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چکیده
یکی از مهم ترین تحوالت در روانشناسی معاصر جنبش روانشناسی مثبت به رهبری مارتین سلیگمن می باشد .این
جنبش موجب شد تمرکز علم روانشناسی از آسیب شناسی روانی به سوی موضوعات مثبت مانند شادی ،سالمت
ذهن ،عواطف مثبت ،معنویت ،خالقیت و فضایل اخالقی سوق داده شود.
ارزیابی از وضعیت روانشناسی جهانی موجب شد سلیگمن متوجه ناسازگاری مدل پزشکی در روانشناسی شود و
مدل روانشناسی مثبت را به عنوان مدل کارآمد برای کمال و تعالی انسان ارائه دهد .جنبش روانشناسی مثبت به تضاد
دیرینه روانشناسی و دین خاتمه داد و موجب بازگشت به معنویت در روانشناسی شد.
این رویکرد در سه بعد نظری ،پژوهش و کاربرد در حال پیشرفت است .از جنبش روانشناسی مثبت می توان درس
های مهمی را برای تحول روانشناسی در ایران آموخت .از جمله این درس ها این است که ارزیابی واقع بینانه ای از
وضعیت روانشناسی در ایران انجام شود .در زمینه های پیوند فرهنگ اسالمی و علم روانشناسی مد نظر روانشناسان
ایرانی قرار گیرد .تحول در روانشناسی در ایران نیز باید با توجه به سه بعد مبانی نظری ،جنبه های پژوهشی و جنبه
های کاربردی انجام شود تا منجر به تولید علم شده و وضعیت روانشناختی در ایران را ارتقاء دهد.
کلید واژه :روانشناسی مثبت ،تحول در روانشناسی ،فرهنگ اسالمی
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شاید مهم ترین رویداد در روانشناسی جدید ،جنبش روانشناسی مثبت ،به رهبری مارتین سلیگمن استاد برجسته
دانشگاه پنسیلوانیای امریکا و رییس انجمن روانشناسی امریکا و رییس پیشین انجمن روانشناسی آمریکا باشد .در
برخوردی که بین او و دختر  5ساله اش نیکی روی داد او متوجه شد تمرکز عمده روانشناسی قرن بیستم روی نقاط
ضعف ،عیب ها ،آسیب ها و ترمیم آسیب ها بوده است و از توجه به توانایی ها ،و توانمندیهای انسان برای رشد و
کمال غفلت شده است .سلیگمن پیشنهاد کرده است که روانشناسی نباید خود را به دیدگاه آسیب شناسانه محدود
کند ،بلکه باید به نیمه مثبت انسان نیز توجه نماید و از تمام امکانات فردی و اجتماعی برای ارتقاء سالمت ذهنی
انسان استفاده شود.
یکی از منابع مهم کمال و سعادت انسان معنویت است که در طول قرن بیستم توسط اکثر روانشناسان نادیده گرفته
شد یا بطور منفی گرایانه از حوزه مطالعات روانشناسی کنار گذاشته شد .در حالی که مطالعات روز افزون حاکی از
آن بودند که بر خالف ادعای برخی از روانشناسان که گرایش های معنوی را مانع سالمت روانی انسان می
دانستند ،بطور فزاینده آشکار شد که گرایش های معنوی نقش اساسی در پیشگیری از اختالالت روانی شایع روانی
مانند افسردگی ،اضطراب ،اعتیاد ،مشکالت خانوادگی و زناشویی دارند .سازمان بهداشت جهانی نیز توصیه کرد ه
است که در تعریف انسان الزم است به جنبه معنوی نیز توجه شود .یکی از اهداف این مطالعه این است که به
اندیشمندان حوزه و دانشگاه کشورمان نشان داده شود که گرایش به مطالعات منوی در غرب چقدر جدی و اساسی
است .به امید این که در میهن اسالمی ما نیز مطالعات معنوی جدی گرفته شود و دانشجویان وطالب دینی ترغیب
شوند که مطالعات اساسی در این زمینه را به موازات مطالعاتی که در دانشگاههای معتبر جهان انجام می شود اغا
نمایند .برای این کار الزم است که میرث معنوی خود را به گونه ای روشمند و متناسب با مقتضیات زمان به نسل
جوان خود منتل نماییم .بعد از آنکه در سال  4991مارتین سلیگمن به عنوان رییس انجمن روانشناسی امریکا انتخاب
شد به ارزیابی وضعیت روانشناسی جهانی پرداخت و متوج شد که علیرغم پیشرفت های علمی در زمینه آسیب
شناسی روانی از توجه به توانمندی های انسان غفلت شده است .او تقلید از الگوی پزشکی در روانشناسی را نقطه
ضعف علم روانشناسی اعالم کرد و اضافه کرد که الگوی روانشناسی باید اصالح شود .به این منظور جنبش
روانشناسی مثبت را پیشنهاد کرد اما نه به عنوان جایگزین آسیب شناسی روانی بلکه به عنوان مکمل آسیب شناسی
روانی .به نظر او همان طور که می توان یک نظام تشخیصی آماری برای اختالالت روانی ایجاد کرد(انجمن
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روانپزشکی امریکا )0222،به موازات آن می توان نظامی برای طبقه بندی توانمندیهای انسان ارائه نمود .به نظر او
مدل روانشناسی نباید به این امر بسنده کند که انسان منهای یک را به صفر برساند ،بلکه باید برای تعالی و کمال
انسان برنامه داشته باشد .سلیگمن( )0225اشاره کرده است که بعد از جنگ جهانی دوم روانشناسی به صورت علمی
درآمد که به طور عمده اختصاص به شفابخشی 4داشت و با استفاده از الگوی پزشکی تنها بر آسیب شناسی روانی
تمرکز یافت .این توجه انحصاری با آسیب شناسی ،موجب غفلت از این شد که تحقق توانایی ها مهم ترین سالح
کارآمد در درمان است.
