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 مقدمه
 

                 ، رضایت از زندگی                                             حمایت اجتماعی ادراک شده بر وضعیت جسمی، روانی

                                                           های مختلف کیفیت زندگی افراد اثرات زیادی دارد و به عنوان یک         و جنبه

                                                                       عامل تعدیل کننده مؤثر در مقابلهه و سهازگاری بها شهرایط اسهترس زای      

    .                    زندگی شناخته شده است

                                                                  در مطالعات موجود در این زمینهه، حمایهت اجتمهاعی بهه دو صهورت      

      .    گیرد                     مورد مطالعه قرار می  2   شده         و ادراک  1                        حمایت اجتماعی دریافت شده

                  ههای کسهش شهده                                                  در حمایت اجتماعی دریافت شده، میهزان حمایهت  

    .                       توسط فرد مورد تأکید است

                          ههای فهرد از در دسهترس                                             در حمایت اجتماعی ادراک شهده، ارزیهابی    

      .   شود                                       ها درمواقع ضروری و مورد نیاز بررسی می            بودن حمایت

                                ه حمایهت از دیهدگاه ارزیهابی                                     مفهوم حمایت اجتماعی ادراک شده به   

                                          نظریهه پهردازان ایهن حهوزه بهر ایهن          .                               شناختی فرد از روابطش اشاره دارد

                                                                   باورندکه تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایت اجتمهاعی محسهو    

                                              هها را بهه عنهوان یهک منبهع در دسهترس و                                  شود؛ مگر اینکهه فهرد آن       نمی

  . (    2003   ،3                                         مناسش برای رفع نیازهایش ارزیابی کند )کالرا

                                                           
1
 Revised 

2
 Perceived 

3
 Clara 



                                                   ( بحثی را مطرح کرد که روانشناسی متمایل است تا بهر      1955       مازلو )  

                                   وی پیشنهاد کهرد کهه ایهن رشهته        .                                 نیمه تاریک توانایی هایش تمرکز کند

                                  مثهل رشهد، رضهایت، خوشهبینی و            ههایی                                باید متعادل تر شود و بر حوضه

   یس  ئ               چندین سال پیش ر   .                    های انسانی تمرکز کند                      واقعیت دادن به ظرفیت

                                                                        مههن روانشنانسههی آمریکهها و روانشههناس و محقههق بلنههد آوازه مههارتین     انج

                                                                   سلیگمن، به طور فعاالنه جنبش روانشناسی مثبت نگر را بهه راه انهداخت   

                                                     او شاخه روانشناسی مثبت نگر را بهه راه انهداخت تها       . (    1998  ، 1       )سلیگمن

           دهد افراد،              که اجازه می     هایی                         های علمی و کشف توانایی                 برای مطالعه روش

                                                     ها و جوامع پیشرفت کنند و به موفقیت نائل آیند، به کار             ها، سازمان      گروه

                           ، به نقل از دیانهت نسهش،       2000                                   گرفته شود )سلیگمن و سیگزنت مبهالی، 

    . (    1393                جاویدی و بقولی، 

                                      ها پیش از آن نه تنها با بر عهده گرفتن                            اگر چه روانشناسی مدرن سال

                   ناسهایی و گسهترش                                                          کمک بهه افهراد مشهکل دار آ هاز شهده بهود بلکهه ش       

                        اما در تمام این سهالها     .                                        ها و نیروهای نوع بشر نیز از وظایف آن بود         توانایی

                                                                    واقعا همه توجهات به بخش اول ههدف روانشناسهی مهدرن یعنهی درمهان      

       ؛ بهه      2007                                                     های روانی اختصاص یافته بود )لوتانز، یوسف و آوولیهو،          بیماری

                      واقع روانشناسی مثبهت     در    . (    1393                                  نقل از دیانت نسش، جاویدی و بقولی، 

         ( عالقهه  3              و بدکارکردی ها 2                         های افراد )نسبت به ضعف ها                 نگر به نیرومندی

                                                                          مند است و اینکه چطهور آنهها میتواننهد رشهد و پیشهرفت داشهته باشهند        
                                                           

1
 Seligman  

2
 weaknesses 

3
 dysfunctions 



            ( این تغییر     1998                در واقع سلیگمن )   .                                )نبست به ثابت بودن و درجا ماندن(

       هها و               هها، ضهعف                                                            جهت را ایجهاد کهرد تها تمرکهز کها   بهر بهدکارکردی        

       هها و                                                                       بیماریهای روانی انسان برداشته شود و به جهای آن نیروهها، توانهایی   

       ؛ بهه      2007                                                           کمال انسان در کانون توجه قرار گیرند)لوتانز، یوسف و آوولیو، 

             هههای اخیههر           در سههال   . (    1393                                             نقههل از دیانههت نسههش، جاویههدی و بقههولی،  

                    ناسهی مثبهت گهرا                                                های پیرامون رهبری و مدیریت با الهام از روانش        دیدگاه

                                                                 دستخوش تغییرات جالش توجهی در هر دو عرصه نظریهه و کهاربرد شهده    

     ً                                                        اخیراً سارا لوئیس، یکی از متخصصان و اساتید برجسته روانشناسهی     .   است

                                                                       مثبت گرا در کار تالش کرده با دیدگاهی روشهنگرایانه، دقیهق و فنهی بهه     

        دیریت و                                                           یکپارچه سازی دانش نوظهور روانشناسی مثبت گرا و مفهاهیم مه  

    .             رهبری بپردازد

                                                          های حمایت اجتماعی ادراک شده نیز بر ارزیهابی روانشهناختی          مقیاس

                                                                 مثل سرمایه روانشناختی و ارزیابی شناختی فرد از محیطش و روابطهش و  

                                                              سطح اطمینان فرد به اینکه در صورت لزوم کمک و حمایهت دردسهترس   

  .(2010، 1متمرکز هستند )گوالشیت          خواهد بود 

                                                           
1
 Gülaçt 





 


