررسی قرار داد .بسیاری از این بیماران میگفتند ،بمرای اولمین
بار در طول حیاتشان احساس زنده بودن ممیکننمد .چراکمه آنهما بمرای
نخستین بار قدردان نفس کشیدن خود هستند .برخمی از بیمماران خمان

 214معجزۀ روانشناسی مثبت

یالوم ابراز می کردند ،برای اولین بار درطی سال ها قمدردان همسرانشمان
هستند .بسیاری از آن ها بیان می کردند برای نخستین بار در زندگیشمان
قدرشناس خیلی از اتفاقات ساده هستند .آنها میگفتند تا قبل از بیماری
خود تمرکزی بر روی خموبیهما نداشمتند و بیشمتر بمر روی مشمکالت
متمرکز بودند.
اوپرت در مورد ارزشمندی تمرکز بر نیکیها مینویسد" :ماهیتی کمه
بر روی آن متمرکز میشوید ،رشد پیمدا ممیکنمد .بمهصمورت مشمخص
وقتی که شما بر روی خوبی ها متمرکز می شموید ،خموبیهما رشمد پیمدا
خواهند کرد و سه بیشتری از آنها را در زندگی خود خواهید داشت".
او سپس ادامه میدهد" :فرصتها ،روابط و همینطور ثروت در زندگی
من سرازیر شدند وقتیکه یاد گرفت بمدون توجمه بمه رخمدادی کمه در
زندگی من اتفاق می افتاد شکرگزار باش  ".این نتیجه در آزمایش تنوری
پیگملین نیز مشخصشده است .این تنوری بیان میکند وقتی معل ها بمر
روی استعدادها و ظرفیت های نهفتۀ دانمش آمموزان متمرکمز ممی شموند
محصلین پرورش بهتری پیدا میکنند و میزان احتمال دستیابی آنها به
موفقیت افزایش پیدا خواهد کرد .در این نور قدردانی کردن از انسانهما
و استفاده از عبارات و جمالت مثبت در حمق آنهما از اهمیمت بماالیی
برخوردار میشود .به صورت خالصه شمکرگزاری ،نماب تمرین لحظمات
تجربۀ احساسات مثبت را برای انسان ها به ارمغان می آورد .در این راستا
در مورد آخرین باری که نسبت به فردی شکرگزار بودیمد بیندیشمید ،در
زمانی که شما قدردانی و یا عبارات مثبت را ابراز کردید ،چمه احساسمی
داشتید؟ چه احساسی را در فرد مقابل خود ایجاد کردید؟ در ادامه به
بررسی پاس این پرسشها پرداخته میشود.
کاری که قدردانی کردن انجام میدهد این است که یک زمینۀ رشد را
فراه میکند .برای تشریح بیشتر فرض کنید در دوشنبهای روشن بمرای

معجزۀ روانشناسی مثبت 217

خرید گل از خانه خار میشوید و در مسیر یکی از دوستان خود را که
به عنوان انسانی صادق می شناسید را میبینید .پس از احوالپرسمی بما او
دوست شما به شما بگوید که شما عالی به نظر میرسید .چمه احساسمی
به شما دست خواهد داد ،بمیگممان شمما احساسمات مثبمت را تجربمه
خواهید کرد و در راه رفتنتان و یا شکل ایستادنتان تغییراتی ایجاد خواهد
شد ،در این زمان شما با سینهای صافتر و قامتی کشیدهتمر راه خواهیمد
رفت و ممکن است لبخند بهصورت شما اضافه شود ،تصور کنید شما به
پیاده روی خود ادامه ممی دهیمد و در اداممۀ مسمیر ،دوسمت دیگرتمان را
میبینید و او به شما نگاه میکند لبخند میزند و میگوید ،شما جذاب و
زیبا به نظر می رسید ،دراین زمان چه احساسمی خواهیمد داشمت ،یقینما
عواطف مثبت شما بیشمتر خواهنمد شمد و سمپس در اداممۀ راه دوسمت
دیگرتان را می بینید و او نیز به شما میگوید ،شما فوقالعاده زیبا هستید،
احساس شما چگونه خواهد بود ،بیتردید احساسات مثبت شما افزایش
پیدا خواهند کرد و درنهایت باعث می شوند که شما روز خوبی را پشت
سر بگذرانید؛ در ادامه سناریویی متفاوت تشریح میشود.
در فیل نوشتی دیگر فرض کنید دوشنبه صمبح درهموایی نیممهابمری
برای خرید دارو از منزل خار ممیشموید؛ و ناگهمان یکمی از دوسمتان
قدیمی خود را که به او اطمینان دارید را میبینید و او به شما میگویمد،
خدای من ،چه اتفاقی افتاده؟ ممکن است تما قبمل از اینکمه او را ببینیمد
هیچ پیشامد بدی در گذشتۀ نزدیک شما ر نداده باشد امما یقینما از آن
لحظه به بعد احساس خواهید کرد که مشکالت فراوانی در زنمدگی تمان
وجود دارد؛ و سپس شما به راه رفتن خود ادامه میدهید و دوستی دیگر
را در ادامۀ مسیر میبینید و او درحالیکه با دیدن شما دست خمود را بمه
عالمت تعجب جلوی دهان خود میگیرد ،کلماتی را که چند دقیقه قبمل
شنیدید را با دلهره تکرار میکند ،خدای من ،چه اتفاقی افتماده؟ احتمماال
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احساس بد شما بیشتر خواهد شد؛ و سپس دوست دیگمری را در اداممه
مسیر خود در بازگشت به خانه میبینید و او نیز به شما با حالت تعجب
و غ می گوید چه اتفاقی افتاده؟ و تمام این رخدادها باعث خواهند شد
که شما احساسات منفی بیشتر را تجربه کنید .نتیجۀ تحقیمق انجمامشمده
توسط بندورا نشان می دهد که در برخی از موارد یک جملمه ممیتوانمد
تمام زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار دهد .در این میان قدردانی کردن
راستین به انسانها انرژی الزم بمرای اداممهی مسمیر نیکمی و زیبمایی را
میدهد .نکتۀ مه این است که قدردانی کردن باید صادقانه باشد .درواقع
تحسین دروغین نه تنها برای افراد مفیمد نیسمت بلکمه در طموالنیممدت
می تواند به آن ها آسیب برساند .دراینارتباط الزم است عنوان شمود کمه
همواره موضوعی حقیقی برای قدردانی کردن وجود دارد.
عالوه بر این حفظ طراوت شکرگزاری از جایگاه ویژهای برخموردار
است .یکی از روش های حفظ تازگی درنیمایش تنموع در رفتمار اسمت،
بهعنوان نمونه اگر شما امروز بابمت خنمدۀ زیبمای فرزنمد و یما یکمی از
عزیزانتان سپاسگزاری میکنید ،روز دیگر بابت زیبایی دیگر درمورد وی
شکرگزار باشید و دقت خود را بر روی نعمتهای مختلف بسط دهیمد.
این امر سبب میشود تمرکز شما به سمت موضوعاتی جلب شود که تما
آن زمان مورد توجه شما قرار نمیگرفتند .در ادامه توصمیه ممیشمود در
مقام عمل با ذهنی هشیار نعمت های متفماوت زنمدگی خمود را بمه یماد
بیاورید ،آنها را بهگونهای کامال واضح با جزییات متصور شوید (در این
کار سعی کنید از تعداد بیشتری از حواس پنجگانه خمود بهمره ببریمد) و
درنهایت نیکیها را یادداشت کنید .در این ارتباط همانطور کمه در قبمل
مورد توجه قرار گرفت امر خطیر در شکرگزاری انجمام ممداوم عممل و
تبدیل آن به یک عادت است ،ویلیام جمز ،اعتقاد دارد ،انسانها به بیست
یک روز تکرار یک عمل نیاز دارند تا بتوانند یک عادت جدید را تثبیت
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کنند .در این زمان توصیه میشود شکرگزاری را به شکل ممنظ در طمی
بیستویک روز انجام دهید و آن را تبدیل به سرشتی مبرهن کنیمد .ایمن
کار موجب میشود در طول زمان شما به یک فرد نیکیاب تبدیل شوید.
به صورت موازی شکرگزاری سبب خواهد شد از زنمدان منفمی نگمری
رهایی پیدا کنید .در ادامه اثرات نیایش بر تغییرات شکل مغمز انسمانهما
مورد بررسی قرار میگیرد.
تأثیر شکریزاری بر تغییر شکل مغز انسان
تا سال  2221محققین درحیطۀ مطالعات مغز اعتقماد داشمتند بعمد از
سن سه سالگی هیچ تغییری در مغز انسان ایجاد نمی شود .ایمن محققمین
همینطور باور داشتند سطح رضمایتمندی انسمانهما از زنمدگی ثابمت و
غیرقابل تغییر است چراکه هیچ تغییری در روش پردازش اطالعات مغمز
انسانها در طول زمان ایجاد نمیشود .در سال  2221درنتیجۀ آزمایشات
متعدد دانشمندان متوجه شدند که شکل مغز انسان ها قابمل تغییمر اسمت،
آنها این ویژگی مغز را نوروپالستیسیتی نامگذاری کردند .این امر بیانگر
این حقیقت بود که مسیر ارتباط بین نمورونهمای مغمز انسمانهما تغییمر
می کنند .عالوه بر این دانشمندان ویژگی نوروجنسیس مغز را نیز معرفی
کردند که بر مبنای آن نورونها در طول زندگی انسانها ساخته میشوند،
بنا به عقیدۀ عدیدهای از دانشمندان مغز انسان بهمانند یک ماهیچه است،
مادامیکه افراد از آن بیشتر استفاده میکند ،مغز قویتر میشود .در اداممه
به توضیح بیشتر این ویژگیهای مغز پرداخته میشود.
دریکی از اولین تحقیقهاییکه منجر بهنتیجهگیری نسبت به شکلگیری
مغز انسانها انجامید ،راننده تاکسیهایی را که برای اولین بار در لندن
بهعنوان راننده انتخابشده بودند مورد مطالعمه قمرار دادنمد .در ایمن
میان الزم به یادآوری است یکی از فعالیت هایی که شوفرها برای گرفتن
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گواهی نامه رانندگی تاکسی در لندن باید انجام دهند مطالعه نقشمۀ لنمدن
اسممت ،در ایممن مممورد نتیج مۀ تحقیممق نشممان مممیدهممد ،در پممیمطالع مۀ
طوالنیمدت نقشه لندن توسط رانندگان در قیاس با قبل از شروع مطالعه
و بعدازآن قسمتی از هیپوکامپ در مغز رانندگان ،دچار تغییر شده است.
هیپوکامپ عمدتا با حافظه ،به ویژه حافظمه بلندممدت انسمانهما ممرتبط
است .نتیجۀ این تحقیق منجر به شناخت خاصیت نورو پالستیسیتی مغز
انسانها شد .در ارتباطات با خاصیت نورون پالستیسیتی مغز بایمد ذکمر
شود ،ارتباطهای بیشمار بین نورونهای مغز وجود دارد ،در این پیونمد
اطالعات دریافتی در مغز آدمی از مسیرهای خاصی عبور میکنند و همر
زمان که یک معبر از نورونها فعال میشوند ،گمذرگاه ارتبماطی بمین آن
نورون ها رشد می کند و عریض تر میشود .در این خصوص ممادامیکمه
مسیر خواص ارتباطی بین نورونها فعال نمیشود ،آن مسیر کوچمکتمر
میشود و درنهایت از بین میرود .به علت ویژگی نورو پالستیسیتی مغز
مسیرهای ارتباطی بین نورونها پیوسته در حال به وجود آممدن هسمتند.
این قضیه در ادامه با یک مثال بیشتر تحلیلشده است.
فرض کنید شما یادگیری زبان فرانسمه را شمروع ممیکنیمد و واژهای
جدید را میآموزید ،در این هنگام ه زمان در مغز شمما پیوسمتگیهمای
جدیدی در ارتباط با مفهوم عبارات زبان جدید بین نمورونهمای شمکل
می گیرد .حال اگر شما لغتی جدید را تنها یمکبمار بشمنوید و بمهممرور
مفهوم آن نپردازید ،مسیر نورون ها بین واژۀ جدید و مفماهی آن از بمین
خواهد رفت؛ اما اگر به استفاده از آن واژه در جمالت متفاوت بپردازید،
بعد از مدتی ،ارتباط بین نورون ها قوی تر خواهد شد .در ایمن ممورد بما
فعال شدن بیشتر یک مسیر ارتباطی بین نورونها ،ثبات آن مسیر در مغز
بهتر خواهد شد و درنهایت ،راحتتر فعال می شمود .ایمن ویژگمی مغمز
بیانگر نحوۀ شکل گیری عادت های انسان ها را توضمیح ممی دهمد .بمرای
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تشریح بیشتر وقتی عملی را بارها تکرار می کنید آن عمل تبدیل به یمک
عادت خواهد شد و مسیر اطالعاتی بمین نمورونهما در مغمز در مرحلمه
انجام آن عمل راحتتر فعال خواهد شد .برای تبیین بیشتر این مبحث به
مثالی که در پاراگراف بعد آورده شده عنایت کنید.
وقتی شما تنیس بازی میکنید و ضربه فورهند را به توپ میزنید ،در
آغاز باید نسبت به نحوۀ حرکت دست خود هشیار باشید .درایمنارتبماط
زاویۀ نگهداشتن راکت و حرکت آن با توجه بهسرعت و مسمیر حرکمت
توپ و خیلی از جزییات دیگر باید کنترل شوند تا ضربۀ خوبی به توپ
زده شود .دراین راستا با تممرین بیشمتر مسمیر ارتبماطی بمین نمورون هما
راحت تر فعال میشود و شما نیازی نیست که بر روی جزییات متفماوت
نحوۀ ضربه زدن به توپ تمرکز کنید .جستار مشمابه در ممورد یمادگیری
نحوۀ نواختن آالت موسیقی اتفماق ممیافتمد ،در ایمن پیونمد یافتمههمای
تحقیقات علمی نشان می دهند هنرآموزانی که نواختن ساز را بهصمورت
مدون تمرین میکنند مغز آنها به مرور تغییر شکل میدهد و مسمیرهای
ارتباطی بیشتری در بین نورونها مرتبط به وجود میآیند .در ایمن زممان
هنرجویان پس از مدتی بهراحتی میتوانند نت خوانی کنند؛ و به نواختن
ساز موسیقی بپردازند .در ادامه به بررسی خاصیت نورو پالستیسیتی مغز
در ارتباط با عیبیاب و یا نیکیاب بودن انسانها پرداخته میشود.
انسانهای عیبیاب ،مسیر خاصی از ارتباط بین نورونهما را کمه بما
پیدا کردن نقصها در زندگی دخیل است را همواره در مغز خمود فعمال
کردهاند .به عنوان مثال فردی را متصور شموید کمه همر رخمدادی را بما
عنایت به معنای آن برای آینده مورد ارزیابی قرار میدهد؛ و پیشامدهای
مختلف را بهعنوان موضوعاتی که باید نسبت به آنها نگران باشد معنمی
میکند .در طرف مقابمل کانمال ارتبماطی بمین نمورونهما در مغمز بمرای
پیداکردن نکات مثبت در زندگی نیز وجود دارد.
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افزون براین الزم به ذکر است تنها یک راه برای ایجاد تغییرات پایدار
در مغز وجود دارد و آن راه روش تبدیل تدریجی اسمت .درایمنارتبماط
انسان ها با تمرین و تکرارعملی خواص مسیرهای جدیمد ارتبماطی بمین
نورونهای در مغز خود را فعال میکنند .برای تشریح به مثالی که پیشتر
عنوان شد (فرآیند یادگیری نمواختن یمک سماز موسمیقی) دقمت کنیمد.
هنرآموزان ممکن است زمانی طوالنی را صرف یمادگیری نمواختن یمک
آلت موسیقی بکنند تا درنهایت بتوانند در یک کنسرت اجرا داشته باشند.
با وجود این آن ها ه زمان می توانند از مسیر رسیدن به هدف خمود کمه
اجرا در ه نوازی بمزرگ اسمت لمذت ببرنمد .بمهعبمارت دیگمر فرآینمد
یادگیری و ایجاد تغییر در مغز میتواند هیجانانگیز باشد و شما از مسیر
و مقصد آن باه لذت ببریمد .در اداممه بمه ارزش تغییمرات تمدریجی و
ارتباط آن با سطح رضایتمندی انسانها از زندگی پرداخته میشود.
همانطور که پیشتر اشاره شمد همیچ راهحمل سمریعی بمرای ایجماد
تغییرات پایدار در مغز وجود ندارد .این مبحمث بمه شمیوهای مشمابه در
مورد تغییر در سطح رضایتمندی انسانها از زندگی نیز صدق میکند .در
این مورد استیفن کاوی در آغاز کتاب خود به نام هفت عمادت مردممان
مؤثر در مورد پایان نامۀ پی اچ دی خود توضیح می دهمد کمه وی در آن،
مجموعۀ مقاالت و کتابهای نوشته شده بر روی مفهموم موفقیمت را در
طی دویست سال گذشته مورد بررسی قرار میدهمد .در ایمن تحقیمق او
متوجه یک تغییر در نوع نوشتار این مقاالت و کتابها در قرن نموزده و
اوایل قرن بیست می شود .او توضیح میدهد در کتابهای قبمل از قمرن
بیست تمرکز نویسندگان بر روی تغییرات مداوم و پایدار است ،تغییراتی
که با مرور زمان و به تمدریج ایجماد ممیشموند .در سمال  2236تحمول
عمده ای در پیام کتاب هما ر ممیدهمد و تمرکمز نویسمندگان بمر روی
تغییرات سریع و آسان دیده میشود؛ در این راستا او مینویسمد از سمال
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 2236کاهش تدریجی در سطح رضایتمندی انسانهما از زنمدگی ایجماد
شده است و میزان افسردگی و نگرانی بهمراتب افزایش پیدا کرده اسمت.
او تشریح میکند یکی از دالیل این امر میتواند بماور انسمان بمه ایجماد
تغییرات سریع درسطح رضایتمندی خود از زندگی باشد .استیفن کماوی
در ادامه میآورد این درحالی است که هیچ روش سریعی برای افمزایش
پایدار رضایتمندی انسانها از زندگی وجود ندارد و این کارنیازمند زمان
است .در ادامه به اهمیت هدف گذاری درزندگی درجهت افزایش سطح
رضایتمندی انسانها از زندگی پرداخته میشود.
هدف یذاری کنید!
با احترام این بخش را با این پرسش آغماز ممیکمن  .چقمدر دوسمت
دارید مؤثرتر باشید و کمتر کارهای خود را به تعویق بیندازیمد؟ بمه چمه
میزان عالقه مند هستید کمتر احساسات منفی به مانند اسمترس را تجربمه
کنید و بردبارتر باشید؟ در تالش برای یافتن پاس این پرسشها در ادامه
در مورد میزان اهمیت اهداف در زنمدگی و چگمونگی اثربخشمی آنهما
برافزایش سطح رضایتمندی از زندگی و موفقیت صحبت خواهمد شمد.
بهعالوه فرآیند مدون هدفگذاری مورد تشمریح قمرار خواهمد گرفمت.
درنهایت سه نگاه متفاوت به مشاغل مورد تحلیل و بررسی قرا میگیرند.
در ادامه اولین مبحثی که موردتوجمه قمرار خواهمد گرفمت ارتبماط بمین
هدفگذاری و موفقیت است.
ارتباط هدف یذاری و موفقیت
نتایج تحقیقات متعدد نشان میدهد که بهصورت کلی انسانهایی کمه
در زندگی هدفگذاری میکنند موفقتر هستند .یکی از دالیل اصلی این
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نهاده این است که اهداف باعث افمزایش تمرکمز انسمانهما و درنهایمت
جمعآوری منابع درونی و بیرونی الزم برای رسیدن اشخاص به رؤیاهای
خویش می شوند .این در حالی است که غالب انسانها اهداف خواصمی
را در زندگی خود دنبال نمیکنند ،در این ارتباط وقتی انسانهما اهمداف
خواصی را پیگیری نمیکنند ،بهاحتمال باال بمه همیچ مقصمد ارزشممندی
نخواهند رسید .به عالوه ،اهداف بیانگر میزان باور فرد به توانمندیهمای
خویش هستند .درواقع آن کاری که ما باهدف گذاری انجام میدهی این
است که اظهار میکنی  ،میخواهی ماهیتی را بسازی و یا بهدست آوری .
در این باره هدفگذاری موجب میشود احتمال بهتحقق پیوستن رؤیاها
به مراتب بیشتر شوند .چراکه همانطور که پیشتر ذکر شد ذهمن انسمان
عدم تطبیق بین دنیای برون و دنیای درون خود را برنمیتابد .اگر مما بمه
توانمندی خود برای به واقعیت مبدل شدن یک هدف باور داشته باشمی
و شجاعانه اظهار کنی که میخواهی آن را به دست آوری  ،دنیای بمرون
با آن تطبیق پیدا خواهد کرد .برای تشریح بیشتر این مبتدا به مثالی که در
پاراگراف بعد آورده شده است توجه کنید.
فرض کنید که شما به یک مسافرت جادهای میرویمد .در ایمن سمفر
شما کولهپشتی در اختیار دارید که تمام وسایل مورد نیاز خمود را در آن
قرار داده اید .در ادامۀ راه به یک دیوار در مسیرتان میرسید ،بهنحویکمه
آن دیوار طویل و بلند تمام راه عبور شما را مسدود کرده است .در ایمن
هنگام ،کارهای مختلفی را شما می توانید دهید ،یکی از فعالیمتهما ایمن
است که از اتفاق پیشآمده متأسف باشید و بازگردید .اقمدام دیگمر ایمن
است که کلنگ خود را دربیاورید و دیوار را خراب کنید .عممل دیگمری
که میتوانید انجام دهید ،این است که قبل از اینکه شروع به کاری کنیمد
کوله پشتی خود را به سوی دیگر دیوار پرتاب کنید! این در حمالی اسمت
که شما میدانید برای ادامۀ مسیر به کولهپشتی خود نیاز دارید و حال که
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کولهپشتی خود را بهطرف دیگر دیوار انداختهاید هیچ چارهای جز رفمتن
به آنسوی دیوار ندارید ،درایننور ذهن شمما بهتمرین راهحملهما بمرای
رسیدن به آنسوی دیوار را خلق خواهد کرد .راهکارهایی که شاید تا قبل
از پرتاب کوله خود به آنسوی دیوار هرگز بمه ذهمن شمما خطمور پیمدا
نکرده بودند .نیچه در این مورد مینویسد اگر انسانهما همدفی را بمرای
دنبال کردن داشته باشند ،هرشکلی از رسیدن بمه آن همدف امکمانپمذیر
هست و همینطور احتمال عبور از شرایط سخت برای آنها بمهمراتمب
آسانتر خواهد شد.
عالوه بر این هدفگذاری موجب تمرکز بیشمتر فمرد بمر روی یمک
ماهیت میشود ،بهعنوانمثال وقتی شما به اظهار یک هدف مثل خریمدن
کامپیوتر میپردازید ،شاید تا به آن لحظه تبلیغات کامپیوترها توجه شمارا
به خود جلب نمیکرد اما دیگر نسبت به آن تبلیغات بیتفاوت نیستید؛ و
یا فرض کنید شما تصمی میگیرید خودروی خاصی را بخرید ،در ایمن
نور متوجه میشوید که ازآن پس شمما آن ماشمین مشمخص را در تممام
خیابانها میبینید .دراینسایه همانطور که پیشتر ذکر شد انسمانهما در
ساخت واقعیمت خمود مشمارکت دارنمد .آبراهمام ممازلو در ایمن ممورد
می نویسد ،متمرکز بودن بر روی یک هدف مشخص ،منجر به تولید یک
سازماندهی برای تأثیر بیشتر در ساخت واقعیت بر مبنای منابعی درونمی
و بیرونی فرد میشود .اگر شما برای خود الزام ایجماد کنیمد کمه بایمد از
دیوار عبور کنید ،در این راستا تنها سؤال پیش روی شما این خواهد بود
که به چه نحو از دیوار عبورکن ؟ و دیگر ازخود نخواهد پرسید آیا عبور
از دیوار امکانپذیر است؟ و یا آیا عبور ازدیوار ارزش وقت و سمرمایه-
گذاری الزم را دارد؟ بهصورت خالصه پرسیدن سمؤالهمای متفماوت و
تعیین میزان ضرورت آنها ،پاس ها و فرصتهای جدید را برای شما به
ارمغان خواهد داشت .فرصتهایی که شاید در قبل با آنها بیگانه بودید.
