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 .دارند وجود «بودنشاد» برای مختلفی هایروش باشیم؟ خوشحال همیشه که کنیم کارهچ

 برای مختلفی کارهایراه مجازی هایشبکه در هاپیام انواع و مختلف هایمجله و هاکتاب

 را خنده یجلسه دیگری باشید، اندیش مثبت گویدمی یکی. کنندمی معرفی بودنخوشحال

 تأثیرگذار واقعا کارها این آیا اما. دیگر هایتوصیه انبوه و سفر مراقبه، دهد،می پیشنهاد

  هستند؟

 هنذ کنترل توانایی کنیم می تصور آنچه از بیشتر انسان که دهد می نشان جدید مطالعات

 در.کرد تقویت را آن توان می که است مهارتی لیوان پر نیمه دیدن واقع در. دارد را خود

 .ردک تمرین را بینی خوش آنها از استفاده با توان می که کنیم می اشاره نکاتی به اینجا

 

 ،نشاط احساس خواب از شدن بیدار از بعد روزها بعضی که دارید را تجربه این هم شما حتما 

 .هستیم بین خوش همکارانمان و خانواده خود، جمله از چیز همه به و کنیم می عشق و انرژی

 چیز هیچ گویی هستیم، حوصله بی و کسل بدانیم را علت آنکه بدون دیگر روزهای بعضی اما

 .کند امیدوار و خوشحال را ما تواند نمی زندگی در

 

 کنید ورزش .۱

 ترشح باعث ورزش. است شده انجام سالمتی برای ورزش فواید یدرباره زیادی هایپژوهش

 از بعد همیشه که است خاطر همین به. شودمی روحیه تقویت درنتیجه و اندورفین

 .دارید بهتری یروحیه خانه، به خرید از بازگشت راه در روی پیاده حتی یا ورزشی هایتمرین

 یپشتوانه توصیه این آیا اما. باشد داشته بدی حال ورزش از پس فردی بینیدنمی هرگز

 دارد؟ علمی

 زمینه این در را مختلف پژوهش ۵۲ از بیش و داد انجام خوبی یمطالعه تورنتو دانشگاه

 بهترین از یکی در. کندمی مقابله افسردگی با جسمی فعالیت که کرد تأیید نتایج. کرد بررسی

 درمان شامل جدا درمانی یبرنامه ۳ افسردگی به مبتال افراد از گروه ۳ برای ها،پژوهش این

 . گرفتند درنظر را دو این ترکیب و ورزش دارویی،
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 آیا اما. بودند شادتر گروه ۳ هر درمان، یدوره پایان در که است روشن

 بازگشت نرخ بود، کردنورزش تنها درمانش که گروهی در بعد، ماه ۶ بود؟ پایدار وضعیت این

 ۶ از پس یعنی بود، درصد ۳۳ و ۳۱ دیگر گروه ۵ برای بازگشت نرخ. بود ٪۹ تنها افسردگی

 !بودند شده افسرده دوباره آنها سومیک ماه

 

 باشید اندیشمثبت .۵

 

 

 .است موفقیت درآمدپیش خوشحالی

 آچر شان –

 

 کارشناس و سخنران (Shawn Achor) «آچر شان» یگفته به نیست؟ شدنی نظرتان به

 وضعیت ها،موفقیت ها،گرفتاری اضطراب، میزان مثل عواملی نقش «زیستنشاد چگونگی»

 از باقی درصد۹۱. است درصد ۱۱ تنها خوشحالی در آن مانند و اجتماعی روابط اقتصادی،

 یازمندن بودنشاد برای اگر. پذیردمی تأثیر پیرامون دنیای از ما تفسیر و برداشت چگونگی

 ر،بهت ینمره دنبالبه همیشه زیرا کنیدمی خوشحالی احساس سختیبه هستید، موفقیت

 .هستید مشابه هاینمونه و بهتر جایگاه باالتر، حقوق

 

 این مهم راز. دهدمی افزایش درصد ۳۱ تا را وری بهره و خالقیت انرژی، سطح اندیشیمثبت

 .شدید مشهور یا دارپول وقتی نه باشید، اندیشمثبت حاال همین است
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 بریزید دور را منفی فکرهای .۳

