




را ه های شاد 
زیستن 



بزرگ است اهورامزدا که این
جهان را آفرید، که آن جهان 

راشادیرا آفرید، که مردم و 
.آفرید

بند اول از کتیبه داریوش در شوش



مقدمه

ردهکارائهروزانهساعاتریزیبرنامهبرایکهبخشیچهارمدلیدر(ع)کاظمامام-
رایگردبخشیروزی،کسببرایرادیگربخشیمناجات،برایراآنازبخشیاند،
نچنیلّذتدربارهودادهقرارلذّتبراینیزرابخشیوهمکارانباروابطبرای
:اندفرموده

«زماناینوسیلهبهودهیدقرارحرامغیرهایلذّتبرایخلوتبرایرازمانی،
کهجاآنتاخودروایهایخواستبرآوردنباکنیدپیدارانخستکارسهانجامتوان
دنیاازودسازیمندبهرهدنیاازراخویشتننباشد،اسرافونزندصدمهشخصیتبه
.«بگیریدکمکدینتانکارهایدر

1382حرانی،شعبهابن

،1388مجلسی



مقدمه

چهاربهراخودزمانکهاستشدهنقل(ص)خدارسولازهمچنین
-لذّتوداخآفرینشدرتفکرخودارزیابی،مناجات،کنید،تقسیمقسمت

ویاورساعتاین»کهاستآمدهحاللهایلذّتدربارهوحاللهای
«.هاستساعتدیگرتوزیعوشدنیکدلهمایه



مقدمه

 سال اخیر این بوده که انسان ها می 20مهمترین دستاورد روان شناسی در
(ین سبک تب_مارتین سلیگمن .) تونندشیوه فکر کردن خود را تغییر دهند

یم  و به بر این اساس امروز بیش از هر زمانی باید بیاییم مدل تبین رو عوض کن
.م جای راه های مقابله با افسردگی راه های افزایش شاد زیستن را یاد بگیری



روان شناسی مثبت 

خودباوری

شادی و نشاط

معنا و هدف

 معنویت

 مقابله های مثبت با استرس

نوع دوستی و مهربانی

  روابط مثبت با دیگران

ابراز وجود

خوش بینی

 (هوش درون فردی و هوش برون فردی)هوش هیجانیواکتساب



شادی و شادکامی

شادی درمفهوم عمیق می شود خوشبختی

احساس عمیق رضایت خاطر



شادی و شادکامی

 شادی دو نوع داریم

1)ازی بستنی خوردن ، دورهمی ها،  ب) شادی های حسی و گذرا ، که هیجان هستند
........(ها ، رقصیدن ، فیلم دیدن  

2)داشتن یه نظام ارزشی،غرقگی مثل مطالعه کردن و .)شادکامی درونی......



افزایش هیجانات مثبت 

ه حالت مثبت است که ما در آن غرق میشیم طوری ک)غرقگی
...    خود آگاهی نداریم مثل مطالعه کردن،ساخت یه وسیله و 

توجه به لذت افزاها

توجه به عوامل جنبی



ویژگی غرقگی

اشد  چالش بر انگیز باشد و نیازمند مهارت البته سطح چالش از مهارت ما باالتر ب

هدف داشتن

باز خورد همزمان ، لحظه به لحظه

6شرط تکمیلی غرقگی

 خود فعالیت هدف هست و وسیله رسیدن به هدف نیست

 خودکار انجام شود

 همه ی توجه ما صرف آن کار شود

عدم توجه به حرف ها و قضاوت های دیگران

 احساس کنید روی موقعیت کنترل دارید

متفاوت شدن گذر زمان



ی مشاغل و فعالیت هایی که تجربه غرقگی باالی
رو دارند 

کشاورزی ، نجاری و جراحی بیشترین میزان غرقگی رو ایجاد می کنند 

مشاوره و روان شناسی

گوش دادن فعال در کالس 

فعالیت های هنری ، آشپزی  ،ورزش ها ، یوگا

موسیقی و گوش دادن به موسیقی 

مطالعه کتاب های مختلف ، مطالعه کردن به زبان های مختلف

حل جدول ، شطرنج 

اجرای نمایش و ایفای نقش ها 



لذت افزا ها

 خاطره سازی

(عکس و فیلم)

یاداشت ها

در میان گذاشتن هیجان مثبت با دیگران

 (تفکرات لذت کش یا لذت افزا )ذهن آگاهی

(جیغ زدن و باال و پایین پریدن) ابراز جسمانی

درگیری حواس...دیدن گل ، لمس گل ، بوی گل ) استفاده از حواس مختلف
بیشتر تقویت هیجان بیشتر



لذت افزا ها

ت یادآوری موقعیت ها برای خودمون، زمانی که این موقعیت رو نداشتیم وضعی
چطور بود 

شکر گذاری و قدر دانی

 به آرامی انجام دادن فعالیت های مختلف ، غذای خوشمزه  به آرامی خورده شود

تشویق خود، برای خودم غذای مورد عالقه درست می کنم

خاطرات وقتی اتفاق خوبی میفته ، آن را یاد آوری کنیم و اتفاق رو ربط بدیم به
گذاشته



جعبه کمک های اولیه من

دیگر موارد کتاب ها آهنگ فیلم ها مکان ها اشیاء افراد



عوامل جنبی

توجه به سر زندگی جسمی:

 تغذیه

تحرک و ورزش

خواب

آب

تنفس های عمیق شکمی و بادکنکی



هوش هیجانی

:هوش درون فردی(1

(عزت نفس)خود آگاهی

انگیزه شخصی

خویشتن داری

:هوش برون فردی(2

درک همدالنه 

مهارت روابط بین فردی 







بهزیستی
بعد هیجانی 

نبود عاطفه منفی 

وجود عاطفه مثبت 

رضایت از زندگی بعد شناختی 

(20تا -10)تعریف نشاط 



تکمیل پرسشنامه نشاط دانشجویی

 35-5بهزیستی هیجانی در دامنه

 42-6روانشناختی در دامنه بهزیستی

 35-5اجتماعی بهزیستی



اهمیّت بهزیستی و نشاط 

عمرطولافزایشوجسمانیسالمت

موفقیتووریبهرهدرآمد،افزایش

حمایتیسیستمگسترشواجتماعیروابطتقویت



نظر شما در مورد مردم : پذیرش اجتماعی

جامعه  میزان تعلق شما به یک: یکپارچگی اجتماعی

چقدر جامعه شما مکان خوبی: شکوفایی اجتماعی
.  است و یا خوب خواهد شد

جامعه چقدر می توانم به پیشرفت: مشارکت اجتماعی
.  کمک کنم

دچقدر از روند جامعه راضی هستی: انسجام اجتماعی  .

نشاط اجتماعی 



نشاط هیجانی

       ی    

  روز  ذشته  ه   دار ا     ت زی  را    به ک دید 30در   ل 
 هی  وقت اوقات کمی  بعضی وقتها  بیشتر وقتها  همیشه ا    

      شادی و خوشحالی -1

      لذّت -2

      آرامش -3

      رضایت از زندگی  -4

      امید -5

 به معنای » بهترین حالت 10 که صفر به معنای » بدترین حالت ممکن در کل زندگی « و 10با استفاده از مقیاس صفر تا 
  روز چه نمرهای میدهید 30ممکن در کل زندگی « است، به کل زندگی خود در این 

 بهترین حالت          بدترین حالت
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 



نشاط روانشناختی

      روا  ن  ت 
 ل      ی ا   وا    ی     ل    ود را ب     کدا  از         زی  بی   کنید

کامال   جمالت
 موافقم

تا حدی 
 موافقم

کمی 
 موافقم 

کمی  نمیدانم
 مخالفم

تا حدی 
 مخالفم

کامال  
مخالف
 م

 7 6 5 4 3 2 1 بیشتر بخشهای شخصی تم را دوست دارم. -1

 7 6 5 4 3 2 1 زندگی من هدف و جهت گیری مشخصی دارد.  -2

معموال  مس ولیتها و کارهای روزانهام را به خوبی  -3
 مدیریت می کنم. 

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 روابط گرم، صمیمی و اعتماد بخشی با دیگران دارم.  -4

 7 6 5 4 3 2 1 میتوانم عقاید و نظراتم مطر  کنم.   -5

به نظر من زندگی جریان مداومی از یادگیری  -6
 )آموختن(، تغییر و رشد است.

1 2 3 4 5 6 7 

 



نشاط اجتماعی

      ا ت    
کامال   جمالت

 موافقم
تا حدی 
 موافقم

کمی 
 موافقم 

کمی  نمیدانم
 مخالفم

تا حدی 
 مخالفم

کامال  
مخال
 فم

 7 6 5 4 3 2 1 مردم اساسا  خوب و مهربان هستند.  -1

 7 6 5 4 3 2 1 به آنچه که جامعه میگوییم، احساس تعلق میکنم. -2

جامعه ما خوب است و در آینده نیز جای بهتری برای  -3
 همگان میشود.

1 2 3 4 5 6 7 

چیزهای مهم و ارزشمندی دارم که به جامعه عرضه  -4
 کنم.

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 از روند پیشرفت جامعه راضی هستم.  -5
 



سالمت جسمانی 

واردل،واستپتون)بزرگطولیمطالعهیکازآمدهدستبههاییافته
طورهبمثبتعاطفهباالترسطو کهدادنشانانگلستاندر(2011

اینرد.داردرابطهماندنزندهوبقابرایبیشتراحتمالبامعناداری
24درمثبتهیجانگزارشمیزاناساسبرراکنندگانشرکتمطالعه
رامیرومرگمیزانوزندگیسنوکردندتقسیمگروهسهبهساعت

رایداگروهدرمیرومرگنرخ.کردندبررسیمطالعهازبعدسال5تا
مثبتهیجاندارایگروهدرودرصد3.6باالمثبتهیجان
درصد7/3پایینمثبتهیجاندارایگروهدرودرصد4/6متوسط
یّتجمعمتغّیرهایازبعضیکنترلازپسحتّینتایجاین.بود