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ماری یکی از کوه نوردان بزرگ تاری  ،در ارتباط با اکتشمافات خمود
مینویسد ،در مورد تمام فعالیتهای خالقانه انسان ،یک حقیقت ابتدایی
وجود دارد .بیتوجهی نسبت به این اصل موجب قربانی شمدن بسمیاری
از ایدهها و اقدامات ناب میشود .او در ادامه میآورد لحظهای کمه فمرد
خودش را بهصورت کامل متعهد به یک هدف میداند ،تمام کائنمات بما
وی همراه میشوند ،تممام آنچمه در طبیعمت وجمود دارد بمه یماری وی
میشتابند ،تمام جریان اتفاقات از تصمی وی نشنت میگیرند و بر مبنای
کمک به وی کار خواهند کرد .گوته در اینباره مینویسد :همر کماری را
که میخواهید انجام دهید و یا رؤیای انجام دادن آن را داریمد را شمروع
کنیممد ،بممیپروایممی ،بمما خممود نبمموغ ،جممادو و قممدرت بممه همممراه دارد.
بهعبارت دیگر وقتی انسان خودش را متعهد به یک هدف میداند .ذهمن
هشیار و نیمه هشیار وی شروع به شناسایی منابع بیرونی و درونمی الزم
می کند ،منابعی که در قبل آن ها را ندیده بود .چراکه سؤالی که در ذهمن
او از اولویت برخوردار میشود این است کمه چگونمه ممیتموان موفمق
شوم .دراین حالت احتمال موفقیت شخص بهمراتب افزایش پیدا میکند.
درنهایت در مورد ارتباط همدفگمذاری و موفقیمت موضموع حمائز
اهمیت دیگر قدرت کلمات است .برای توضیح بیشمتر کلممات خشمت
خام ساخت واقعیت هستند .در این بماره در انجیمل یوحنما آورده شمده
است "در آغاز هیچ نبود ،کلمه بود ".در این زمان وقتی اهداف خمود را
بیان میکنی احتمال به وقوع پیوستنشان بهمراتب بیشتر میشود .در ایمن
مورد ارتباط بین تعریف اهداف و درک آنها برای انسانها یمک ارتبماط
متافیزیکی است .در این پیوند کلمات موجب ایجاد تصویری از موفقیت
در ذهن انسانها میشوند .همانطور که پمیشتمر ذکرشمد ذهمن انسمان
همواره در جست وجوی ثبات است ،دراینارتباط کلمات بمه انسمانهما
کمک میکنند بین و واقعیت امروز و رؤیای آینمده یکپمارچگی و ثبمات
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ایجاد شود و مسیرهای خلمق و یما دسمتیابی بمه رؤیاهما فمراه شموند؛
بنابراین هدفگذاری موجب میشود انسانهما اتفاقمات زنمدگیخمود را
معطوف به آینده بداننمد .در اداممه ارتبماط بمین همدف گمذاری وسمطح
رضایتمندی انسانها از زندگی مورد تحلیل قرار میگیرند.
ارتباط هدفیذاری و سح راایتمندی از زندیی
هدفگذاری در زندگی نهتنها با میزان موفقیت فرد ارتباط دارد بلکمه
با سطح رضایتمندی وی از زندگی نیز در پیوند است .در ادامه به تضماد
میان موفقیت در نگاه عموم انسان هما و افمزایش سمطح رضمایتمندی از
زندگی پرداخته میشود .برای تشریح بیشتر نتایج تحقیقات متعدد نشمان
میدهد رسیدن به یک هدف بمهخمودیخمود در رضمایتمندی انسمان از
زندگی اثری ندارد .بهعنوانمثال بردن مقدار زیادی پول در یمک مسمابقۀ
بخت آزمایی موجب می شود تغییراتی کوتاه مدت در سمطح رضمایتمندی
فرد از زندگی به وجود آیمد امما ایمن تغییمرات دائممی نیسمتند .درایمن
خصوص ،حقیقتی که دست در دست افزایش سطح رضایتمندی انسمان
از زندگی دارد ،حصول اهداف نیست بلکه داشتن رؤیا و پیگیری آنهما
است .دیوید واتسون درایمن ارتبماط ممینویسمد" :بسمیاری از محققمین
معتقدند که فرآیند پیگیری کردن یک هدف است که ارزشمند است و نه
به دست آوردن آن هدف ،تعقیب یک رؤیا بر روی رضایتمندی انسان از
زندگی تأثیرمثبت دارد ".در ادامه این اصل بیشتر توضیح داده شده است.
درک کامل اهداف در زندگی به معنای آزادی عمل انسان برای لذت
بردن از زندگی است .برای توضیح بیشتر این مطلب فرض کنید شما
برای یک سفر جادهای از خانۀ خود خار میشوید ،دراین سفر اما شما
مقصد مشخصی را تعیین نکرده اید .در این حالت شما بایمد بمه اطمراف
خود دقت زیادی را معطوف کنید تا مقصد اول خود را تعیین نمایید؛ اما
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اگر هدف خود را پیش از شروع سفر مشخص کرده بودید و مسیر خود
برای حرکت کردن را میدانستید ،در این شرایط با خیال راحتتمری بمه
زیباییهای راه توجمه ممیکردیمد و احتممال لمذت بمردن شمما از سمفر
بهمراتب بیشتر بود .به عنوان مثالی دیگر اگر شما هدف مشخصمی را تما
سال آینده برای خود در نظر نگرفته باشید ،پس از مدتی ایمن سمؤال در
ذهن شما ایجاد خواهد شد که به کجا میروید .ایمن مبحمث ممیتوانمد
توضیحی باشد برای این یافتۀ مکرر تحقیقات علمی که نشمان ممیدهمد
تعداد زیادی از مردمی که سمالهما بمرای بازنشسمته شمدن رؤیماپردازی
میکردند وقتی به مقصود خود میرسند سطح رضایتمندیشان از زندگی
کاهش پیدا می کند .دراین ارتباط نتایج تحقیقات متفاوت نشان ممیدهمد
افرادی که سطح رضایتمندیشان پس از بازنشسمتگی افمزایش پیمداکرده
است ،انسانهایی بودهاند که برای روزهای پس از متقاعد خمود اهمداف
مشخصی را درنظر داشتهاند .بهصورت خالصه انسانها نیاز دارند بتوانند
بهروشنی آیندۀ خود را متصور شوند ،در این مورد ،راه رسیدن به همدف
غایی خود از دستیابی به اهداف کوتاهمدت تشکیلشده است که لحظات
حال انسانها را میسازند .از این رو اهمداف باعمث معنما بخشمیدن بمه
لحظات حال و آیندۀ انسانها میشوند.
افزون بر آنچه ذکر شد ،بهاحتمال فراوان شما نیز افراد موفق متعددی
را میشناسید که در زندگی خود شاد نیستند و ازسطح رضایتمندی کمی
در زندگی برخوردارند .بسیاری از این افمراد در نگماهی دور سمعادتمند
هستند ،اما روی به مصرف الکل و مواد مخدر میآورند و این سمؤال در
ذهن ما ایجاد میشود ،چرا؟ چگونه امکانپذیر است که انسانهایی که به
نظر همۀ امکانات را در زندگی خود دارند ،در زندگی خود شاد نباشمند
و از سطح رضایتمندی پمایینی در زنمدگی برخموردار باشمند .بیشمتراین
افرادرؤیای شهرت ،قدرت و ثروت را درذهن میپروراندهانمد و در ایمن
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اندیشه بودهاند که ممکن است امروز سطح رضایتمندی پایینی از زندگی
داشته باشند اما وقتی به اهداف خود برسند سطح رضمایتمندی آنهما از
زندگی افزایش پیدا خواهد کرد و برای همیشمه زنمدگی شماد را تجربمه
خواهند کرد .با وجود این وقتی این اشخاص به رؤیاهمای خمود دسمت
پیدا میکنند متوجه میشوند که تغییری در سمطح رضمایتمندی آنهما از
زندگی ایجاد نشده است .جی کمری در ارتبماط ممینویسمد" :ممن فکمر
میکن همه باید ثروتمند و مشهور شوند و همهچیزهایی را که تابهحمال
در مورد آن رؤیاپردازی کردهاند را انجام دهند تا بتوانند ببیننمد کمه ایمن
جواب نیست ".در ادامه این تضماد ادراکمی بیشمتر ممورد بررسمی قمرار
میگیرد.
معموال انسانهایی که متوجه میشوند با دستیابی به رؤیاهایشمان کمه
تغییری در سطح رضایتمندیشان از زندگی به وجود نیامده است ،دچار
تعجب و ترس می شوند و این سؤال در ذهنشان ایجاد میشود که حمال
باید چه کرد ،در این شرایط به شکل غالب آنها به دنبمال راهحملهمایی
می گردند که فراتر از اتفاقات یک زنمدگی عمادی اسمت .در بسمیاری از
موارد این تالش بیسرانجام با پاس هایی بهماننمد الکمل و ممواد مخمدر
همراه میشود .چراکه مصرف این مواد باعث میشوند فرد بمرای ممدتی
هرچند کوتاه از زندگی عادی خود فاصله بگیرد .زندگی که به وی سال-
ها دروغ گفته است و موجبات بیاعتمادی نفس بمه خمود را بمه وجمود
آورده است .این قضیه یکی از دالیل است که خیلی از انسمانهما دچمار
بحرانهای میانسالی میشوند ،زیرا آنها پس از رسیدن به اهداف خمود
در زندگی دچار آشفتگی ،بی هدفی و اسارت در روزمرگی میشوند .در
کالم تل بن شهر" :افزایش سطح رضایتمندی انسان از زندگی در ممورد
فتح یک قله و یا دور زدن بی هدف در اطراف آن نیسمت ،شماد زیسمتن
تجربۀ باال رفتن مادام بهسوی قله است ".از این رو مه اسمت تما یمک
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رؤیا و تعهد برای رسیدن به آن در مقاطع مختلف زندگی وجمود داشمته
باشد .بهگونهای مشابه دیوید مایر و اد دینر دراینارتباط مینویسند" :در
قیاس با مشارکت در انجام فعالیتهای ارزشمند و پیشرفت برای رسیدن
به یک هدف ،شاد زیستی کمتمر درنتیجمه تجربمۀ انفعمالی یمک شمرایط
مطلوب ایجاد میشود".
در ارتباط باهدفگذاری الزم بهذکر است ارزش تمام اهداف انسانها
با یکدیگر برابر نیستند .برای تشریح بیشتر در ارتباط بما افمزایش سمطح
رضایتمندی فرد از زنمدگی آمماجی وجمود دارنمد کمه از سمایر اهمداف
ارزشمندترند ،اینها آرمانهایی هستند که با عالیق فرد همخوانی دارنمد
و اشخاص عمیقا نسبت به آنها اهمیت میدهند .این اهداف ممیتواننمد
بهمانند گذراندن دورههای کالسهمای پزشمکی باشمند ،البتمه اگمر شمما
شدیدا به پزشک شدن و درمان مردم عالقهمندید؛ و یا مطالعه کتابهای
اقتصادی چراکه شما مشتاق به اتفاقات بازار هستید؛ و یا ملحق شدن بمه
یک ارگان انجام کارهای داوطلبانه چراکه شما معتقدید فعالیمتهمای آن
سازمان زیبا و انساندوستانه هستند .اینها آرزوهمایی هسمتند کمه شمما
آگاهانه انتخاب میکنید و نه آرمانهمایی کمه بمه شمما از سموی دنیمای
اطرافتان تحمیل میشوند .در ادامه فرآیند هدفگذاری تشریح میشود.
فرآیند هدفیذاری
اوهاد کامیل فرآینمد پیچیمدۀ شناسمایی اهمداف را خیلمی سماده بیمان
میکند.او در این زمینه مینویسد ،کارهایی را که ممیتوانیمد در زنمدگی
خود انجام دهید را مشخص کنید .سپس از میان آنها فعالیتهایی را که
می خواهید انجام دهید را معین کنیمد .لیسمت بلنمد و یما کوتماهی از آن
اقدامات را تهیه کنید .در مرحله بعد از میان اعمالی که شما میخواهیمد
انجام دهید فعالیتهایی را مشخص کنید که به یقین عالقهمند بمه انجمام
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آنها هستید .درنهایت از بین آنها اقداماتی را که بسیار زیماد راغمب بمه
انجام آنها هستید را تبیین کنید و درنهایت شروع به انجام آنها کنید .از
این رو سؤالی که شما باید از خود بپرسید این اسمت کمه اهمداف حمائز
اهمیت من در زندگی کداماند؟ بهصورت موازی چهکارهایی در زنمدگی
من هستند که من عمیقا به آنها دلبسته هست ؟ چهکاری در زندگی من
هست که من عمیقا میخواه آن را انجام ده ؟ در ادامه پاس بمه ایمن
سؤاالت بیشتر مورد توضیح قرارگرفته است.
برای شناخت تمایالت خود تصور کنید ،از این لحظه بهبعد هیچکس
شمارا در این جهان نمیشناسد و هیچکس نمیداند شما به چه صمورت
عمل میکنید ،هیچ کس بهغیراز خود شمما نخواهمد دانسمت چقدرشمما
انسان خوب ،خیرخواه و یا بخشندهای هستید ،هیچکس به غیمر از شمما
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
میزان اخالقی بودن ،عالی بودن خود باخبرید ،درجهانی که قرعۀ بینامی
به نام شما زدهاند ،چه میکنید؟ به عبارت سادهتر باید از خود بپرسید که
عمیقا دوست دارید چهکاری را در زندگی خود انجام دهید؟ شمما در ده
و یا بیست سال آینده خود را درکجا میبینید؟ چهکاری به معنای واقعی
برای شما ارزشمند است؟ چهاقدامی است که شما مشغول به آن خواهید
شد بیتوجه به این موضوع که موردتایید ،تشویق و یا انتقاد دیگران قرار
بگیرید؟ در دنیایی این چنین شما چه می کنید؟ باید از خود استفهام کنید
که در چه زمان ،گذر زمان را فراموش میکنید .آیا هنگامی است که شما
مشغول مطالعه ،نوشتن ،تعمیرات ،فعالیتهای هنری ویا ورزشی هستید؟
بهصورت موازی درگذشته درچه زمان این کیفیتهارا تجربه کمردهایمد؟
چرا که گذشته می تواند بهترین پمیش بینمیکننمدۀ آینمده باشمد و سمؤال
اینجاست که چه زندگی را دوست دارید زندگی کنید؟ و چهکاری است
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که بسیار به انجام آن عالقهمندید؟
گاهی پاس به سؤالهای باال ساده نیستند .چراکه ممکن است عالیق
شما مخالف با نظر عموم مردم باشند و شما با فشار افکار عمومی روبرو
شوید؛ دراین ارتبماط تمالش شمما درجهمت تطبیمق اهمدافتان بما نمدای
درونیتان کوششی بسیار ارزشمند است .در ایمن وضمعیت شمما نموعی
معنویت را در زمان پیگیری آرزوهایتان تجربه خواهید کمرد .اگرچمه در
دنیای امروز انسان ها گاهما کارهمای متفماوتی را قبمل از انجمام رسمالت
حقیقی خود در زندگی انجام میدهند .دربرخی شرایط ممکن است این
امر اجتنابناپذیرباشد؛ امما غالبما افمراد بمرای تممام عمرخمویش انجمام
فعالیتهایی را کمه بمهشمدت بمه آنهما عالقمهمندهسمتند را بمه تعویمق
می اندازند و رسالتی را که در زندگی خود به دوش داشتهاند را فراموش
میکنند.دراینظلمت آنها هرگزمالک قطعی سرنوشتخویش نمیشوند.
با افسوس این سرنوشت بسیاری از آرزوهای بر روی زمین است.
در ارتباط با آنچه در باال ذکر شد ،نیازی نیست شما یمک دانشممند
باشید تا بتوانید بگویید ،ایجاد هدفی که بر مبنای دقت به نمدای درونمی
انسان تبیین شده است می تواند باعث شادتر زیستن وی شود .چراکه در
این شرایط اشخاص کارهایی را پیگیری می کننمد کمه نسمبت بمه آنهما
اهمیت میدهند .در طرف مقابل در زمانهایی که انسانها نمیدانند چمه
آرمانی را در زندگی دنبال میکنند؛ آن ها سطح پایینی از رضمایتمندی از
زندگی را تجربه میکنند .عالوه بمر ایمن اهمدافی کمه بما نمدای درونمی
انسانها تطبیق داشته باشند ،باعث حل شدن تضمادهای ذاتمی انسمانهما
میشوند .برای توضیح بیشتر این اهداف باعث میشود تا افراد کمتمر در
زندگی خود با شک همراه شوند و سؤالهای بنیادی بهمانند من در ایمن
جهان چه میکن برایشان از قیمت باالیی برخموردار نشموند .افمزون بمر
آنچه ذکر شد ،در طوالنی مدت افرادی که عالقۀ خود را دنبال ممیکننمد
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احتمال موفقیتشان بیشتر است .برای توضیح بیشتر در زمانیکه ما اموری
را پیگردی میکنی که نسبت به آنها تمایل داری  ،با پیشفمرض نمابرده
رنج گنج میسر نمی شود به مقابلمه برممیخیمزی ؛ و آن را بمه فمرض بما
شادمانی کارها بهتر میسر میشوند تغییر میدهی  .در این وضعیت وقتمی
انسانها خود را مشغول بمه دسمتیمابی اهمدافی ممیبینندکمه بمه آنهما
عالقهمند هستند ،احتمال اینکه آنها مقاصد جدیدی را که برمبنای ندای
درونشان است را دنبال کنند بیشتر میشود .چراکمه آنهما تجربمۀ لمذت
بخشی ازپیگیری عالیق خود به دسمت آوردهانمد و هممینطورموفمقتمر
بودهاند.
افزون بر این ،در ادامۀ فرآیند هدف گذاری یکی از سمؤاالت اساسمی
که پیش روی انسانها قرار میگیرد این است کمه چگونمه ممیتموانی از
مسیر رسیدن به اهدافمان لذت ببری  .در این راه همانطور کمه پمیشتمر
مطرح شد یکی از روشها انجام اموری است که با ندای درونمی فمرد و
ظرفیتهای شخصیت وی ه خوانی دارند .ویلیام جیمز در قمرن نموزده
در این خصوص مینویسد ،من غالبا دیدهام که بهترین راه برای تعریمف
نوع شخصیت یک فرد ،ارزیابی همخوانی شخصیت فرد و واقعیت است
که وقتی این تطبیق صورت می گیرد او خودش را بیشمتر از همر حالمت
دیگری زنده و فعال میبینمد .در ایمن هنگمام نمدای درون فمرد بمه وی
میگوید ،این خود من است .همانطور که پیشتر ذکمر شمد سمازگاری
ویژگی های شخصیت فرد و اهداف وی سبب ممی شمود تما او از مسمیر
رسیدن به اهداف خود لذت بیشتری ببرد .به طریقه موازی وقتی انسانها
سرمایهگذاری خود را بر روی رشد ویژگیهمای ذاتمی شخصمیت خمود
انجام میدهند ،می توانند حداکثر موفقیت را داشته باشند؛ درایمنارتبماط
سؤاالتی که از اهمیت برخوردار میشوند عبارتاند از :درچه زمان کاری
که من انجام میده برمبنای ویژگیهای شخصمیت ممن اسمت و خمود
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واقعی من نمود پیدا میکند؟ بهعنوانمثال این اوقمات ممیتواننمد شمامل
زمانهایی باشند که فرد شجاعانه عمل میکند ،زمانی است که سخت بر
روی موضوعی خاص کار می کند و یا ایامی که او برنامهریزی میکند و
نسبت به آینده دقیق است.
در ارتباط با مباحث ذکر شده درباال در زمانی که انسانها بمر مبنمای
ویژگی های شخصیت خود عممل ممیکننمد احسماس انمرژی مضماعف
می کنند و رغبت فراوان برای انجام امور مختلمف دارنمد .در ایمن ممورد
دکتر کریس پیترسون استاد دانشگاه میشمیگان و دکترممارتین سمالینگمن
استاد دانشگاه پینسالوینا ،بیستوچهار ویژگی قدرتمند متفاوت مثبمت را
درشخصیت انسانها شناسایی کردند .دراینارتباط پرسشنامۀ طراحیشده
توسممط دکترکممریس پیترسممون اسممتاد دانشممگاه میشممیگان و دکترمممارتین
سالینگمن توسط گروه پژوهش مرکمز تحقیقماتی آموزشمی روانشناسمی
مثبت ایران و باشگاه مغز به زبان فارسی ترجمهشده است .شما میتوانید
با ثبتنام در هریک از کالسهای باشگاه مغز و مرکزتحقیقاتی آموزشمی
روانشناسی مثبت ایران با راهنمایی متخصصین ذیربط پرسشمنامههما را
پرکرده و پاس نامه را برای مرکز تحقیقاتی آموزشمی روانشناسمی مثبمت
ایمیل کنید .همکاران من درسریع ترین زمان ممکن به مطالعه و بررسمی
پرسشنامه های شما خواهند پرداخت؛ و پاسم هما را بمرای شمما ایمیمل
خواهند کرد .در ادامه سه رویکرد رایمج بمه کارهما ممورد بررسمی قمرار
میگیرند.
مالحظهی سه نگاه متفاوت به کارها
با اکرام تقاضا میکن به تصمیمات کاری که انسان ها میگیرند نگماه
دقیق تری داشته باشی  .بر مبنای مطالعمۀ اممی ویژنسمکی درک ممردم از
تصمی های کاریشان می تواند به سمه گمروه اصملی تقسمی بنمدی شمود.
گروهی از مردم کار را بهعنوان شغل تلقی میکنند ،برخی دیگر بهعنموان
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حرفه و برخی از افراد که در اقلیت به سر میبرند ،کار را به عنوان پاس
به ندای درون خود برمیشمارند .برای توضیح بیشتر ،بمرای مردممی کمه
کار خود را بهعنوان یک شغل تلقی میکنند ،چک حقوق آنها در پایمان
ماه و یا پایان هفته ،بزرگ ترین مشوق برای انجام کار محسوب میشود.
نگاه آنها به کار صرفا بهعنوان منبع درآمد است .دراین شرایط انتظاراتی
که آنها از کار خود دارند ،بسیار محدود است .در مورد بسیاری از ایمن
افراد ،نگاه آنها در زمان انجام کمار خمود ،بمه تعطمیالت انتهمای سمال،
سرانجام ترم تحصیلی و یا پایان انجام یک پروژه اقتصادی است.