هدف روانشناسی مثبت این است که در نظام روانشناسی جهان تحول بوجود آورد و توجه صرف به ترمیم بدترین
چیزها را به سوی بهترین کیفیت ها در زندگی تغییر دهد .به این منظور شکوفایی توانمندی ها باید در صف مقدم
درمان و پیشگیری قرار گیرد .موضوع روانشناسی مثبت مربوط می شود به تجارب مثبت مانند سالمت ذهن،0
رضایت از زندگی ،شور و شوق  ،شادی در حال ،درک کارآمد از آینده که شامل خوش بینی ،امید و ایمان می
شود.در سطح فردی به ویژگیهای شخصی مانند مهرورزی ،تعهد ،1شجاعت  ،مهارت های بین فردی ،زیبایی
دوستی ،5پشتکار  ،بخشش  ،اصالت  ،آینده نگری 9و خردورزی 42می شود .در سطح گروهی به فضائل شهروندی
مانند احساس مسئولیت ،مهرورزی،44ایثار ،40ادب  ،4اعتدال ،41مدارا 45و اخالق کاری  4مربوط می شود .در مورد
تربیت کودک سلیگمن معتقد است تربیت کودکان چیزی بیش از اصالح اشباهات آنان است و به شکوفا نمودن
استعدادهای آنها مربوط می شود .او پس از تجربه ای که با دختر  5ساله اش دشت نوعی انقالب درونی برای او
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بوجود می آید و متوجه ضرورت تحول در روانشناسی می شود .به نظر سلیگمن قبل از جنگ جهانی دوم ،
روانشناسی سه زمان داشت
 -4درمان بیماریهای روانی
 -0بهبود زندگی دیگران
 شناسایی و پرورش استعدادهابعد از جنگ جهانی دوم اگرچه پیشرفت های زیادی در زمینه اختالالت روانی حاصل شد اما روانشناسی از دو
رسالت دیگر خود غافل ماند .در واقع روانشناسی به صورت یک رشته فرعی از مشاغل بهداشتی درآمد و به گونه
ای قربانی شد .نگرش به انسان به صورت موجودی منفعل بود .یکی از نظریه های اساسی روانشناسی این بود که
عوامل محیطی موجب شکل گیری رفتار انسان می شود .نظریه رایج دیگر این بود که وضعیت روانی انسان ناشی از
تعارض های مدل های اولیه کودکی است .پژوهش های روانشناسی به طور عمده روی بخش درمان اختالالت
روانی متمرکز شدند .پژوهش های متعددی در زمینه انواع اختالالت روانی انجام گرفت .مانند طالق ،سوء استفاده
های جسمی و جنسی ،ترمیم آسیب ها ،عادت های آسیب زا ،عوامل آسیب زای کودکی و آسیب های مغزی و
نظایر ،در حالی که روانشناسی تنها مطالعه بیماری و ضعف وآسیب نیست .بلکه باید شامل مطالعه توانمندی ها و
فضائل 4نیز بشود .درمان تنها درست کردن نادرست نیست بلکه شامل ساختن و سازندگی  ،خالقیت و نوآوری نیز
می شود .روانشناسی تنها محدود به بیماری و سالمت نیست بلکه شامل کار ،تحصیل ،عشق ،رشد ،تعالی و
خردورزی نیز می شود .روانشناسی مثبت تنها یک آرمان گرایی نیست که فقط تکیه بر آرمان و آرزو کند یا به گونه
ای خودفریبی کند ،بلکه رویکرد علمی است که بهترین روش های علمی برای تحقق مسائل منحصربفرد انسانی
استفاده می کند(سلیگمن .)0225،به نظر سلیگمن الگوی پزشکی در  52سال گذشته کمکی به پیشگیری از
اختالالت روانی نکرده است .زیرا پیشگیری به طور عمده مبتنی بر دیدگاهی متمرکز بر نقاط قوت است نه فقط
اصالح نقاط ضعف.
