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 چکیده
و اثرگذار بر شرر ویایا اانررا  در  اک  یگ اک و    دهندههدف از پژوهش حاضرررت تیننع اوا ت تیرر نت 

ها  خاص سرررازه شررر ویایات روی رد پژوهش پارادایما بود. به  نظور انت به ایع هدفت با توجه به ویژگا

افر از رواایناسا   تخصص  13پژوهش ا  به کار گریته شد. شرکت کنندگا  در ز ننه کنفا و روش اظریه

در  باحثِ  رتبط با شر ویایا اانرا  بوداد که با اسرتفاده از پرسریرنا ه انمه ساختاریایته  ورد  صاحبه  رار      

ا ت ا  شرررکدگذار   ورد اسرررتفاده در اظریه ز ننهه و تحلنت اطالاات بر اسررراه سررره روش گریتند. تجزی

ها  تحقنق ایرررا  داد که سرررازه   ااتخابا ااجام شرررد. یایتهکدگذار  بازت کدگذار   حور  و کدگذار

اسراسا پنیریت/دستووردت  یارکت اجتمااا و احناه رضایت/شادکا ا تی نت   شر ویایا از سره  فکفه  

 - حنطا -ا ر ت اا نزه ش ویایات شرایط اجتماااشرود. اوا ت اثرگذار بر شر ویایا انز شرا ت تایت    ا

ها اها  شخصنتا )تجربه پذیر ت  نئوکنت پذیر ( و شاینت  ثبتت ویژگاهنجا   ثبتت روابط  یرهن ات

ظاهر  ا ا  یا واسررطهباشررد. برخا از ایع اوا ت به انوا   ترنرها  ال ا و برخا در اقش  ترنرها  ز ننه ا

تایج ایع اشرواد. در صرورت ترکن  و تیا ت  ناسر  ایع اوا ت ش ویایا اانا   ابت تحقق خواهد بود.     ا

ا  به  نظور تنررلنت و تنررریو شرر ویایا ایراد  ورد توجه  رار ها   داخلهتوااد در تدویع براا هپژوهش  ا

 گنرد.
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 ایشكوفايي انسان، الگوی پارادايمي، نظريه زمینه كلیدي: واژگان

 مقدمه

نرا کرده و اخها ذهع اادییمندا  را به خود  یرول ش ویایا اانا ت  وضواا است که  ر 

سا گرا  رار گریته است. رواایناا  از رواایرناسا به اام رواایناسا  ثبت شراخه  توجه  ورد

گرا  طاکیه الما امل رد بلننه اانا  بوده و هدف از آ  کیف و ارتقاء اوا لا است  ثبت

کند تا پنیرریت کرده و شرر ویا شواد )سلن معت  ها و جوا و کمگ  اکه به ایرادت خااواده

الم  گرارواایرررناسرررا  ثبت (. در حقنقت 2111ت 2؛ هدیت و گنبت2113ت 5رشرررند و پارکز

در  3شرر ویایا (. واژه2152ت 1اسررت )کا وتو  و هایتمع 4و شرر ویایا اانررا   1شررادکا ا

رشرد با شرور و ایا ت رشد و پنیریتت    به انوا ( 5334) 7آکنرفورد  یرهنگ کرت کوچگ

به  ینا گت  flor از واژه التنع شود. ایع کلمه  یتقتیریف  ا  ویق شرد  و برجنته بود  

به  ینا شررر ویه کرد  ایرررتت گریته اسرررت.  bhloاسرررت که خود از واژه هند و اروپایا 

 ا ِرهها  ربو  شود. کاربرد  حاوتوااد به ش ویه کرد  گتشر ویایا به طور اسرتیار   ا  

 و بنیررتر بر  یااا تحقق پتاانررنت شررخص ) ینو ت ت ا لات ا تصرراد  «شرر ویایا»اصررطال  

ها   ابت توجه به جا یه  تمرکز است. و یا ارائه کمگ تنره(ت  ویق شرد ت پنیرریت کرد   

نتم خود و دی را  در یگ سن بلزینرتا  ایع پدیدهت تحقق  اهنت ذاتا ارگااننرم و توسریه  

 .(2152ت 8هفرو  و آتر  عتگوکدهد )زینت  حنطا یا اجتمااا را ایا   ا

 که استود  یل یلنفاِ ارسطو تف ر در شر ویایا  تظاهراتِ اوکنعدر ادبنات پژوهیرات  

به ت 2111ت 3باشررد )ارسررطو ا  تمرکز جا یه از آلایده حاکتا انوا  به جمیا شرر ویایا بر

جمیا در یلنررفه  ایده شرر ویایاِهمچننع  .(5333ت 51؛ هنت2152اقت از گوکع و هم ارا ت 

                                                 
1. Seligman, Rashid, & Parks 

2. Haidt & Gable 

3. happiness 

4. human flourishing 

5. Compton & Haffman 

6 flourish 

7. The Concise Oxford Dictionary 

8. Gokcen, Hefferon & Attree 

9. Aristotle 

10. Hill 
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رده در که در آ  ریتار با یضنلتت  نجر به ش ویایا گنت است ابت  یاهده  ارکنرننتا انز  

 (.5388ت 5313ت 2؛  ارکس2117ت 5گردد )کئوپوکد ا جا یه

جمیا به شررر ویایا یرد  و از  طاکیه شررر ویایا تمرکز از  در حوزه رواایرررنراسرررات  

(. روی ردها  5333ته اسررت )سررلن معت  ترننر یای تجربابه شرر ویایا شرر ویایا یلنررفا  

( و 2112ت1ها  سرررال ت روا  ) ااند کنزرواایرررناختا اصرررلا در ایع ز ننه شرررا ت دیدگاه

 ادگایا احناه رضایت از ز ها  شادکا اگرا  بتنا بر اظریهها  رواایناسا  ثبتدیدگاه

 شواد.(  ا2112) ااند سلن معت 

شر ویایا حاکتا از سال ت روا  بلننه است  ه ک کنند ا ها  سرال ت روا  اداا دیدگاه

 با ایع تیریفت ایراد شر ویا االوه بر این ه احناه . اسرت  بنمار  روااا  تفاوت از ابودِکه 

ندت کن ا ها   ثبتا تجربهها به طور  نظم هنجا کنندت آ خوبا دارارد خو  هم امرت  ا  

 حنط اطراف خود  یارکت  در زادگا روزااه خود برجنرته هنرتند و به صورت سازاده با  

 (.2117کنند )کنزت  ا

 ها از اظریه امو ا شررر ویایا در  ورد گرا ثبرت  ایرررنراخت هرا  رواا دیردگراه  اخنرا 

؛ سلن معت 5383ت 1؛ رایف5381ت 4دسرا و ریا  )یا احنراه رضرایت از زادگا    شرادکا ا 

اکفت  2118ریا ت دسرررا و ااد )ها  بلزینرررتا یا شررر ویایا کلا ترننر یایته( به  دل2112

؛ 2155و هم ارا ت  7یورجرد؛ 2113ت 3؛ رایف و سرررنن ر2118 ؛ ریا  و هم ارا ت  2118

اناز ت هم بر یردبلننه امل رد جا و از ها   دل ارائه برا ها ایع دیدگاه (.2155سرررلن معت 

ت 8؛ ویترسررو2155ااد )سررلن معت تتکند امودهروااا  سررال ت همرضررایت و رواایررناختا 