یزانموکشیدنسیگارووزنکاهشمثلسالمرفتارهایشناختی،
بهکهشرایطیسایروفردخودتوسطشدهگزارشعمومیسالمت
باقیهمچنانباشند،داشتهسهمیماندنزندهوبقادررسیدمینظر
.ماند



(2011استپتون و واردل، )نرخ بقا و زنده ماندن
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ونوجواناندادند،نشانبزرگمطالعهیکدر(2012)اسوالدودنو
کردندگزارشرابیشتریمثبتعواطفوزندگیازرضایتکهجوانانی

زامطالعهایندر.داشتندبیشتریدرآمدمعناداریطوربهآیندهدر
وهوشمثلعواملیوشداستفادهکنترلگروهعنوانبههمشیرها
اعیاجتمواقتصادیشرایطازفردتصویرسازیظرفیتوسالمتی
باقیثابتپژوهشاینازآمدهدستبهنتایجحال،اینبا.شدکنترل

دند،دامینشانرابیشتریمثبتعواطفورضایتکهافرادیوماند
.کردندگزارشبعدسال22درراباالتریدرآمد

سطح درآمد، بهره وری و موفقیت



(2012دنو و اسوالد، )سطح درآمد 



هیجان مثبت

مثبتهیجانگسترشوساخت"نظریهعنوانبااشنظریهدر(2001؛1998)فردریکسون"
دراوییشکوفاوبالندگیتواناییوانسانبقایبرایمثبتهایهیجاناهمّیتکهدادنشان
.استمنفیهایهیجانیاندازهبهزندگی



هیجان مثبت و منفی



فردکهیمنفاحساساتیاهاگفتهبهمثبتاحساساتیاهاگفتهنسبت
ازایبهفردیعنی.است1به3دارد،نیازبالندگیورشدبرایزمانطی
تمثبعاطفییتجربهسهزمانطیبایدمنفیعاطفییتجربههر

.شودشکوفاوبرودپیشبهزندگیدرتاباشدداشته

نسبت هیجان مثبت به منفی 



عوامل موثر بر شادکامی و نشاط



50 از بهزیستی را تحت تاثیر قرار می دهددرصد.

 العه براون و مط)به همین دلیل میزان بهزیستی افراد تا حدودی ثابت باقی می ماند
(2017همکاران، 

بررسی میزان شادکامی افرادی که در بخت آزمایی برنده شدند.

بیشترین سهم را در پیش بینی شادکامی افراد دارندنوروزگرایی  .

ژنتیک، شخصیت و سرشت



     ود  را به  نوا  ک      بین  که ...
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      افسرده یا غمگین است. 1

      بعضی اوقات خجالتی و خوددار است. 2

      به راحتی عصبی میشود. 3

      زیاد نگران است. 4

      درشرایط تنش زا، نمیتواند آرامش خود را حف  کند. 5

      آغازگر بح  و مجادله با دیگران است. 6
 



در واکنش به بدبیاری های زندگی می توان آن را سنجید.

هیجان هایی مثل خشم، عصبانیت، نگرانی، اضطراب و تحریک پذیری

مقایسه اجتماعی

در بزرگسالی به اوج می رسد.

در زنان فقط اندکی بیشتر از مردان است.

نوروزگرایی



 سطح درآمد

 وضعیّت تأهل

 میزان تحصیالت

 وضعیّت اشتغال

شرایط زندگی



40در صد از بهزیستی و شادکامی  ما را تعیین می کند.

انجام رفتارهای هدفمند، ارادی و پرزحمت به جای رفتارهای ساده و اتوماتیک


فعالیّت های ارادی
Intentional Activity





زندگی 
کامل

روابط 
مثبت

دستاورد

هیجان
مثبت

مجذوب 
شدن

احساس 
معنا

20129؛2002سلیگمن، 
(perma)ویژگی دار5آدم خوشبخت 



دنمی شومادرزیادشادکامیونشاطبهمنجرزندگیدررویدادیااتفاقیک.
.دهدمیرویآهستهکهاستفرایندیبهزیستی

یک نتیجه گیری 



اتفاق خوب در روز 3تکنیک 
 د ی  ب وز رویداد     و   رویداد  و 3   ری 

 .1 شنبه
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 .1 ی  نبه
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 .1 دوشنبه
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 .1  ه شنبه
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 .1    رشنبه
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 .1  ن  شنبه
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 .1    ه
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 



قدردانی کردن 



سنجش قدردانی 

.شمرممیبرراهایمموهبتوکنممیتأملندرتبهمن1.

 کنمهمیشه حتّی برای چیزهای کوچک هم تشکّر میمن



قدردانی کردن

 این دالیل عبارتند از. شودمیتمرین ابراز قدردانی به هشت دلیل موجب شادکامی:

دهدابراز قدردانی، میزان لذت بردن از لحظات مثبت زندگی را افزایش می.