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- virtue

در روانشناسی مثبت فرض بر این است که توانایی هایی در انسان وجود دارند مانند شجاعت ،آینده نگری ،خوش
بینی ،ایمان ،امید و پشتکارکه به عنوان سپر 4علیه بیماریهای روانی عمل می کنند .سلیگمن نشان داده است که به
عنوان مثال خوش بینی آموخته شده از افسردگی و اضطراب در کودکان و بزرگساالن پیشگیری می کند .در این
زمینه به جای اینکه فقط به ترمیم آسیب پرداخته شود ،توانمندیها نیز شکوفا می شوند .مثال دیگر این است که اگر
قرار است از سوء مصرف مواد در نوجوانان پیشگیری شود ،راه موثر آن اصالح و ترمیم آسیب نیست بلکه شامل
شناسایی و فعال سازی توانمندیهای فعلی نوجوانان می شود .زیرا نوجوانی که آینده نگر است ،مهارت بین فردی
دارد و از ورزش لذت می برد در خطر سوء مصرف مواد نیست(سلیگمن .)0225،نمونه دیگر این است که اگر قرار
است از بروز اسکیزوفرنیا در فرد نوجوانی که آسیب پذیری ژنتیکی دارد پیشگیری شود،ترمیم آسیب مفید نخواهد
بود ،به جای آن می توان روی این واقعیت تاکید کرد که کسی که اخالق شغلی خوبی دارد و مقاومت در برابر
مشکالت زندگی را یادگرفته است در معرض کمترین خطر ابتال به اسکیزوفرنیا خواهد بود.
فرضیه دیگر روانشناسی مثبت این است که برخی سپرها علیه ابتال به اختالل روانی وجود دارد مانند صفات 0مثبت
انسانی .تمرکز انحصاری در زمینه ضعف های شخصی و آسیب های مغزی و تنها تاکید روی روش های تشخیصی
و آماری( )DSMموجب ضعف در پیشگیری می شود .اکنون به پژوهش های فراوانی در زمینه توانمندیها و فضائل
اخالقی نیاز است .باید یک طبقه بندی UNDSM-Ӏدر مقابل  DSM-Vبوجود آید .این توانمندیها باید بطور
معتبر وایا اندازه گیری شوند .برای درک چگونگی رشد توانمندیها نیاز به مطالعات تجربی طولی می باشد .باید
راهکارهای تقویت توانمندی طراحی و ازمایش شوند .باید به روان درمانگران تاکید شود که بهترین کاری که می
توانند انجام دهند به جای ترمیم نقطه ضعف ها ،فعال کردن توانمندیهاست .روانشناسانی که با خانواده ها ،مدارس و
موسسه های دینی کار می کنند ،باید فضایی را بوجود آورند که توانمندیها توسعه یابند.
نظریه های جدید در روانشناسی مثبت به رویکرد جدیدی رسیده اند به نام تاب آوری .براین اساس می توان گفت
که دیگر انسان به عنوان موجود منفعل پاسخ دهنده در برابر محرک ها به افراد مطرح نخواهد شد و به جای آن به
افراد به عنوان تصمیم گیرنده های دارای حق انتخاب و دارای امکان تسلط و ثمر بخش نگریسته خواهد شد.
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امید
روانشناس موفق کسی است که امیدوار به زندگی باشد و بتواند امید حقیقی به زندگی را در مراجعین خود ایجاد
کند .روانشناسی قرن بیستمم تنها به اضطراب و افسردگی توجه کرد و اساسی ترین بحث خود را که امید به زندگی
بود را فراموش کرد .یکی از مباحث اساسی در روانشناسی مثبت ایجاد امید است(اشنایدر و همکاران .)0222،این
موضوع حجم زیادی از پژوهش های جدید را به خود اختصاص داده است .مطالعات زیادی نشان داده اند که حتی
در مورد بیماریهای دشوار و صعب العالج مانند سرطان می توان امید درمانی را آزمایش کرد .بسیاری از این گونه
مداخالت روانشناختی جدید توانسته اند تاثیر معنی داری بر عالئم بیماری های جسمی و روانی داشته باشند و
موجب افزایش طول عمر در برخی از اختالالت شوند(اشنایدر و همکاران .)0225،راهبرد دیگری که در روانشناسی
مثبت مطرح شده است ایجاد سپر توانمندی ها4ست(سلیگمن .)0225،راهبرد مشترک روان درمانگری های کارآمد
این است که به جای این که تنها ار تکنیک های خاص ترمیم آسیب استفاده کنند ،ابتدا توانمندیهای مراجعین خود
را شناسایی کرده و سپس به آن ها کمک کنند که توانمندی های خود را شکوفا نمایند .نمونه هایی از این توانمندی
ها عبارتند از شجاعت ،عقالنیت ،خوش بینی ،ظرفیت لذت بردن از زندگی ،آینده نگری ،مهارت های بین فردی،
بصیرت ،صداقت و هدفمند بودن(سلیگمن .)0225،فرض بر این است که شکوفا کردن توانمندی ها موثرتر از به کار
بردن تکنیک های درمانی خاص است .این فرض را می توان به راحتی با استفاده از طرح های تجربی با پیش
آزمون ،پس آزمون و پیگیری آزمایش کرد .راهبرد موثر دیگر بیان 0است .بیان کردن قصه زندگی می تواند منجر
به معنی داری زندگی شود و در عین حال از بحران ها در زندگی پیشگیری کند .بیان قصه زندگی می تواند موجب
کشف روند زندگی شود و موجب می شود که فرد احساس تسلط بر زندگی خود پیدا کند و به احساس قربانی
بودن خاتمه دهد(سیکزنت میهالی  .)499 ،سلیگمن( )0225تاکید کرده است که کار کردن بر اساس الگوی
پزشکی و توجه صرف بر تسکین زخم ها موجب گمراه شدن علم روانشناسی می شود .استفاده از الگوی پزشکی
در روان درمانی موجب گم کردن راه خود به عنوان یک روانشناس می شود ،راهی که متضمن اصالح نقاط ضعف
ها و تقویت نقاط قوت است.