 را خودشان از منفی افکار کردن دور راه و ورندغوطه منفی هایفکر در بسیاری هایآدم

 سپس و کاغذ روی فکرها این نوشتن داد نشان مادرید دانشگاه در پژوهشی. دانندنمی

 کنید، ارهپ را آنها است بهتر پژوهشگران، نظر بر بنا. دارد همراهبه مثبتی اثر شان،نابودکردن

 و منفی آثار فیزیکی شکلبه افکار نابودکردن. بریزید زباله سطل در یا بسوزانید

 ممنظ را کاراین است بهتر شناسانروان یتوصیه به. دهدمی کاهش را آنها یکنندهمسموم

 .دهید انجام

 

 بدهید بها هادارایی از بیشتر هایتانتجربه به .۴

 

 اهمیت یدرباره زیادی هایپژوهش (Thomas Gilovich) گیلوویچ توماس شناسروان

 خریم،می که چیزهایی برابر در یادماندنیبه و خوش هایخاطره و هاتجربه دانستن ارزشمند

 اشاره آنها به پژوهشی ایمقاله در که دارد وجود کار این برای زیادی دالیل. است داده انجام

 آغازین خوشی رفتن، بهتری چیزهای دنبالبه سپس و چیزها آوردنچنگبه. است شده

 تضعیف را مانروحیه و بردمی بین از را نویی چیز هر یا تلویزیون ماشین، آوردندستبه

 .کندمی

 

 و هاتجربه. ندارد اثری چنین وجههیچبه خاطرات ارزش دانستن و تجربه کسب اما

. دارند همراهبه ماندگارتری شادی و اندویژه مانبرای هستند، ما خود به متعلق هایمانخاطره

 .باشیم طبیعت در ساده رویپیاده یک یا تازه هایمکان دیدن دنبالبه همیشه است بهتر

 باید تربزرگ و بزرگ هایفروشگاه ساختن جایبه اندرکاردست هایسازمان و هادولت

 ندخوشای و بخشلذت هایفعالیت بتوانند خرید جایبه شهروندان که کنند فراهم امکاناتی

 .کنند تجربه را بیشتری
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 باشید شکرگزار و قدردان .۲

 برای خوبی روش هستید، شکرگزار خاطرشانبه که هاییداشته به کردنفکر روز، هر آغاز در

 انندم منفی چیزهای به داریم تمایل بیشتر ما است، داده نشان مغز بررسی. است شادمانی

 مغز فرضپیش وضعیت عبارتیبه. کنیم تمرکز هاناخوشی و هاشکست ها،مصیبت ها،نگرانی

 .است نگریمنفی

 

 .است ویکمبیست قرن انسان مغز عصرحجری ساختار در خطایی نگریمنفی

 روانشناسعصب هنسن، ریک –

 

 کنیم وجهت ارزشمندی هایداشته به ویژهبه و کنیم تمرکز هاخوبی بر پیوسته باید ما بنابراین

 د؛بدهی انجام را کار این توانیدمی گوناگونی هایروش به. هستیم شکرگزار خاطرشانبه که

 :جمله از

 

 خودتان به هستید، وجودشان قدردان تانزندگی در که را چیز ۳ شدید، بیدار خواب از وقتی

 .کنید یادآوری

 .کنند نگاه آن به هرازگاهی و کنند یادداشت را مورد ۳ این دهندمی ترجیح برخی

 به که است خوبی روشی کار این. کنید استفاده مجازی هایشبکه از توانیدمی

 .دهدمی نتیجه راستیبه کاری چنین بدهید نشان هایتانکنندهدنبال

 که همکاری از گزاریسپاس برای یا کنید قدردانی آنها از و بگیرید تماس تانعزیزان با

 .کنید دعوت بستنی یک به را او است، کرده تانکمک

 .کنید تمرین را بخشندگی خیرخواهانه، و داوطلبانه کارهای انجام یا دیگران به کمک با

 تأیید را قدردانی و شکرگزاری مثبت اثرگذاری بسیاری علمی هایپژوهش بدانید باید

 .اندکرده
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 باشد هالحظه گذر به تانحواس .۶