دهدابراز قدردانی اعتماد به نفس و خود ارزشمندی فرد را افزایش می .

 قدردانی تشویق کننده رفتارهای اخالقی استابراز.

خشدبتواند به ایجاد پیوندهای اجتماعی کمک کند، روابط موجود را استحکام ابراز قدردانی می.

کندانگیز با دیگران جلوگیری میهای حسادت برابراز قدردانی از انجام مقایسه.

ابراز قدردانی دشمن عواطف منفی است و در واقع ممکن است موجب از بین رفتن یا کاهش
.احساساتی مانند عصبانیت، افسردگی و حرص شود

کند که سازگاری لذت بخشی داشته باشیمابراز قدردانی به ما کمک می  .



از چه کسانی قدردانی کنیم

قدردانی از افرادی که به آنها مدیون هستیم

قدردانی از شخصیت های سیاسی، مذهبی و اجتماعی

قدردانی از هنرمندان

 قدردانی از خداوند



چگونه قدردانی کنیم

 مجله و روزنامه

ویرینوشتن نامه قدردانی و ارسال پست و فایل صوتی و تص

 ابراز کالمی



شناسایی نقاط قوت



یشتربتمرکزوخودنسبیهایضعفپذیرشدهند،مینشانشناسیروانجدیدهاییافته
وقوّتنقاطازبهینهاستفادهبرایانرژی

ازیاریبس.آوردمیباربهبهترینتایجواستسودمندترمابرایاغلبمثبتهایتوانمندی
ی کنند،متوجهخودخاصهایتوانمندیوقوّتنقاطبهوقتیانددریافتهکاراینانجامباافراد
.یابدمیبهبودچشمگیریطوربهآنانشادکامیمیزانوعملکردکلیسطح

شناسایی نقاط قوت



دارید،سراغخودتاندرکهراقوّتینقطهوتواناییهرلطفا :اول    ه
راهاتوانمندیهمهکهکنیدسعی.بنویسید1کاربرگاولستوندر

.تاسبهتربنویسید،رابیشتریهایتوانمندیچههر.بنویسید

شناسایی نقاط قوت



 ید ها و نقاط قوّتی را بنویستوانایی2در ستون دوم کاربرگ :    ه دو
ت که بین ممکن اس. اند که این توانمندی را داریدکه دیگران به شما گفته

د هایی وجوها و تفاوتنقاط قوّت شما از دید خودتان و دیگران شباهت
.  داشته باشد

شناسایی نقاط قوت



درهکمثبتیتجربهیاخاطرهاتّفاق،دومرحلهایندر: و     ه

بایدبتمثهایتجربهاینازیکهر.بیاوریدخاطربهراایدداشتهزندگی

:باشنددارارازیرهایویژگی

.احساس کامال  خوبی نسبت به آن تجربه داشته باشید1.

.به خودتان یا عملتان در آن تجربه افتخار کنید2.

ت احساس کنید که شما در ایجاد آن تجریه مثبت، نقش یا مشارک3.

.ایدداشته

.باشیدتهداشبیشترراهاخاطرهوتجربیاتگونهایننظیرباشیدمایل4.

شناسایی نقاط قوت



یکوقتی.کنیدصحبتخودمثبتتجاربمورددرنفری،4یا3هایگروهدر:   ر     ه

کاغذیکویررافردقّوتنقطهوتواناییویژگی،مهمترینگروهافرادبقیهکند،میصحبتنفر

وراتخاطگروهافرادهمهترتیبهمینبهوبدهندفردبهراکاغذآنبعدا کهکنندداشتیاد

.کنندتعریفراخودمثبتتجارب

شناسایی نقاط قوت



درکهتوانمندیومثبتنکاتگروهافرادازیکهرمرحلهایندر: ن      ه

ردوکنندمیمطر گروهدراوباراانددادهتشخیصخاطرهکنندهتعریففرد

.دهندمیتحویلفردبهراشدهنوشتهبرگهنهایت

شناسایی نقاط قوت



همبازخوردازقبلمرحلهدرکههاییتوانمندیوقوّتنقاط:ش      ه

.کنیدیادداشت1کاربرگسوم،ستوندرآوردید،دستبهخودهایگروهی

شناسایی نقاط قوت



مهباستونسههردرراخودهایتوانمندی:  ت     ه

.کنیدمقایسه

اعضایازنفر5هایتوانمندیوقوّتنقاط:  ت     ه

.بنویسید2کاربرگدرراخودخانواده

یتاولوترتیببهراخودبرترتوانمندی8تا5:       ه

.کنیدثبت3کاربرگدرراآنوکنیدمشخص

راکاریچهآیندههفتهدرکهکنیدمشخص:د      ه

انجامدخوتوانمندیوقّوتنقطهاینتقویتبرایتوانیدمی

.دهید

شناسایی نقاط قوت





داشتن اهداف روشن



داردفوایدیچهزندگیدرهدفداشتن:

رویبرکهدهدمیراحساینمابهزندگیاهدافکردنمشخص1.