گروه دوم افرادی هستند که به شغل خود بهعنوان یمک حرفمه نگماه
می کنند .پول و پیشرفت موضوعی است که این انسانهما را ترغیمب بمه
انجام کارهای خود می کند .نگاه آن ها به کار خود بهمثابمه یمک مسمابقۀ
سرعت است .در این مسابقه هدف غایی تالش برای رسیدن به باالترین
مقام است .انتظار این افراد از کار خود پرستیژ و قمدرت بیشمتر اسمت و
نگاه آنها به ارتقا مقام آیندۀ خود است .بهعنموانمثمال ایمن ارتقما مقمام
میتواند از استادیار به دانشیار و درنهایت به یک استادتمام دانشگاه خت
شود .درنهایت گروه سوم افرادی هستند که کار خود را به عنوان پاس به
ندای درون خود تلقی میکنند .در مورد این اشخاص امری کمه موجمب
ترغیب آنها به انجام فعالیت میشود ،خودکار است .بهصورت مشخص
سفر زندگی آنها با ندای باطنشان ه خوانی دارد .این افراد این حقیقت
را که مشغول به انجام کار خود هستند را نوعی موهبمت در حمق خمود
برمی شمارند .انتظار آن ها از انجام کار همان رسالت آنها یعنی سماختن
جهانی بهتر است .در انتهای روز نگاه این افراد به صبح فردا و کار بیشتر
است ،جایی که آنها میتوانند بمه نیازهمای درونمی خودپاسم دهنمد و
بیشتر از هر موقعیتی شکرگزار تمام آنچه هستند باشند.
با دقت به آنچه درباال ذکرشد سؤال بااهمیت این است که آیا شما
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برای انتخاب پیشۀ مناسب خود به ندای درونتان گوش میدهیمد .در
عدیدهای از موارد انسانها وقت بسیار کمی را برای فکر کمردن بمه ایمن
موضوعات اختصاص میدهند .چراکه آن ها در اغلب مواقع از پاس بمه
آن میترسند ،آنها هراس دارند با توجهکمردن بمه نمدای درون خمود از
سوی انسانهای اطراف مورد سرزنش قرار بگیرند .این درحالی است که
گرفتار نشدن در زنجیرهای تکرار و روزمرگی وگوش فرادادن بمهنمدای
درون خویش اصیل ترین کاری است که یک انسان میتواند انجام دهمد.
چراکه وقتی انسانها عالیق خود را دنبال میکنند ،زنمدگی را بمهمعنمای
واقعی آن تجربه میکنند .در این راستا با احترام توصیه میشود به صدای
قلب خمود گموش دهیمد وبما قلبتمان تصممی بگیریمد سمپس برمبنمای
خممردورزی و باعقلتممان زنممدگی کنیممد .بممهصممورت مشممخصدرمممورد
هدفگذاری الزم است اهدافی مبرهن تعیین شموند .بمهعبمارت دیگمر
اهداف ما باید شکلی تعریمفشمده و قابملانمدازهگیمری داشمته باشمند،
بهصورت مشخص باید درهدف گذاریهایمان با اعمداد و ارقمام روبمرو
شوی  .دراین ارتباط الزم است اهداف بلندمدت تبیین شوند و سپس بمر
مبنای آنها اهداف کوتاه مدت تعین گردند و در ادامه برنامهریزی انجمام
گیرد و درنهایت برمبنای برنامه ریزی هایمان عادات روزانۀ مما مشمخص
شوند .در ادامه گامهای بعدی در راستای پیگیری اهداف ممورد توضمیح
قرار میگیرند.
درنهایت درمسیرپیگیری عادات روزانۀ خود اصلی که ارزشمند است
تبدیل شدن از یک دوندۀ دو ماراتون به یک دوندۀ دو سرعت اسمت.
منظور از این کار تغییر رویکرد دادن از دویدن همیشگی با سرعت ک و
ثابت به دویدن با سرعت زیاد و استراحت کردن است .درک این مطلب
در هدفگذاری و دستیابی به اهداف در زندگی مؤثر است .بمهصمورت
مشخص در یک روز کاری از شست تا صدوبیست دقیقه را به کار کردن
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اختصاص دهید (به صورت میانگین نود دقیقه) ،متمرکز باشید و سمخت
کار کنید ،سعی کنید در این زمان حداقل حواسپرتکنها را تجربه کنید
و سپس پانزده دقیقمه بمه خمود اسمتراحت دهیمد .ممی توانیمد در زممان
استراحت به مراقبه بپردازید ،به قطعۀ موسیقی مورد عالقه خمود گموش
فرا دهید و یا زمان خوردن غذا داشمته باشمید .درایمن ارتبماط وقتمی کمه
انسانها به دو سرعت و استراحت میپردازند تنها در آن اوقات حمداکثر
میزان انرژی را تجربه خواهند کرد و همینطمور ایمن مسمنله بمه میمزان
رضایتمندی آنها از زندگی نیمز ارتبماط دارد .درارتبماط بما زممانهمای
استراحت کردن مه است تا سطوح متفاوت از فراغت را تجربمه کنمی .
برای توضیح بیشتراستراحت اول در سطح کوچک است که شامل پانزده
دقیقه استراحت در تناوب کار نود دقیقهای است .روش آرمیمدن سمطح
متوسط شامل یمک خمواب خموب شمبانه اسمت .یمک خمواب خموب
سرمایهگمذاری مناسمب بمرای افمزایش سمطح رضمایتمندی از زنمدگی،
خالقیت وحافظۀ انسان است .راه دیگر داشتن یمک و یما دو روز کاممل
برای استراحت در طول یمک هفتمه اسمت؛ و سمطح نهمایی ،اسمتراحت
طوالنیمدت است که میتواند شامل ،سفر کردن شود ،انسانها در سمفر
نیروهای درونی خود را بازسازی میکنند .در ادامه ورزش کردن بهعنوان
بخشی دیگر از اکسیر حیاتبخش مورد تحلیل قرار میگیرد.
ورزش کنید!
در طول دهۀ اخیر محققین توانسته اند ارتباط بمین ذهمن و جسم را
درک کنند .جان کابت زین دراینارتباط مینویسد" :ما دیگر نمیتموانی
سالمتی را به عنوان یک ویژگی ذهن و یا جس تلقی کنی چراکه ،ذهمن
و جس آدمی با یکدیگر در ارتباط هستند ".در دنیای امروز بنا به قواعد
زندگی ماشینی شاهد کاهش ورزش کردن در میان انسانها هستی  .برای
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توضیح بیشتر درگذشته افراد برای بمهدسمت آوردن غمذا بایمد مسمافتی
طوالنی را به دنبال یک آهو میدویدند تا بتوانند نهار خود را تهیه کننمد؛
به روالی مشابه آن ها باید می دویدنمد تما خمود غمذای حیوانمات دیگمر
(بهمانند شیر) نشود؛ و یا آنهما بمرای جممعکمردن میموههما بایمد خمود
دستبهکار میشد و از درختان باال میرفت؛ اما کاری کمه آنهما اممروز
برای تهیه غذا انجام میدهند تنها بهآشپزخانه رفتن است چراکه همهچیز
در آنجا آماده است.
بهعنوان مثالی دیگر درگذشته انسانها برای گرم نگه داشتن خود باید
آتش روشن می کردند ،امما اممروز خانمههما از دسمتگاههمای گرمایشمی
برخوردارند .بهصورت موازی درگذشته کودکان زمان خود را برای انجام
انواع مختلف فعالیتهای ورزشی سپری میکردند اما امروزه آنها زممان
خممود را بممهجممای انجممام فعالیممتهممای ورزشممی پشممت کممامپیوتر خممود
میگذرانند .دراین ارتباط آمارها از اقصی نقاط جهان نشان میدهد سطح
افسردگی تا میزان قابل توجهی درسالیان اخیر افزایش پیدا کمرده و سمن
متوسط مبتال شدن به افسردگی به کمتر از پانزده سال کاهش پیمدا کمرده
است .درتوضیح الزم است عنوان شود یکی از دالیل اصلی ایمن آمارهما
این است که زندگی ماشینی سبب شده است میزان تحرک انسانها نزول
پیدا کند .دراین مورد الزم به ذکر است انجام فعالیتهای فیزیکی درست
به همان اندازه برای انسان ارزش دارد که بدن فرد به اکسیژن ،پمروتنین،
ویتامینها و یا کربوهیدراتها نیاز دارد .بهصورت خالصه انسانها خلق
نشدهاند تا تمامروز را پشت میز بنشینند ،نشستن و استراحت کردن شاید
کارهایی بودهاند که آدمیان پس از شمکار و جممعآوری میموههما انجمام
میدادهاند .دراینارتباط وقتیکمه انسمانهما یمک نیماز را درخمود ممورد
بی توجهی قرار میدهد ،برای آن بهایی را پرداخت خواهمد کمرد .سمنکا
فیلسوف یونانی در دو هزار سال پیش اینطور بیان میکند" :پمدران مما
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بهمانند ما زندگی نمیکردهاند ،وقتیکه موظف بودهاند غذای خمود را بما
دستان خود تهیه کنند و بر روی زمین مستقر شوند و اینها همه تا قبمل
از زمانی بوده است که آنهما غمرور خمود را درطمال و جمواهرات پیمدا
کنند ".در این سمایه فقمدان فعالیمت جسممانی در دنیمای اممروز کمامال
احساس می شود .در ادامه به مالحظۀ مطالعه مایکل بابیاک در ارتباط بما
بهای ورزش کردن پرداخته میشود.
مایکل بابیاک ،در دانشگاه پزشکی دیوک  214بیمار مبتالبه افسردگی
شدید را مورد مطالعه قرار داد .این افراد بیمارانی بودند که از بیخموابی،
مشکالت تغذیه ،بدون برنامه بودن ،فقدان انگیزه برای حرکمت کمردن و
احساس افسردگی رنج میبردند .بسیاری از این افراد در گذشمته تمالش
برای خودکشی داشتهاند و یا در مورد آن به کرات تصمی گرفته بودنمد.
این بیماران به سه گروه متفاوت تقسی شدند ،گروه اول افمرادی بودنمد
که ورزش کردن به فعالیتهای روزانه آنها اضافه شده بمود ،گمروه دوم
گروهی بودند که استفاده از دارو در برنامههای آنهما قرارگرفتمه بمود و
گروه سوم اشخاصی بودند که استفاده از دارو و ورزش کمردن در میمان
اعمال روزمره آنها گنجاندهشده بود .بهصورت مشخص دارویی کمه در
مورد این بیماران استفاده شد ،زولفت نام داشت .در این مورد بسیاری از
مطالعات نشان میدهند زولفت و پروزک بر روی درمان افسردگی ممؤثر
هستند .نوع ورزشی که آنها در آن مشارکت داشتند سی دقیقه فعالیمت
جسمانی با سختی نسبی بود .این ورزشها میتوانستند شامل شنا کردن،
دویدن و یا خیلی از ورزشهای دیگر بما سمطح سمختی نسمبی باشمند.
بهصورت مشخص این کارها را بیماران سه روز در هفته هر بار به مدت
سیدقیقه انجام میدادند .در ادامه به نتایج این تحقیق پرداخته میشود.
مایکل بابیاک بیماران سه گمروه بماال را بمه ممدت چهمار مماه ممورد
مشاهده و بررسی قرارداد .هدف از این تحقیق این بود تا مشخص شمود
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چه تعداد از این افراد بر افسردگی خود غلبه خواهنمد کمرد .نتمایج ایمن
مطالعه نشان میدهد ،از مجموع سه گروه نزدیک بمه شصمت درصمد از
جمعیت کل درمان شده بودند و در انتهای دورۀ درمان ،در آنهما دیگمر
نشانههای افسردگی دیده نمیشد .عالوه بر این یافتههای پژوهش نشمان
میداد بیماران تمام گروهها درمان شدهاند .در این میان گروهی کمه تنهما
فعالیت ورزشی را در برنامه درمانی خود داشتند نیازمند زممان بیشمتری
بودند تا دورۀ بهبود خود را طی کنند .برای توضیح بیشتر گروه هایی کمه
درمان خود را از طریق دارو و ورزش سپری کرده بودنمد قریمب بمه ده
روز زمان نیاز داشتند تا بر افسردگی خود غلبه کنند .این در حمالی بمود
که بیماران گروهی که تنها ورزش را در برنامههای روزانه خمود اضمافه
کرده بودند نیازمند نزدیک به یک ماه زمان بودند تما بمر افسمردگیخمود
فائق آیند.
در ارتباط با تحقیق باال ممکن است این سؤال در ذهمن شمما ایجماد
شود که اگر نتایج درمان افسردگی از طریق دارو و یا ورزش کردن بسیار
به یکدیگر شبیه هستند چرا نباید استفاده از دارو بمه شمکل کاممل کنمار
گذاشته شود؟ ما میدانی که داروهای ضدافسردگی به شصت درصمد از
بیماران کمک کرده است تا از افسردگی رهایی پیدا کنند؛ و هممینطمور
میدانی که ورزش کردن نیز به شست درصمد از بیمماران کممک کمرده
است تا بر افسردگی خود غلبه کنند .دراین پیوند نتایج این مطالعه نشان
می دهد افرادی در دو گروه هستند که تنها یمک روش درممانی بمر روی
آنها منجر به کاهش افسردگی شده است .بهعبارتدیگر بیمارانی هستند
که تنها روش درمانی بر مبنای مصرف دارو بمر روی آنهما ممؤثر بموده
است؛ و بیمارانی ،تنها با ورزش کردن افسردگی آنها درمان شده است؛
و افرادی نیز توسط هردو روش درمانی بهبود یافتهاند؛ بنمابراین توصمیه
تنها یکی از روش های درمانی ذکرشمده در بماال الزامما سمودمند نیسمت
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چراکه ممکن است برای افراد متفاوت روشهای مختلف اثرگذار باشمد.
در ادامه بهنقد یافتهای ارزشمند در مطالعه مایکل بابیاک پرداخته میشود.
افزون بر آنچه ذکر شد مایکل بابیاک در طی مطالعۀ بیماران مبتال بمه
افسردگی به موضوعی بسیار بااهمیت پیبرد .او متوجه شد نتایج بررسی
بیماران شش ماه پس ازپایان مطالعه نشان میدهمد بازگشمتپمذیری بمه
حالت افسردگی برای بیمارانی که درطول دورۀ درمان خویش تنهما دارو
دریافت کرده بودند به مراتب بیشتر از گروهی است که با ورزش کمردن
درمان شده بودند .برای توضیح بیشتر شش ماه پس از انجام مطالعه31 ،
 ٪از افرادی کمه از طریمق دارو بهبمود یافتمه بودنمد مجمددا بمه حالمت
افسردگی بازگشمتند .گروهمی کمه درممان را از طریمق دارو و ورزش را
انجام داده بودند ،بازگشت آن ها به حالت افسردگی برابر با  ٪32بمود؛ و
اما برگشت پذیری افرادی که تنها با ورزش درمان شده بودند ،کمتر از 4
 ٪بود .این یافتهها بارها در مطالعات مختلف تکمرار شمدند؛ از ایمن رو
بسممیاری از محققممین معتقدنممد ورزش کممردن بممهماننممد یممک داروی
ضدافسردگی عمل میکند ،اما وقتی بیشتر در مورد آن اندیشه ممیشمود،
اینطور به نظر می رسد که ورزش نکردن بهماننمد خموردن یمک داروی
افسردگی است .چراکه میل طبیعی انسمان بمه حرکمت ممداوم اسمت؛ و
همانطور که پیشتر به آن اشاره شد وقتیکه ما یمک نیماز طبیعمی را در
خود از بین میبری درنهایت بهای آن را پرداخت خواهی کرد .بهعبارت
دیگر ،بگذارید اینطور مطرح شود که خداوند به ژنهمای آدممی سمطح
مشخصی از رضایتمندی از زندگی را عطا کرده است ،این سمطح بمرای
انسان های مختلف در مقام های متفاوتی قرار دارد .درایمن ارتبماط وقتمی
انسانها ورزش نمیکنند ،سطح پایه رضایتمندی آنها از زندگی کماهش
پیدا میکند که این امر بمهتنهمایی و بمه ممرور زممان ممیتوانمد موجمب
افسردگی شود.
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در سایۀ آنچه در بماال ذکمر شمد بسمیاری از روانشناسمان دورههمای
ورزشی را پیش از شروع دوره های درمانی مبتنی بر داروها و همینطور
همراه و پس از مصرف آنها توصیه میکنند .چراکه انسمانهما نبایمد بما
طبیعت خود به جنگ برخیزند ،آن ها باید با نیازهای ذات خود همکاری
کنند و سپس بر مبنای آنها زندگی خود را بسازند .جان ریتی ،پروفسور
دانشگاه پزشکی هاروارد دراین ارتباط مینویسمد" :ورزش کمردن روش
درمانی رؤیایی روان شناسان محسوب میشمود .ورزش کمردن بمر روی
کاهش نگرانی های انسان ها ،جلوگیری از حمالت عصبی و هممینطمور
کاهش استرس آنها مؤثر است که این موارد با درمان افسردگی انسانها
در پیوند است ".عالوه بر آنچه ذکر شد ورزش کردن منجمر بمه تولیمد،
نرو ترنسمینرهایی بهمانند نرو پینه فرین ،سروتنین و همینطور دوپمامین
در مغز انسانها میشود که کارکرد آنها شبیه به بسمیاری از قمویتمرین
داروهای رواندرمانی انسانها است .از ایمن رو ورزش کمردن بمهماننمد
خمموردن انممدکی پممروزک و ریتممالین (داروهممای ضدافسممردگی) اسممت،
بهنحویکه آن ها دقیقا بهاندازه مورد نیاز بمدن بمه محمل موردنیماز بمدن
تزریق میشوند .در این خصموص جمان ریتمی در کتماب خمود یمادآور
میشود" :انسان ها نیاز به انقالبی در ورزش کردن دارند ".و او این نیماز
را با مدارک و دالیل متعدد علمی اثبات میکند .او در این باره در ممورد
کودکان ،انسان های بالغ و همینطور انسان های مسن صحبت میکنمد و
توضیح میدهد ورزش کردن میتواند برای تمام سنین سودمند باشد.
در ادامه برخی از مزایای جمانبی ورزش کمردن ممورد ارزیمابی قمرار
میگیرند ،اولین اثر جانبی مثبمت ورزش کمردن افمزایش سمطح اعتمماد
بهنفس فرد است .برای توضیح بیشتر یکی از اثمرات ورزش کمردن ایمن
خواهد بود که فرد از شرایط فیزیک بدنی خود احساس رضایت بیشتری
خواهد داشت .درنتیجه این امر بهصورت کلی فمرد نسمبت بمه خمودش
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احساس بهتری خواهد داشت و اعتمادبه نفس وی افزایش پیمدا خواهمد
کرد .برای توضیح بیشتر تمام انسانها از سطح مشخص و ذاتی ژن برای
وزن مناسب خود برخوردارند ،وقتی انسانها ورزش میکننمد در سمطح
مناسب وزن خود قرار میگیرند و وقتیکه ورزش نمیکنند افمراد بماالتر
از این وزن قرار خواهند گرفت .عالوه بمر ایمن ورزش کمردن تمأثیرات
بسیار زیادی را بر روی مغز آدمی میگذارد ،به عنوان مثال مواد شیمیایی
که در هنگام ورزش کردن در مغز رهما ممیشموند ،مسمیرهای پمردازش
اطالعات جدید را در مغز فرد ایجاد میکنند .همانطور که پیشتمر ذکمر
شد از این خاصیت بهعنوان قابلیت شکلپذیری مغز یاد میشمود .بمرای
توضیح بیشتر درزمانی که انسانها به دویدن میپردازند ،مسیرهای جدید
پردازش اطالعات در مغز انسانها ایجاد میشوند؛ و هممینطمور ورزش
کردن موجب میشود مواد شیمیای مورد نیاز بدن درست به همان اندازه
که بدن انسان به آنها نیازمند اسمت ترشمح شموند؛ بنمابراین اگمر شمما
ورزش کنید ،به مرور زمان ،حافظۀ شما و سطح خالقیتان افمزایش پیمدا
خواهد کرد .در ادامه به وارسمی اثمرات ورزش کمردن بمر بیمماریهمای
مختلف پرداخته میشود.
نتایج تحقیقات متعدد نشان میدهد بسیاری از بیمماریهما بمهماننمد،
دیابت ،اسکیزوفرنی ،بیمارهای قلبی و حتی سرطان ،تحت تمأثیر ورزش
کردن هستند .بهصورت مشخص نتایج مطالعات جدید نشان میدهد نوع
خواصی از دیابت که درگذشته تنها در افراد باالی چهلوپنج سال دیمده
میشده است ،امروز در کودکان نیز به چش میآید .یافتههای تحقیقمات
نشان میدهند این موضوع بیشتر به علمت نموع تغذیمه ایمن کودکمان و
ورزش نکردن است .بمه عبمارت دیگمر ورزش ممنظ موجمب تقویمت
سیست دفاعی بدن و درنتیجۀ آن آسیب پذیری کمتر انسان ها نسمبت بمه
بیماریهای مختلف میشود .عالوه بر این یافتههای تحقیقمات متفماوت
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نشان میدهند مرد و زنهایی که ورزش منظ را انجام میدهنمد روابمط
جنسی بهتری را نیز تجربه میکنند .در اداممه اهمیمت ورزش کمردن در
مدارس امریکا توضیح داده خواهد شد.
در بسیاری از مدارس امریکا عالوه بر انجام برناممۀ ورزشمی روزانمه
دانش آموزان موظف اند عضو یکی از گروه های ورزشمی مدرسمه خمود
باشند و در تمام فعالیتهای ورزشی آن تی مشارکت داشمته باشمند .در
یک برنامۀ آزمایشی در مدرسۀ نپرویل در ماریکا امریکا هرروز صبح 11
دقیقه نوعی ورزش صمبحگاهی ،بمه ماننمد دویمدن ،دوچرخمه سمواری و
کوهنوردی به سیاق مدون برای تمام دانش آمموزان ممورد اسمتفاده قمرار
گرفت .نتایج مطالعۀ ایمن دانمش آمموزان نشمان ممی دهمد نممرات ایمن
محصلین در سطوح مختلف به طرز معناداری افزایش پیدا کرده است .از
این رو دانش آموزان مدرسه در پایان سال آموزشی در آزمون بینالمللی
ریاضی رتبۀ هشت را در دنیا و در آزمون علوم رتبۀ یک را در کشور بمه
دست آوردند .این نتایج ارتقا خیلی مناسبی در قیاس با نتایج سمالهمای
قبل این مدرسه بود .عالوه بر این سطح اضافهوزن دانش آموزان از سمی
درصد به سه درصد کاهش پیداکرده بود .همچنین درگیریهای فیزیکمی
میان دانش آموزان درنتیجۀ ورزش کردن کاهش چشمگیری داشت.
در ارتباط با آنچه ذکر شد مدارس کمی در ایران هستند کمه فعالیمت
ورزشی را به عنوان بخش جداییناپذیر از برنامه آموزشی روزانمۀ تممام
دانشآموزان خود معرفی کردهاند .به صمورت خالصمه در دنیمای اممروز
اهمیت ورزش کردن نادیده گرفته شده است .درکالم مارتین سمالینگمن:
"در قیاس بااندامهای از گردن به پایین بدن ،انسانها بیشتر بر روی آنچه
از گردن به باالی بدن خود اتفاق می افتمد متمرکمز هسمتند؛ بمهصمورت
موازی در بسیاری از طبقهبندیها و ارزیابیها توجمه و تمرکمز بمر روی
توانمندهای انسان از گردن به بماال اسمت ".نکتمۀ مهم درممورد ورزش
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کردن این است که تمام افراد به یک میزان از فواید آن بهره خواهند برد.
با وجود این افراط در فعالیتهای جسمانی میتواند برای انسانها مضمر
باشد ،دینزبرگ و زیلینگ دراین ارتباط مینویسند" :ورزش کمردن زیماد
بدون دورۀ استراحت موجب تجربۀ احساس کهنگی در فرد خواهد شمد
که درنتیجۀ آن فرد دچار افزایش نگرانی می شمود و بمه صمورت مموازی
زمینۀ مبتال شدن وی به بیماریهای متعدد فراه میشود ".در ادامه ایمن
مبحث بیشتر تشریح شده است.