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معنویت و روانشناسی مثبت  :شادی ،رضایت ،خوش بینی ،فضایل اخالقی
سلیگمن( )0220در یکی از آثار معروف خود به نام شادی حقیقی اشاره کرده است که چگونه روانشناسی قرن
بیستم در برابر دین موضع منفی گرایانه اتخاذ کرد و به این ترتیب خود را از یکی از منابع مهم رشد ،کمال و تعالی
انسان محروم کرد .بیشتر روانشناسان قرن بیستم معتقد بودند که دین یا تاثیری بر سالمت روانی انسان ندارد و یا
رابطه ای منفی بین گرایش های دینی و سالمت روانی وجود دارد .در حالی که حجم عظیمی از مطالعات انجام شده
در نیمه دوم قرن بیستم خالف این ادعا را ثابت کرد .بسیاری از مطالعات نشان دادند که گرایش های دینی اصیل
می توانند موجب پیشگیری از بسیاری از اختالالت رایج روانی مانند افسردگی ،اضطراب ،سوء مصرف مواد ،طالق
و رفتارهای ضد اجتماعی شوند.
شادی
روانشناسی مثبت به عنوان علم شاد زیستن تعریف شده است(کار .)0221،مدل پزشکی به ترمیم آسیب ها بسنده می
کند اما بحث روانشناسی مثبت این است که روانشناسی نباید تقلید از این مدل پزشکی
بپردازد(سلیگمن .)0220،0225،روانشناسی نباید به این بسنده کند که انسان منهای یک را تنها به صفر برساند ،بلکه
برای حرکت انسان از صفر به باال نیز باید برنامه داشته باشد .رسالت علم روانشناسی تنها کاهش عواطف منفی نیست.
بلکه افزایش عواطف مثبت است .برای این که انسان بتواند از صفر به باال حرکت کند ،باید علم شاد زیستن را
بیاموزد ،اگرچه ممکن است موانعی نیز در این مسیر وجود داشته باشند مانند زمینه های ارثی و شخصیتی(اید و
الرسن.)022 ،4انسان باید تا جایی که می تواند در زمینه شاد زیستن تالش خود را بکند زیرا شاد زیستن مزایای
فراوانی دارد(فریش.)022 ، 0
شادی موجب ارتقاء کیفیت زندگی می شود.شادی موجب افزایش طول عمر می شود.شادی شانس موفقیت های خانوادگی ،تحصیلی و شغلی را افزایش می دهد.-Eid&Larsen
-Frish

1
2

شادی موجب پیشگیری از بسیاری از اختالالت جسمی و روانی می شود.باید گفت که شادی دارای سه جزء اساسی است :عواطف منفی کم ،عواطف مثبت زیاد و احساس رضایت از
زندگی .روانشناسی مثبت ،شادی را به صورت بحث روز جهان درآورده است.