.داریمکنترلخودزندگی

دهد،میافزایشمادررانفسعزّتزندگیدراهدافداشتن2.

رداین،برعالوه.کندمیایجادمادرراکفایتواعتماداحساس

هدفازهاییهدفزیربهوقتهرزندگیاهدافبهرسیدنمسیر

.شودمیمابرایمثبتهیجانایجادباع خودشویم،نایلاصلی

.دهیمادامهخودراهبهکهکندمیواداررامامثبتاحساساین

داشتن اهداف روشن



توانندمیاهدافاینهمچنین.دهدمیمعنیوساختارماروزانهزندگیبهاهدافکردندنبال.3

ضمانتراندیگراباتعاملوجدیدهایمهارتبرتسلطبرایشانسزمان،مدیریتپذیری،مس ولیت

.کنند

.کنیمتفادهاسبیشترخودزمانازچگونهکهبگیریمیادتاکندمیکمکمابهاهدافکردننبالد.4

اینبهیدنرسبرایوکنیمتقسیمکوچکتراهدافبهراهاآنبایدباالسطحاهدافبهرسیدنبرای

.کنیمریزیبرنامههاهدفزیر

داشتن اهداف روشن



کنیم،مقابلهبهترزندگیمشکالتبابتوانیمکهکندمیکمکمابهزندگیدراهدافکردندنبال.5

.دهدمیکردنزندگیامیدمابهاهدافاینزیرا

تان،دوسدانشجویان،معلمین،باکهشویدمیناچارشمازندگیدرتاناهدافبهرسیدنبرای.6

-میودشخوسیعاجتماعیشبکهاین.باشیدداشتهمستمّرارتباطخودوالدینوهاهمسایههمکاران،

.کندکمکشماشادکامیبهتواند

داشتن اهداف روشن



ارزش های زندگی
                       

 ا  ی   زی د ا  ی    تو   ک     بی   ی     ل      ز د  

خانواده )والدین و 

 خواهر و برادر(

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

روابط عاشقانه )ازدواج، 

 نامزدی(

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 فرزند پروری

روابط دوستانه و زندگی 

 اجتماعی

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 شغل

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 آموزش و تحصیالت

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 تفریح و سرگرمی

معنویت و مذهب 

)ارتباط با یک قدرت 

 برتر در زندگی(

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

زندگی اجتماعی و 

 شهروندی

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

مراقبت از خویشتن 

)ورزش، رژیم غذایی، 

 آرامش یابی و غیره(

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



خوش بینی 

آزمون خوش بینی



جهاننبهتریدرشماکهنیستمعنااینبهبینیخوش
شماهآیندوگذشتهاینکهیاکنیدمیزندگیممکن
معنایهببینیخوش.استمشکلهی بدونونظیربی

خوب،چیزهایکهاستمطلوبآیندهیکانتظار
.هستندکمیاببدچیزهایوفراوان

خوش بینی



وش شخصی تالش می کند که ماشینش را بفروشد، اما موفّق به فر
شما در این رابطه چه فکر می کنید . ماشینش نمی شود

یک مثال



تالش بیشتر برای رسیدن به اهداف

 افزایش هیجان مثبت و شادکامی

کاهش هیجان منفی و غمگینی

 افزایش طول عمر و سالمتی

بینی الزم است؟چرا خوش



خوش بین ها ساده لو  و احمقند

د خوش بین ها به مسایل زندگی و واقعیت زندگی توجه نمی کنن

برخی فرضیه ها در مورد خوش بینی



 واقعه یا رویداد

 این اتفاق برای من چه معنایی دارد : باورها

هیجانی و رفتاری : پیامد

چه شواهدی برای این فکر دارم :   چالش با باور

 آیا آنقدر که من فکر می کنم، بد است

 آیا برداشتی دیگری هم می تواند وجود داشته باشد

 حاال چکار می تونم انجام بدم

    اگه برای کس دیگری این اتفاق می افتاد چه می گفتم

انرژی گرفتن



چالش با افکار بد بینانه



تمرین درهای بسته و باز



پذیرش بنیادین



چشیدن طعم لذت های زندگی 



چشیدن طعم لذّت های زندگی

ایجاد 
لذّت

افزایش 
لذّت

تداوم
لذّت



اینکهازبعدرازندگیلذّتچشیدنمعنیافرادازبسیاری
.کنندمیدرکافتد،میآنهابرایناگواریاتّفاق

چشیدن طعم لذت های زندگی 



شودیمگفتهرفتارهاییوافکاربهزندگیطعمچشیدن
.ودشمیلذّتتداومولذّتافزایشلذّت،ایجادباع که

چشیدن طعم لذت های زندگی 



های معمول زندگی را با رغبت انجام دهیدتجربه .

چشیدن طعم لذت های زندگی 



 در هر روز برای خود فعالیت های لذت بخش را برنامه
این فعالیت های لذّت بخش . ریزی کرده وانجام دهید

می تواند از خوردن یک فنجان قهوه باشد تا رفتن به
طبیعت، میهمانی، جشن، کوهنوردی، خرید و یا انجام 

کارهای عام المنفعه

چشیدن طعم لذت های زندگی 



 انجام فعالیت لذت بخش در آخر هفته ها

چشیدن طعم لذت های زندگی 



بخش را با خانواده و دوستان انجام دهیدهای لذّتفعالیّت  .