برخی از عالئ ورزش زیاد انجام دادن شمبیه بمه عالئم ورزش کم
انجام دادن است .ازجملۀ این عالئ می توان به افمزایش سمطح نگرانمی،
خستگی ،عدم احساس انگیزه برای انجمام کارهمای مختلمف و افمزایش
زمینۀ مبتال شدن به افسردگی در افراد اشاره کرد .افراط در ورزش کردن
بیشتر در میان انسانهای ایدهآلگرا دیده میشود .در این ارتبماط تممرین
بسیار کردن و استراحت کافی نداشتن باعث می شود تا اشمخاص بهمای
آن را پرداخممت کنممد .درایممنارتبمماط میممزان مفیممد ورزش کممردن کممه در
مطالعات مختلف توصیهشده است ،از پنجتا شش روز ورزش انجام دادن
ویک یا دو روز استراحت کردن است .درشرایط حداقلی توصیه میشود
هر یک روز در میان ورزش انجام شود ،در این زمینه زمان مناسب برای
فعالیت جسمانی میتواند از سیدقیقه تا یک ساعت باشد .در این ممورد
نکتۀ مه دقت به پیامهای بدن است ،به عبارت سادهتمر اگمر در هنگمام
ورزش کردن احساس درد زیاد کردید برای نوای بدن خود ارزش قائمل
شوید و ورزش کردن را متوقف کنید .بهگونهای استاندارد میزان ضمربان
قلب شما در هنگام ورزش کردن باید بمهانمدازۀ هفتماد درصمد حمداکثر
ضربان قلب شما افزایش پیدا کند .دراین ارتباط سماده تمرین روش بمرای
محاسبۀ این میزان کسر عدد دویسمت و بیسمت از سمن شماسمت .ایمن
میزان حداکثر ضربان قلب مجاز شما را نشان ممیدهمد .در گمام بعمدی
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هفتاد درصد از میزان حداکثر ضربان قلب مجاز باید مورد محاسبه قمرار
گیرد .بهعنوان مثال اگر سن شما بیست سال است ضربان قلب شمما در
هنگام ورزش کردن باید به حدود صد و چهل برسد تا در ایمن سمایه از
مزایای ورزش کردن بهره مند شوید .در ادامه به بررسی ارزش استراحت
در ارتباط با ورزش کردن پرداخته میشود.
ارزش استراحت کردن در ارتباط با ورزش
در اویل دهۀ شست درک کلیتون به عنموان یمک دونمدۀ دو مماراتون
شناخته شد .او یکی بهتمرین دونمدگان دو اسمتقامت جهمان بمود ،نکتمۀ
جالبتوجه در مورد درک این بود که وی ازنظمر فیزیکمی تناسمبانمدام
مناسب را برای دو ماراتون نداشت .قمد وی یمک متمر و هشتادوهشمت
سانتی متر بود و حداکثر میزان ظرفیت ذخیرۀ اکسیژن در او بهاندازۀ سایر
دوندههای ماراتون باال نبود؛ با اینحال پشتکار و سختکوشی از صفات
برجستۀ او محسوب میشد .بهصورت مشخص وی صد وشصت ویمک
کیلومتر را دریک هفته می دوید .در این راستا در نتیجمۀ تممرین فمراوان
درک کلیتون تبدیل به یکی از بهترین دونمدگان جهمان شمد؛ امما هرگمز
رکوردهایش او را تبدیل به بهترین دوندۀ ماراتون جهان نکرد .درنهایمت
درنتیجۀ ازدیاد تمرینات ،پیش از شروع مسمابقات مماراتون ژاپمن ،درک
مصدوم شد .در نگاه بیشمماری از کارشناسمان شمانس بمد در نزدیکمی
مسابقات علت اصلی مصدومیت کلیتون بود .مطبوعات آن زمان نوشتند
درنتیجۀ مصدومیت نابِ هنگام ،درک کلیتون برای یمک مماه نممیتوانمد
بدود و یکی از بزرگترین ماراتونهای جهان را از دست خواهد داد .در
این باره درک کلیتون برای یک ماه تمام به استراحت پرداخت .یک هفته
قبل از شروع مسابقات درحالی که درک دورۀ نقاهت یکماهۀ خود را به
اتمام میرساند ،درنتیجۀ عدم برنامهریزی مناسب از سوی برگزارکنندگان
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مسابقات دعوت نامه ای برای کلیتون فرستاده شد .بسیاری از نشریات آن
زمان از این امر بهعنوان اشتباهی بزرگ و تموهینآمیمز در حمق یکمی از
قهرمانان جهان یاد کردند .دریافت دعوت نامه اما برای درک بهانهای شد
تا او تمرینات خود را مجددا شروع کند .درک به طریقمه رسممی اعمالم
کرد که مسابقات ماراتن ژاپن شرکت خواهمد کمرد و از ایمن مسمابقات
برای آمادگی بیشتر در رقابتهای دیگر بهره خواهمد بمرد .در اداممه بمه
تفحص نتایج مسابقات پرداخته میشود.
نتایج مسابقات اما حیرتانگیز بود ،درسال  2247درمسابقات ماراتن
ژاپن درک کلیتون موفق شد برخالف پمیشبینمیهمای اکثمر کارشناسمان
رکورد خود را به میزان هشت دقیقه ارتقا دهد .دراین خصوص او تبدیل
به اولین فردی شد که در تاری دومیدانی توانست مسافت  11کیلومتر و
 221متری دو ماراتن را در زمانی کمتر از دو ساعت و ده دقیقه بدود .او
موفق شد دو ماراتون را در زمان دو ساعت و نه دقیقه و سیوشش ثانیه
به پایان برساند .درک کلیتون اما به کار سخت اداممه داد ،دو سمال بعمد
مجددا به علت شدت تمرینات مصدوم شد و نتوانست برای مدت یمک
ماه تمرین کند .در ادامۀ دورۀ نقاهت او در مسابقات دو مماراتن بلژیمک
شرکت کرد وتوانست رکورد خود و رکوردجهان را ارتقا ببخشد ،رکورد
وی دو ساعت وهشت دقیقه وسیوسه ثانیه بود .این رکورد در دومیدانی
حرفهای به مدت دوازده سال شکسته نشد .دراین هنگام مطالعه زنمدگی
ورزشی درک سبب شد ورزشکاران بمه اهمیمت زممان همای اسمتراحت
پیبردند .همانطور که پیشتراشاره شد یکی ازمهم تمرین عواممل بمرای
افزایش سطح رضایتمندی انسانها از زندگی ،فعالیت جسمانی است ،بما
اینحال اکثریت انسانها در اقصی نقاط جهمان بمه روال ممدون ورزش
نمیکنند.سؤال اینجاست که چه موانعی برسر راه آدممی قمرار دارنمد تما
ورزش کردن را در برنامۀ خود قراردهد؟ در ادامه به تفحص پاس بهاین
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این سؤال پرداخته میشود.
در راه بررسی موانع اصلی درمسیر ورزش کردن ،اولین دلیمل شماید
این باشد که ورزش کردن سخت است .راحتتر است تا انسانها زممان
خود را برای مشاهدۀ تلویزیون و یا برای بازی همای کمامپیوتری صمرف
کنند .چالش دیگری که معموال ایدهآل گراها با آن موجه می شوند ،کممال
خواهی در ورزش کردن است .برای توضیح بیشتر انسانهای ایدهآلگمرا
ورزش خود را بدون آمادگی و سخت شروع ممیکننمد و ایمن موضموع
سبب میشود آنهما درد زیمادی را درانمدامهمای خمود احسماس کننمد.
درنتیجۀ این امر این افراد ورزش کردن را در ذهن خمود بما درد ممرتبط
میکنند .در این هنگام واقعیتی که ذهن انسان نمیپسمندد درد اسمت .در
این شرایط فرض کنید انسانهای ایدهآل گرا مدتی را به سفر بروند و در
آن اوقات ورزش نکنند .دراین حالت برگشت به وضعیت ورزش کردن
برای آنها دشوار خواهد بود ،چراکه این افراد ورزش کردن را با درد در
ذهن خود تلفیق کردهاند.
عممالوه برآنچممه ذکرشممد یکممی دیگممر از دالیممل ورزش نکممردن در
طوالنیمدت انجام ورزش به شکل انفرادی است .برای توضیح بیشتر در
مطالعه ای که توسط وینگ و جری انجام شد ،آنها شمرکتکننمدگان در
تحقیق را در یک دورۀ چهارماهه که شامل برنامهی توصیه شدۀ غذایی و
ورزشی میشد ،مورد مطالعه قرار دادند .در این مورد ارزیابی برنامه های
توصیه شده بمرای مخماطبین در تحقیمق در دو حالمت انجمام برناممههما
بهصورت گروهی و به صورت فردی صورت گرفت .نتایج ایمن تحقیمق
نشان میدهد از میان افرادی که به شیوۀ فردی ورزش را ادامه دادنمد 74
درصد دورۀ چهارماهه را به پایان رساندند و بیست وشش درصد از ایمن
افراد شش ماه پس از اتمام دوره هنوز بمه اداممه دادن برناممه ارائمهشمده
میپرداختند .درطرف مقابل گروهمی کمه دربرناممه آموزشمی بمه هممراه
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دوستان خود شرکت کرده بود ،نودوپنج درصد موفق شدند دورۀ چهمار
ماه را به پایان برسانند و شصت و هفت درصد از ایمن افمراد شمش مماه
پس از اتمام دوره ،برنامه ارائه شده در رژی را ادامه دادند .در ایمن نمور
وینگ و جری نتیجهگیری کردند که انجام امور بهصورت گروهی شانس
موفقیت طوالنیمدت را در اجرای برنامههای غذایی و ورزشی افمزایش
خواهد داد.
عالوه بر اینیکی از دشواریهایی که انسانهما در ارتبماط بما ورزش
کردن با آن مواجه میشوند نداشتن وقت کافی است .دربسیاری از موارد
انسانها ورزش کردن را به علت کمبود زمان ویا فشمردگی برناممههمای
خود رها میکنند این درحالی است که ورزش کردن باید جمزو آخمرین
کارهایی باشد که فرد آن را از برنامهی روزانۀ خود حذف میکند .چراکه
ورزش کردن به مثابه نوعی سرمایه گمذاری اسمت .بمرای توضمیح بیشمتر
ممکن است شما با ورزش کردن  11دقیقمه از زممان خمود را از دسمت
بدهید ،اما در ازای آن شما مواهب متعددی را بمه دسمت خواهیمد آورد.
بهعنوان مثال قدرت حافظه ،سطح خالقیت ،تمرکز و انرژی شما افزایش
پیدا خواهند کرد .این موضوع در زمانهایی که فرد تحت اسمترس زیماد
قرار دارد از اهمیت بیشتری برخوردار میشود .در ادامه به تحلیل دیدگاه
فرد نسبت به خود و ارتباط آن با ورزش کردن پرداخته میشود.
ناتالی برندن در مورد اعتمادبهنفس انسانهما ممینویسمد ،قسممتی از
اعتمادبه نفس فرد مربوط به دیدگاه فرد نسبت به خود و پاسم بمه ایمن
سؤال میشود :آیا من شایستۀ سطح بماالتری از رضمایتمندی از زنمدگی
هست  .ممکن است این سؤال در نگاه شما با پاسم بمدیهی آری هممراه
شود؛ اما در مورد بسیاری از انسانها ذهمن نیممه هشمیار آنهما بمه ایمن
استفهام جوابی منفی خواهد داد .دالیل متفاوتی برای این امر وجود دارد
یکی از دالیل ممکن است قضاوتهایی باشد که بهناحق در مورد افمراد
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صورت گرفته است .محتمل اسمت کمه آنهما از سموی نزدیکانشمان بما
مدلهایی غیرمنطقی قیاس شده باشند .در این میان در بسیاری از مموارد
این انسانها پژواکهایی را در ذهن خود میشوند که تکرار میکنند ممن
شایستۀ شاد زیستن نیست  .در این ارتباط غالبا افراد می دانند کمه ورزش
کردن موجب افزایش سطح رضایتمندی آنها از زنمدگی ممیشمود و از
آنجاکه ذهن نیمه هشیار فرد ،وی را شایستۀ شاد زیستن نمیداند ،بمه او
اجازۀ ورزش کردن را نمی دهد ،چراکه مغز آدممی نممی توانمد تضماد را
بپذیرد و هر زمان که بین رفتار آدممی و ذهمن نیممه هشمیار وی تقابمل
وجود داشته باشد ،یکی از این دو باید پمذیرای تغییمری اجتنمابناپمذیر
باشد .بیل سوان ،در این زمینه مینویسد" :نیرویمی بمینهایمت قموی در
درون ماست که در پیتصدیق رفتارهای ما بر مبنای ندای نهاد ماسمت".
در ادامه اهمیت خواب مناسمب در جهمت افمزایش سمطح رضمایتمندی
انسانها از زندگی مورد تحلیل قرار میگیرد.
خواب مناسب داشته باشید!
مبحثی که در ادامه مورد توجه قرارخواهد گرفت ،ارزشمندی خواب
است .نتایج نظرسنجیهای اخیر نشان می دهد زمان متوسط خواب برای
یک فرد بین شش تا هفت ساعت در روزهای کاری هفته و از هفت تما
هشت ساعت برای پایان هفتههاست .این در حالی است که قبل از اینکه
ادیسون المپ برق را اختراع کند ،مردم بهصورت متوسمط ده سماعت را
در شبانهروز میخوابیدند .در این پیوند نتایج یک مطالعه ملی در ایالمت
متحده نشان میدهد ،حمدود یمکچهمارم از افمراد در سمنین هجمده تما
بیست ونه سال ،خوابی برابر با هشت ساعت در بیستوچهار سماعت را
تجربه می کنند .یافتههای این مطالعه تبیین میکنند قریب بمه هفتمادوپنج
درصد افراد در این سنین از تجربۀ خواب کافی بیبهره هسمتند .در ایمن
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زمینه ممکن است این سؤال برای شما ایجاد شود که چگونمه ممیتموان
تشخیص داد ،یک فرد به چه میزان از خواب نیازمند است .در پاس باید
گفت کلید این پرسش در گرو شناخت خویشتن است .ایمن مبحمث در
ادامه بیشتر توضیح داده شده است.
برای تشریح بیشتر هنگامی که برای خوابیدن زمانی را کمه بمهراسمتی
خسته هستید را انتخاب میکنید و پس از استراحت بهصورت طبیعمی از
خواب بلند می شوید ،بدن شما به شما اطالع میدهد که شمما بمهانمدازۀ
کافی استراحت کردهاید .بهصورت مشخص این میزان میتواند برای یک
انسان بالغ ،در محدودۀ هشت ساعت باشد .دراینارتباط بسیاری از مردم
با آگاهی نسبت به زمان مورد نیاز خمود بمرای اسمتراحت ،ایمن نقمد را
مطرح می کنند که با هشت ساعت خواب در شبانهروز زمان زیادی را از
دست خواهند داد .دراینارتباط احتماال شما نیز بما ایمن کمالم آشمنایید:
"برای خوابیدن به میمزان هشمت سماعت در شمبانهروز ،انسمان نیازمنمد
شبانه روزی بیشتر از بیست وچهار ساعت است ".در پاس به این انتقماد
بایممد گفممت اگربممه هشممت سمماعت اسممتراحت در شممبانهروز بممهماننممد
سرمایهگذاری توجه کنید در این حالت استراحت بهمانند یک ضمرورت
برای شما صاحب ارزش خواهد شد .در اداممه برخمی از فوایمد خمواب
کافی مورد عنایت قرار خواهند گرفت و چرایی تعیین خواب بهعنوان
یک اولویت در زندگی مورد تعمق قرار میگیرد.
در آغاز باید اشاره شود خواب کافی ،موجب خواهد شمد تما جسم
انسان قویتر شود .این موضوع سبب میشمود سیسمت دفماعی بمدن در
مقابل بسیاری از بیماریها تقویت شود .عالوه بمر ایمن هممانطمور کمه
پیش تر اشاره شد درنتیجۀ ورزش نکردن وزن فرد باالتر از سطح پایمه و
مناسب او قرار خواهد گرفت .به صورت مشمابه ایمن موضموع در ممورد
خواب بسنده نیز صدق می کند ،در این راستا در صورتی که فمرد خمواب
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کافی را تجربه نکند ،سطح وزن وی به باالتر از سطح پایمهی وزن خمود
خواهد رسید؛ و اگر او درنتیجۀ خمواب ناکمافی اضمافه وزن خمود را در
معرض رژی غذایی قرار دهد درواقع با طبیعت خود به جنگ می پردازد.
عالوه بر این یافته های علمی نشان می دهند اگر انسمان هما در شمبانه روز
بیشتر از ده یا یازده ساعت بخوابد ،در برخی مواقع این خمواب طموالنی
می تواند باتجربۀ احساسات منفی بیشمتر و درنهایمت تجربمۀ افسمردگی
همراه شود .در این سایه افسردگی میتواند ه منجر به بیخوابی و هم
افزایش میزان خواب درفرد شود .اگرچه این امر بدین معنی نیسمت کمه
اگر فردی پس از ده و یا سه ساعت خواب درشمبانهروز احسماس رفمع
خستگی کرد این شخص دچارافسردگی است و یما بما مشمکلی روحمی
مواجه است.
افزون بر آنچه ذکر شد ،خواب ناکافی از دو طریق متفاوت میتوانمد
بر روی افسردگی اثرگذار باشد .راه اول مربوط به تأثیر خمواب بمر روی
جس انسان است .دراین میمان در بسمیاری از مواقمع انسمانهمای بمالغ
میتواننمد درسهمای زیمادی را از کودکمان بیاموزنمد ،چراکمه کودکمان
احساسات خود را سرکوب نمیکنند .برای توضیح بیشتر اگر نگاه خمود
را معطوف به نوع رفتار خردساالن کنید خواهید دید که اگر آنها خواب
ناکافی را تجربه کنند ،بسیار ناآرام خواهنمد شمد و احسماس درمانمدگی
خواهند کرد و درنتیجۀ آن معموال گریه ممیکننمد .اتفماقی کمه در ممورد
انسان های بالغ می افتد این است که آن ها احساسمات خمود را سمرکوب
میکنند و از نمایش آنها پرهیز میکنند چراکه در نگاه آنان نمود حاالت
درونیشان بهمنزلۀ ضعف تلقی میشود .با وجود این تمامی احساسماتی
که یک انسان درنتیجه ک خوابی در دورۀ بلوغ تجربه ممیکنمد ،بمهماننمد
احساساتی هستند که وی در دوران کودکی خود تجربه میکمرده اسمت.
در این صورت سرکوب کردن احساسات طبیعی انسانی موجب میشود
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که فرد به بهانه های متفاوت و به ناگاه آرامش خود را بهصورت کامل از
دست دهد؛ و درنتیجۀ آن در شرایط عدم سمالمت جسم و ذهمن قمرار
بگیرد .در ادامه به بررسی چرایی دوم اثربخشی خواب ناکمافی بمر روی
افسردگی پرداخته میشود.
دلیل دوم ارتباط خواب ناکافی و افسردگی ایمن اسمت کمه درنتیجمۀ
خواب کافی در شب ،ذهن انسان بسیاری از چالش هایی را که در طمول
روز با آن ها مواجه شده است را مورد تحلیل و بررسی قرار ممیدهمد و
در عدیدهای از موارد به حل مشکالت حلنشده میپمردازد .ایمن هممان
علتی است که وقتی انسانها بما تفکمر نسمبت بمه یمک مسمنلۀ ریاضمی
میخوابند غالبا با راهحلهایی برای آن از خواب بیدار میشود؛ امما تنهما
مسائل ریاضی نیستند که درخواب انسانها حل میشوند ،شمار متعددی
از مسائل و مشکالت و چمالش همای درونمی فمردی و اختالفمات بمین
انسانها نیز درنتیجۀ استراحت شبانه فیصله پیدا میکنند .دراین خصوص
نتایج مطالعۀ رؤیاهای انسان ها نشان میدهد بیشتر خواب هایی که افراد
درابتدای شب میبینند ،کمتر برای آنها مسرتبخش هستند و در ادامهی
شب رؤیاهای آنها لذتبخشتر میشوند .علت این موضوع این اسمت
که در ابتدای خواب فرد ،مغز انسمان بیشمتر بمر روی حمل مشمکالت و
موضوعاتی که ذهن به آنها مشغول است میپردازد .این مسمائل شمامل
اموری می شوند که ذهن هشیار انسان نسبت به برخمی از آنهما آگماهی
دارد و در قبال برخی از آنها بیاطمالع اسمت .سمپس در اداممۀ خمواب
وقتی که ذهن به حل مسائل حل نشمده پرداخمت ،خمواب فمرد بمرای او
لذتبخشتر میشود .در این سایه وقتیکه انسان به خود این فرصمت را
نمی دهد تا دورۀ رؤیا دیدن خود را به اتمام برساند و مشکالت خمود را
در طول شب حل کند ،او با مشکالت خت نشده از خواب بلند میشود.
این موضوع به مرور زمان سبب میشود انسانها مشکالت حملنشمده و
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صداهای سرکوبشدۀ درونی متعددی را داشته باشد کمه احتممال مبمتال
شدن آنها به افسردگی را افزایش میدهد .درطرف مقابل درگمذر زممان
فرآیند حمل مسمنله درنتیجمۀ خمواب مناسمب موجمب افمزایش سمطح
رضایتمندی فرد از زندگی می شود .در ادامه برخی مزایای دیگر خمواب
کافی مورد بازنگری قرار میگیرند.
در کالم دکتر ویلیام دمنت استاد دانشگاه استنفورد خواب مناسب بمر
روی سالمتی و سطح رضایتمندی انسانها از زنمدگی تأثیرگمذار اسمت.
افرادی که کمتر از یک خواب کامل در شب برخوردار میشوند از سطح
استرس باالتری رنج میبرند .ازنظر جسمی و ذهنی ضعیفتر هسمتند و
غالبا در طول روز احساس خستگی میکنند .در این هنگام خواب کمافی
موجب میشود انسانها خوشمحال تمر و قدرتمنمدتر باشمند و احسماس
نشاط بیشتری داشته باشند .بهعبارت دیگر مهارتهای فکری و عملکرد
فیزیکی ،با حدی مناسب از خواب انسانها ادغام شده اسمت؛ امما آنچمه
بیشتر از بقیه موارد از خواب کافی تأثیر میپذیرد شرایط کلی احساسمی
انسانهاست .به عالوه آمارها نشان ممی دهنمد بسمیاری از تصمادفهمای
رانندگی درنتیجۀ ک خوابی هستند .بهعنوان نمونه آمارها در ایالت متحده
نشان میدهند بهصورت متوسط یکصد هزار تصادف راننمدگی در سمال
درنتیجۀ ک خوابی ر می دهند .از ایمن تعمداد چهمل همزار مصمدومیت
رانندگی درنتیجه ک خوابی اتفاق میافتند؛ در این سایه هزار و پانصد نفر
در سال بر اثر ک خوابی در تصادفات رانندگی کشته میشوند .بهصورت
مشممابه در محممیطهممای حرفممهای ،در روزهممای متمموالی انممواع مختلممف
اشتباهات کاری درنتیجۀ ک خوابی به وجمود ممیآینمد؛ افمزون بمر ایمن
خواب کافی میتواند بر روی عملکرد مغز انسانها نیز تأثیرگمذار باشمد.
نتیجۀ مطالعات متعدد نشان می دهند خواب کافی می تواند بر روی سطح
خالقیت ،بازدهی و هممینطمور حافظمۀ آدمیمان نیمز اثمربخش باشمد؛ و
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درنهایت خواب بسنده موجب زیبایی جس فرد میشود ،در این صورت
اگر فردی به مدت بیست وچهار و یا سیوشش ساعت نخوابیمده باشمد،
عوارض آن بر ظاهر فرد نمود پیدا میکنند .در ادامه ارزش خموابهمای
کوتاهمدت میانروزی مورد تعمق قرار میگیرند.