اخنر شرررناخته شرررده   هاجنبه( در کتا  شررر ویایات 2155(. برا   ثالت سرررلن مع )2113

                                                 
1. Leopold 

2. Marx 

3. Keyes 

4. Deci & Ryan 

5. Ryff 

6. Singer 

7. Forgeard 

8. Vittersø 
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و  4ت  ینا1ت روابط2ت  یروکنت5ها   ثبت) یتمت بر هنجا  PERMA دل  درش ویایا را 

 بلزینتا جا و را ارائه اموده است.اظریه ( در کنار هم  رار داده و 1پنیریت

ا  هها   ختلفا وجود دارد که از دیدگاه قناهها و در  ورد سررازه شرر ویایا تیریف

ااردت کن ع هن  توایقا دربراره آاچه که باید در   تجربا و اظر  گواراگواا بردسرررت آ رده   

واه که گگزارا  آگاها داده شود حاصت ایده است. هما تحقنقات اسرتفاده یا به سرناسرت   

ه توایق الالت روااا بها  زیاد  طول کیند تا  تخصصا  باکننا در  ورد تیخنص اختسال

 گنر  شررر ویایا توایقبرسرررنردت چندسررراکا انز ز ا  خواهد برد تا درباره تیریف و اادازه  

(  یتقدادت اگرچه 2111(. سلن مع و سن زات  نلاکا )2155ت 3حاصت گردد )هوبرت و سو

ها  روااا و احوه بقا  اانررا  تحت شرررایط ااگوار شررناخت کا لا رواایررناسررا  از بنمار 

ادت درباره چننرتا  ینا  زادگا و شرنوه کمال و ش ویایا ایراد در شرایط  ناس  یا د   دار

ااد؛ پس اکنو  و ت آ  اسرررت که ایع  فاهنم  ورد بررسرررا  رار گنراد. اهمنت ایع  دااش

دهد سررطو  باال  شرر ویایا شررود که شررواهد یزاینده ایررا   ا وضرو  هن ا ا بنیررتر  ا 

ا یه به دابال دارد. در  طاکیات  قطیات طوکا و آز اییرررات پنا دها  خوبا برا  ایراد و ج

اال  ا  از اتایج  ثبت شا ت سطح بایرا  داده شده است که سطو  باال  ش ویایا با دا نه 

گر ت رشرررد بلزینرررتا هنجرااات روااا و اجتمرااات سررررزادگا و انرو ند ت خود تیننع   

(ت بلبود 2113ت 7یااگ -)سنااگشخصا  داومت روابط ازدیگ و زادگا  ینادار و هدیمند 

ت 8و ارو ا و کاهش ااطفه  نفا )یردری نرر -امل رد سررننررتم ایمنات بلبود سررننررتم  لبا

 ( رابطه دارد.2111

 دتا گرایشامگرات در رواایناسا  ثبت ویژهبه ت به ش ویایاانبت روی ردها   وجود 

وسنله  ا ر ایع (. هرچند2113ت 3ااد )بایوئر و پرینفولگرا داشتهشناسا اثباتبه اتخاذ  یریت

                                                 
1. positive emotion 

2. engagement 

3. relationship 

4. meaning 

5. achievement 

6. Huppert & So 

7. Siang-Yang 

8. Fredrickson 

9. Bauer & Perciful 
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را یراهم آورده؛ به درک ذهنا آ  برا  تتیند شد  یا ترکن  شد  درک الما شر ویایا  

 ربارهد تاکنو  شررناخت اادکادر اتنجه ها  بلزینررتا  وجود کم ا ا رده اسررت. با اظریه

د (. شواه2152)گوکع و هم ارا ت  شده است ها  ادراک ایراد از شر ویایا حاصت شرنوه 

یرهن ا  فاهنمت در استفاده  -ها  اجتماااادراک ایراد از سرازه ااد که به خوبا ایرا  داده 

ت 5به طور  ثال: کریوندورف)شود ها   ربو  به ایع  فاهنم  نی س  اها از زبا  و واژهآ 

(. 2152گوکع و هم ارا ت ت به اقت از 5383ت 1؛ وی وتن ا5332ت 2؛  نلر و هوگنترا2114

نررتا ها  بلزیتوا  چننع یرض کرد که آ  دسررته از اظریهبه ایع ا رت در اصررت اما با توجه

یرهن ا  -ها  اجتماااااد کزو ا تجربه و سرررازهها  تجربا  یرررتق شرررده که از  یررراهده

 (.2152کنند )گوکع و هم ارا ت ش ویایا را به صورت یگ  فلوم جا و تبننع  ا

  اباینت ایع  فلوم را به درستا و به گواهاها و اتایج ش ویایات  برا  درک ویژگا

که شرراینررته آ  اسررت  ورد  طاکیه  رار داد. بدیع  نظور باید ایراد  در جا یه که شرر ویا  

ها سطو  باال  ش ویایا وجود دارد را شناسایا هایا که در آ ها یا  و نتهنرتند و گروه 

ها  شررر ویایا در وکفره کره   (. کن ع از آاجرایا 2155و  یرررخص امود )هوبرت و سررروت  

؛ گوکع و 2155اجتمررااا  ختلفت  تفرراوت بوده )هوبرت و سررروت  –هرا  یرهن ا  برایررت 

یرهنررگ اررا ررت تررتثنرگررذار اصرررلا بر ایجررادت تحول و احوه بروز  »( و 2152هم ررارا ت 

(ت اوکنع گام 224ت ص 2113)کوپز و هم ارا ت  «ها و امل رد بلننه اانرررا  اسرررت تواامند 

نرها  توااد یایتع  تراجتمااا خاص  ا -یرایا در یگ بایت یرهن ا برا   طراکیره شررر و  

 ربو  به آ  در  و ینت  ندااا و کیرررف روابط احتماکا بنع ایع  ترنرها باشرررد. به همنع  

ترِ  فلوم شررر ویایا و توسررریه  دکنت برخا  حققا   یتقداد که برا  درک و یلم روشرررع

و و ت کریوکسررود جنررت )کا فنلد  ها  پژوهش کنفاها  بلزینررتا باید از روششرراخص

ها  پژوهش کنفات روش (  یتقداد که2117) 1(. همرسرررلا و ات نننرررو  2118ت 4وودهد

هایا اهر اا نز دربارها  و اایطاف پذیر بوده و  ادر به توکند اطالاات جدید و شرر فتز ننه

                                                 
1. Krippendorf 

2. Miller & Hoogstra 

3. Vygotsky 

4. Camfield Crivello & Woodhead 

5. Hammersle & Atkinson 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Laura+Camfield%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Gina+Crivello%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Gina+Crivello%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Martin+Woodhead%22
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( هم بر ایع باور اسرررت که اسرررتفاده از 2152) 5باشرررد. تواو ا راد  اکه ایراد به جلا   ا

ها  کنفا برا  یلم تجار  ایراد از بلزینررتا و کیررف  وضررواات جدید  رتبط با  روش

ها ها  درو  دادهحوزه کنفنت زادگا ضرررور  بوده و به شررناسررایات تحلنت و ارائه  قوکه  

 گردد. نجر  ا

ریف شررر ویایا و  تفاوت بود  بره ادم توایق و اجما  در  ورد تی بنرابرایعت برا توجره    

