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 مقدمه 

 

                                                                                   شناسی جدید سعی دارد توجه خود را صرفا  به مشکالت روانی معطوف نساازند و بیشاتر بار    روان

در  1 مثبات نگار  شناسای    همزمان باا گساترش جنابو روان   . مثبت زندگی تاکید کندهای  جنبه

ساازش  هاای   مثبت و نیرومنادی های  مثبت، تجربههای  اخیر روی آوردن به کنو وریهای  دهه

در حاال  ای  و غیاره باه باور فزایناده     شاو  ببعای  ، شاادکامی ، خوش بینی: مانند یافته انسانی

را انتظار وقوع بینی  خوش محققان. ( 2005، 2استین، پارک و پیترسون )سلیگمن، گسترش است

 را در شایوه ای بینای   خاوش  (1990ماارتین سالیگمن )  . دانند می اتفاق خوب و مثبت در آینده

از منظر هاوش  . کنند می خود را برای خودشان تعریفهای  و شکستها  داند که افراد، موفقیت می

که افراد را در برابر رویادادهای ساخت زنادگی، نومیادی، بای      نگرشی است بینی  خوش هیجانی،

 کند و با کارکرد مثبت و سازگاری در زنادگی رابطاه مساتقیا دارد    می تفاوتی و افسردگی مقاوم

یکی از خصوصیات مثبت انساان اسات   بینی  . خوش(2005، )سلیگمن، استین، پارک و پیترسون

و علوم اجتمااعی باه خاود جلاد کارده      شناسی   نرا در رواای  که بی دو دهه گذشته توجه ویژه

                                                                             به مواردی اشاره دارد که در آن معموال  پیامدهای مثبت ماورد انتظارناد و ایان    بینی  . خوشاست

و به باور کلای،   بینی  . خوششوند می پیامدها به عنوان عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته

گذارناد )سالیگمن،    مای  ی انسان تاثیر زیاادی باورهای مثبت بر بیماری و سالمت روانی و جسمان

 خود را در زندگی قابال جباران  های  افراد خوش بین شکست. ( 2005، استین، پارک و پیترسون

یابند در حالی که افراد بدبین معماوال دااار اضاطراب     می دانند و خود را بر تغییر شرایط توانا می

 تحقیقاات نشاان  . خوشاایندی در راه اسات   انتظاری هستند و همواره نگران هستند که حادثه نا

دهند که افراد خوش بین به بور کلی کارایی بیشتری در زندگی فردی و اجتماعی خود دارند  می

، از افراد بدبین هستند )سلیگمن، اساتین، پاارک و پیترساون   تر  و از لحاظ جسمی و ذهنی سالا

2005.) 
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