ارزش خوابهای کوتاهمدت
همانطور که قبل تر توضیح داده شد میمزان خمواب موردنیماز بمرای
انسانها بهصورت متوسط برابر با هشت ساعت در شبانهروز است .ایمن
میزان خواب ممکن است در عدیدهای از زمانهای زندگی بهماننمد دورۀ
امتحانممات مممدارس ،دانشممگاههمما و یمما در دورههممای پرفشممار کمماری
دستنیافتنی باشد .در این شرایط خموابهمای کوتماهممدت میمانروزی
می توانند بسیار راهگشا باشند .به صمورت مشمخص خمواب همای کوتماه
پانزده تا بیستدقیقهای میتوانند به بازآفرینی قدرت فکری ،احساسمی و
قوای جسمی فرد کمک کنند .عالوه بر این شما باید بما آهنمگ خمواب
بدن خود آشنا باشید ،آیا شما فردی هستید که حداکثر توانمندی شما در
صبح نمود پیدا می کند و یا انسانی هستید که شبها سمطح هشمیاری و
عملکرد بهتری دارید؟ در این نور باید زندگی را برای خود بسمازید کمه
متناسب با ویژگمیهمای طبیعمی بمدنتان باشمد .البتمه ایمن اممر همیشمه
امکان پذیر نخواهد بود ،بهعنوانمثال اگر شما باید صبحها به محمل کمار
خود بروید در این شرایط باید خواب خود را متناسب با زمان الزم برای
بیدار شدن خود تنظی کنید .در انتها باید کیفیت خواب خود را افمزایش
دهید .در این زمینه عوامل متعددی می توانند موجب خواب نامناسب در
شب شوند .ازجملۀ این عوامل میتوان بهصرف غذا (پیش از خمواب) و
یا ورزش دیروقت اشاره کرد .چراکه این اعممال باعمث افمزایش سمطح
انرژی فرد و درنهایت اختالل در خواب وی میشوند .در اداممه اهمیمت
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تماسهای فیزیکی در جهت افزایش رضمایتمندی انسمانهما از زنمدگی
مورد تحلیل قرار میگیرد.
تماس فیزیکی داشته باشید!
در دیباچه الزم است عنوان شود همان قدر که بدن انسان به خمواب،
ورزش و مراقبه نیاز دارد نیازمند تماس فیزیکی است .در این خصموص
دکتر تیفنی فیلد ،استاد دانشمگاه میمامیتشمریح ممیکنمد تمماس ناکمافی
جسمی میتواند باعث ضعیف شدن جس انسان و همینطمور تضمعیف
سیست دفاعی بدن شود .در این ارتباط تماس فیزیکی مناسب ممیتوانمد
به دورۀ درمان انسانها پس از بیماریها کمک کند .در این پیوند ،نتمایج
تحقیقات نشان میدهد تماس فیزیکی می تواند بمر روی سمالمت ذهمن
فرد نیز مؤثر باشد .بهصورت موازی بسیاری از مشکالت ذهنی و جرائ
مختلف منجر به خشونت در عدیدهای از موارد ریشه در تماسهای کم
فیزیکی انسان ها دارند .در این راسمتا نتمایج مطالعمات متعمدد مشمخص
میکند رشد مغزی کودکان با تماس فیزیکی بیشتر میشمود .بمهصمورت
موازی افسردگی ونگرانی که به علت تماس ک فیزیکی بهوجود میآیند،
در غالب موارد میتوانند با تماس فیزیکی بیشتر از بمین بمرود .در اداممه
ضرورت تماسهایجسمی برای کودکان موردتحلیل قرار میگیرد.
داستانی درمورد اطفال تازه به دنیا آمده که درسالن قرنطینۀ بیمارستان
نگهداری میشدند نقل میشود .در این روایت آورده شده اسمت کمه
گروهی از این کودکان ،رکوردهای بسیار بهتری را نسبت به سمایرین در
ارتباط با مؤلفههای مختلف رشد به دست میآوردند .برای توضیح بیشتر
این خردساالن بسیار سریعتر حالشان بهبود پیدا ممیکمرد و هممینطمور
نتایج مطالعه طوالنی مدت این بچهها نشان میدهد ،آنها رشد مغمزی و
فیزیکی بهتری را در قیاس با دیگران داشتهانمد .در ایمن ممورد پزشمکان
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بیمارستان دالیل متعددی را برای توضیح ایمن موضموع ممورد بحمث و
بررسی قرار دادند .نتایج ارزیابی های پروندههای پزشمکی ایمن کودکمان
نشان میداد .تمامی این اطفال در محلی خاص از سالن قرنطینه نگهداری
می شدند .در این راستا یکمی از پزشمکان تصممی گرفمت راز آن محمل
مشخص از قرنطینۀ نوزادان را مورد بازبینی قرار دهمد ،در ایمن میمان او
شروع به مشاهدۀ تمام ویمدیوهای ضمبط شمده از سمالن قرنطینمه کمرد.
درنهایت در یکی از ویدیوهای شب موضوعی توجه او را به خود جلب
کرد .این مطلب در ادامه بیشتر تشریح شده است.
با بررسیهمای ویمدیوهای شمب ،پزشمک متوجمه حضمور یکمی از
پرستاران در محل قرنطینه شد .در ویدیوی ضبطشده ،آن بانوی پرسمتار
یکی از نوزادان را در آغوش میگیرد و بهآرامی کمر وی را مورد نوازش
قرار میدهد و سپس کمودک را مجمددا در گهمواره خمود قرارممیدهمد.
پرستار به سمت گهواره دیگر حرکت میکند وکودکی دیگر را برمیدارد
و او را نوازش میکند و درنهایت کودک را بر روی گهموارۀ خمود قمرار
میدهد .او این کار را برای تممام کودکمان در محلمی مشمخص ازسمالن
قرنطینه انجام میدهد .دکتر متوجه میشمود کمه پرسمتار ایمن کمار را در
زمانی به انجام میرساند که سمایر پرسمتاران در محمل قرنطینمه حضمور
ندارند ،چراکه این کار برخالف قوانین بیمارستان بموده اسمت .مشماهدۀ
دقیق محل قرنطینه و مرور پرونده های پزشکی کودکان نشان می داد ،این
حقیقت تنها تفاوت میان این نوزادان و سایر اطفمال نگماهداری شمده در
محل قرنطینه بوده است .با افشا شدن راز محل قرنطینه ،دکتر تیفنی فیلد
برخی اطفال نگهداری شده در محل قرنطینمۀ بیمارسمتان را در جلسمات
چهل وپنج دقیقه ای مورد ماساژ قرار داد .نتایج تحقیق نشان می دهد ایمن
کودکان به میزان چهل وهفت درصد از کودکان دیگر بیشتر افمزایش وزن
داشتهاند .همچنین یافتههای مطالعۀ طوالنیمدت این بچهها نشان میدهد
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تا سه سال بعد در زمانی که این خردساالن در خانههای خود بودند آنها
رشد بهتر فیزیکی و مغزی را نسبت به سایرین که ماساژ دریافت نکمرده
بودند ،داشته اند .در ادامه نتایج مطالعهی دکتر هارلو (روانشناس درحیطۀ
کار با حیوانات) بر روی نیاز به تماس فیزیکی درمیمونها مورد تحلیمل
قرار میگیرد.
بهعالوه ،دکتر هارلو مطالعهای را بر روی میمونهایی که از مادرانشان
جدا شده بودند انجام داد .برای این گروه از میمون هما تممامی نیازهمای
آن ها پوشش داده شده بود ،اما نیاز آن ها به تماس فیزیکی حمذف شمده
بود ،نتیجۀ بررسی این حیوانات نشان میدهد ،این میممونهما بمهانمدازۀ
سایر میمون ها رشد فیزیکی نداشته اند ،رشد مغمزی آن هما نماقص بموده
است و همینطمور آنهما رفتارهمای تموهمی زیمادی را از خمود نشمان
میدادهاند .بهعنوان مثال آنها در زمان استراحت خود تکانهای متعددی
را در بدن خود ایجاد میکردند .بهصورت مشخص این میممونهما پمای
خود را در شک خود جمع می کردند و با دست خود نگاه میداشمتند و
در این حالت تکانهای پاندولی مکرری را در بدن خود ایجاد میکردند.
دراینارتباط مطالعهای مشابه بر روی انسانها نیز انجمامشمده اسمت کمه
شاید این تراژیکترین مطالعۀ تاری بر روی آدمیان باشد .این مطالعه در
رومانی تحقق یافت ،در آن زمان شاه رومانی نیکوالی چائوشسکو بود.
در ادامه نتایج این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
یکی از کارهایی که نیکوالی چائوشسکو شاه رومانی انجمام داد ایمن
بود که کودکمان فراوانمی را از پمدر و مادرشمان جمدا کمرد .بمهصمورت
مشخص وی این کار را بیشتر در مورد اطفالی انجام میداد که والدینشان
مخالف حکومت او و یا کومونیزم بودند .برای تشریح بیشتر او یکصمد
و پنجاه هزار کودک را از والدینشان جدا کرد و در منازلی دیگمر سمکنی
داد .در این مورد درحالیکه نیازهای مادی این کودکان بهماننمد نیماز بمه
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غذا و آب برآورده می شد ،نیازهای روحی فرزندان مورد بیتوجهی قرار
میگرفت .این امر بدین علت نبود که معدود پرسمتاران موجمود در بمین
آنها نمیخواستند به نیازهای عاطفی این خردساالن پاسم دهنمد بلکمه
علت این بود که زمان کافی برای التفات به تمام بچهها وجمود نداشمت.
درسممال 2212بمما پایممان یممافتن حکومممت چائوشسممکو ،خردسمماالن از
اقامتگاههایشان آزاد شمدند .در ایمن خصموص روانشناسمان بسمیاری از
اقصی نقاط جهان به مطالعه این کودکان پرداختند .نتایج ایمن مطالعمات
نشان میداد ،رشد فیزیکی این کودکان ،از سه تا هفمت درصمد کمتمر از
سایر کودکان در ردۀ سنی آن ها بوده است .بمه صمورت مموازی توانمایی
حرکتی این فرزندان درنتیجۀ عدم وجود تمماس فیزیکمی ضمعیف شمده
بود .عالوه بر این رشد مغزی و سطح ای کیو آنها کمتر از سایر کودکان
ه سن خودارزیابی میشد؛ و درنهایت این کودکان رفتارهای توه گونۀ
بسیار را از خود نشان میدادند .بهعنوانمثمال آنهما در زممان اسمتراحت
خود تکانهای متعددی را در بدن خمود ایجماد ممیکردنمد .بمهصمورت
مشخص این کودکان پای خود را در شک خود جممع ممیکردنمد و بما
دست خود نگاه میداشتند و در این حالت تکانهای پاندولی مکرری را
در بدن خود ایجاد میکردند.
ویرجینیا سایر در ارتباط با نیاز انسانها به تماس جسمی مینویسمد.
در طول یک روز آدمیان نیاز به چهار بار در آغوش گرفتن انسانی دیگر
دارند تازنده بمانند ،آن ها نیاز به هشت بار در آغوش گرفتن دارند تا
در طبیعت دوام پیدا کنند و درنهایت نیاز به دوازده بمار آغموش گمرفتن
انسانی دیگر دارند تا رشد پیدا کنند .در این باره جین کلیپ من تحقیقی
را بممر روی آغمموش گممرفتن انسممانهممای دیگممر وارتبمماط آن باسممطح
رضایتمندی فرد از زندگی انجام داده است .در این مطالعه او ارتباط بین
پنج بار درآغوش گرفتن انسان های مختلمف درطمول یمک شمبانهروز و
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سطح رضایتمندی افراد از زندگی را مورد بررسی قرار ممیدهمد .نتیجمه
مطالعۀ وی نشان میدهد که پس از مدتزمانی برابر با چهار هفته ،سطح
رضایتمندی شرکت کنندگان در آزمایش به شکل معناداری افمزایش پیمدا
کرده است .در این ارتباط نتایج این تحقیق نشان میدهد برای برخمی از
مردهای خجالتی ،انجام پنج بار در آغوشگرفتن انسانهایی دیگر بسمیار
دشوار بوده است .از این رو نگارنده به شما توصیۀ میکند ،حتیاگر شما
خجالتی ترین مرد روی زمین هستید حداقل پنج بار و به گونه ای ایمدهآل
دوازده بار در روز انسان های دیگر را در آغوش بگیرید .این کار موجب
افزایش معنادار سطح رضایتمندی شما از زندگی خواهد شد.
اصل زیبا در مورد در آغوشگرفتن این است که وقتی فمردی را در
آغوش میگیری  ،بهصورت ه زمان در آغوش گرفته میشوی  .به شکل
مشابه وقتیکه شادمانی به اشتراک گذاشته میشود ،به همان میمزان از آن
دریافت میشود وحس شادمانی و رضایت رشد می کند .در ایمن پیونمد
شرط ادب در مورد در آغوشگرفتن و لمس کردن انسانی دیگر احتمرام
به فرد مقابل است .چراکه همۀ مردم به یکمیزان نسبت بهتماس فیزیکی
احساس راحتی نمی کنند .به شکل مشابه ممکن است ما نیز از اینکمه در
آغوش گرفته شوی احساس رضایت نداشته باشی ؛ بنابراین ما نیاز داری
تا به مرزهای اخالقی انسانهای دیگر احترام بگذاری و همینطور انتظار
داشته باشی دیگران نیز به حری شخصی ما احترام بگذارند .با وجود این
همانطورکه پیشتر توضیح داده شد انسانها وجوامع فرای نیازهایمادی
نیاز به برآورده شدن احتیاجات معنوی خود دارند .در این راستا ما نیماز
داری به انسانهایی تبدیل شوی که یکدیگر را بیشتر درآغوش میگیری
تا درنهایت جامعهای را بسازی که درآن انسانها زنده میمانند ،دوام پیدا
کنند و رشد نمو را بهخود میبینند .درادامه مه ترین عامل پیشبینیکنندۀ
سطح رضایتمندی انسانها از زندگی مورد تحلیل قرار میگیرد.
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عاشق باشید!
روابط احساسی از نوع نیازهای ضروری انسانها به شمار میآیند .در
این نور عشق موضوعی است که بیشتر از هر مطلمب دیگمری در طمول
تاری در مورد آن صحبت شده است .چراکه هیچ انسانی نباید در جزیرۀ
تنهایی زندگی کند .عالوه بر این هیچ کس در جزیرۀ عزلت نمی تواند بقا
خود را تضمین کند .در این پیوند عشق در فرهنگ و ادبیات ایران نیز از
جایگاه ویژهای برخوردار است .بهعنوان نمونمه نظمامی گنجموی در اثمر
جاودانۀ خود خسرو و شیرین مینویسد:
مبمادا تما زیم جمز عمشمق کماری
مرا کمز عشمق بمه نایمد شمعماری
جهان بیخماک عشمق آبمی نمدارد
فلک جز عشمق محمرابمی نمدارد
همه صاحبدالن را پیشه این اسمت
غالم عشق شو اندیشه ایمن است
همه بازیست است اال عشمقبمازی
جهان عشقت و دیگر زرق سازی
که بی او گل نخندید ابمرنگریست
زسوز عشق بهتر درجهان چیست
افزون برآنچه ذکر شد،یافتههای مطالعات متعدد نشان میدهند روابط
احساسی شکوفا تضمین کنندۀ افزایش سمطح رضمایتمندی انسمان هما از
زندگی هستند .درادامه بهنتیجۀ تحقیق اد دینر ومارتین سالینگمن درمورد
افرادیکهباالترین سطح رضایتمندی از زندگی را داشتند توجهکنید.
در یک پژوهش ارزشمند اد دینر و مارتین سالینگمن ،انسانهمایی را
که سطح باالیی از رضایتمندی از زنمدگی را تجربمه ممیکردنمد ،ممورد
مطالعه قراردادند .نتیجۀ مشاهدۀ دقیق این افراد نشمان ممیداد ،بمرخالف
باور عموم مردم ،این اشخاص ،بهصمورت مشمابه بما انسمانهمای دیگمر
چالشهای مختلفی را در زندگی خود تجربه میکنند و درنتیجۀ آن آنها
تجربۀ استرس ،نگرانی ،افسمردگی و درمانمدگی را دارنمد .درایمن سمایه
تفاوت عمدۀ این افراد بما سمایر انسمان همایی کمه سمطح پمایین تمری از
رضایتمندی از زندگی را دارند این است که این اشخاص پس از تجربمۀ
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چالش و احساسات منفی سریع تر به حالت عمادی خمود بمازمی گردنمد.
بهعبارتدیگر این انسانهما گرفتمار احساسمات منفمی نممیشموند و در
حداقل زمان ،فراغت از احساسات منفی را تجربه می کنند .این حقیقمت
نشان می داد این اشخاص سطح باالتری از ایمنی روانمی را دارا هسمتند.
دراینارتباط مارتین سالینگمن و اد دینر بیان میکنند یکی از دالیلی کمه
این افراد از سطح باالتری از ایمنی روانی برخوردارند این است که آنها
روابط احساسی در حال رشد و شکوفایی را تجربه میکنند .این روابمط
احساسی میتوانست با همسران ،والدین ،برادر و یما خمواهر و یما یمک
دوست باشد .ممارتین سمالینگمن و اد دینمر توضمیح ممیدهنمد داشمتن
پشتوانههای انسانی قوی سبب میشود ،آدمیان تجربیات خود را متفاوت
برداشت و تجزیمهوتحلیمل ممیکننمد؛ کمه ایمن اممر بمه افمزایش سمطح
رضایتمندی آنها از زندگی میانجاممد .دیویمد ممایر در حاشمیهی ایمن
مبحث مینویسد" :پیوندهای عمیق و عاشقانه مه ترین عامل پمیشبینمی
کنندۀ سطح رضایتمندی انسان از زندگی هستند".
همانطور که درباال ذکر شد ،یکی از مه تمرین عواممل متممایز بمین
انسانهایی با سطح رضایتمندی باال و سایراشمخاص در کیفیمت روابمط
احساسی آنها نهفته است .برای توضیح بیشتر افراد در روابط احساسمی
سعادتمند با به اشترک گذاشتن غ ها و یا احساسات منفی خمود از بمار
روانی آنها ک میکنند ،این امرسبب میشود تا بر احساسات منفی خود
در مدت زمان کمتری غلبمه کننمد .بمهصمورت مموازی وقتمی انسمانهما
احساسات مثبت خود را با اشخاصی که عمیقا نسبت بمه آنهما اهمیمت
میدهند به اشتراک میگذارند ،این موضوع موجمب تشمدید احساسمات
مثبت و درنهایت افزایش سطح رضایتمندیشان از زندگی خواهمد شمد.
در این راستا این فرآیند موجب به حرکتی میشود که در آن اشخاص از
حالت احساسی منفی به خنثی و از حالت احساسی خنثی بهحالت مثبت
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تغییر وضعیت میدهند .از این روآنچه درباال مطرح شد ،روابط احساسی
سازنده موجب به افزایش سطح رضایتمندی انسانها از زندگی میشود.
عالوه بر این نکتۀ کلیدی در بهرهوری بهینه از روابط عاطفی آگماهی
از میزان نیازهای فردی از روابط اجتماعی هست .در این ارتباط الزم بمه
ذکر است همۀ انسان ها نیازهای یکسانی را از روابط اجتمماعی ندارنمد.
برای تشریح بیشتر با عنایت به قانون الزانیا ،اگر الزانیا غذای موردعالقۀ
شما باشد این مه بدین معنی نیست که شما باید هرروز صبحانه ،نهمار
و شام را به خوردن الزانیا اختصاص دهید .بهعبمارتدیگمر تنهما راه بمه
دست آوردن بیشازحد از یک کیفیت ،قربانی کمردن آن اسمت .در ایمن
پیوند صرف مکرر الزانیا بهمرورزمان سبب میشود شما عالقمۀ خمود را
به غذای موردعالقه تان از دست بدهید .بهصورت مشمابه اگمر شمما بمه
خانوادۀ خود بسیار عالقه مند باشید ،این مطلب بدین معنمی نیسمت کمه
شما باید هرروز هشت تا ده سماعت را بما خمانوادۀ خمود سمپری کنیمد.
بهعبارتدیگر اشخاص نیاز دارند زمانی را با خود و در تنهایی بگذرانند،
زمانی در روز را به مراقبه و ورزش کردن اختصماص دهنمد و زممانی را
مشغول کار حرفهای خود شوند و درنهایت اوقات ارزشمندی را در کنار
خانواده های خود سپری کنند؛ بنابراین شما باید نسبت به ظرفیمت خمود
در انجام امور مختلف اشراف داشته باشید .بهگونهای مشابه این موضوع
در مورد روابط احساسی انسان ها نیز صادق است .از خود بپرسید چنمد
ساعت در روز برای شما مفید و لذتبخش است تا به انسانهایی که به
آنها عالقمهمنمد هسمتید اختصماص داده شمود .درایمنارتبماط یکمی از
مؤلفههایی که انسانها را بر مبنای زمان موردنیاز آنها برای سپری کردن
با دیگران از یکدیگر جدا میکند ،سطح انگیختگمی و شموق آنهاسمت.
این مبحث در ادامه بیشتر مورد توضیح قرارگرفته است.
سطح بهینه از انگیختگی و شوق وضعیتی است که وقتی انسانها در
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آن شرایط قرار میگیرند در مطلوبترین حد از شمور زنمدگی قمرار
دارند .در این میان تمامی انسانها به شیوهای نیمه هشیار ،در پی تجربمۀ
مکرر از سطح بهینمۀ شموق و انگیختگمی هسمتند .در ایمن ممورد بمرای
انسانهای برونگرا و درونگرا سطح ذاتی از انگیختگی و شموق نسمبت
به سطح بهینه از شوق و انگیختگی آنها متفاوت اسمت .بمرای توضمیح
بیشتر انسانهای درون گرا سطح ذاتی باالتری را در انگیختگمی و شموق
نسبت به سطح بهینۀ خود دارا هستند .این دلیلی اسمت کمه آن هما ،نیماز
دارند تا سطح شوق و انگیختگی خود در زندگی را کماهش دهنمد و بمه
سطح بهینۀ خود از شور نزدیک کنند .دراین راسمتا ایمن افمراد ازسمپری
کردن زمانهای با خود احساس لذت بیشتری میکننمد .درطمرف مقابمل
انسانهای برونگرا سطح پایینتری را درمورد حد ذاتی شوق خمود دارا
هستند .دراینارتباط آنها احتیا دارند تا در شرایط محیطی قرار گیرنمد
که شوق و انگیختگی باالتری را تجربه کنند.
اطالعات ارائهشده در باال توضیح میدهد ،چرا وقتی افراد بمرونگمرا
بهیک مهمانی ویا یک جشن عروسی میروند ،به علت شلوغی و هیجان
زیاد محیط به سطح بهینۀ خود از شوق و انگیختگی می رسند .عالوه بمر
این ،نکتۀ بااهمیت این است که اشخاص درون گرا ممی تواننمد بمه ماننمد
انسان های برون گرا عمل کنند و همین طور برعکس ،اما این کار موجمب
به مصرف میزان زیادی از انرژی و درنهایت تخلیۀ انرژی آنهما خواهمد
شد .به عنوان مثال انسان های درون گرا اگر زمانی را در روزهمای متموالی
در محیط های شلوغ و با انسان های دیگر سپری کنند؛ و شمرایطی بمرای
گذران زمان با خود و یما زممانهمایی دونفمره را نداشمته باشمند ،دچمار
خستگی خواهند شد .این امر خود دلیلی است کمه بیمان ممیکنمد چمرا
انسانهای درونگرا پس از رفتار کردن بهمانند انسانهای برونگمرا نیماز
دارند تا زمانی را با خود سپری کنند ،چراکه این کار سبب میشود آنها
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به سطح بهینه از سطح شوق و انگیختگی خود بازگردند .موضوع مشمابه
در مورد انسان های برون گرا نیز صادق است .این مطلب در ادامه بیشمتر
تشریح شده است.