نز اجتمااا  ختلف و ا –ها  یرهن ا ها  تیررر نت دهنده و اثرگذار بر آ  در بایت وکفره 

هدف اسرررتنبا   ترنرها   یتبر با یقردا  پژوهش ایع  فلوم در کیرررورت  طراکیره حاضرررر     

 شرر ویایا اانررا  در بایت بو ات کیررف روابط بنع ایع  ترنرها و ارائه اک و  رواایررناختا 

اه ا  از دیدگها  شررر ویایا را با اسرررتفاده از روش اظریه ز ننه شررر ویایا اانرررا ت  وکفه 

 تخصررصررا  رواایررناسررا  ورد بررسررا  رار داد. سرروال اصررلا تحقنق ایع بود که به  نظور  

 ها هایا را به انوا   فکفهتنرررلنرت و تنرررریو روارد رشرررد و شررر ویایا ایرادت چه  فکفه    

توا   ورد توجه و ا به انوا  اوا ت  فثر بر شررر ویایا  ادهنرده و چه اوا لا ر تیررر نرت 

  داخله  رار داد؟

  پژوهش روش

 برا توجه به این ه هدف ایع پژوهش ارائه اک و  رواایرررناختا شررر ویایا اانرررا  در بایت   

ا از هاجتمرااا بو ا اسرررتت برا  ااجرام املنرات تحقنق و تجزیره و تحلنرت داده      -یرهن ا

یگ روش ا  اسرررتفاده شرررد. اظریه ز ننه  2ا روش اظریره ز ننره   روی رد پژوهش کنفا و

 دهدها   وضواا گوااگو  ا  ا   ابه پژوهی را  در حوزه که است 1پژوهش استقرایا

ا ِ هاظریه از طریق تجزیه و تحلنتِ  قاینها   وجودت خود به تدویع اظریهتا به جا  ات ا به 

ا  یرایند  است اجرا  چننع روش پژوهیات اظریه. اظریه حاصت از دنکن ا دام ها یراهده 

ها و هات  ضرررمو هات به تیرررخنص  قوکهها   نظم گردآور  دادهکه با اسرررتفاده از شرررنوه 

                                                 
1. Tonon 

2. Grounded Theory 

3. inductive 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Graciela+Tonon%22
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ود. شررا  برا  تبننع یگ یرایند ارضرره  اها پرداخته و اظریهبر رار  رابطه  نا  ایع  قوکه

 (.5187گا ت ؛ بازر5181ت ترجمه  حمد ت 5331ت 5)استراوه و کوربنع

تی نت داداد.  نظور از رواایناسا   تخصص  «پژوهش را رواایرناسرا   تخصص   جا یه

  اکتحصررنالدر ایع  طاکیهت آ  دسررته از اسرراتند یا ااضررا  هنتت المات داایررجویا  و یار  

که دارا   طاکیات و سوابقا از  بنت ااجام پایا   باشند ا  قطو دکترا  رشرته رواایرناسرا   

پژوهیرا و ارائه  قاکه یا  یراوره در ز ننه ش ویایا اانا  یا  وضواات  رتبط با   اا هت طر  

 .آ  )از  بنت بلزینتات رضایت از زادگات اانا  کا تت خودش ویایا و...( بوداد

نر  گبا اسررتفاده از روش امواه از دو راهبرد اسررتفاده شررد. در ابتدا   امواهبرا  ااتخا  

آ  دسرته از اساتندت یار  اکتحصنال  و داایجویا   قطو دکترا  رواایناسا که بنا   2هدیمند

به شناخت و  ضاوت  حققت دارا   طاکیات و سوابق  رتبط در ز ننه ش ویایا اانا  بوداد 

از هریگ از  1گنر  گلوکه بریاامواه برا   صرراحبه ااتخا  شررداد. سرروس بر  بنا  روش  

وااند یاری ر ت ا کننده شد تا رواایناسا  دی ر  را که ی ر  اایراد  صاحبه شواده خواست

 ایع تحقنق باشند  یریا امایند.

در حجم امواه در اظر گریته شررد  4 ورد  صرراحبه بر اسرراه اصررت اشرربا     تیداد امواه

بر طبق ایع اصررتت ز ااا که (. 5338؛ اسررتراوه و کوربنعت 5337و اسررتراوهت  1)گلننررر

رار ها  بنیترت اطالاات بنیتر  در اختنار و   برسرد که ااجام  صراحبه   حقق به ایع اتنجه 

ت اظرا سررازد. ا اداده و صرریا ت رار اطالاات  بلا اسررتت گردآور  اطالاات را  تو ف 

سررا و دوم به بید به اشرربا  رسررند و یرایند  ایراد  صرراحبه شررواده در ایع تحقنق از  صرراحبه

 52اضررو هنتت الما و  53افر شررا ت ) 13ایع ت.  صرراحبه با افر سررا و شرریررم پایا  یای  

ها  اال ه طباطبایات تلرا ت خوارز ات اکتحصرنت  قطو دکترا( از داای اه یار  8داایرجو و  

شررلند بلیررتات شررلند چمرا  اهوازت سررمنا ت ا ام رضررا ) (  یررلدت آزاد تلرا   رکز  و    

 داداد. ا  رد تی نت 22ز  و  54خوراس ا  اصفلا  بوداد. ایع تیداد را 

                                                 
1. Strauss & Corbin 

2. Purposive Sampling 

3. Snowball Sampling 

4. saturation 

5. Glaser 
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افر از  13ابزار گردآور  اطالاررات در ایع پژوهش  صررراحبرره بود. برا  ایع  نظور بررا 

 صاحبه شد. روش ااجام کار  5ساختاریایتهرواایرناسا   تخصص با استفاده از پرسینا ه انمه 

بدیع صرررورت بود که  بت از  صررراحبه طا تماه تلفنا و یا  ال ات حضرررور ت  وضرررو  

شد. سوس  وایقت آالا اخذ و اجام ایع پژوهش برا  ایراد تیرریح  ا  صراحبه و هدف از ا 

ر تگردید. در ابتدا  هر  صررراحبه انز با ارائه توضرررنحات  فصرررتتاریخ  صررراحبه تیننع  ا

د. شررکنندگا  برطرف و سرروس  صرراحبه آتاز  اابلا ات احتماکا  وجود در ذهع شرررکت

ها به صورت ساات بود.  صاحبه 2تا  د نقه 11ساات و  5 دت ز ا  هر  صاحبه در حدود 

 شد.اک تروان ا ضبط و بید از اتمام  صاحبه از رو  یایت صوتا پناده  ا

ها   صرراحبه دارا  اهمنت اسررت. بدیع  نظور  ا  بخش طراحا سررفالز ننه در اظریه

ها   صاحبه را به صورت زیر طراحا امود )از پژوهیر ر با توجه به هدف پژوهشت سرفال  

سررراختاریایته بودت در صرررورت کزومت در حنع  صررراحبه که صرررورت  صررراحبه انمهآاجایا

ها   صرراحبه گردید(. تیداد سررفالها  دی ر  برا  تیررریح ابیاد سررفال  طر   اسررفال

ها  ( در جلت کیف  فکفه1و  2ت 5ها  شماره )سفال هفت سرفال بود که سره سرفال او ل   

( به  نظور 7و  3ت 1ت 4ها  شماره بید  )سفالو چلار سفال  ش ویایا اانا  دهندهتیر نت 

 ها   طر  شررده در  صرراحبهها  تتثنرگذار بر شرر ویایا طراحا شررداد. سررفالتیننع اا ت