بهزیستی روانشناختی
دو دیدددددگاه روانشددددناختی وسددددیع از لحدددداف تدددداریخی بکددددار گرفتدددده شددددده تددددا بهزیسددددتی روانشددددناختی را
کددداوش و بررسدددی کندددد .دیددددگاه لدددذتی ،0بهزیسدددتی را بدددا شدددادی برابدددر مدددیداندددد و اغلدددب بددده عندددوان تدددوازن
میان عاطفه مثبت و منفی عمل میکند (رایان و دسی0224 ،؛ ریف .)49 9b ،
ایددددن دیدددددگاه اسدددداس بهزیسددددتی روانشددددناختی را فزونددددی عاطفدددده مثبددددت 1نسددددبت بدددده عاطفدددده منفددددی

5

تعریف میکند و بر تجربهی هیجانی خوشایند تأکید دارند .بر اساس این دیگاه بهزیستی روانشناختی را حداکثر عاطفه مثبدت
و حداقل عاطفه منفی تعریف کردهاند (دینر ،0222 ،دینر ،الرسن ،لوین و امونوس .)49 5 ،
از سوی دیگر چشم انداز اخالقی ارسطویی  ،چگونگی سالمت زندگی افراد را در ارتباط با خود حقیقدی شدان ارزیدابی
میکند (واترمن 499 ،9به نقل از اسپرینگر.)022 ،42
این دیدگاه ،بهزیستی روانشناختی را بر اساس مالکهایی چون فضیلت ،44پرهیزکاری و رضایت از زنددگی و تصدورات
مختلف از شرایط آرمانی که در فرهنگها و دورههای مختلف مدورد نظدر انسدان بدوده اسدت ،تعریدف کدرده اسدت .اگرچده
ابزارهایی که عموماً شامل مقیاس توازن عاطفه بردبرن ( ،)49 9شاخص رضایت از زندگی نیوگارتن ( ،)49 4مقیداس اعتمداد
به نفس روزنبرگ ( ،)49 5را برای سنجش بهزیستی روانشدناختی اخالقدی ارسدطویی و یدا بهزیسدتی روانشدناختی لدذتی بکدار
میبرند(بردبرن49 9 ،40؛ روزنهگ و فونوتا .)499 ،4
1

- psychological well-being
- hedonic
- Ryff
)- positive affect (PA
)- negative affect (NA
- pleasant emotional
- Larsen, Levine, Emmons
- eudaemonic
- Waterman
- Springer
- virtue
- Braddburn
-Rosenheck& Fontana

به عالوه ،در سال های اخیر چند محقق به چند بعدی بودن بهزیستی روانشناختی اشاره کدردهاندد و معتقدندد کده ابزارهدا
باید در برگیرنده هر دو مورد بهزیستی اخالقی ارسطویی و دیدگاه لدذتگرایانده باشدند ( رایدان و دسدی .)0224 ،مولفدههدای
بهزیستی روانشناختی شامل شادمانی ،4رضایت از زندگی 0و عاطفه مثبت است.
لوکاس و دینر و الرسن )022 ( ،بهزیستی روانشناختی را دامنهای از رضایت زندگی ،عواطف مثبت و نداشتن عواطف منفدی
تعریف کردهاند .لیوبومیرسکی و همکاران )0225( 1شادی را جزء عاطفی (هیجانی) بهزیستی روانشناختی میدانند که بده نظدر
آنان به مسائلی مانند زمینه وراثتی فرد و همچنین شرایط محیطی وابسته است.
اکنون در بعضی از پژوهشها به این مسئله به صدورت اختصاصدیتدر نیدز پرداختده شدده اسدت .تمدایز بدین شداخصهدای
بهزیستی 5و بهزیستی روانشناختی نیز در بعضی از مقاالت مطرح است .شاخصهای بهزیستی دو مطلب عمده را در نظدر دارد:
دارد :تعادل لذتی و یا به عبارت دیگر تعادل بین عواطف مثبت و منفی و دوم رضایت از زنددگی (اسدکیمک ،رادا کریشدنان،
اویشی ،زوکوتو و احدی  .)0220 ،اما بهزیستی روانشناختی به طور کلی به سالمتی عمومیروانی و جسمانی فرد و به رضدایت
رضایت عمومیفرد از زندگی میپردازد که مفاهیمیمانندد رضدایت شدغلی را نیدز در بدر مدیگیدرد .بده عبدارت دیگدر مفهدوم
بهزیستی روانشناختی مفهومیو سیع تر و همه جانبه تر که مسایل مختلفی را پوشش میدهد به حساب میآید (گربندر ،سدمر و
الفرینگ 0225 ،؛ وار .)499 ،9باید گفت که بخشی از روانشناسی مثبت به شاخصهای بهزیستی روانشناختی اختصداص دارد
دارد و پیشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرفت هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددای
زیددادی در فهمیدددن مولفددههددای بهزیسددتی روانشددناختی انجددام شددده اسددت .ریددف در چندددین نشددریه بدده ایددن بحددث پرداختدده
که چشم اندازهای پیشین در کاربرد مؤثر بهزیستی روانشناختی غیر علمیو ندامتمرکز بدوده اسدت .ریدف یدک ارزیدابی چندد
محوری را پیشنهاد کرد( .ریف .)49 9 ،برای نشان دادن این نقصدان ،وی انددازهگیدری جدیددی از بهزیسدتی روانشدناختی را
بسط داد که مفاهیم قبلی بهزیستی اخالقی ارسطویی را در یک خالصده کوتداهتدر تحکدیم مدیکدرد (ریدف .)49 9 ،در واقدع
بهزیستی روانشناختی با این موضوع که چگونه و چرا مردم در زندگیشان حالتهای مثبت شامل قضاوتهای شناختی مثبدت 42و

- happiness
- life satisfaction
- positive affect
- Lyubomirsky, Sheldon and Schkade
- subjective well- being
- psychological well- being
- Schimmack, Radhakrishnan, Oishi, Dzokoto, & Ahadi
- Grebner, Semmer, & Elfering
- Warr
- positive coginitive jugments

همچنین واکنشهای احساسدی مثبدت 4را تجربده مدیکنندد سدر و کدار دارد .خلقیدات و هیجدانهدای افدراد بازتداب واکدنش بده
رویدادهایی است که برای آنها رخ میدهد .هر فرد قضاوتهای گستردهای دربارهی زندگی خود بده عندوان یدک کدل و نیدز
زیر مجموعههای زندگی از قبیل کار و تحصیل دارد .بنابراین بهزیستی روانشناختی شامل مولفههایی از قبیل عواطف ،رضایت
از زندگی و کار است و بر این داللت دارد که چگونه افراد به ارزیابی زندگیشدان مدیپردازندد کده شدامل متغیرهدایی از قبیدل
رضایت از زندگی ،رضایت زناشویی ،خلق و خو و هیجانات مثبت ،نبود افسردگی و اضطراب میباشدد (مدایرز ،0222 ،ایدد و
الرسن .)022 ،زمانی به شخص گفته میشود دارای بهزیستی روانشناختی باالیی است کده رضدایت از زنددگی و لدذت را بده
وفور تجربه کند و کمتر هیجانات نامطلوب مثل ناراحتی یا خشم را تجربه کند.
