مجموعه کارگاههای «بهسوی شکوفایی در بستر روانشناسی مثبت»

 -1پایداری (:)Grit

قدرت اشتیاق و پشتکار
ِ
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امیر پهلونژاد
کوچ زندگی و
سازمانی؛ مشاور

روانشناسی مثبت و
نیکزیستی

قدرت اشتیاق و پشتکار
اهداف و دستآوردهای کارگاه پایداری (:)Grit
ِ

پایــداری یعنــی متعهــد شــدن بــه چیــزی کــه انــگار ماموریــت زندگــی
ماســت ،و داشــتن اشــتیاق و عشــق کامــل بــرای آن کار؛ یعنــی دوبــاره
بهپاخاســتن پــس از آنکــه بــه زمیــن خوردهایــم.
هــدف از ایــن کارگاه جدیــد ،آشــنایی مخاطبیــن بــا یکــی از مهمتریــن
توانمندیهــای منشــی اســت« .پایــداری» بیشــتر از بهرههوشــی یــا
توانمندیهــای درونــی ،در شــکلگیری موفقیتهــای زندگــی ،کار راهــه
حرفــهای و موفقیــت تحصیلــی نقــش دارد .همــه توانمندیهــای منشــی
(بهطــور مثــال :همدلــی ،صداقــت ،مهربانــی ،شــیوه نگــرش پویــا،
کنجــکاوی) شــیوهای از بــودن،احســاس کــردن و انجــام دادن هســتند
کــه بــرای مــا و دیگــران خــوب هســتند .ایــن توانمندیهای منشــی در کل

سرفصلهای کارگاه

بخش اول :نگاهی اجمالی به منش

• تئوری منش
• انگیزه
• اقدام

منش پایداری
بخش دوم:
ِ

• تاریخچه پایداری
• فضای خالی بین استعداد و دست آورد
• مولفههای پایداری (عالقه ،مقصود ،پیشرفت روزانه ،امید)

بخش سوم :ایجاد و توسعه پایداری از درون به بیرون

• ایجاد عالقه
• کشف مقصود
• تمرین خودخواسته و آگاهانه
• شیوه نگرش پویا

بخش چهارم :ایجاد و توسعه پایداری از بیرون به درون

• فرزندپروری و والدگری بمنظور پرورش پایداری
• حوزهها و عرصههای یادگیری پایداری
• فرهنگ پایداری

ایــن امــکان و توانایــی را بــرای مــا ایجــاد میکننــد تــا زندگــی خوبی داشــته
باشــیم و بــه شــیوهای مثبــت در زندگــی ســایر انســانها ســهم و نقــش
داشــته باشــیم .شــرکتکنندگان در ایــن دوره بــا اهمیــت منــش و ایجــاد
و توســعه آن در رســیدن بــه یــک زندگــی رضایتبخــش آشــنا میشــوند،
و بــا نقــش آن در افزایــش بهزیســتی و شــادمانی خــود بیشــتر آشــنا
میشــوند .شــرکتکنندگان بــا مولفههــای ایجــاد کننــده «پایــداری» آشــنا
شــده و میآموزنــد چگونــه آنهــا را ایجــاد و بیشــتر کننــد .شــرکتکنندگان
همچنیــن بــا کمــک پرسشــنامه «پایــداری»میــزان «پایــداری» خــود را
میســنجند .شــرکتکنندگان بــا شــیوه ایجــاد ایــن منــش در فرزنــدان یــا
شاگردانشــان نیــز آشــنا میشــوند.
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