 ابارت بوداد از:

 شود؟از اظر شما ش ویایا اانا  چ واه تیریف  ا. 5

 دهنده ش ویایا اانا  چه هنتند؟اناصر تی نت. 2

 چننت؟ها  ایراد ش ویا ویژگا. 1

 شواد چه هنتند؟شرایط ال ا یا پنیایندهایا که بااث ش ویایا اانا   ا. 4

 توااد در رسند  اانا  به ش ویایا  وثر باشد؟ اا  یا  حنطا چه شرایط ز ننه. 1

 ا  که در رسند  اانا  به ش ویایا  وثراد کدا ند؟ها  واسطه وکفه. 3

 سازد کدا ند؟ویایا را هموار  اراهبردهایا که  ننر رسند  اانا  به ش . 7

                                                 
1. semi structure interview 
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 پژوهش هایافته

ا  سررره او  کدگذار  شرررا ت  اظریه ز ننه 5دارهات بر طبق طر  اظامبره  نظور تحلنرت داده  

عت استراوه و کوربنااجام شد ) 4و کدگذار  ااتخابا 1ت کدگذار   حور 2کدگذار  باز

 (.11ت ص 5338

 و اسرتخرا   آ  اصرلا  ها  صراحبهت جمله  هر بازت پس از خوااد   تع کدگذار  در

گردید. سرروس کدها  ایجاد شررده بر اسرراه وجوه اشررتراک و   ثبت کدهایا صررورت به

ه گواه ا  ها ببند دسررته هایا که با هم داشرتند در یگ دسررته یا  قوکه  رار گریتند. شرباهت 

 با اناصرررراکمقدور هماهنگت ا ا دهنرده هر  قوکه با ی دی ر حتا بود کره اجزا  تیررر نرت  

هرا  دی ر  تفراوت براشرررد. در ایع  رحلرهت با تحلنت و کدگذار       قوکره  دهنرده تیررر نرت 

ها   فلو ا او کنه باز به دسرت آ د که به صورت گزاره  کد 583ها  ااجام شردهت   صراحبه 

هررا و یررا  یرررخص شرررد. کرردهرا  برراز بردو  در اظر گریتع روابط و یقط برره انوا   فلوم   

انبت  هاها  ذهنا جداگااه به و ایو و پدیدهشواد که برچن  ا ها   فلو ا تلقاگزاره

 (.35ت ص 5181ت ترجمه  حمد ت 5331)استراوه و کوربنعت  دهند ا

 ایجاد باز کدگذار  در ا  کهاوکنهها   قوکه و  حور ت کدها  رحله کدگذار  در

 حول  ربو  به هم ها  قوکه شرداد.  وارد  یابه ادتام و   قاینره  ی دی ر با بودادت شرده 

گریتند. سروس برا  کدها   یابه که در یگ طبقه جا  گریته بوداد    رار  حور  یرترکا 

 توا  به  وارد  همچو ها  ایراد  ابه انوا   ثال در پاسخاناویع  ناس  ااتخا  گردید. 

اشررتناب به تحقق پتاانررنت یرد ت گرایش به  وکد بود  و تمایت به توسرریه بلزینررتا خود و   

آیندت با ااجام ایع یربرچنرر  زده شررد.  «اا نزه شرر ویایا»امود که به انوا   ی را  اشررارهد

ها به انوا  ابیاد آ د. برخا از ایع  قوکه  به دسرررت اکد  حور  یا گزاره  قوکه 51تیداد 

دستووردت  یارکت اجتمااات احناه رضایت/  شر ویایا )شرا ت پنیریت/   دهندهتیر نت 

 ر ت اا اانررا  )اام از تایتها  تتثنرگذار بر شرر ویایاقش اا ت شررادکا ا( و برخا در

                                                 
1. the systematic design 

2. Open Coding 

3. Axial Coding 

4. Selective Coding 
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یرهن ات هنجررا   ثبررتت روابط  ثبررتت  - حنطا -اا نزه شررر ویررایات شررررایط اجتمررااا 

 ها( ارائه گردیداد.ها  شخصنتا و شاینت اویژگا

براسررراه اظریه  در  رحله کدگذار  ااتخابا .ااتخابا ااجام شرررد کردگذار   آا راه 

در  اصرررلا ها به انوا   قوکه قوکه از بره  نظور طراحا اک و  پارادایمات ی ا ا ت ز ننره 

اک و   .گردد رتبط  ا آ به  طور اظر  به ها  دی ر قوکه و تیننع بررسررا  ورد یرایند

ها ا ت دربرگنراده شش  وکفه/طبقه است که با استفاده از آ پارادایما در روش اظریه ز ننه

 ر ی دی ههرا را به صرررورتا پنچنده ب هرا ی ر کرد و آ  داده دربراره توا  بره روش  نظم   ا

 ها ابارتند از: رتبط امود. ایع  وکفه

 شرایطا که بوجود آوراده  قوکه اصلا است. :1شرايط علّي. 1

ت به کنترل و اداره کرد  آ  1حادثه یا اتفا ا که سرررلنرررله کنش  تقابت :2مقوله اصلللي. 2

 گردد. یطوف  ا

 راهبردها. در  فثر خاص شرایط بنترساز :4ایزمینهشرايط . 3

 .در راهبردها  فثر اام بنترساز شرایط :5ایشرايط واسطه. 4

 به پاسررخ و برخورد ادارهت کنترلت برا   تقابلا که ها کنش یا 7هاکنش: 6راهبردها. 5

 شواد. ا ااجام اصلا  قوکه

ت ترجمه  حمد ت 5331)استراوه و کوربنعت راهبردها  بنرتع  کار به آوردره :8پیامدها. 6

 (.515-517 ت ص5181

در  رحلره کردگرذار  ااتخابا ایع پژوهشت اا نزه شررر ویایا به انوا   قوکه اصرررلا     

ا  ا  به آ  ارتب وکفه دی ر اک و  پارادایماِ اظریه ز ننه 1ها در  اک  ااتخا  و سایر  قوکه

ا ر  )به انوا  شررررایط ال ا(ت  قوکه شررررایط داده شرررداد. بدیع صرررورت که  قوکه تایت

                                                 
1. causal conditions 

2. core category 

3. interaction 

4. contextual condition 

5. mediator conditions 

6. strategies 

7. reactions 

8. Consequences 
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ا (ت هنجرا   ثبرتت روابط  ثبت و   یرهن ا )بره انوا  شررررایط ز ننره   - حنطا -اجتمرااا 

 ها )به انوا  راهبردها( وا (ت شراینت ا ها  واسرطه ها  شرخصرنتا )به انوا   قوکه  ویژگا

شادکا ا ت /شر ویایا  یرتمت بر پنیرریت/دستووردت  یارکت اجتمااا و احناه رضای   

ایررا   5ها در امودار یرآیند کدگذار  و تقلنت داده )به انوا  پنا دها( در اظر گریته شررد.

