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 روان و مرضوی  شرايط بر بیشترشناسان  روان تمرکز، دوم جهانی جنگ از بعد و قبلهای  سال در

 بوه  تمايول  1960 سوال  در موازلو  نظريوه  و گرايوی  انسان مکتب ظهور با اما .است بوده نادرستی

 کردنود  سعی زيادی محققان .گرفت فزونی هب رو انسان وجودی مثبتهای  جنبه درباره تحقیقات

 انجمون  رياست سلیگمن که زمانی از خصوص به .دهند قرار ارزيابی مورد را مثبتهای  جنبه اين

 بیشوتر  انسوان  وجوودی  مثبوت های  جنبه زمینه در پژوهش، گرفت عهده به را امريکا روانشناسی

 مهوم  اهوداف  از (.2012، لیگمنسو  از نقول  به ؛1988، همکاران و سلیگمن) شد واقع توجه مورد

 و کشواورزی ) است بوده انسانیهای  قابلیت شکوفاسازی به کمک "گرا مثبت روانشناسی" مکتب

 (.1391، يوسفی

 سوالمت  .اسوت  روانشوناختی  سوالمت  سوازه  گرا مثبت روانشناسی در مهمهای  سازه از يکی 

 بعود  دو شوامل  عواطفی مؤلفه  .باشد می "شناختی" و "عاطفی" کلیمؤلفه  دو دارای روانشناختی

 از رضوايتمندی "، شوناختی مؤلفوه   و اسوت  "منفوی  عواطوف  نداشتن" و "مثبت عواطف داشتن"

 زنودگی  کیفیوت  موورد  در شناختی قضاوت عنوان به زندگی از رضايت .شود می شامل را "زندگی

، ديگور  عبارت به (.1391، خیر و ملتفت ؛2000، دينر) است شده تعريف خاص و عام طور به فرد

 (1386، زکوی ) پژوهشوگران  برخوی  نظر از که است زندگی از فرد کلی قضاوت زندگی از رضايت

 سوط   میوان  شوکاف  هرچوه  .اسوت  او فعلی عینی وضعیت و شخص آرزوهای میان توازن بازتاب

هوا   انسوان  درونی رضايت. يابد می کاهش او رضايت، شود بیشتر وی عینی وضعیت و فرد آرزوهای

 میوزان  و( 2006، الوويس  و هوبنر، فانک) گیرد می نشات سازشی منابع و اجتماعی، فردی رشد از

 از رضوايت  بوا  متعوددی  عوامل(. 2005، هوبنر و پارک) است متفاوت مختلفهای  فرهنگ در آن

 ؛(1393، بلچینوو  و آقابابوايی ) شخصیتهای  ويژگی به توان می جمله آن از که دارد رابطه زندگی

، جوکوار ) هیجوانی  هوش وآوری  تاب ؛(2014، اسپوسیتو و کامفیلد) ادیاقتص -اجتماعی وضعیت

 بوا  زنودگی  از رضايت و هیجانی هوش بین رابطه بررسی به حاضر پژوهش لذا. کرد اشاره( 1386

 .پردازد آوری می تاب و عاطفی تعادلای  واسطه نقش برتأکید 

 