چشیدن طعم لذت های زندگی 



 پولتان را چگونه خرج می کنید

-صرف خرید اجناس و اشیاء

-صرف خرید یک تجربه

چشیدن طعم لذت های زندگی 



بخش گذشته را در ذهن خود مرور کنیدهای لذّتفعالیّت .

با مرور عکس یا فیلم قدیمی

چشیدن طعم لذت های زندگی 



روزهای شاد گذشته را زنده نگه دارید  .

 مثل سالگرد تولد، ازدواج و......

چشیدن طعم لذت های زندگی 



خبرهای خوش را در زندگی جشن بگیرید  .

چشیدن طعم لذت های زندگی 



زیبا و برتر به فرد. نسبت به زیبایی و برتری پذیرا باشید
.  بازخورد مثبت دهید

چشیدن طعم لذت های زندگی 



بخش زندگی داشته باشیدهای لذّتآلبومی از تجربه  .

چشیدن طعم لذت های زندگی 



باشیدیک دوربین برای ثبت لحظات خوش زندگی داشته .

چشیدن طعم لذت های زندگی 



کش     لذّتب    نو  لذّت

همراه کردن دیگران با خود یا 

تعریف کردن برای دیگران

این رویداد به خوبی رویدادهای خوبی که برای 

افتد، نیستدیگران می

رید عکس گرفتن از فعالیّت یا خ

یادگاری  

تید توانسبه جای این کار چه کارهایی دیگری می

انجام دهید که بهتر بود یا چه جاهای دیگری می

.توانستید بروید که بهتر از اینجا بود

پرت شدن حواس به چیزهای دیگر و جاهای دیگرذهن آگاه بودن



ارتباط موثر با خود و دیگران



هشبکآنهاکهاستاینشادافرادهایویژگیازیکی
خانوادههمسر،باآنها.دارندتریپیچیدهوبزرگترارتباطی

ابآنهاازدواجمعموال وداشتهخوبیرابطهخوددوستانو
.استدوام

ارتباط موثر با خود و دیگران



 بط  یک  ی   ذ ت  و تک  ل  
جت  ع ح  یت 

-چگونه برقرای رابطه با دیگران باعث شادکامی می

شود؟



تلفمخهایمکانوهازماندرکنیدسعیودهیدنشانتمایلدیگرانبهنسبت

.کنیدپیدادوست

-شبکهطریقازیاوپیامکباروزهرگرفت،شکلدوستیرابطهیککههنگامی

روزسالوگفتهتبریکهاآنبهراعیدها.شویدباخبرآنانحالازاجتماعیهای

.بداریدگرامیبهراتولدشان

راهبردهایی برای بهبود روابط اجتماعی 



راهمبانبودبرایمنظمبرنامهیکگرفت،شکلدیگرانبادوستیرابطهوقتی
پارکیااسینمبهرفتنبازی،برایهفتگیطوربهمثال،عنوانبه.کنیدطراحی
راگوکندانتخابدوستتانرامالقاتبرنامهکهدهیداجازهگاهی.کنیداقدام

.بگذاریداحتراماوخواستبهباشد،تنهاکهخواست

بیناعتمادایجادباع خصوصیافکاربیانخودافشایی،.بزنیدحرفخوددوستانبا

.یددهگوشدوستتانهایحرفبهترتیب،همینبه.شودمیدوستانتانوشما

.کنیدبیاناوکناردربودنازراخوداحساسهمسران،بارابطههمچون

راهبردهایی برای بهبود روابط اجتماعی 



راواهمچنین.کنیدحمایتاوازوکردهکمکاوبهدارد،احتیاجکمکبهدوستتانکههنگامی

تظرشمناست،الزماگر.داریدنگهرااورازهای.بگوییدتبریکراهایشموفقیّتوکردهتصدیق

.نبریدبینازرادیگرتانهایدوستیوبمانید

باع دوستانگرفتنآغوشدرکهاستدادهنشانهامطالعه.بگیریدآغوشدرراخوددوستان

برایگراندیگرفتنآغوشدرابتدادراستممکن.شودمیآنهابارابطهوسالمتیشادکامی،افزایش

مترکآنسختیمروربهچونورزیداهتمامآندراماباشد،مشکلاندکیآقایانخصوصبهشما

بیشترینزدیکباع کرده،کمرااسترسگرفتن،آغوشدرکهیافتخواهیددرمدّتیازبعد.شودمی

.دهدمیکاهشرادردحتیوشده

راهبردهایی برای بهبود روابط اجتماعی 



به خبرهای خوش آنان گوش دهید و در شادی آنان شریک شوید.