 داده شده است.
 ایها بر اساس نظريه زمینهجريان کدگذاری و تقلیل داده. 1نمودار 

 

 

 

 
 

 

 

 

 قابلیت اعتماد

ا ت شررراخص  ابلنت ااتماد یا تتیند توسرررط ایراد  ارزیابا اظریه در روش اظریه ز ننه ینرار  

(. برا  رسند  به 2118؛ کوربنع و استراوهت 5337 ورد  طاکیه اسرت. )گلننرر و استراهت   

ها در ایع پژوهش ) یادل روایا و پایایا در تحقنقات کما( از یایته 5 ینرار  رابلنرت ااتماد   

 رسوم استفاده شد که ابارتند از:سه روش  تیارف و  

                                                 
1. trustworthiness 

ا (کد  حور  )گزاره  قوکه 51 رحله کدگذار   حور :   

دهنده ش ویایا اانا ها  تی نتاکف(  وکفه  

 پنیریت/دستووردت  یارکت اجتمااات احناه رضایت /شادکا ا

  ( اوا ت  وثر بر ش ویایا اانا 

ت یرهن ات هنجا   ثبتت روابط  ثبت - حنطا -ا ر ت اا نزه شررر ویایات شررررایط اجتمااا ترایت 

 هاپذیر (ت شاینت اپذیر ت  نئوکنتتجربه) اتنشخصها  ویژگا

 

کد باز )گزاره  فلو ا اوکنه( 583 رحله کدگذار  باز:   

  وکفه اظریه )اک و  پارادایما( 3 رحله کدگذار  ااتخابا: 

 شرایط ال ا )یگ  قوکه(ت پدیده اصلا )یگ  قوکه(ت ز ننه )یگ  قوکه(ت

ا  )سه  قوکه(ت راهبردها )یگ  قوکه(ت پنا دها )سه  قوکه(شرایط واسطه  
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؛ کا وال و 2111ت 1؛ سرررنلور ع2112ت 2)پاتو  5کنترل یرا ااتبراریرابا توسرررط ااضررراء    . 5

 الایا کننردگا  خواسرررته شرررد تا گزارش  (: در ایع روشت از شررررکرت 2113ت 4برین مع

 با ارتبا  در را خود اظر و بازبننا را آ ده دسررت به ها و  قوکه تحلنت یرایند پژوهشت

 کنند. ابراز هاآ 

ا ت بر : در ایع ز ننهت چند  تخصررص در  وضررو  اظریه ز ننه 1اسررتفاده از روش  منز . 2

 ها اظارت داشتند.ساز  و استخرا   قوکه راحت  ختلف کدگذار ت  فلوم

 از هرراتفنرررنر داده و تحلنررت در همز ررا ت طور برره :پژوهش 3بود   یررررارکرترا  . 1

 .(2111ت 7)کرسول و  نلرشد  گریته کمگ کنندگا شرکت

 گیرينتیجهبحث و 

ا  نهاانررا  بر اسرراه روش اظریه ز نشرر ویایا در ایع بخش به تبننع اک و  پارادایما 

تر هم ذکر گردیدت در اک و  پارادایما که توسط استراوه گواه که پنشپردازیم. هما  ا

 ال ات  قوکه اصررلات ز ننهگااه )شرررایط شررش ( ارایه شرردت توجه به اناصررر5331و کوربنع )

ده  طر  شررر ا ت راهبردها   ورد اظر و پنا دها( در تبننع اظریهتتثنرگذارت اوا ت واسرررطه

پنینلاد   گنر  ااظر بر تیررریح اک و بنابرایع بحث و اتنجه؛  ورد تتکند  رار گریته اسرت 

 باشد. ابت  یاهده  ا 2براساه ایع اناصر است که در امودار 
  

                                                 
1. member check 

2. Patton 

3. Silverman 

4. Kvale, & Brinkmann 

5. Auditing 

6. Participatory 

7. Creswell, & Miller 
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 ایالگوی پارادايمي شكوفايي انسان بر اساس نظريه زمینه .2نمودار 

 
که اا ت  شودبه شرایطا اطالب  ا« شرایط ال ا )تتثنرگذار(»: شرايط علّي )تأثیرگذار(

که  ودبش ویایا اانا  است. برداشت تما ا ایراد  ورد  طاکیه ایع  اصلا به وجود آوراده

- لمتریع اا ت  وثر در به وجود آ د  اا نزه ش ویایا و در اتنجه ش ویایا اانا  تایت

د  باشد. هدیمنها  هدیمند  و  یناگرایا  اا ر   یتمت بر  وکفها ر  است. تایت

شود تا اانا  برا  آینده خویش هدیا را در اظر گریته و  ننر حرکت و تالش  وج   ا

(  یتقد استت زادگا 2155( به اقت از یئو )5832یت اماید. جنمز )هدا خود را به سمت آ 

شود که خواها  رسند  به آ  هنتنم. در وا و  ا  ا به طور گنترده توسط اهدایا هدایت

-دااد و برا  رسند  به آ  کوشش  ایرد هدیمند ااتظار خود از زادگا را به وضو   ا

 اماید.
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( بنا  5313) 5نرررا ت  یناگرایا اسرررت. یراا ت دو نع  وکفره اثرگرذار بر شررر ویایا اا  

کندت یایتع  ینا ایع اننررت که  ا از زادگنما  چه ااتظار  داریمت بل ه آ  چنز  اسرررت   ا

که زادگا از  ا ااتظار دارد. به  نظور رسررند  به احنرراه هدیمند ت اانررا  باید  نررئوکنت  

د. برا  ایزود  به جلا  داراامال خود را پذیریته و بنندییررد که چه چنز  نحصررر به یرد   

ا  هتوااد از تواامند ( انز روی رد  یررابلا دارد  بنا بر این ه اانررا   ا 2112سررلن مع )

ذاتا خود برا  اثرگذار  بر کیف و تنلنم دااشت ایزایش  درت یا ارتقاء ان ا در جلا  

یراهم  تر  برا  هدف از  وجودیتش در جلا اسرررتفاده کرده و به  وج  آ   ینا  اظنم

آورد. به ااتقاد او  یناگرایا در زادگا  نتلزم پنوستع و خد ت کرد  به چنز  بزرگتر از 

گ توااد در کمخود )به طور  ثال  ذه  و تیلنم و تربنت( است. ایع او  خد ت کرد   ا

دهد که االوه بر داشتع هدف و  ینا در ها  دی ر انز تبلور یابد. شرواهد ایرا   ا  به اانرا  

(ت  یارکت در بلزینتا دی را  انز به شادکا ات رضایت 2151 ت2)اسرتن ر و دیگ  زادگا

 اکف(. 2151کند )داینر و هم ارا ت از زادگات بلزینتا و ش ویایا یرد  کمگ  ا

ها  هدیمند  )به  ینا ااتظار  که یرد ا ر   یرررتمت بر  وکفهدر  جمو   قوکه تایت

  کند زادگا از وااتظار  که اانررا  احنرراه  ا  از زادگنش دارد( و  یناگرایا )به  ینا

 گردد.دارد(  وج  ظلور اا نزه ش ویایا در اانا   ا

 پدیدهت حادثه یا اتفاب اصلا است که: مقوله اصلي )پديده ناشي از شرايط علّي(

عت گردد )استراوه و کوربنسلنله کنش  تقابتت  یطوف به  دیریت و اداره کرد  آ   ا

-تایت گواه که در شرایط ال ا ذکر شدت(. هما 515ت ص 5181 حمد ت ت ترجمه 5331

در  باشد. اا نزه ش ویایا  ورد اظراصلاِ به وجود آ د  اا نزه ش ویایا  ا ا ر  اا ت

ه اشتناب به تحقق پتااننت یرد ت گرایش به  وکد بود  و تمایت به توسیایع پژوهشت  ترنرها  