در پیوند با آنچه در باال ذکر شد ،بهعنوان مثالی دیگر ،اگر شمما یمک
انسان برونگرا باشید ،گاهی ممکن است ملزم به انجام کارهمایی شموید
که یک انسان درونگرا تمایل به انجام آنها دارد .بهعنموانمثمال ممکمن
است نیاز باشد تا زمانی را در تنهایی بگذرانید و بهعنموان نمونمه بمرای
یک آزمون خود را آماده کنید .در این حالت احتماال بسمیار بمرای شمما
جذاب خواهد بود تا در یک کافهتریا برای امتحان خود آماده شوید؛ و یا
ممکن است با دوستان خود و به شیوۀ گروهی به مطالعمه ممواد آزممون
بپردازید؛ اما اگر خود بهتنهایی و در اتماق شخصمیتان بمرای آممادگی در
آزمون تالش کنید .در بلندمدت ایمن کمار موجمب ممیشمود تما انمرژی
بسیاری از شما گرفته شمود .درایمن ارتبماط شمما نیماز داریمد تما بمرای
ذخیره سازی مجدد انرژی در خود به محیطهمای شماد و شملوغ برویمد،
نتیجتا این امر با ذخیرۀ مجدد انرژی در شمما هممراه خواهمد شمد .لمذا،
تالش برای آگاهی نسبت به میزان نیاز شما به روابمط انسمانی کوششمی
ارزشمند است و گاه تمام تفاوت در پیروزی و یا شکسمت در پیگیمری
اهداف مختلف را ایجاد میکند .از این رو الزم به ذکر است ،با توجه به
این حقیقت که نگارنده یک انسان برونگراست ،بخش عمده از پایاننامه
دکتری خویش را در کافهتریاهای مختلف خار از کشور نوشته اسمت.
کار کردن در محیطهای شلوغ و پر رفتوآمد موجب میشد نگارنده به
سطح بهینه از انگیختگی و شوق خود نزدیک شمود و در طمول روزهما،
ماهها و سالهای انجام پروژۀ پی اچ دی احساس خستگی کمتمر داشمته
باشد .این موضوع در ادامه بیشتر توضیح دادهشده است.
در پیوند با آنچه در باال ذکر شد ،برخی از افراد نیاز دارند ده ساعت
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در شبانهروز را با دوستانشان سپری کنند و برخی دیگر بیشتر زمانهمای
دو نفرِ را ترجیح می دهند و سپری کردن دو و یا سمه سماعت زممان بما
دیگران برای آن ها کافی است .نکتۀ مه این اسمت کمه در ایمن ارتبماط
نسخۀ صحیح و یا غیر صحیحی وجود ندارد و هر دو این انسمانهما بمه
روابط عمیق احساسی نیازمند هستند .امرخطیر در مورد روابمط عماطفی
این است که هر دو سوی یک رابطمۀ عاشمقانه از مواهمب آن بهمرهمنمد
میشوند؛ در این مورد نتایج مطالعات متعدد نشان ممیدهمد بمهصمورت
معمول مردها بیشتر از یک رابطمۀ عاشمقانه سمود ممی برنمد .درتوضمیح
می توان اشاره کرد ،در بیشتر مواقع بمانوان از شمبکۀ حممایتی احساسمی
بهتری برخموردار هسمتند .در ایمن شمرایط آنهما ممیتواننمد آسمودِهتمر
دغدغههای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند .این درحالی است کمه
آقایان معموال شریک های احساسی شان اولین افرادی هسمتند کمه آن هما
میتوانند نگرانیهای خود را با آنان در میان بگذارند .در ادامه به تحلیمل
دشواری حفظ عشق در طوالنیمدت پرداخته میشود.
فرسایش عشق
آمارها در کشورهای مختلف نشان میدهند ،دوسموم از ازدوا همای
امروز به طالق خت میشوند .این مطلب بدین معنی نیست که یکسموم
از زو های باقیمانده روابطی در حال رشد و شکوفا را تجربه میکننمد،
چراکه در بیشماری از موارد زو هما بمه علمت عمادت و یما احسماس
وظیفه و یا چون گزینۀ دیگری ندارند و چون احتماال گمان می کنند این
قرعۀ سرنوشت آن هاست به زندگی با یکدیگر ادامه می دهند .بما وجمود
این بیشتر روابطی که به خلسهی دلپمذیر خمت ممیشموند ،یما نبایمد بمه
افسردگی بینجامند و یا باید در مسیر رشد قمرار داشمته باشمند .در ایمن
پیوند یکی از مشکالت عمده و بسیار رایج در میان زوجین این است که
آنها توانایی الزم برای حفظ عشق در طوالنیممدت را ندارنمد .اگمر بمه
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مراس های عقد پاک انسانها دقت کنید هیچیمک از طمرفین دامماد و یما
عروس بیان نمی کند که عقد بین آن ها موقتی است ،درواقع وقتمی اکثمر
انسانها ازدوا میکنند امید آن ها این است که با همان عشمق و عالقمۀ
آغازین سالیان سمال در کنمار یکمدیگر زنمدگی کننمد .بمهعبمارتدیگمر
جاودانگی رسالت و قول عشق اسمت؛ امما در اداممۀ زنمدگی رخمدادها
آنطور که آن ها انتظار داشتند پیش نمی روند و عشق و حمرارت آغمازین
آنها بهمرور ک میشود .در این خصوص دکتمر دریمل بم از دانشمگاه
کرونل توضیح میدهد ماهیتی که جدید به نظر میرسد بمرای انسمانهما
شوقآور است؛ و با از دست رفمتن ایمن کیفیمت بمهصمورت مموازی از
دلربایی آن کاسته میشود .این موضوع در ادامه بیشتر تحلیل شده است.
همانطور که پیشتر عنوان شد آنچه برای آدمی جدید است به شکل
غریزی جذاب محسوب میشود .این امر دلیل عمدۀ شکست در بسیاری
از روابطی را که با مقاصدی بی نهایت زیبا ،صمادقانه و عاشمقانه شمروع
میشوند را بیان میکند .ممکن است این سؤال در ذهن شما ایجاد شود،
آیا این یک خبر بد است؟ در پاس باید گفمت ایمن مطلمب یمک خبمر
خوب و یا بد نیست بلکمه یمک حقیقمت اسمت .بمرای توضمیح بیشمتر
انسان ها در طول زمان نسبت به اتفاقات خوب و بد تطبیق پیدا میکنند،
این قابلیت افراد به بقای آنها بر روی کرۀ زمین کمک ممیکنمد؛ و اگمر
قرار است زندگی شیرینی داشته باشی و روابط در حال رشد ،سالمت و
شکوفایی را تجربه کنی  ،بیشتر از هر کاری باید طبیعمت را آنگونمه کمه
هست بپذیری  .سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است کمه چگونمه
میتوانی روابطی در حال رشد ایجاد کنی در حالیکه از قانون جمذابیت
افراد جدید مطلع هستی  .در این راه گمام نخسمت تمیمز تفماوت عشمق
ایدهآل وعشق حقیقمی اسمت .در اداممه ایمن مبحمث موردتحلیمل قمرار
میگیرد.
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عشقهای ایدئال در مقابل عشقهای حقیقی
با گذر زمان ممکن است در ذهن شما نیز این سؤال مطرحشده باشد،
آیا عشق ایدهآل وجود دارد؟ در نگماه بسمیار ازممردم عشمق آرممانی در
افسانهها و فیل ها به کرات دیده میشود؛ اما شخصیتهای در فیل ها بر
مبنای سناریوهای از پیش طراحیشده عشقهای ایدهآل را ایجاد میکنند.
پرسشی که در این هنگام مطرح می شود این است که یک انسان زمینمی
چگونه خواهد توانست بار مسنولیت این مه را به دوش کشد و چگونه
او می تواند آن احساسی را تجربه کند که قهرممانهمای قصمههما تجربمه
می کنند؟ به صورت مشخص ،آیا انسان های روزمرۀ آذربایجان ،تهمران و
یا کوچههای قهر و آشتی شیراز از ایمن توانمایی برخوردارنمد تما رابطمۀ
جادویی و عاشقانهای را که در سرنوشت لیلی و مجنمون (اثمر بمیبمدیل
نظامی) نقلشده است را تجربه کند؟ در این ممورد لنمو بوسمکالیا اسمتاد
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می نویسمد ،عشمق ایمدهآل بسمیار کم دیمده
می شود ،برای اینکه انسان تبدیل به یک عاشمق آرممانی شمود ،بایمد بمه
منوالی مداوم انعطافپذیری یک کودک ،حساسمیت یمک هنرمنمد ،درک
یک فیلسوف ،میزان پذیرش یک شخصیت روحانی و صبر و تحمل یک
دانشمند را داشته باشد .در ایمن بماره بمر کمالم لنمو بوسمکالیا پرسشمی
برجستهای سایه افکنده است؟ چه کسی می تواند بمار مثبمت تممام ایمن
محسنات را به دوش بکشد؟ شاید هیچ انسانی زمینی بمه علمت تممامی
محدودیت های ذاتی خویش از تمامی ظرفیتهمای ذکرشمده برخموردار
نباشد .در این نور الجرم به این نتیجه میرسی کمه عشمقهمای ایمدهآل
وجود ندارد .در این راستا با پذیرش این حقیقت انسانها خود را آممادۀ
پذیرش شکستها در زندگی میکنند .بهعبارت دیگر وقتی سمطح توقمع
انسان ها بسیار باالتر از واقعیت است ،این امر خود موجب سمرخوردگی
و شکست آنها خواهد شد .در این پیوند ماهیت راستین این اسمت کمه
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اگرچه عشقهای ایدهآل تنها در افسانهها یافت میشوند امما عشمقهمای
حقیقی در میان انسانهای غیر ایدهآل که همۀ انسانها غیر ایدهآل هستند
بر روی زمین خاکی بهکرات دیده میشود .در اداممه ضمرورت تصمحیح
نگرش در ارتباط با روابط عاشقانه مورد بررسی قرار میگیرند.
اهمیت بازسازی نگرش در مورد روابط عاشقانه
دکتر تل بن شهر بحث میکند اغلب مردم اعتقاد دارنمد ،راز داشمتن
یک رابطۀ سعادتمند یافتن معشوق ایدهآل بمرای شمروع یمک وابسمتگی
عاشقانه است .در این زمینه باید اشاره شود ایمن ذهنیمت حمائز اهمیمت
است اما توجه را به سمت نگرشی اشتباه در روابط سوق میدهد .بمرای
توضیح بیشتر نتیجۀ تحقیق کارول دواک در ارتباط با شیوههای متفماوت
تشویق انسان ها نشان میدهد ،وقتی افراد شخصمی را بمه علمت هموش
سرشار وی مورد تمجید قرار میدهند ،ذهن نیمه هشیار فرد بر روی یک
مقصد ثابت و مشخص متمرکز می شود .این مه سبب میشود قضاوت
فرد نسبت به عملکرد خود یک ارزیابی دودویمی باشمد .ایمن در حمالی
است که اگر سخت کار کردن وی در راه دستیابی به یمک همدف ممورد
تمجید قرار گیرد ،ارزیابی این فرد نسبت به عملکرد خود نسبی خواهمد
بود .در این حالت شخص از سخت کوشی خود لذت خواهمد بمرد و از
فرآیند عمل کردن خواهد آموخت .بمهصمورت مشمابه انسمانهمایی کمه
نگرشی مبتنی بر یافتن فرد ایدهآل برای ایجاد یک رابطمۀ موفمق دارنمد،
بیشتر در روابط خود مورد آسیب هستند .به صورت مشخص ،اگمر فمرد
باور داشته باشد که مه ترین عامل برای ایجاد یک رابطه عاشقانه یمافتن
انسان مناسب است ،او تمام تمرکز خمود را بمر روی جسمتوجموی آن
شخص خواهد گذاشت و نگرش یابنده را دنبمال خواهمد کمرد .در ایمن
شرایط در زمانی که او وارد یک چالش سخت در پیوند خود میشود .از
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خود خواهد پرسید من حتما فمرد مناسمب را در زنمدگی خمویش پیمدا
نکرده ام .من حتما در انتخاب خود اشتباهی را مرتکب شدهام ،این سطح
از خردورزی در بیشتر موارد منجر به بدتر شدن شمرایط خواهمد شمد و
میتواند عامل انحطاط و جدایی یک رابطه باشد .ایمن مبحمث در اداممه
بیشتر توضیح دادهشده است.
در ارتباط با آنچه در باال عنوان شد ،بهمرور زمان واقعیت به انسانها
تحمیل میکند که رابطههای ایدهآل کمیاب نیستند ،بلکمه وجمود نمدارد.
دراینوابستگی اگر انسانها دارای نگرشی یابنده در مورد روابمط باشمند
رخدادهای ناخوشایند ،پیشفرضهای آنها را به چالش خواهند کشمید.
در طرف مقابل اگر افراد ذهنیتی سازنده به یک وابستگی داشمته باشمند،
وقتیکه شرایط سختی را در پیوند خود تجربه میکننمد ،برداشمت آنهما
اینگونه خواهد بود که ما شرایط سختی را پشت سر میگذاری  ،اما این
وضعیت موقتی خواهد بود چراکه مما بمرای بهبمود ایمن اوضماع تمالش
خواهی کرد .بهصورت مشابه دانشآموزی که در ازای تالش خود بمرای
حل یک مسنله ریاضی تشویق میشود ،اینگونه برداشت خواهد کرد که
ممکن است وی در این زمان نتوانسته باشد تا مسنله را حل کند ،امما او
کوشش بسیاری را برای این کار انجام داده است و از فرآیند حل مسنله
لذت می برد؛ و امید دارد که حتما در آینده میتواند سؤاالت ریاضی
را حل کند .بهعبارتدیگر نگرش فرد به فرآیند حل قضیه میتواند تمأثیر
بسیار باالیی را بر نوع و کیفیت عملکرد او بگذارد .سؤالی کمه در اداممه
مورد توجه قرار میگیرد این است که چرا در تالش برای سماختن یمک
عشق حقیقی در قیاس با نگرش پرورشدهنده و یا سازنده انسمانهما در
غالب موارد رویکرد یابنده را دنبال میکنند .در ادامه پاس به این مطلب
مورد تحلیل قرار میگیرد.
درگذشته به جایگاه رسانهها در شکلگیری خصوصیات عیبیاب و
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نیکیاب در میان مردم عادی جامعه اشاره شد .بهصورت موازی یکی
از مه ترین عوامل که سبب عمدم تمرویج نگمرش پمرورشدهنمده و یما
سازنده در میان اشخاص میشود تأثیر رسانههای عمومی بر روی ممردم
است .برای تشریح بیشتر یکی از موضوعاتی که در عدیدهای از رسانهها
و به خصوص فیل های خانوادگی ممورد توجمه قمرار ممیگیمرد ،یمافتن
معشوقۀ آ رمانی اسمت .ایمن رویکمرد در بسمیاری از مموارد موجمب بمه
شکلگیری نگرش یابنده در مخاطب خود می شمود ،چراکمه بسمیاری از
داستان های عاشقانه با رسیدن عاشق به معشوق و خاتمۀ تمام اختالفها
و چالشها ه زمان میشوند .برای توضیح بیشتر این فیل ها فرضی را به
مخاطبین خود القا میکنند که تنها یک عشق ایدهآل بمرای افمراد وجمود
دارد .در این راستا عاشق باید تمام تالش خود را بهکار بگیرد تا معشوقه
آرمانی خود را در زندگی بیابد .در این سایه در زمانی که این امر میسمر
میشود قصه به انتهای خود میرسد و بهصورت موازی ایمن پیمام را بمه
مخاطبین منتقل میکند که عشاق برای همیشه با یکدیگر شادمانه زندگی
خواهند کرد .به عبارتدیگرسریال های خانوادگی و قصمه همای عاشمقانه
زمانی به اتمام می رسند که عشق شروع میشود .این در حالی است کمه
در زندگی واقعی پس از تماشای یک غروب زیبا از دورنمای تپمههمای
فراز ،فراز و نشیبهای زندگی نمود پیدا میکنند .بمرای تشمریح بیشمتر،
زندگی حقیقی مشکالت و دشمواریهمای آن بما پایمان فمیل هما شمروع
میشوند .در این صورت بسیار ساده است که پیوندی در زمان ماهعسمل
و یا سال اول و دوم آن عاشقانه باشد؛اما با فروکشکردن عطش روزهای
زیبای آغازین زندگی ،انسانها دراین اندیشه گرفتار میشوند که شریک
احساسی آن ها فرد مناسبی برای آن ها نیست؛ و این زمان ،هنگامی است
که زندگی واقعی شروع میشود وعشق های حقیقی به وجود میآینمد و
پرورش پیدا میکنند .این مطلب در ادامه بیشترتشریح داده شده است.
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همانطور که پیشتر اشاره شد ،عدیدهای از انسانها معتقدند کمه در
تالش برای یافتن عشق ایدهآل خود باید به شهرها و کشورهای متفاوت
سفر کنند تا بتوانند معشوقۀ آرمانی خمود را بیابنمد .بمه صمورت مموازی
بسیاری از اشخاص اعتقاد دارند که توانستهاند فرد مورد نظر خود را پیدا
کنند ،اما ممکن است او را در یک اتفماق از دسمت داده باشمند .در ایمن
راستا احتمال دارد آنها پس از تجربمه یمک عشمق ایمدهآل وارد روابمط
جدیدی شده باشند و عشقهای زیبماتری را در پیونمدهای نموین خمود
تجربه کرده باشند .دراینمورد الزم بمه یمادآوری اسمت ،بمیش از شمش
میلیارد انسان بر روی کرۀ زمین زندگی میکنند و اینیک حقیقت اسمت
که بیشتر از یک فرد مناسب برای شما در این عال وجود دارد.
افزون بر آنچه ذکر شد ،این کتاب سعی ندارد تفاوت میان انسانها و
ارزش جستوجوی فرد مناسب برای یک رابطۀ احساسی طوالنیممدت
را بی ارزش جلوه دهد .انتخاب فردی مناسب بمرای شمروع یمک رابطمه
ارزشمممند اسممت و در بسممیاری از ممموارد قبممل از بوسممیدن یممک ملکممه،
قورباغه های بسیاری بوسیده می شوند .با وجود این ایمن نوشمتار سمعی
دارد بهاهمیت ساختن یکرابطه عاشقانۀ رو به رشد با فردی انتخابشده
اشاره کند .عالوه بر این در این کتاب کوشش شمده اسمت راهکارهمای
تضمین شده در جهت رشد و نمو یک پیوند احساسی ممورد توضمیح و
بررسی قرار گیرند .چراکه نتایج مطالعات متعدد نشان میدهند یک رابطۀ
موفق ماهعسل موفقیت درپیدا کردن فردی مناسب نیست ،بلکه کامروایی
دریک وابستگی حاصل اجرای راهکارهایی خاص درآن است .در ارتباط
با آنچه ذکر شد ممکن است این سؤال درذهن شما ایجاد شود ،چگونمه
میتوان یک پیوند رو به رشد را ساخت .در پاس باید عنوان شود ،رشد
و نمو یک رابطۀ احساسی درگرو ایجاد یک عشق فعال اسمت .در اداممه
راهکارهای ایجاد یک عشق فعال مورد توضیح قرار میگیرند.

معجزۀ روانشناسی مثبت 123

راهکارهای خلق یک عشق فعال
در پیشانی الزم به یادآوری است ،در زمانی که دو من تبدیل به یمک
ما می شوند ،با محسنۀ پویش زوجین با یکدیگر ،باه بودن ،با یکمدیگر
زمان سپری کردن و وقف کردن خودبرای دیگری ،یکرابطۀ انتخابشده
تعالی مییابد .دراینارتباط نکتۀ خطیر این اسمت کمه ایمن اممر درطمول
یک شب و یا در زمان یک یا دو سال اتفاق نخواهد افتاد ،یک وابسمتگی
موفق احساسی حاصل سال ها تالش طرفین برای ساختن آن اسمت .بمه
عبارتدیگر ،عشق یک رخداد نیست بلکه همواره درحال ر دادن است.
دراین نور پرورش یک رابطمه سمفیدبخت بمهسمادگی قمرار دادن حلقمۀ
ازدوا بر روی دستان یکدیگر نیست ،بلکمه انسمان هما بما انجمام اممور
به صورت مشترک شروع به پرورش روابطمی موفمق ممی کننمد .دراداممه
ضرورت تبدیل نگرش از نیاز برای تصدیق شدن به نیاز بمرای شمناخته
شدن درجهت خلق یک عشق فعال مورد تحلیل قرار میگیرد.
اهمیت تغییر رویکرد از نیاز برای تصدیق شدن به نیطاز بطرای شطناخته
شدن

راهکار نخست که برای ایجاد یک عشق فعال توصیه میشود ،تغییمر
رویکرد از نیاز برای تصدیق شدن به نیاز برای شناخته شدن است .برای
توضیح بیشتر بسیاری از زوجین تمایل به تایید و تصدیق شدن مداوم از
سوی شریک احساسی خود را دارند .این رویکرد در مغایرت بما تمالش
برای شناخته شدن در یک رابطه است .دراینارتباط نیاز برای تایید شدن
در یک پیوند طبیعی به نظر می رسد ،باوجود این تالش برای مورد تایید
قرار گرفتن پایه و اساس یک رابطۀ سمال را شمکل نممی دهمد .چراکمه
کوشش برای مورد تایید قرار گرفتن در طموالنی ممدت قابلیمت اجرایمی
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خود را از دست می دهد .عالوه بر این ،این رویکمرد منجمر بمه محمدود
شدن ظرفیت فرد برای افشای رازهای درونی خود میشود .چراکمه ایمن
نگرش منجر میشود انسانها حرفهایی را که از سوی شریک احساسی
خود تایید نشوند را به اشمتراک نگذارنمد .بمه صمورت مشمابه خیلمی از
انسان ها اعتقاد دارند یک رابطۀ عاشقانه پیوندی است که در آن زوجمین
دائما یکدیگر را تصدیق می کنند .شاید این رویکرد چهمارچوب سسمت
بسیاری از خانه هایی باشد که با خشت عشق نوبنیاد ساخته شمدند و بما
گذر زمان فرو ریختند .در این راستا این نگرش یمک رویکمرد متفماوت
نیست ،بلکه یک نقطه نظر اشتباه است .به عبمارت دیگمر در زممانی کمه
زوجین پایه و اساس پیوند خود را تصدیق شدن و نه شناخته شدن قرار
میدهند ،درگذر زمان منجر به نابودی رابطۀ خود میشوند.
دیوید اشنارک در کتاب ازدوا عاشقانه مینویسد ،اگر میخواهید
عشق را بعد از ماهعسل زنده نگاه دارید ،مماهیتی کمه بمه آن احتیما
دارید داشتن سطح باالتری از عالقه آغازین برای شروع یک پیوند است.