در مقابل زمانی به شخص گفته میشود دارای بهزیستی روانشناختی پدائین اسدت کده از زنددگیش ناراضدی بدوده ،تجربده
لذت کمیداشته و معموالً هیجانهای منفی مثل اضطراب یا خشم را تجربه میکند (رایان ودسی.)0224 ،0

رضایت
احساس رضایت از زندگی یکی از مباحث اساسی در روانشناسی مثبت است ،احساس رضایت از زندگی موجب
احساس راحتی و آرامش می شود .رضایت از زندگی احساسی درونی است و برای رسیدن به شادی حقیقی انسان
باید تالش کند که از درون به احساس رضایت از زندگی نزدیک شود .برای این کار باید تصمیم بگیرد به نارضایتی
ها خاتمه دهد .رضایت از زندگی را می توان به عنوان یک انتخاب در زندگی مطرح کرد .انسان در زندگی
خودمختار است ،می تواند رضایت یا نارضایتی را انتخاب کند .باید به مزایا و مضار هر کدام توجه داشته باشد و با
اراده و آگاهی دست به انتخاب بزند .رضایت از زندگی شامل رضایت زناشویی و رضایت شغلی نیز می شود .در
واقع رضایت می تواند همه جنبه های زندگی را پوشش دهد .رضایت از زندگی یک فرایند است که موجب غنی
شدن زندگی و استفاده بهتر از فرصت ها می شود .زندگی فرصتی است که نباید به سادگی آن را از دست داد .در
گذشته علم روانشناسی نتوانسته است در زمینه احساس رضایت فضای جدیدی را برای سنجش علمی رضایت از
زندگی و طرح راهکارهای عملی برای افزایش احساس رضایت از زندگی بوجودآورد(اید و الرسن.)022 ،

- positive affective reactions
-Rayan and Deci
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خوش بینی
روانشناسی مثبت از همه راهها برای دستیابی به شادی حقیقی استفاده می کند .یکی از این راهها مدل شناختی است.
بر اساس مدل شناختی نوع نگرش انسان نسبت به خود ،دیگران و زندگی و آینده وضعیت روانی اورا تحت تاثیر
قرار می دهد .مطالعات اولیه سلیگمن در مورد درماندگی آموخته شده  4به عنوان یکی از عوامل افسردگی بود .در
مطالعات بعدی خود سلیگمن متوجه شد که انسان همان طور که ی تواند در اثر تجربه درماندگی را بیاموزد ،خوش
بینی را نیز می تواند بیاموزد(0سلیگمن .)022 ،در این زمینه سلیگمن متوجه سبک های فکری انسان شد و این نظریه
سلیگمن متوجه سبک های فکری شد .و این نظریه را مطرح کرد که رویدادهای ناگوار زندگی را می توان به
عوامل درونی یا بیرونی نسبت داد .نسبت دادن رویدادهای ناگوار زندگی به عوامل درونی ،موجب افسردگی می
شود .همین طور رویدادهای ناگوار زندگی را می توان موقت یا ناپایدار تلقی کرد .پایدار تلقی کردن رویدادهای
ناگوار زندگی موجب افسردگی می شود .سرانجام رویدادهای ناگوار زندگی را می توان خاص یا عام تلقی کرد.
تعمیم دادن رویدادهای ناگوار زندگی زمینه ساز افسردگی است .در آموزش خوش بینی این سبک فکری اصالح
می شود که با تغییر سبک فکری خود می توانند به سوی شادی حقیقی حرکت کنند.
فضایل اخالقی
سلیگمن( )0220یکی از زاه های دستیابی به شادی حقیقی را کسب فضایل اخالقی مطرح کرده است .او با مطالعه
ادیان و فلسفه های اخالقی شش فضیلت جهان شمول را مطرح کرده است :شجاعت  ،خرد،1انسانیت ،5عدالت ،
خویشتن داری ،و تعالی  .برای هر فضیلت چهار توانمندی شخصیتی مطرح کرده است ،به این صورت  01توانمندی
توانمندی شخصیتی مطرح شده اند .برای هر توانمندی شخصیتی  42سوال مطرح کرده وپرسشنامه توانمندی های
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-learned helplessness
- learned optimism
3
-courage
-wisdom
-humanity
-justice
-temperance
- transcendence
2
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شخصیتی را جهت سنجش علمی توانمندی های انسان معرفی کرده است .در جدید ترین کتاب خود فالریش 4این
پرسشنامه را مورد تجدید نظر قرار داده است.