« ویایااا نزه ش »گنرد. از آ  جلت ایع  قوکه به انوا  ارا دربر  بلزینتا خود و دی را 

ها  ااطفا اام از ها  زیر  جمواه آ  به صورت گرایشگذار  شده است که  وکفهاام

که  ااد. ش ویایا  ورد اظر بدیع  ینا استتمایتت اشتناب و رتبت به ش ویایا  طر  شده

                                                 
1. Frankl 

2. Steger & Dik 
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د و هم ااتظار و خواسته زادگا از خود یرد هم به ااتظار و خواسته خود از زادگا دست یاب

  ارا  حقق سازد. کذا ایع  فلومت یراتر از اا نزه پنیریت در اظر گریته شده است. به گواه

ها که در که االوه بر  نت به پنیریتت برتر  و سبقت جنتع از دی را  و ر ابت کرد  با آ 

ت 1؛ چاپمع2117ت 2یلناکس طر  شده است )اوربا  و و 5اظریه اا نزه پنیریت    لند

(ت اشتناب به تحقق ااتظار زادگا از یرد که به طور  ثال اال ه اجتمااا و  یارکت در 2113

توسیه بلزینتا دی را  و گرایش به  وکد بود  )ایزود  چنز   نحصر به یرد به جلا ( را 

 4ازها   زکوانشود. ایع  فلوم با اناز به خودش ویایا در اظریه سلنله  رات  انز شا ت  ا

ر  تمایت به خودش ویایات یگ تمایت یط اوالزیرا  ازکو  یتقد است که ؛ انز  تفاوت است

و دو ا  (5335ت 1رسند )توباسنگ و  نلراست و کمتر از یگ درصد جا یه به ایع  رحله  ا

 ا بت   تر بوده و وابنته به ارضا  انازهاتر از انازها  سطح پاینعاناز خودش ویایا ضینف

(. درحاکن ه اا نزه ش ویایا  ورد اظر در ایع پژوهش امدتا 5181خود است )شوکتزت 

زه را در خود توااند ایع اا ناکتنابا بوده و چنااچه شرایط الا یراهم باشد اکثریت ایراد  ا

 توااد همز ا  و همراستا با سایر انازها  یرد و به انوا  اتقویت امایند. ایع اا نزه همچننع 

به ابارت دی ر همراستا با رسند  یرد به ش ویایا ؛ ها  طر  گردد حملا برا  ارضا  آ 

 شود.انازها  کمبود و احترام و  انز برآورده  ا

ه شود که اانا  در  ننر ش ویایا  دم گذاشته و بدر الایت اا نزه ش ویایا بااث  ا

 به  قصود خود باشد. ها یا راهبردهایا برا  رسند دابال استفاده از   اانزم

ا  دالکت که به پدیده ا  استز ننهت ایاا ر سلنله خصوصنات ویژه: ایشرايط زمینه

به ابارت دی ر ز ننه ابارت است از سلنله شرایط خاصا که در آ  راهبردها  ؛ کند ا

 حمد ت گنرد )کنش  تقابت برا  ادارهت  دیریت و پاسخ به پدیده/ قوکه اصلا صورت  ا

 -طا حن -ها برا  تبننع ش ویایا اانا ت شرایط اجتمااا(. ی ا از ز ننه512: 5181

نرواا ها  بیرهن ا است. اجزاء تی نت دهنده ایع  قوکه ابارت از تنا بود   حنطت  یوب

                                                 
1. McClelland 

2. Urban and Wilsox 

3. Chapman 

4. Maslow 

5. Tobacyk & Miller 
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ا  تلقا ها که به انوا  اوا ت ز ننهباشد.  جمو  ایع  وکفهو وجود سر یق  ناس   ا

 - ورد  طاکیه اقش اساسا دارد. به طور  که شرایط اجتمااا گردد در بروز پدیده ا

یرهن ا  ختلف اثرها   تفاوتا بر ش ویایا اانا  داراد. ایع  وضو  در پژوهش  - حنطا

 ( انز  ورد تتیند  رار گریته است.  زکو هم باور دارد که خودش ویایا2155هوبرت و سو )

د  اان؛ یا طردکننده دچار و فه شود توااد به آسااا به وسنله یگ  حنط خصمااه ا

کند و ایراد را از اکتیاف ریتارها و هایا که یگ یرهنگ یا جا یه ایجاد  ابازدار 

 (.5335دارد )توباسنگ و  نلرت   او باز  اهااادییه

د شرایط کلا و وسنیا هنتن« ا شرایط واسطه»: ای مؤثر بر راهبردهاشرايط واسطه

بنعت گذاراد )استراوه و کور تقابت و راهبردها  پنینلاد  اثر  اکه بر چ وا ا کنش 

ها ها  ااجام شده و تحلنت آ (. بر اساه  صاحبه514ت ص 5181ت ترجمه  حمد ت 5331

ا  ها   ورداظر در ایع تحقنق شا ت هنجا   ثبتت روابط  ثبت و ویژگاشرایط واسطه

دت ها  یرباشد. در وا و هنجا  ا پذیر (پذیر  و  نئوکنتشخصنتا )اام از تجربه

کننده نتتوااند به صورت اوا ت تنلها  شخصنتا و کنفنت روابط و  با دی را   اویژگا

ت ( و کا   ع2111کننده در یرآیند ش ویایا یرد امت امایند. به انوا   ثالت داینر )یا  داخله

 ثبتِ بنیترت در  قاینه با ها  ( ایا  داداد که تجربه هنجا 5333) 5داینر و اس وارز

( هم ایا  5188کند. پژوهش اجفا )بننا  اها   نفات بلزینتا رواایناختا را پنشهنجا 

 بننا رضایت از زادگا داراد. االوه بر ایعدار  در پنشها   ثبت اقش  یناداد که هنجا 

و    را توسیه دادهها   ثبتت ریتارها و ای ار اانا(  یتقد استت هنجا 2115) 2یریدری نو 

بنیتر   ها  یادگنر  و  نابوکندت در اتنجه یرصتها   نطبق با  حنط را تنلنت  او پاسخ

-ها   ثبت اه تنلا بلزینتا ییلا یرد را تیننع  اآورد. هنجا را برا  شخص به وجود  ا

رت از اباشد. سلن مع انز زادگا خوشایند را ابکنند بل ه سازاده بلزینتا آتا و  انز  ا

ها   ثبت درباره گذشتهت حال و آینده داانته و آ  را  وکفه ذهنا ش ویایا دارا بود  هنجا 

 (.2155ت 2112کند )تلقا  ا

                                                 
1. Kahneman, Diener & Schwarz 

2. Fredrickson 
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ا   وثر بر ش ویایا اانا ت روابط خو  است که  وج  ایزایش دو نع  وکفه واسطه

از  به طور امنقشود. ایراد  که در روابط خوبا  رار داراد شاد  و کارکرد بلتر یرد  ا

(. در وا و داینرت اوییا و 2118 5داینر-کنند )داینر و بننواهایراد دی ر انز  را بت  ا