در این پیوند مطالعۀ زو هایی که برای مدت طوالنی در رابطه بودهاند و
کماکان روابطی عاشقانه را تجربه می کردند نشان می دهد آن ها در طمول
وابستگی خود همواره بر روی صممیمیت تمرکمز داشمتهانمد .از ایمن رو
سؤالی که از اعتبار برخوردار میشود ایمن اسمت کمه چگونمه ممیتموان
صمیمیت را در یک رابطه بیشتر کمرد .پاسم بمه ایمن پرسمش در گمرو
شناخت زوجین نسبت به یکمدیگر اسمت .در ایمن راسمتا بیمان آزادانمۀ
احساسات و اندیشه ها موجب شناخت بهتر زوجین نسبت بمه یکمدیگر
میشود .دراینمورد منظور از به اشتراک گذاشتن احساسات و اندیشهها،
تنها به اشتراک گذاشتن موضوعات فوقالعاده و دستاوردهای عمالیممان
نیست ،بلکه همین طور در مورد موضوعاتی است کمه نسمبت بمه آنهما
مغرور نیستی  ،در مورد ضعفهایمان ،برخی مطالب که ممکن است مما
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درمورد آن ها احساس شرمندگی کنی  .درایمنارتبماط مطمننما بیمان ایمن
مسائل در برخورد اول اتفاق نخواهد افتاد ،دربسمیاری از مموارد درطمی
پنج یا ده سال از یک ازدوا نیز بمه اشمتراک گذاشمتن رازهمای فمردی
مشکل خواهد بود .بهعبارتدیگر درطی زمان انسانها به خمود فرصمت
شناخته شدن را میدهند و بیشتر درمورد خمود موضموعات متفماوت را
افشا میکند .در این باره ،به شیوۀ موازی با شناخت بیشتر زوجین نسبت
به یکدیگر آنها به آگاهی بهتر از خود دست میابند .بهصورت موازی در
کالم دیوید اشنارک با گذر زمان وصمیمت بیشتر زوجین ،آنهما ارتبماط
جنسی بهتری را نیزتجربه میکنند؛ بنابراین بسمیار ممی تموان نسمبت بمه
روابط طوالنیمدت خوشبین بود اگراز ذات روابط همراه باعشق آگاهی
داشته باشی  .درادامه علل ترسهای انسانها درجهمت شمناخته شمدن و
ابراز آزادانهی اندیشهها واحساسات خود مورد توجه قرار میگیرند.
در ارتباط با آنچه ذکر شد وقتی انسانها رازی را افشا میکنند ،آنها
خطری را می پذیرید .افشای یک حقیقت می تواند منجر به عدم توافق و
ناراحتی در یک رابطه شود ،با وجود این در بسیاری از مموارد ایمنیمک
آزردگی موقت است .در طرف دیگر بمرمال کمردن حقمایق موجمب بمه
کسب نتایج مثبت در طوالنیمدت میشود .به عبارت دیگر بیان آزادانمۀ
اندیشه ها و احساسات ممکن است در کوتاهمدت منجر به ناراحتی شود
اما در بلندمدت عامل رشد روابط خواهد شد .سؤالی که اکنمون مطمرح
می شود این است که شما خواهان چه کیفیتی از پیوندهای خود هسمتید،
آیمما خواسممتار یممک احسمماس خمموب ممموقتی و یمما یممک رابط مۀ موفممق
طوالنی مدت هستید؟ در این سایه تالش برای مورد تایید قرار گمرفتن و
تحت تأثیر قرار دادن انسان های دیگر می تواند سخت و انرژی گیر باشد.
بهعبارتدیگر ساده تمر خواهمد بمود اگمر فمرد بخواهمد توسمط شمریک
احساسی و یا حرفهای خود بهتر شناخته شود؛ بنابراین رویکردی کمه در
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طوالنی مدت منجر به ایجاد روابطی مستحک و بادوام میشود ،نگرشمی
است که منجر به شناخته شدن بهتر فرد و نه صمرفا تمالش بمرای ممورد
تایید قرار گرفتن میشود .این مبحث در ادامه بیشتر تشریح شده است.
به صورت خالصه پیوند احساسی موفق به معنای پذیرش آسیبپذیر
بودن در بسیاری از موارد است .این رویکرد بدین معنی است که درگذر
زمان عمیقترین آرزوهای خود را افشا کنی  ،قویترین قدرتهای خمود
را و همینطور بزرگ ترین ضعف هایمان را به اشمتراک بگمذاری  .بمرای
تشریح بیشتر ،یک رابطۀ سال به معنای شرح و توضیح دادن خود واقعی
فرد با تمام کاستیها و قدرتهایش اسمت .درایمنارتبماط تمالش بمرای
شناخته شدن در مقابل تالش برای تحت تأثیر قمرار دادن دیگمران قمرار
میگیرد .در این نور ممکن است این سؤال در ذهن شما ایجاد شود ،اگر
فردی که من با وی رابطۀ احساسی دارم از بیمان صمادقانۀ ضمعفهما و
قوتهای لذت نبرد و با شنیدن در مورد کاسمتیهمای ممن اشمتیاقی بمه
ایجاد یک وابستگی طوالنی مدت با من نداشته باشد ،چه باید کرد؟ چمه
می شود اگر وی آنچه در مورد من میداند را دوست نداشمته باشمد؟ در
ادامه به پاس های این پرسشها پرداخته میشود.
در پاس به پرسشهای باال باید توضیح داده شمود ،وقتمی انسمانهما
احساسات و اندیشههای خود را صادقانه ابراز میکنند احتمال اینکه یک
رابطۀ در حال رشد را تجربه کنند به مراتب بیشتر می شود ،با وجود ایمن
هیچ تضمینی برای موفقیت در رابطه وجود ندارد .در طرف مقابمل اگمر
آنها تنهما بمه تحمتتمأثیر قمرار دادن فمرد مقابمل و بیمان قمدرتهما و
دستاوردهایشان توجه کنند ،شکست آنها در یک پیونمد طموالنیممدت
قطعی خواهد بود .از این رو وقتی فرد به ابراز احساسات و اندیشههمای
خویشتن میپردازد ،درگذر زمان و بهصورت کلی شریک احساسمی وی
به او احساس محبت بیشتری خواهد کرد ،چراکه او سطح عمیقتمری از
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صمیمت و اعتماد را به اشترک گذاشته است .در ایمن راسمتا و بما گمذر
زمان ،انسانهای صادق اشخاص دیگر را بهتر جذب میکنند ،این مبحث
نهتنها در مورد روابط عاشقانهی میان افراد صدق میکند ،بلکه همینطور
در مورد روابط دوستانه و روابط کاری آنها نیز صادق است؛ بنابراین در
ارتباط با روابط میان گروهها و یا افراد ،وقتی انسمانهما خمود را آزادانمه
ابراز میکنند احتمال رشد و شکوفایی پیونمدهای بمین آنهما بمهمراتمب
بیشتر میشود.
افزون بر آنچه ذکر شد ،هممانطمور کمه انسمانهما بمه بیمان آزادانمه
احساسات و اندیشه های خود می پردازند تا بهتمر شمناخته شموند ،بایمد
تالش فعالی داشته باشند تا شریک احساسی خود را نیز بهتمر بشناسمند.
این بینش شامل درک جزییاتی به مانند آشمنایی بما نوشمیدنی و یما گمل
موردعالقۀ شریک احساسمی خمود ،شمناخت آرزوهما و تمرس همای او،
آگاهی با زمانهایی از قبیل زمان مورد نیاز برای گذران در خلوت خود،
زمان صحبت کردن و لمس کردن همدیگر است .در این خصوص نکتمۀ
حائز اهمیت این است که شناخت عمیق زوجین از یکدیگر وابسمته بمه
زمان است و نقطۀ پایان ندارد .این امرسمبب ممیشمود درک زوجمین از
همدیگر در طی ده و یا سیسال نیزکامل نشود .دیویمد اشمنارک درایمن
باره می نویسد ،صمیمت به معنای اجازه دادن مادام برای شمناخته شمدن
کامل خود ازسوی فردی دیگر است .منظور ازشناخته شدن ،شریکشدن
اطالعاتیاست که زوجین نسبت به اشتراک گذاشتن آن ها تمایمل کاممل
ندارند .این امر تنها مربوط به بینش نقطهضعفهای ما نیست ،همینطور
شامل آشنایی با نقاط قوت وتوانمندیهای انسانها میشود .دراینارتباط
راهکار دیگر برای ایجاد یک عشق فعال اجازۀ ظهور به تضمادها دریمک
وابستگی است .این مبحث درادامه بیشتر تشریح شده است.
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ارورت اجازۀ نمود دادن به تضادها
در مقدمه الزم به ذکر است در نگاه بسیاری از انسانها روابط بمدون
تضاد روابطی ایدهآل محسوب ممی شموند .بمه صمورت مموازی یکمی از
نگرش های رایج اشتباه در مورد روابط موفق ایمن اسمت کمه پیونمدهای
سعادتمند هیچ گونه تضادی را تجربه نمی کنند .دکتر گاتمن دراینارتباط
توضیح می دهد تضادها و اختالفهای بین انسانها کامال طبیعی هستند.
او بیشتر تشریح می کند ،مشکالت ،چالشها و اختالفهمای بمین افمراد
میتوانند تل باشند و به آنها آسیب برسمانند ،بما وجمود ایمن رویکمرد
اشخاص در زمان مواجه شدن با تضادها باید مبتنی بر آمموختن از آنهما
باشد .این نگرش خود می تواند منجر به رشد و نمو یک رابطه شمود .او
در این ارتباط توضیح میدهد بسیار مه است تا به روابطمان اجازۀ
انسانی بودن بدهی  .به صورت مشخص نتایج تحقیقات گاتمان نشان
می دهد پیوندهایی که رشد و نمو را به خود می بینند .به صورت متوسمط
در ازای هر پنج رخداد مثبت ،یک رخمداد منفمی و یما تضماد را تجربمه
میکنند .در این مورد او شرح میدهد روابطی که بیشمتر و یما کمتمر از
نسبت پنج به یک رخدادهای مثبت به منفی را تجربه میکننمد ،ظرفیمت
رشد و نمو را ندارند .برای تشریح بیشتر به مثالی که در ادامه آورده شده
است توجه کنید.
در بسیاری از بیمارستان ها نوزادانی را که به تازگی به دنیا آمدهاند را
در محیطی استریل شده و با حدی مناسب از اکسیژن ممورد نیماز آنهما
نگهداری می کنند .این دوران با توجه بمه شمرایط نموزاد زممان کوتماهی
خواهد بود و در کوتاهمدت کودک به مادر و محمیط عمادی بازگردانمده
میشود .در این نور ،اگر نوزاد پس از تولد به مدت چند سمال در اتماق
قرنطینه نگهداری شود و پس ازاین مدت به محیط عمادی آورده شمود او
یقینا بیمار خواهد شد .برای توضیح بیشتر درزمانی که انسانها در محیط
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عادی هستند بدن آن ها با قرار گرفتن در معمرض عواممل بیمماریهمای
مختلف به دفاع از خود میپردازد و قویتر میشود .بهصمورت مموازی،
اگر افراد در معرض تضادها و تنشها در روابط قمرار نگیرنمد ،در طمول
زمان رابطۀ آنها قویتر نخواهد شد .بهعبارتدیگر روابط خالی از تقابل
و تجربۀ چالش ،غیرقابلاعتماد و آسیبپذیر خواهند بود .در این نموع از
روابط افراد غالبا احساسات و اندیشههای خود را سرکوب میکننمد و از
شناخته شدن امتنماع ممیورزنمد .در ایمن راسمتا ایمن روابمط در مقابمل
چالشهای غیرقابلانکار و احتمالی آینده آسیبپذیر هستند.
افزون بر آنچه ذکر شد یکی از مه ترین مقاالت در ارتباط با روابمط
موفق به قل رالف والدو امرسون در سال  2212به چاپ رسید .امرسون
در مقاله خود مینویسد :در یک دوست ،من خواهان یمکمشمت امتیماز
نیست ؛ و یا خواهان فردی نیست که با تمام آنچه ممن ممیگموی موافمق
باشد .آشنایی که من خواهان آن هست یک دشمن زیباست ،انسمانی کمه
در شاگردی من برای یافتن حقیقت ،مرا به چالش میکشد و به حرکمت
روبهجلو سوق می دهد .برای توضیح بیشتر دشمن زیبا بمه فمردی گفتمه
میشود که عاشق ماست ،بهاندازهای که ما را به مباشرت فرامیخوانمد و
بهاندازهای که با ما مخالفت می ورزد .در یک پیوند خالی از تضاد ،همیچ
دشمن زیبایی وجود ندارد .در این وابستگی الزم اسمت بمه ایمن سمؤال
پاس داده شود ،داشتن چه فردی را در یمک رابطمه تمرجیح ممیدهیمد،
فردی که همیشه شمارا تایید کند؟ و یما انسمانی کمه صمادق اسمت و از
سطح باالیی از تمامیت برخوردار است ،چه فردی دوست انتخاب شدهی
شما محسوب میشود؟ و چه فردی شریک برگزیدهی زندگی شماست؟
بنابراین روابط موفق روابطی نیستند که از هرگونه تضماد خمالی باشمند،
بلکه در همه اشکال از روابط چالشها ،تضمادها و اصمطحکاکهما بمین
زوجین وجود دارند؛ و این تضادها میتوانند در جهت ایجاد یک رابطمۀ
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سالمت حائز اهمیت باشند .در ادامه اهمیت امتناع از دشمنی ورزیدن در
روابط مورد بررسی قرار میگیرد.
اهمیت امتناع از دشمنی
جان گاتمن درارتباط باتجربمۀ تضمادها در روابمط از اهمیمت امتنماع
ورزیدن از دشمنی سخن به میمان ممیآورد ،او در ایمن هنگمام توضمیح
میدهد ،می توان احتمال طالق در بین زوجین را بر مبنای سنجش میزان
دشمنی بین آنها با دقت  21۹پیشبینی کرد .در این ارتباط او در مطالعۀ
خود از زوجین دارای اختالف می خواهد تقابل های میان خود را تشریح
کنند .جان گاتمن در این باره مینویسد وجمود احسماس دشممنی و یما
بی ارزش بودن فرد مقابل که ممکن است در زمان تشریح چالشها نمود
پیدا کند بسیار برای یک رابطه مضر است و میتواند مه ترین پیشبینمی
کنندۀ پایان آن باشد .به صورت موازی این احسماس یمک نشمانۀ بمد در
راستای ساختن یک پیوند موفق طوالنیمدت است و موجمب ممیشمود
زوجین از رابطۀ خود لذت نبرند .دکتر جان گاتمن دراین ارتباط توضیح
میدهد در زمان ایجاد چالشها و تضادها بسیار مه است تا تموهینهما
کنار گذاشته شموند و بمر روی شمریک احساسمی خمود تمرکمز شمود.
دراینراستا ارزشمند است تا قدرشناس انسان ها بود و سپس با نظر و یا
رفتاری خواص مخالفت ورزید .در ادامه اوبیان میکند ،در زمان پیدایش
چالشها ضروری است تا اختالفنظرها خصوصی نگاه داشته شوند .بمه
عبارت دیگر تجربۀ اختالفات در یک رابطه بمه خمودی خمود ممی تواننمد
دشوار باشند ،این در حالی است که وقتی این مشماجره هما بما احسماس
شرمندگی ادغام می شوند به پیچیده تر شدن آن ها افزوده می شمود .بمرای
تشریح بیشتر وقتی زوجین در مقابمل دیگمران بمر روی یکمدیگر فریماد
می کشند و احساس دشمنی و یا بی ارزش بودن فرد مقابمل را در مقابمل
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گروهی از دوستان و یا اقوام خود بمیپمروا بمه نممایش ممیگذارنمد ،در
مسیری قدم برمیدارند که میتواند برای رابطههای آنهما مخمرب و بمه
احتمال باال غیرقابلبازگشت باشد .در ایمن راسمتا جمان گماتمن توصمیه
میکند لحظات اختالفنظر که ظرفیت رشد و نمو یمک وابسمتگی را در
خود پنهان دارند را مخفی و خصوصی نگاه دارید.
افزون بر آنچه ذکر شد نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد در زمان
ایجاد اختالف نظرها بین زوجین ،بهصورت کلی مردهما ،انتقمادات را در
شکل پیچیدهتری از آن تجربه میکنند و سپس سعی میکنند خمود را از
گزند نکوهشها حفظ کنند .یکی از راه های رایج برای ایمن کمار امتنماع
ورزیدن از ادامۀ صحبت کردن است .این درحالی است کمه بمه صمورت
کلی بانوان در زمان ایجاد یکمشکل زناشویی برگشتپذیری راحتتری
را از حالت احساسی احتمالی منفی به مثبت تجربه می کنند .در ایمن
نور تالش برای شناخته شدن و ایجاد آگاهی از تجربیات متفاوت از یک
مجادله برای زوجین میتواند راهگشا باشد .در این زممان مطمرح کمردن
پرسشهایی بهمانند چگونگی آموختن از اختالفنظر به وجمود آممده و
بهره گیری از آن در جهت رشد و ارتقا رابطه از بهای بماالیی برخموردار
میشود .دراین ارتباط یکی از مؤثرترین راهکارها در جهت ایجاد آرامش
در زمان ایجاد چالش و جلوگیری کردن از ایجاد تنش بیشتر ،در آغوش
گرفتن فرد مقابل و ابراز تأسف کردن از مشکل بهوجود آمده اسمت .در
ادامه به تشریح یکی از دالیل خشونت رفتاری درمیان زوجمین پرداختمه
میشود.
برای توضیح بیشتر یکی از دالیل رایمج خشمونت رفتماری در میمان
زوجین با اکرام به این سؤال میپردازم ،هرچند وقت یکبار شما بر روی
انسانهایی که نمیشناسید فریاد میزنید؟ به آنها توهین ممیکنیمد و یما
احساس دشمنی را از خود نشان میدهید؟ در بسیاری از موارد اشخاص
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کارهایی را با عزیزان خود انجام میدهند که با افرادی که غریبمه هسمتند
هرگز انجام نمیدهند .دراینارتباط راحتتر بمودن و احسماس نزدیکمی
بیشتر کردن با عزیزان خود می تواند علتی برای ابراز خشونت باشد؛ امما
سؤال اینجاست که چرا؟ چرا ما نسبت به انسانهایی که بیشمتر از هممه
عاشقشان هستی در قیاس با انسانهایی که نمیشناسی بیشتر بمدرفتاری
میکنی  .در این وابستگی برمبنای قانون تایتانیوم ،انسانهما هرگمز نبایمد
کاری را با افرادی که ازنظر احساسی به آنها نزدیک هستند انجام دهنمد
که با اشخاصی که به آنها نزدیک نیستند انجام نممیدهنمد .بمهصمورت
خالصه چالشها واختالفمات بخمش طبیعمی وغیرقابملانکمار از روابمط
مختلف هستند ،در این زمینه تفاوت میان روابط موفق و رو بمه رشمد و
روابط رو به نزول و نابودی در پشت پردۀ اختالفات و نحموۀ ممدیریت
آنها نهفته است .در ادامه تکنیمکهمای حمل تضمادها در روابمط ممورد
بررسی قرار میگیرند.
اهداف مشترک داشته باشید!
تا قبل از افشا شدن نتایج مطالعات مظفر شریف (دهمۀ  )2216بماور
مردم در جهت حل تضادها در روابط بین گروهها و یا بهصورت فمردی،
تالش برای قرار دادن افراد صاحب مشکل با یکدیگر در یمک محمیط و
ترغیب آن ها برای صحبت کردن در مورد مشکالتشان بود .در این مورد
فرض محققین بر این بود که با در کنمار هم قمرار دادن افمرادی کمه در
تضاد با یکدیگر قرار دارند و درنتیجۀ مذاکرۀ آنها با یکدیگر مشمکالت
بین طرفین حل خواهد شد .این کار بر مبنای فرضیه تماس انجام میشد.
این انگاره در نتیجۀ مطالعات گوردن الپورت ،در دانشمکدۀ روانشناسمی
دانشگاه هاروارد در دهۀ  2236شکل گرفت؛ اما بیست سال بعد مظفر
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شریف نشان داد که این راهکار الزاما نمیتوانمد مشمکلگشما باشمد .در
ادامه نتایج مطالعۀ مظفر شریف مورد تعمق قرار میگیرد.
نتایج مطالعات مظفر شریف نشان می دهد در تماس قرار دادن افمراد
و یا گروه های دارای مشکل با یکدیگر نهتنها اختالفات بین آنها را حل
نمی کند بلکه در بسیاری از موارد می تواند موجب تشمدید و پیچیمدگی
بیشتر تضادهای بین افراد شود .دکترمظفر شریف دراین ارتبماط توضمیح
می دهد هیچ پیوند ایدهآلی وجود ندارد و اگریک رابطمۀ ایمدهآل وجمود
داشممته باشممد ،وجممود آن منمموط بممهتجرب مۀ تضممادهای فممراوان اسممت.
درای منارتبمماط او بیشترتشممریح مممیکنممد ،دریممک وابسممتگی بممهمنمموال
غیرقابلانکاری تضادها وجمود دارنمد ،بما وجمود ایمن چمالشهما خمود
میتوانند موجب مستحک ترشدن بیشتر روابط شوند .ایمن تقابملهما در
خیلی از موارد به صورت مشکالت کوچک شروع میشوند و سمپس در
طول زمان تشدید پیمدا ممی کننمد .بنما بمهعقیمدۀ دکترمظفرشمریف ایمن
اختالف ها ممکن است درطول سال اول و یا پس از گذر دو یا سه سال
از یک رابطه نمود پیدا کنند .در ادامه راهکار پیشنهادی ایشان در جهمت
حل مشکالت بین طرفین و یا گروه های صاحب اختالف ممورد بازدیمد
قرار میگیرد.
دکتر شریف توضیح میدهد مه ترین عاممل بمرای رسمیدن طمرفین
صاحب اختالف به یک توافمق جمامع داشمتن اهمداف مشمترک اسمت.
بهعبارتدیگر وقتی دو فرد و یا دو گروه بما نگمرشهمای گونماگون بمه
یکدیگر وابسته هستند و برای دستیابی به هدفی اعال تالش میکننمد در
سایۀ این تالش مشترک احتمال دستیابی به هر تموافقی وجمود دارد .در
این نور داشتن یک هدف معنادار میانوند برای زو ها در جهت سماختن
یک رابطۀ موفق از اهمیت باالیی برخوردار است .بهعنوان نمونه پرورش
فرزندان می تواند به عنوان هدف متعالی مشمترک بمرای زوجمین قلممداد
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شود .این در حالی است که در بسیار از خانوادههما مسمنولیت پمرورش
فرزندان با مادر خانواده است .در این پیوند در شمرایط مناسمب کمودک
باید به عنموان حلقمۀ اتصمال بمین زوجمین اطمالق شمود .جمان گماتمن
دراینارتباط مینویسد ،در قویترین شکل از ازدوا ها ،زن و مرد نوعی
عشق فعال را تجربه میکنند .آنها معنای عمیقی از زندگی ،امید و شوق
را همواره با یکدیگر به اشتراک میگذارند .این موضوع در ادامه در نمور
تنوری درک فردی بیشتر توضیح دادهشده است.
بر مبنای تنموری درک فمردی ،انسمانهما ذهنیتمی را در ممورد خمود
می سازند که بر مبنای نحوۀ عملکرد آنها در واقعیت است .در سایۀ این
تنوری درزمانی که والدین به مراقبت از کودکان ممی پردازنمد ،آن هما بما
مشاهدۀ رفتار خود به این نتیجه خواهند رسید که حتما بمه فرزندانشمان
عالقه مند هستند .این امر سبب می شود عالقمۀ بمین والمدین و فرزنمدان
به مرور بیشتر شود .برای توضیح بیشتر ممکن است ما عشق را در نگماه
اول برای فردی احساس کنی  ،اما اگمر بمرای آن عشمق کماری را انجمام
نممدهی  ،درگممذر زمممان از ارزش عشممق آغممازین کاسممته خواهممد شممد.
دراینارتباط بر مبنای تنوری درک فردی اگر ما سمرمایهگمذاری در یمک
وابستگی نداشته باشی  ،با مشاهدۀ رفتار خویش ،برداشت مما ایمنگونمه
خواهد بود که آن رابطه برای ما از اهمیت باالیی برخموردار نیسمت .در
ادامه ارزش مبادرت به جزییات در راستای خلق یک عشق فعمال ممورد
بازبینی قرار میگیرد.
عشق در جزییات حضور دارد!