روانشناسان برجسته ای مانند کنت پارگامنت 0در انجمن روانشناسی امریکا محور اصلی مطالعات خود را روی
معنویت در روانشناسی قرار داد و نشان داد که معنویت تا چه حد می تواند موجب ارتقاء کیفیت زندگی و پیشگیری
از بسیاری از اختالالت روانی شود .پارگامنت(  )022در باره روان درمانی مبتنی بر معنویت بحث کرده و نشان داده
است که درمانگر باید موضعی مناسب نسبت به مسائل معنوی مراجع داشته باشد .همان طور که در راهنمای آماری
تشخیص اختالالت روانی(انجمن روانشناسی امریکا )0222،نیز مطرح شده است درمانگر الزم است به مسائل معنوی
مراع را در نظر داشته و برای گرایش های معنوی مراجع احترام قائل باشد و از این گرایش در زمینه ارزیابی ،
تشخیص و درمان به نحو مناسب استفاده نماید .مطالعات معنوی در روانشناسی مثبت در حال افزایش هستند و هر
روز افق جدیدتری در این زمینه گشوده می شود .اما طبیعی است که معنویتی که روانشناسان غربی از آن سخن می
گویند بیشتر معنویت مسیحی و یا کلیمی است.
در زیر برخی از مباحث معنوی در روانشناسی مثبت اشاره می شود:
بخشش
روانشناسی مثبت موجب گسترده شدن افق های جدیدی در روانشناسی شده است که یکی از آنها بحث بخشش
است .یکی از بنیان گذاران بحث بخشش رابرت انرایت است .وی در کتاب خود در باره بخشش به این نکته اشاره
کرده است که وقتی به عنوان استاد یکی از دانشگاههای معتبر امریکا بحث بخشش را در روانشناسی مطرح کردم،
بسیاری از همکارانم به من انتقاد کردند که این گونه بحث ها را به روحانیون واگذار کن و به کار خودت به عنوان
یک روانشناس بپرداز .انرایت اشاره کرده است که این نوع برخوردها موجب رنجش او می شود و احساس می کند
که اولین کسی که باید بخشش را یاد بگیرد خود اوست که بایدهمکاران خود را مورد بخشش قرار دهد .سپس
بخشش را به عنوان یک فرایند مطرح می کند که فرد باید آگاهانه آن را انتخاب کند .امروزه بخشش به عنوان یکی
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-Flanrish
-Kenneth Pargament
3
-Enright
2
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از مهارت های زندگی مطرح است که می تواند موجب بهبود روابط فردی ،زناشویی ،خانوادگی و اجتماعی شود و
در بسیاری از حوزه های روانشناسی کاربرد دارد .به طوری که انستیتوی بین المللی بخشش را در سطح جهانی
ترویج نماید .بخشش به عنوان یک سازه روانشناختی با روش علمی موردسنجش قرار می گیرد و از رویکردهای
درمانی فردی ،گروهی زوجی و خانوادگی مبتنی بر بخشش برای اصالح روانشناسان برجسته مانند ورتینگتون 4و
مک گلو 0محور مطالعات خود را روی بخشش در روانشناسی مثبت قرار دادند(انرایت.)499 ،
شکر وتشکر
یکی دیگر از موضوعات معنوی در قلمرو روانشناسی مثبت موضوع شکر و تشکر است .فرض اساسی این است که
احساس حق شناسی نسبت به خداوند ،دیگران ،زندگی و جهان هستی می تواند منجر به آرامش روانی ،شادی،
سالمت جسمی و روانی و روابط بین فردی عمیق تر و ارضاء کننده تر شود(امونز و کرامپلر .)0222،1در میان
فرهنگ های مختلف در برهه های تاریخی گوناگون شکر و تشکر از جمله جنبه های مطلوب و اساسی شخصیت
انسان و زندگی اجتمعی بوده است .علیرغم اهمیت این سازه روانشناختی در سالمت جسمی و روانی ،شکر و
تشکردر گذشته مورد توجه روانشناسان قرار نگرفته است .جنبش روانشناسی مثبت بار دیگر موضوع فراموش شده
دیگری را وارد افق پژوهای جدید روانشناسی کرد.