( دریایتند که روابط اجتمااا خو  2118داینر ) -( و داینر و بننواه2111) 2کوکاه

ریع تبننا کرده و احتماال  لمبلزینتا ذهنا ایراد را در همه کیورها   ورد  طاکیه پنش

 بننا کننده رضایت از زادگا است.نبو بلزینتا شخص و بلتریع پنش 

ا  دی ر  وثر بر ش ویایا اانا  بر بنا  دیدگاه ایراد  صاحبه شوادهت اا ت واسطه

هایا  ااند: ها به صورت ابارتها  شخصنتا است. ایع برداشت در  صاحبهویژگا

اقش  پذیر اوآور  و  نئوکنتپذیر ت خال نتت ها  شخصنتا همچو  تجربهویژگا»

به  داد. شواهدها  ایراد خود را ایا   ادر صحبت »داراد  لما در یرآیند ش ویایا اانا  

کند ننا  ابپذیر  بلزینتا یرد را پنشدست آ ده انز حاکا از آاند که ویژگا  نئوکنت

جدید به جا   ها پذیر  و آز ود  شنوه(.  زکو هم  نئوکنت5183)جوشع کو و رست ارت 

گ و دااد )توباسنها  راحت و ا ع را برا  رسند  به خودش ویایا الزم  اچنبند  به راه

( ایا  داد که 2118) 1(. االوه بر ایعت یراتحلنت استنتت اسمنت و شاکتز5335 نلرت 

 ند.کدرصد از واریااس بلزینتا رواایناختا را تبننع  ا 31تا  13ها  شخصنتا ویژگا

-ا ت به ارایه راهراهبردها   ورد اظر در اظریه ز ننه: ای مربوط به پديدهراهبرده

به ابارت دی ر هدف راهبردها اداره ؛  ورد  طاکیه اشاره دارد هایا برا   واجله با پدیدهحت

برخوردت به ااجام رسااد  و حناسنت ایا  داد  انبت به پدیده است )استراوه  کرد ت احوه

ا  گااهحاضر راهبردها  سه (. در  طاکیه511ت ص 5181ترجمه  حمد ت ت 5331و کوربنعت 

خود ختار   -2. خودآگاها و خود دیریتا -5شود. ایع راهبردها ابارتند از: پنینلاد  ا

 )درگنر شد (. 4سخت وشا و  یروکنت -1و تنلط  حنطا. 

                                                 
1. Biswas-Diener 

2. Oishi & Lucas 

3. Steel, Schmidt & Shultz 

4. engagement 
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ا  لننهب ش ویایا یگ  فلوم چندبید  است که برا  رسند  به آ  الزم است ترکن 

ها  اها و شاینت از اوا ت یرد  و  حنطا به کارگریته شود. بدیع  نظور کن   لارت

ایع  ها  یرد در بنتر  حنط ضرور  است. به کار گریتعالزم برا  استفاده بلننه از پتااننت

 ها در امت به یرد کمگ کند تا  ننر خود به سمت ش ویایا را هموار اماید.شاینت ا

ها و اقا  ل ایع است که یردت خودآگاها خو  و د نقا از خودت تواامند راهبرد او

ضیفش داشته و بتوااد به خوبا خود را  دیریت کند و برا  املناتا کرد  ش ویایا خودت 

ه راه و کند تا اقیبراا ه ریز  اماید. در وا و شاینت اِ  دیریت خود به اانا  کمگ  ا

ده و  ینارهایا را برا  ارزیابا براا ه یراهم سازد.  زکو انز براا ه ش ویایا خود را ترسنم کر

هات ات ضیفهبننااه از تواامند ی ا از شرو  الزم برا  تحقق خودش ویایا را شناخت وا و

(. در صورت تحقق ایع ا رت گام 5335دااد )توباسنگ و  نلرت ها  خود  اها و بد خوبا

 .اول در  ننر ش ویایا هموار خواهد شد

که استقالل و توااایا اینتادگا در  قابت ییارها   راهبرد دوم به ایع ا ته اشاره دارد

ه ها   وجود در  حنط بلرشود که یرد بتوااد از یرصت حنطا و  دیریت  حنط  وج   ا

ها بردار  الزم را بیمت آورده و در  قابت تلدیدات  حنطا  وجود به خوبا  قاو ت و یا آ 

اد )رایفت اایع اناصر در اک و  بلزینتا رایف انز  ورد تتکند  رار گریته سازد.را  رتفو 

5383.) 

راهبرد سوم ااظر بر سخت وشا و  یروکنت )درگنرشد ( است. در یرآیند ش ویایا 

ر ها  قابله امود. برا  ترننباینت با آ گر  تیدد  وجود داراد که  ااانا ت اوا ت  داخله

د  و تالش و سخت وشا الزم است.  یروکنت با  نت به جریا  داشتع ایع شرایطت درگنرش

بخش تافنه کذشود. جریا  داشتع حاکتا از ترب شد  کا ت در یگ ییاکنتِ یا یخص  ا

است. تاکبا  یروکنت اواا تمرکز بننار امنق است که یرد احناه گذشت ز ا  را از دست 

(.  یروکنت 2151سن زاتمنلاکا و ااکا ورات کند )داده و تا باالتریع حد ظرینتش کار  ا

( در  دل ش ویایا  وسوم به 2155ها   ورد تتکند سلن مع )همچننع ی ا از  وکفه

PERMA زکو انز  یتقد است که  دم گذاشتع در جاده طالیا خودش ویایا باشد.  ا 

 (.5335 نتلزم سخت وشا است )توباسنگ و  نلرت 
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ه باینت از هر یگ از راهبردها  یوب بقق ش ویایا  اا ته  لم ایع است که برا  تح

 احو  قتضا استفاده گردد.

هایا که برا   قابله یا  دیریت کرد  پدیده صورت ها و واکنشکنش: پیامدها

ت ترجمه  حمد ت 5331گنردت پنا دهایا را در پا خواهد داشت )استراوه و کوربنعت  ا

ش ویایا تحقق یابد یا به ابارت دی ر یرآیند (. در شرایطا که اا نزه 517ت ص 5181

 ورداظر به خوبا طا شود پنا د آ  رسند  اانا  به ش ویایا است. بدیع  ینا که یرد 

ها  خود را  حقق ساخته و به سطح امل رد بلننه اانااا دست یایته است. در وا و پتااننت

ر زادگا از خود را برآورده رسد و هم ااتظااانا  ش ویا هم به خواسته خود از زادگا  ا

 سازد. ا

باشد. ول  اآوردها   قبدهنده ایع ش ویایات پنیریت یا دستاوکنع  وکفه کلا تی نت

ا  خوبا هها  تحصنلات شرلا و ا تصاد  به پنیریتبدیع  ینا که یرد ش ویا در ز ننه

ش ویایا اانا  (ت پنیریت ی ا از اوا ت اصلا 2155اائت گردیده است. به باور سلن مع )

ا  هدهد. االوه بر ایعت هم به دکنت اا نزه ش ویایا  وجود و هم ویژگارا تی نت  ا

ها  شخصنتا  وثر در ش ویایا از آ  یاد شدت ا  که در بخش ویژگاخال ااه و اوآورااه

ها  تحصنلات اجتمااا و... دارا  یرد ش ویا در حوزه امل رد خود  وکد بوده و در ز ننه

گواه که یراا ت ها   ختص به خود است. اانا  ش ویا باید هما دات و اوآور توکن

ها  ذاتا خود برا  ایزود  یگ چنز (  یتقداد از تواامند 2112( و سلن مع )5313)