 نزدغر و کردنقضاوت بدون هست که طورهمان را آن و کنید اکنون متوجه را تمرکزتان تمام

. ندکمی پیدا پزشکیروان و پزشکی در بیشتری طرفداران روزبهروز رویکرد این. بپذیرید

 دبهبو درنتیجه و اضطراب کاهش در و کندمی تقویت را تانروحیه کار این یپیوسته انجام

 .است مؤثر زندگی کیفیت

 

 ریدبمی لذت فیزیکی حواس دیگر و کردنبو کردن،لمس از که طورهمان یعنی لحظه در زندگی

 رمغانابه تانبرای که لذتی و خوشی بر ستکافی. ببرید لذت هم مانیشاد حس از توانیدمی

 .اردد آینده از نترسیدن و گذشته رهاکردن بر چشمگیری تأثیر کار این. کنید تمرکز آمده،

 

 دانشگاه در پژوهشی است؟ شدهثابت واقعا آیا کند؟می شادتر را ما واقعا کاراین آیا اما

 لحظه در وقتی اساس، این بر. کرد تأیید را موضوع این نفر ۱۲۱۱۱ بررسی از پس هاروارد،

 رکمت باشد، آینده و گذشته درگیر بیشتر مانذهن هرچه و تریمخوشحال کنیممی زندگی

 .کنیممی شادی احساس

 

 دارد زیادی اهمیت خوب خواب .۷

 بافمنفی شدتبه نخوابیم، خوب اگر مختلف پژوهش چندین از حاصل ینتیجه مبنای بر

 فکرهای که بخشی بود؛ مغز هیپوکامپ بخش روی هاپژوهش این از یکی تمرکز. شویممی

 و کندنمی کار خوب بخش این باشیم نداشته کافی خواب وقتی. کندمی پردازش را مثبت

 !کندمی خطور مانذهن به بیشتر منفی افکار

 

 بودند، خوابیکم دچار که دانشجو تعدادی از پژوهشگران مسئله، این شدنروشن برای

 متیازا به منفی هایکلمه یادآوردنبه در آنها. بسپارند یادبه را کلمات از فهرستی خواستند

 خاطربه را خنثی یا مثبت کلمات درصد ۳۱ تنها توانستند کهدرحالی رسیدند، درصد ۳۱ باالی

 !ندارند وحوصلهحال خوابند،نمی خوب وقتی هاآدم چرا دانیدمی اکنون. بسپارند
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 نکنید فراموش را دیگران به کمک .۳

 

 هالیقب جایگزین را جدیدتر موبایل و تربزرگ یخانه بهتر، ماشین پیوسته بسیاری هایآدم

 خوشحالی یمایه چندان کاراین درازمدت در گویا اما مقطعی، و کوتاه شادی باوجود. کنندمی

 از کمی صرف اندداده نشان هاپژوهش. ندارد زیادی دوام چنینیاین شادی. شودنمی هاآدم

 .دارد ما خشنودی و شادی در چشمگیری نقش دیگران، به کمک برای مانپول یا وقت

 

 کنید زندگی خواهدمی تاندل که طورآن .۹

 

 که دهندنمی اهمیتی دو این از یکهیچ و گوید؛می «دل» که بردمی جاییهمان را ما «عقل»

 !روندمی کجا «پاها»

 گیلبرت دنیل دکتر –

 

 هم شاید. زنیممی حرف کنیم کار چه و بخریم چه برویم، کجا اینکه یدرباره همیشه ما

 چطور اینکه و مانذهنی هایدغدغه یدرباره ندرتبه اما. بگوییم خیر کار انجام یدرباره

 هااولویت رب که است این مهم یمسئله. کنیممی صحبت باشیم، بارترسبک و شادتر توانیممی

 .کنید تمرکز خودتان حقیقی هایخواسته و
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 کنید تمرکز هایتانتوانایی بر .۱۱

 

 کردنبهتر برای هاویژگی این از چطور! دارید؟ بازی فکرِ هم شاید هستید؟ شجاع یا کنجکاو آیا

 جایبه که هاییآدم. هستند اساسی هاییپرسش هااین گیرید؟می بهره تانزندگی

 .هستند شادتر معموال کنند،می تمرکز هایشانتوانایی کارگیریبه بر هایشانضعف

 

 و زیستنشاد برای هاروش بهترین از یکی آنها از گیریبهره و هایمانقابلیت درک توانایی

 .است بهتر دنیایی ساختن به کمک