شاید شما نیز بارها در زندگی عادی خود و در میمان اخبمار پمس از
برجام شنیده باشید ،پول با خودش عشق ممیآورد؛ امما نتمایج مطالعمات
مدون علمی نشان میدهد عشق در یک کشتی تفریحی گرانقیمت و یما
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در یک انگشتر الماس حضور ندارد .برای توضیح بیشتر امکاناتی کمه بما
پول به دست میآیند منجر به او موقتی در سطح رضایتمندی انسانهما
از زندگی می شموند امما بما ممرور زممان افمراد بمه سمطح پایمۀ خمود از
رضایتمندی از زندگی بازمی گردند .در این شرایط داشته های مادی الزاما
منجر به ایجاد عشقی فعال در طوالنیمدت نمیشوند .در این میان عشق
فعال در تمایل به جزییات آن حاصل میشود .در این پیوند عمادتهمای
روزانۀ زو ها ،بهمانند تماسهای آنها و نگاههای آنهما بمه یکمدیگر و
وعده های غذایی مشترک از ارزش باالیی در جهمت ایجماد یمک عشمق
فعممال برخمموردار هسممتند .پیتممر فرانکممل در مممورد ارزش شممادیهممای
سیثانیهای درطول یک روزمینویسد :کارهای بهظاهرکوچک سیثانیهای
بهمانند یک بوسه ،آغوش و یا فرستادن یک پیام برای شمریک احساسمی
خود ،منجر بهایجاد تفاوت هایی عمیق درسطح رضمایتمندی زوجمین از
روابط خود میشود .دراین هنگام ممکن است این سؤال در ذهمن شمما
ایجاد شود که دریک وابستگی چگونه میتوان عالقه خود را به جزییات
معطوف کرد .در ادامه پاس به این پرسش مورد بررسی قرار میگیرد.
همانطور که پیشتر اشاره شد تمرکمز بمر روی جزییمات در روابمط
احساسی موجب شکوفایی یک پیوند میشود .در این وابستگی میمل بمه
جزییات در یک رابطه وامدار پرسشهای روزانۀ ما است .بمرای تشمریح
بیشتر زوجین با پرسیدن سؤالهایی بهمانند ،روزت چطور بود؟ و یما در
مورد چه چیزی فکر می کردی؟ و با پیگیمری اممورات روزممرۀ زنمدگی
عادی یکدیگر منجر به افشای جزییات بیشتری در مورد خود می شموند.
درنهایت اطالعات بیشتر منجر به شکل گرفتن نقشهی دقیقتری از عشق
میشود .در ادامه در بررسی نگاه نامداران عل بمه اهمیمت مبمادرت بمه
جزییات حضور خداوند جستوجوی میشود.
لودوینگون درروی یکی از بنیانگذاران فیزیک کوانتوم است .ایشان
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روزی برای آلبرت اینشتین فیزیکدان معروف ،نامهای
مینویسد .او در نامه خود توضیح میدهد که میخواهد انیشتین را با
فیزیک کوانتوم که زمینهای جدید از عل محسوب میشد آشمنا کنمد .او
در نامه خود به تفصیل به تشریح فیزیک کوانتوم میپردازد؛ و درنهایت با
عنایت به شهرت بسیار اینشتین دران زمان ،وی اشاره به نیاز خود بمرای
حمایت اینشتین از او میکند .چراکمه اینشمتین در آن روزگمار از منمابع
مختلف مالی و تبلیغاتی بهره مند بود .اینشمتین پمس از دریافمت ناممه و
مطالعۀ آن ،جواب نامۀ لودوینگ ون درروی را با نامهای دیگر ممیدهمد.
او در نامۀ خود مینویسد ،من عالقهای به فیزیک کوانتوم ندارم ،ممن بمه
جزییات عالقه ای ندارم ،مبحثی که من به آن عالقه دارم ایمن اسمت کمه
تفکرات خداوند را درزمان خلقت هستی بدان  .لود وینمگ ون در روی
نامهای دیگر برای انیشتین مینویسمد و در آن نقمل ممیکنمد" :خداونمد
درجزییات حضور دارد".
افزون بر آنچه ذکر شد به صورت کلی وقتی صمحبت از یمک پیونمد
موفق می شود منظور ایجاد یک رابطۀ عمیق دوستی است .جمان گماتمن
در این خصوص مینویسد" :در قلب تحقیقات من یمک حقیقمت سماده
وجود دارد ،ازدوا های موفق بر پایۀ دوستی هایی عمیق بنما شمده انمد".
منظور از این کار ایجاد یک احترام متقابل درجهت لذت بردن از لحظات
مشترک است .به عبمارت دیگمر زو همای موفمق هممدیگر را بمه خموبی
میشناسند .آنها در میان تار و پود نقشهای زندگی خود صمیمانه گمره
خورده اند .ایمن زوجمین از خصملت همای شخصمیتی ،امیمدها ،رؤیاهما،
عالقهمندیها و عدم عالیق یکدیگر آگاه هستند .آنها احترامی پایبنمد و
استوار را برای یکدیگر قائمل هسمتند و ایمن شموق را نمهتنهما درغالمب
کارهای بزرگ بلکه با اقدامات بهظاهر کوچک هرروز و همه روز نسبت
به یکدیگر ابراز میکنند .بهعبارت دیگر عشق با مراقبت ازجزئیات شکل
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می گیرد .منظور از این کار تالش برای شناختن و شناخته شدن در مورد
موضوعات کوچک است .از این طریق می توان عشق و عالقمه را بمرای
سالیان طوالنی در یک وابستگی حفظ کمرد .در ایمن نمور پمرداختن بمه
جزییات و گرههای ریز تار وپود زندگی نقش یک تصویرزیبا از واقعیت
را خلق میکند .در ادامه اهمیت نیکیابی در روابط ممورد توضمیح قمرار
میگیرد.
نیکویی ساز باشید!
همانطور که درقبل توضیح داده شد نیکیابی به معنای جستوجوی
فعال خوبیها در زندگی است .در این زمینه همانطور که پیشتمر ذکمر
شد گرامیداشت از فرد و یا ماهیتی خواص منجمر بمه رشمد و نممو آن
پدیده خواهد شد .بهصورت موازی وقتیکه انسانها قدردان خوبی و یما
زیباییها در روابط خود نیستند ،زیباییها و خوبیها بهممرور سرنوشمتی
بهجز زوال نخواهند داشت .بهعبارتدیگمر اگمر شمکرگزار محسمنات و
رخدادهای خوب در یک پیوند نباشی  .رابطۀ ما با گذر زممان در مسمیر
سقوط قرار خواهد گرفت .در این سایه شوربختانه این پایان بسمیاری از
روابط است .چراکه به مرور زمان انسانها نیکیها در پیوندهای خمود را
بهگونهای تضمین شده میپذیرند .برای تشریح افزونتر زوجین میتوانند
در یک وابستگی به جای تمرکز بر روی خشکی رفتار شریک احساسمی
خود ،بیشتر بر روی نظ رفتاری او متمرکز باشند .به طریقه مشابه آنهما
می توانند بیشتر بر روی شو طبعی شریک احساسی خود تمرکز کنند تا
اینکه رفتار او را فریبنده بپندارند .از این رو در راه سماختن یمک عشمق
فعال ،پرسیدن سؤالهایی به مانند ،چه خصوصیتی در شمریک احساسمی
من وجود دارد که من قدردان آن هست ؟ و چه حقیقت خوب و زیبمایی
در مورد پیوند ما وجود دارد؟ از اهمیت ویژهای برخوردار میشود.
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در ارتباط با مطلب باال الزم به ذکر است این امر اتفماقی نیسمت کمه
بسیاری از روابط بهمرور از بین میروند و آنها که پایمدار ممیماننمد در
پیوندهای خود رشدی را احساس نمیکننمد و درواقمع در روابمط خمود
اسیر شدهاند .یکی از دالیل عمدۀ این امر این است که بیشتر سؤاالتی که
انسانها میپرسند و در بسیاری از موارد مقاصد خوبی نیز در پمی آنهما
قرار دارند ،آنها را به سمت جستوجوهایی سوق ممیدهنمد کمه همیچ
فرصتی برای رشد را پدیدار نمیکنند .این پرسشها منجر ممیشموند تما
حسنها و نیکیهایی را که همواره درمقابل چشمانمان قرار داشتهانمد را
نبینی  .در این راستا ظرفیتهای رشد و نممو یمک رابطمه نادیمده گرفتمه
خواهند شد .رابمرت ام ،در ایمن بماره در کتماب خمود ممینویسمد" :در
بسیاری از مواقع ما در پی یافتن حقیقت هستی و سمپس حقیقمت و بمر
روی در خانۀ ما میکوبد و ما به او میگویی کنار بمرو! ممن منتظمرم تما
حقیقت بر روی در خانهام بکوبد!" بهعبارت دیگر در بسیاری از اوقمات
نیکی در مقابل چشمانمان قرار دارد؛ و یکمی از راه همای اصملی هویمدا
سازی آن ،پرسش سؤال هایی است که مارا به سممت تعمالی و رشمد در
یک رابطه سوق میدهند .با وجود این ،زو های موفمق تنهما در رابطمۀ
خود نیکیاب نیستند .آنها یک گام مضاعف برمیدارند ،این مبحمث در
ادامه بیشتر توضیح داده شده است.
دکتر تل بن شهر در ارتباط با روابط موفق مینویسد ،در اغلب موارد
زو های موفق عالوه بر نیکیاب بودن در روابمط خمود نیمکسماز نیمز
باشند .این امر بدین معنی است که افراد میتوانند تخیل مثبت نسبت بمه
آینده خویش داشته باشند .بهعبارت دیگر آنها میتوانند محسناتی را که
در زمان فعلی وجود ندارند و یا نقاط قوتی را که انسمانهمای دیگمر در
وجود آنها ندیدهاند را تشخیص دهند و سپس موجبات محقق شدنشان
را فراه کنند .بهصورت موازی این همان کاری بود که ماروا کمالینز در
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مورد دانش آموزان خود انجام داد .او بر روی حسن ها ،توانمنمدیهما و
ظرفیتهای رشد دانش آموزان تمرکز میکرد و سپس آن ظرفیمتهما را
میساخت .از این رو ،عشق نهتنها ظرفیتهای نهفته را میپمذیرد ،بلکمه
آنها را به واقعیت مبدل میکند .برای توضیح بیشتر این مطلب در اداممه
به امعان مطالعۀ ساندرا موری بر روی زو های موفق پرداخته میشود.
ساندرا موری درتحقیق خود از زوجین متفماوت خواسمت تما نقماط
قوت و توانمندیهای یکدیگر را ارزیابی کنند .در ادامه او از افرادی کمه
این زوجین را می شمناختند درخواسمت کمرد تما قمدرت همای آنهما را
موردسنجش و ارزیابی قرار دهند .نتمایج مطالعمات وی نشمان ممیدهمد
زو هایی که محسنات یکدیگر را بهصورت شبیه به ارزیابیهای دیگران
نسبت به توانمندی های آن ها تخمین زده بودند ،درشرایط زندگی نسمبتا
خوبی با یکدیگر قرار داشتند .عالوه بر این زو همایی کمه قمدرتهمای
یکدیگر را در سطح پایین تری نسبت به حد سمنجش دیگمران در ممورد
تواناییهای آنها ارزیابی کرده بودند ،روابط موفقی را تجربه نمیکردنمد
و غالبا پیوندهای آن ها به جدایی میانجامید؛ و درنهایت زو همایی کمه
توانمنمممدیهمممای یکمممدیگر را درسمممطحی بممماالتر ازسمممطح ارزیمممابی
توانمندیهایشان توسط دوسمتان و اقموام نزدیمک آنهما ارزیمابی کمرده
بودند ،روابطی عاشقانه را تجربه میکردند .با آگاهی از این حقیقمت کمه
ارزیابی های زوجین در گروه سوم نسبت به ارزیابیهمای منطقمی بماالتر
نمود پیدا میکرد ،ساندرا موری آن را توه مثبت نامگذاری کرد .بعمدتر
برد لیتل عبارت خیالی درخشان را برای این نوع از کردار برگزیمد .بمرد
لیتل با انتخاب واژۀ توه از سوی موری مخالف بود ،او بر ایمن عقیمده
بود که ارزیابیهای زوجین از توانمندیهای همدیگر نهتنها توه نبموده
بلکه بسیار واقعی بوده است .چراکه آن سنجش برمبنای رسمالت پویمای
زوجین و در جهت خلق آیندۀ روشنشان بوده است .به صورت خالصمه
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همانطور که توضیح داده شد گام نخست برای نیکیاب بودن در روابط
توجه به ظرفیتهای مثبت است .در این مورد گام دوم ارتباط گرفتن در
مورد رخدادهای مثبت است .این امر در نور مطالعه شلی گیبل در اداممه
بیشتر توضیح داده شده است.
شلی گیبل ،از دانشگاه یو سی ال ای ،در ارتباط با رخدادهای مثبمت
توضیح می دهد .نحوۀ واکمنش زوجمین بمه رخمدادهای مثبمت زنمدگی
پیشبینی کنندۀ مناسبی برای میزان موفقیت روابمط طموالنیممدت آنهما
است .بهصورت مشخص موضوعی که گیبل درمورد آن صحبت میکند،
پاس های سمازندۀ فعمال بمه رخمدادهای مثبمت زنمدگی اسمت .درایمن
خصوص ،شیلی گیبل در تحقیق خود ،شرایطی را برای زوجین متصمور
میشود که در آن یکی از زوجین به منزل میآید و بیان میکند که ترفیع
درجه گرفته است .این در حالی است که زوجین آگاهی دارند کمه ایمن
ترفیع مقام و درجه برای فرد از اهمیت باالیی برخوردار است؛ و شخص
برای مدتی طوالنی منتظمر بمه دسمت آوردن آن بموده و درنهایمت آن را
اتخاذ کرده است .در این حالت چهمار شمیوه از عکمسالعممل از سموی
شریک احساسی فرد پیشبینی شده است .حالت اول ،حالمت مخمرب و
منفعل نامیده می شود .در این حالت شریک احساسی فرد هیچ عالقمه را
از خود نشان نخواهد داد و در مورد موضوعی دیگر بمه صمحبت کمردن
خواهد پرداخت .در ادامه سایر وضعیتها مورد تشریح قرارگرفتهاند.
حالت دوم ،شرایطی اسمت کمه در آن پمس از ابمالغ خبمر دسمتاورد
ترفیع ،شریک احساسی فرد پاس خواهد داد ،این بدین معنی است کمه
ما باز ه زمان کمتری را برای سپری کردن با یکدیگر خواهی داشمت؟!
و حاال باید در مورد بچههایمان چهکاری را انجام دهی ؟ و یما در ممورد
تعطیالت چه خواهی کرد؟ و سپس او بیان میکند به احتمال بسمیار آن
را از دست خمواهی داد .ایمن حالمت ،وضمعیت مخمرب فعمال نامیمده
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می شود .حالت سوم حالت سازندۀ منفعل عنوان میشود .این رایجتمرین
نوع پاس دادن در میان زوجین است ،در این حالت فرد پس از شمنیدن
خبر ترفیع پاس خواهد داد ،این مطلب فوقالعماده اسمت ،بسمیار عمالی
است و من برای تو خیلی خوشحال هسمت  .درنهایمت حالمت چهمارم،
حالت سازنده فعمال نمامگمذاری شمده اسمت ،در ایمن حالمت ،شمریک
احساسی فرد با هیجان پاس می دهد .تو ترفیع مقام گرفتی ،ایمن قضمیه
فوق العاده است ،بیشتر توضیح بده چه اتفماقی ر داد؟ و حماال چگونمه
اوضاع بهتر خواهد شد و یا ما باید این اتفاق را جشن بگیری  .اجازه بده
با دوستانمان تماس بگیرم و به بیرون بروی  .این یک رخداد فوقالعماده
است و تو برای به دست آوردن آن تالش کردی و به شایستگی مستحق
این ترفیع مقام هستی .شیلی گیبل در این زمینه توضیح میدهد هر یمک
از روش های واکنش نشان دادن به یک پیشامد مثبت با خود پیاممدهایی
را به همراه دارد ،اما روش چهارم که بسیار سازنده اسمت ،بعمد از دورۀ
ماهعسل در روابط بین عموم زوجین کمتر نمود پیدا میکند .این مبحمث
در ادامه بیشتر توضیح داده شده است.
برای توضیح بیشتر ،در آغاز شروع یک پیونمد جمایی کمه هیجمان و
شوق تازگی وجود دارد ،عکس العمل سازندۀ فعال به رویدادهای مثبمت
زندگی بیشتر اتفاق می افتد .این حالت از واکنش بمه اتفماق همای مثبمت
برای اکثر مردم با گذر زمان کمرنگ میشود .این موضوع سبب میشمود
میزان موفقیت رابطهها در طوالنیمدت نزول پیدا کند .امر گرانمایه ایمن
است که روش پاس دادن سازندۀ فعال در ممورد بسمیاری از روابمط در
زندگی صدق می کند؛ و این موضوع الزاما تنها شمامل روابمط احساسمی
بین زوجین نمیشود .بهعبارتدیگر انسانها میتوانند در مورد اتفاقمات
مثبت مربوط به خانواده ،دوستان ،والدین ،فعالیتهای اقتصادی ،مشتریان
و یا موکلین خود برخورد سازندۀ فعال را اتخاذ کنند .نکتۀ حائزاهمیمت

 131معجزۀ روانشناسی مثبت

اما این است که پاس ها باید صادقانه باشند و نمیتوانند جعلمی باشمند،
چراکه اگر شریک احساسی شما ،شما را بهخوبی بشناسد بهممرور زممان
دیگر این روش مفید واقع نخواهد شد .دراین شرایط اگر پاس صادقانه
و بهشیوۀ فعال سازندۀ باشد ،موجب رشد وتعالی یک رابطه خواهد شد.
افزون بر آنچه ذکر شد الزم است یادآوری شمود وقتمی یمک اتفماق
مثبت ر میدهد ،بهگونهای موقت سطح رضایتمندی انسمان از زنمدگی
افزایش پیدا میکند وسپس مجددا به سطح اولیه خود بازمیگردد .چراکه
ما میدانی که بی توجه نسبت به غالب رخدادهایی که در طبیعت اتفماق
میافتند ،تأثیر آن پیشامدها بر سطح رضایتمندی فرد از زندگی در ابتدا و
بهصورت موقتی مثبت خواهد بود و سپس فرد بمه سمطح پایمۀ خمود از
رضایتمندی از زندگی بازخواهد گشت .کاری که پاس فعال سازنده بما
یک رخداد مثبت انجام میدهد این است که موجب میشود روشنای آن
اتفاق مثبت تا مدت بیشتری به زندگی ما بتابد؛ بنابراین اولین تأثیر یمک
پاس فعال سازندۀ مثبت ایمن اسمت کمه سمطح رضمایتمندی انسمان از
زندگی را برای مدت طوالنیتری باال نگاه میدارد.
بهعالوه ،عکس العمل فعال سازنده ،موجب رشمد روابمط بمین افمراد
می شود .برای توضیح بیشتر فردی که بمهصمورت صمادقانه بما رویکمرد
سازندۀ فعال به یک رخداد مثبت پاس می دهد ،وارد جریان رشد روابط
می شود .درنتیجه همر دو سموی یمک رابطمه از آن سمود خواهنمد بمرد.
زوجینی که به شیوۀ فعال سازنده نسبت بمه رخمدادهای مثبمت زنمدگی
پاس میدهند ،درواقع ظرفیتهمای مثبتمی را بمرای زممانهمای سمخت
زندگی خود به وجود میآورند .در این شرایط در زمان ایجاد چالشهای
(انکارناپذیر) احتممالی در بیشمتر مموارد روابمط آنهما نمهتنهما تخریمب
نمیشوند بلکه بهبود پیدا می کند .این در حالی اسمت کمه زوجینمی کمه
نسبت به رخدادهای خوب یکدیگر بی تفاوت هسمتند ،در زممان ایجماد
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چالش شرایط دشوارتری را تجربه می کنند و در بسیاری از موارد روابط
آنها رو به نابودی سوق پیدا میکنند.
عادات پایدار خلق کنید!
در کالم دیوید اشنارک و جان گاتمن مهمترین خاصیت روابط موفق
کوشش طرفین برای ارتقا رابطۀ خود است .در این پیوند راهکمار دیگمر
در جهت ایجاد یک عشق فعال خلق عادات پایدار است .در این صورت
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
ضرورت اجرای آن کاسته خواهد شد .در کالم استیفن کاوی ،انسمانهما
کارهای مه و نه ضروری را بهعنوان اولویت دوم تلقی میکنند .بهعنوان
نمونه برای بسیاری از افراد صرف وعمدههمای غمذایی خمانوادگی و یما
سپری کردن زمان با اعضای خانواده ،از اهمیت باالیی برخوردار اسمت،
اما یک الزام نیست .از این رو این اشخاص با دریافت یک تماس کاری،
برنامۀ یک شام خانوادگی و یا زمانی بمرای گذرانمدن بما خمانواده را بمه
تعویق میاندازند؛ اما اگر این ماهیته بهیک عادت مشمخص بمرای آنهما
تبدیلشده باشد و تحت هرشرایطی خود را موظف به انجمام آن بداننمد،
هرگز از اولویت آن کار کاسته نخواهد شد و این امر خود بقمای عشمق
آنها را تضمین خواهد کرد.
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کالم آخر
دنیایی که در آن زندگی میکنید به شما وابسته است ،به این حقیقت
که شما به چه میزان از خود مراقبت می کنید .در این ارتباط اگر خواهان
ایران و یا جهانی شادتر و زیباتر هسمتید ،خمود نممود زیبمایی و شمادی
باشید؛ از این رو همواره به خاطر داشته باشید شما نسبت به سرنوشمت
خود مسنولید ،قبل از اینکه نسبت به همر فمرد دیگمری موظمف باشمید؛
بنابراین قبل از کمک به دیگرانی که به یاری شما نیاز دارند ،هممواره در
آغاز دستگیر خود باشید ،چراکه این امر پایه و اسماس سماختن جهمانی
بهتر است .در جهت آسان کردن بیشتر امور برای خود اقدام کنیمد و بمه
یاد داشته باشید که باید از جس و ذهن خود در این راه مراقبمت کنیمد.
به یاد داشته باشید که شما یک انسانید ،نقصها و کاسمتیهمای خمود را
صمیمانه در آغوش بگیرید .خواب مناسب داشته باشید ،هممواره ورزش
کنید و عمل مراقبه را در اقدامات روزمرۀ خود قرار دهید .به یماد داشمته
باشید که باید بتوانید عقاید و نظرات خود را آزادانه ابراز کنیمد ،بمه یماد
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
هستند .درنهایت به یاد داشته باشید ظرفیت های حقیقی در اعمماق روح
شما نهفته است ،آنجا که از حاشیه امن خمود عبمور ممیکنیمد ،فراتمر از
ترسها و نگرانیهای شما پنهان شده است بهگونهای که انگار هنوز آنجا
حضور دارد .من میدان که آنجا حضور دارد ،چراکه پیشتر آن را حس
کردهام و میدان این قدرت در دیگمران هم نهفتمه اسمت ،چراکمه ممن
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معجممزه کممردن دیگممران را نیممز تجربممه کممردهام .درخششممی کمرنممگ از
ظرفیتهای موازی در ما وجود دارد که تنها در زمانی که آن را مییمابی
شروع به درخشش میکند .در این نور گوهر وجود خود را جمال دهیمد،
افسوسهای خود را تبدیل به امیمد کنیمد ،رؤیاهمای خمود را ارزشممند
شمارید و آنها را تبدیل به اهداف زندگی خود کنید ،روزهای زندگی را
تسخیر کنید ،مالک قطعی سرنوشت خود باشید و خود ترجمان جهمانی
بخشندهتر و مهربانتر شوید.
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