 نحصر به یرد به جلا  و یا اثرگذار  بر اییاء و تنلنم دااشت ایزایش  درت یا ارتقاء ان ا 

( هم  وکدبود  را ساختع زادگا بلتر برا  2111ی نو  )در جلا  استفاده کند. یردر

 دااد.پذیر  ریتار   اامت و اایطاف -ها  آیندهت گنترش خزااه ی رانت

دهنده ش ویایات  یارکت اجتمااا است. یرد ش ویا االوه دو نع  وکفه اصلا تی نت 

 یه بلزینتاا  با جا یه داشته و در جلت توسبر دستاوردها  یرد ت  یارکت سازاده

کند ا  ریتار  ا (. و  همچننع به گواه 2151اماید )داینر و هم ارا ت دی را  تالش  ا

(. در وا و  یارکت 2112که  حبوبنت و پذیرش اجتمااا را به دابال خواهد داشت )کنزت 

اجتماااِ سازاده بخیا از ااتظار  است که زادگا از اانا  دارد و یرد ش ویا ایع ااتظار را 
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برآورده ساخته است. ایع اا ت  لمتریع وجه تمایز اانا  ش ویا از یرد  ویق )در  ینا  اام 

 ا  آ ( است.و  حاوره

سو نع  وکفه اصلا ش ویایات احناه رضایت و شادکا ا است. یرد ش ویا از امل رد 

( 2111) و داینر 5ت کننگو زادگا خود راضا است و احناه شاد ااا دارد. کنوبو نرس ا

ید که هم آکنند که ارتبا  بنع شادکا ا و  ویقنت به ایع دکنت به وجود  اپنینلاد  ا

-شود و هم هنجا   ثبت  وجبات  ویقنت ایراد را یراهم  ا ویقنت بااث شاد  ایراد  ا

( ایا  داداد که  یروکنت و  ینا در 2111ت پارک و سلن مع )2آورد. همچننع پنترسو 

یع پژوهش به انوا  اوا ت اثرگذار بر ش ویایا  طر  گردیداد( به طور زادگا )که در ا

 کنند.بننا  اجداگااه رضایت از زادگا را پنش

-توا  اتنجه گریت که بر اساه دیدگاه رواایناسا   تخصصِ شرکتدر  جمو ت  ا

 نزه ا ر ت ااکننده در ایع تحقنقت اوا ت اثرگذار بر ش ویایا اانا  ابارت از تایت

ا  هیرهن ات هنجا   ثبتت روابط  ثبتت ویژگا - حنطا -ش ویایات شرایط اجتمااا

ترکن  و  باشند که در صورت ا هاپذیر ( و شاینت اپذیر ت  نئوکنتتجربه) اتنشخص

ات  تی ت از پنیریت/دستووردت  یارکت اجتماا) یاش ویاها و و  پدیده تیا ت  ناس  آ 

انا  اااتظار است. بدیلا است که و و  ایع پدیدهت برا  احناه رضایت/ شادکا ا(  ابت 

 شود.در حال رشد پنا د  بننار  ثبت و  طلو  تلقا  ا

ود  اجتمااا بو ات تاحد -اتایج ایع پژوهشت با در اظر گریتع شرایط خاص یرهن ا

ا ها  به دست آ ده با  که برخا  وکفهها   بلا همخوا  است. به گواهبا اتایج پژوهش

( برا  ایراد خودش ویا  ائت است ) ااند پذیرش خود و دی را ت 5172هایا که  زکو )ویژگا

(  بتنا بر 2111خود ختار ت روابط بنع یرد ت خال نت( و اناصر ش ویایا یردری نو  )

 ها  حاصت از ایع پژوهشباشد.  وکفهها  اجتمااا  یابه  ا وکدبود  و استفاده از سر ایه

( شا ت خود ختار ت تنلط  حنطات 5383د بلزینتا رواایناختا رایف )همچننع شش بی

رشد شخصات روابط  ثبتت هدف در زادگات پذیرش خود و سه اناز اساسا رواایناختا 

                                                 
1. Lyubomirsky & King 

2. Peterson 
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( اام از خود ختار ت شاینت ا و روابط و 2115) ادسگر  ریا  و در اظریه خودتیننع

( را در بر 2112بلزینتا اجتمااا کنز ) ها  بلزینتا هنجااات بلزینتا رواایناختا و وکفه

ها  بلزینتا ذهنا داینر  یتمت بر هدف در زادگات ها  وکفهگنرد. به االوهت ایع یایته ا

 را  بننا و  یارکت در بلزینتا دیروابط  ثبتت درگنر ت شاینت ات ازت افست خوش

را  PERMA دل  گااه ش ویایا سلن مع در ( و اناصرِ پنج 2151)داینر و هم ارا ت 

 دهند.هم  ورد تتیند  رار  ا

ا  هها  ذکرشده در باال امدتا به ارائه  وکفها ته حائز اهمنت ایع است که پژوهش

 نگ اوا ت  ابنع ایع اوا ت و تفبلزینتا یا ش ویایا پرداخته و به یرآیند یا تیا الت یا

وهش نابرایع وجه ا تناز اتایج پژب؛ ااددهنده از اوا ت اثرگذار توجه چندااا اداشتهتی نت

ها   یابهت طراحا  دکا برا  یرآیند ش ویایا اانا  است که حاضر در  قاینه با پژوهش

ویایا را دهنده ش ها  تی نتگر و  وکفهکننده یا  داخلهسازت تنلنتاوا ت اثرگذارت ز ننه

سه روی رد  طر  در ش ویایا اانا  االوه بر ایعت  دل حاضر اماید. به تف نگ ارائه  ا

شا ت احناه رضایتت امل رد خو  و بلزینتا اجتمااا را تلفنق و اک و  جا یا از 

ل ا  اساسا برا  طراحا  دتوااد به انوا  پایهایع اتایج  اش ویایا ارائه اموده است. 

تنریو  نلنت وا  برا  تها   داخلهگنر  ش ویایا و انز تدویع براا هساختار  و اادازه

 ش ویایا ایراد  د  اظر  رار گنرد.

ها  ایع پژوهشت  فلوم جدید  تحت انوا  اا نزه ش ویایا را پنینلاد همچننع یایته

مایت ها  ااطفا انبت به ش ویایا یا تدهنده ایع  فلومت گرایشها  تی نتاماید.  وکفه ا

یرد ( و  ها به ااتظارات و خواسته رد  )رسند به ارائه امل رد بلننه اانااا هم در سطح ی

ازه و ایع سگنرد. آز ایش تجربا تحقق ااتظارات اجتمااا از یرد( را دربر ا) ااجتمااهم 

 ها  آتا  ورد  دا ه  رار داد.توا  در پژوهشاقش آ  در ش ویایا اانا  را انز  ا

وضو  ها  کایا با  ها  پژوهش حاضرت یقدا  ااجام پژوهشاز جمله  حدودیت

ا ها و پژوهی را   ربوطه را بش ویایا در ایرا  بود که دسترسا به اتایج ایع پژوهش

ساخت. همچننع از آاجایا که امواه پژوهش حاضر صریا از  حدودیت  واجه  ا
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شود نلاد  ابنابرایع پنی؛ گرددپذیر  اتایج  حدود  ارواایناسا  تی نت شده استت تیمنم

 تر   ورد بررسا  رار گنراد.ها   تنو امواهها  بید  در پژوهش
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