چشمههیچگونبدونراعملییاکاریکبارحداقلروزهردرکنیدسعی

.هیددانجامهستید،آنهاباتعاملدرکهافرادییادوستانبرایداشت

کهاستدادهنشانمطالعاتامروه.گویندمیمهربانیشماعملاینبه

فزایشاوسالمتکیفیتایمنی،سیستمارتقاءباع مهربانیعمل

بوداکهجاستآنتامهربانیاهمیّت.شودمینشاطوشادکامی

.داندمیدیگرانبهمهربانیوآگاهیذهنراخودهایآموزهمهمترین

راهبردهایی برای بهبود روابط اجتماعی 



ارتباط موثر با همسر



ودهیدانجامخودبرایهمکاریکهاستبهتررابطهبح پایاندر
برایراهترینبه.ببخشیدبهبودنیزخودتانبارااتانرابطهکهکنیدسعی
ازوباشیدمهربانخودتانباکهاستاینخودتانبارابطهبهبود

انعمکردنسرزنش.برداریددستخودتانازانتقادوگریخودسرزنش
.دهدمیافزایشراشمامنفیهیجاناتفقطشود،نمیکارآنانجام

ارتباط موثر با خود 



بخشش



بخ ی ن 



  جش بخ ش

.سپارمها را به فراموشی میمن همیشه گذشته1.

کنم از دیگران انتقام بگیرممن همیشه سعی می.



یلدالبهکهاستافرادیخطایازگذشتنمعنایبهلغتدربخشش
ازنظرکردنصرفمعنایبهبخشش.اندشدهمارنجشموجبمختلف
بهعفواسالمیعقیدتیواخالقیمفاهیمدر.استخاطیفردعقوبت
خطایوگناهازپوشیچشمبخشش،.استستایشقابلصفتیعنوان
فردکهاستیشستاقابلوقتیبلکهنیست،زبونیوترسدلیلبهکسی

.باشدخودقدرتاوجدربخشنده

بخشش چیست؟



خیر،ترّحمشفقت،قبیلازمثبتاحساساتغلبهازاستعبارتبخشش-

ایههیجانتاداردقدرتبخشش.نفرتوکینهخشم،برعالقهوعشقخواهی،

راانتقامواجتنابچرخهتواندمیبخشش.کندتبدیلمثبتهایهیجانبهرامنفی

ششبخ.بریممیباالراخودمانارزشبخشیم،میرافردیماوقتی.کندمختل

-میراصیشخشماوقتی.نیستمتخلّفبارابطهبازسازیلزوما نیست،مصلحت

آسیبرایبشماتمایلکهطوریبهاید،کردهایجادتفکرتاندرتغییریبخشید،

.کندمیتغییرشخصآنبهنسبتشماحسویابدمیکاهشفردآنبهرساندن

بخشش چیست؟



شم،خافسردگی،تنفّر،حسکمتربخشندهافراددهد،مینشانتجربیتحقیقات

تربهوکنندمیشادیوسالمتیاحساسبیشترآنها.دارندعصبانیتواضطراب

خودطروابدرکهافرادی.دارندباالییمعنویروحیهوکنندهمدردیدیگرانباتوانندمی

.برگرداننددوبارهراخوددوستانهروابطهستندقادربخشند،میرادیگران

دهنادیکردن،فراموشمعنایبهراآنپردازند،میبخششمطالعهبهکهکسانی

آشتیوما لزهمآنهدفودانندنمیخطاکارفردبهکردنالتماسوطلبیدنپوزشگرفتن،

-میانجامخودتانبرایشماکهاستکاریبخششعکسبر.نیستکردنمصالحهو

.دهیدکاهشزهرناکمنفیعواطفکردنرهاباراتانناراحتیوتنشتادهید؛

چرا باید ببخشیم؟



چرا باید ببخشیم؟



مقداراملحنفرتچون،(استتفاوتیبیبلکه)نیستنفرتعشق،مخالفینقطهگویندمی
وعواطف.استمتفاوتآنجهتعشق،خالفبرمنتهیعشق،مثلدرستاست،انرژیزیادی
-عمدهالتمشکسالمتینظرازاستممکنزمانطیببخشیدشماگذاردنمیکهایمنفیانرژی
پیشبرایشیمشکلهی نشدنبخشیدهدلیلبهخطاکارفردکهحالیدرکند،درستبرایتانای
وقتهراتوبارهاوبارهادهید،میاجازهخطاکاربهشمانبخشیدن،باکهرسدمینظربه.آیدنمی
یهرفتدستازقدرتتادهدمیاجازهشمابهبخششاصوال .کندقربانیراشماخواهدمیکه
انجاموکنیدانتخابآزادانهبایدکهاستچیزیبخششگفتتوانمیپس.بازیابیدراخود

.استمشکلوسختدادنش

چرا باید ببخشیم؟



خاطره ناراحت کننده را در ذهن خود بیاورید.

به فرد خاطی توجه کنید.

نیدبه احساسی که در بدن خودتان از یادآوری این خاطره دارید، فکر ک.

را این اتفاق و این فرد چقدر در زندگی شما موثر بود و چه مشکالتی
.برای شما به وجود آورد

ی دآو ی   ج و     حت  و  ی    آن   ج ب       :   م  ول



 آیا می خواهید از این رنجش خالص شوید

یر تا چه زمانی می خواهید فرد خاطی زندگی شما را تحت تأث
خود قرار دهد 

تص یم ب  بخ ش:   م دوم



را نگاه سعی کنید که خود را به جای فرد خاطی بگذارید و از دید او به ماج
.  کنید

     وی  دیگ  ب  ف د خ ط  ب گ ی :   م  وم



یافتن معنا برای درد و رنج خود

 آیا این اتفاق خوبیهایی هم برای شما داشت  آیا از آن درسهایی هم گرفتید

آیا تا به حال کارهایی کرده اید که نیاز به بخشیده شدن داشته باشید.

پس ببخشید تا بخشیده شوید.

تو ضع و ف وت   :   م چه  م



 حاال چشمان خود را ببندید و از موضع قدرت و اقتدار فرد خاطی را
.ببخشید

اما تو به من بدی کردی و زندگی من را بسیار تحت تاثیر قرار دادی ،
و را من ت. لطف خداوند شامل حال من شد و من از آن اتفاق درسها گرفتم

ا نه به خاطر تو بلکه به خاطر خودم تا از هیجان این ماجر. می بخشم
.اما بدان که فراموش نخواهم کرد. خالص شوم

ابراز بخشش

بخ ش



عد با توجه به شناختی که از فرد خاطی به دست آورده اید، از این به ب
ان مراقبت رفتارتان را جوری با او تنظیم کنید تا بتواند به راحتی از خودت

.  کنید

ق   د د  فت  ی:   م   م



مدیریت هیجانات ناخوشایند



لطفا چند هیجان ناخوشایند مثال بزنید  .

برخی از هیجانات ناخوشایند



 چند نمونه از درد هیجانی نام ببرید

 چند نمونه از رنج هیجانی نام ببرید

تفاوت بین درد و رنج



مقابله مسأله مدار

تالش کردن-سؤال پرسیدن-مشورت کردن



مقابله هیجان مدار

 ذهن آگاهی-پذیرش

مقابله با درد هیجانی 



 ذهن آگاهی

 پذیرش

مقابله با رنج هیجانی



د،شومیشناختهنیزمراقبهعنوانتحتکهآگاهیذهن
بسیاریمیاندرسالهزارانکهاستارزشمندیمهارت

دادهآموزشمسیحیتوبودااسالم،نظیرجهانادیاناز
.استشده

ذهن آگاهی



 مطالعات در یک دهه گذشته نشان داده است که ذهن
رنج رد ودآگاهی نوید بزرگی برای تسکین تقریبا  هر نوع

.استهیجانی

ذهن آگاهی



بعضی از افراد مدام درگیر گذشته هستند  .

بعضی مدام نگران آینده هستند  .

ذهن آگاهی



افکار،ازشدنآگاهتوانایی"آگاهیذهن

-حاللحظهدراعمالوجسمیاحساساتهیجانات،

وتقضاتجاربمانیاوخودمانمورددرکهاینبدون

.است"کنیمانتقادیا

ذهن آگاهی



برید بنامراتوجهیبیبهمربوطمواردازمثالچندلطفا

بی توجهی در مقابل ذهن آگاهی



تمرین یک دقیقه



تمرین تمرکز روی یک شی



تمرین پذیرش و ذهن آگاهی



خ وج     ثلث ق ب      ی



اننشرفتارعنوانبهآنچهکهاستمعتقدبرناریک
بقالدرهمهمی کنیم،دریافتمقابلدرآنچهومی دهیم
وردمی گیصورتروانیبازینوعیبصورتوناهوشیار
بهیاولذّتدریافتهدفبابازیهرطبعا 
.است"نوازش"روانشناسیتعبیر

ارتباط مطلوب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B0%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 ثلث   م و د       
                                                       آزار  

 

 

 

 

 

 ق ب   



ناجی به آزارگر

 قربانی به ناجی

تغیی   قش ه  



برایارناجیوآزارگرقربانی،نقشزندگیدرکهراموقعیتسه

شتیادداکاغذرویوکردهآورییاداید،کردهبازیکوتاهمدتیک

.بگذاریدمیاندرخودهایگروهیهمباراآنوکنید

ت  ین ع ل  



دایره توانمندی ها
 کت ب دهم:  د ی ه ق  ت و تو     یو ی  ی ق ب ن  ثلث 

 

 دایره توانمندیها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               خالق 

                        مربی                                                                          شگرلاچ
 

 

 

 

 

 

 

 



حال مردم تصور می کنند باید اوضاع خوب باشد تا خوش
و خندان باشند در

حالیکه اگر خوشحال و خندان باشید اوضاع خوب 
شود می



به شادی دار دل را تا توانی          
که بفزاید ز شادی زندگانی



با تشکر از حضور،توجه و همراهی شما عزیزان
مشاورهمریم فتحی پور کارشناس ارشد 

زنده زی_شاد زی