مطالعات گوناگون نشان داده اند که آموزش شکر و تشکر تا چه میزان می تواند منجر به سالمت بیشتر جسمی و
روانی شود و از بسیاری از مشکالت روانی – اجتماعی پیشگیری نماید و به عنوان یکی از مداخله های علمی
روانشناختی مطرح شود(امونز و شلتون 0225،به نقل از اشنایدر و لوپز.)0225،
مراقبه
مطالعه علمی در مورد مراقبه از دهه  49 2شروع شد و تا کنون به طور چشمگیری افزایش یافته است(شاپیرو،
شوارتز و سانتری .)0225،در ابتدا مراقبه در یک رمینه رفتاری و با تاکیدبرکاهش و تسکین عالئم مطرح شد و یکی
از اهداف مراقبه در یک زمینه رفتاری و با تاکید برکاهش و تسکین عالئم مطرح شد و یکی از اهداف مراقبه که
1
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شکوفایی استعدادهای درونی است نادیده گرفته شد(شاپیرو ،شوارتز و سانتری.)0225،مراقبه ریشه در ادیان الهی و
مکتب های فلسفی مشرق زمین دار د .به نظر شاپیرو مراقبه تالش های آگاهانه برای تمرکز،توجه و اجتناب از
نشخوارهای فکری است .مراقبه یک فرایند است و نباید روی نتایج آن تاکید شود .در مراقبه تمرکزی ،4فرد تالش
می کند که محرک های محیطی را نادیده بگیرد و توجه خود را روی موضوع مراقبه متمرکز کند .در مراقبه ذهن
سرشاری(ذهن آگاهی) 0تالش برای توجه غیر قضاوتی نسبت به محرک های بیرونی و درونی بدون درگیر شدن
در نشخوارهای فکری انجام می شود .در مراقبه اندیشمندانه 1توجه متمرکز می شود به سوی وجودی برتر مانند
خداوند و شامل راز و نیاز با خداوند می شود .یکی از انواع مراقبه های اندیشمندانه نیایش همراه با تمرکز است.
محور مراقبه اراده است .تا کنون پژوهش های قابل توجهی در مورد تاثیرا ت جسمی و رونای مراقبه انجام گرفته
است(شاپیرو ،شوارتز و سانتر.)0225 ،
پژوهش ها نشان داده اند که مراقبه می تواند موجب افزایش شادی شود .کسانی که مرتب مراقبه انجام می دهند،
بطور معنی داری عواطف مثبت بیشتر ،استرس کمتر و سطح پایین تری از ترس ،اضطراب ،خصومت و افسردگی را
گزارش کرده اند.
معناجویی در زندگی:
روانشناسان مثبت گرا شروع به مطالعه درزمینه معناداری زندگی کرده اند .کار اولیه فرانکل تاکیدی بر اهمیت یافتن
ارزش ها در زندگی بود .تالش های او انقالب شجاعانه ای بود علیه رویکردهای رفتاری و روان پویایی که بر نظام
روانشناسی سلطه داشتند .کلینجر برای رسیدن به معنای زندگی بر ارزش ها به عنوان شکل اصلی معنی تاکید کرده
است .سلیگمن( )0220به سلسله مراتب زندگی شاد اشاره کرده و سطح اول را زندگی لذت بخش  ،سطح دوم را
زندگی خوب و سزح سوم را زندگی معنادار نام نهاده است .و شادی حقیقی را مربوز به سطح سوم دانسته است.
معناداری در زندگی به افرادکمک می کند که با نامالیمات ،بحران ها و سایر رویدادهای نامطلوب زندگی کنار
بیایند .معناداری در زندگی موجب کاهش رنج می شود .روانشناسی مثبت با درک این که افراد چگونه در زندگی
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خود معنی را جستجو کرده و می یابند ،به ارتقای کیفیت زندگی افراد کمک می کند(بامیستر وهس ،0225،به نقل
از اشنایدر و لوپز.)4 92،
درس هایی که می توان از جنبش روانشناسی مثبت آموخت
جنبش روانشناسی مثبت مصداق تحولی در روانشناسی غربی است که موجب تحول در روانشناسی جهانی شده
است .این جنبش توسط مارتین سلیگمن به عنوان یکی از پیشگامان روانشناسی معاصر و رییس انجمن روانشناسی
امریکا مطرح می شود .سلیگمن( )0220به این نکته اشاره کرده است که وقتی به عنوان رییس انجمن روانشناسی
امریکا انتخاب شد ،از خود سوال کردک اکنون رسالت من چیست؟ هر روانشناسی می تواند این سوال را از خود
داشته باشد.
آیا روانشناسان ایرانی هرگز از خود این سوال را کرده اند؟
آیا روانشناسان ایرانی رسالتی را برای خود در نظر می گیرند؟
به نظر می رسد که اکثر روانشناسان موجود به وضعیت موجود بسنده کرده اند و نیاز به تحول در روانشناسی را
احساس نمی کنند .جنبش روانشناسی مثبت مدلی است که نشان می دهد همان گونه که روانشناسی جهان نیاز به
تحول دارد ،روانشناسی در هر کشوری نیز نیاز به تحول دارد که بهتر است توسط روانشناسان همان کشور و سازمان
های مربوط به آن کشور انجام شود و به خوبی مدیریت شود تا منجر به نتایج مطلوب شود و از کارهای تکراری و
هدر دادن سرمایه ها جلوگیری شود.
ارزیابی واقع بینانه
سلیگمن با یک ارزیابی واقع بینانه متوجه ضرورت تحول در روانشناسی شد .او به هر دو جنبه مثبت و منفی علم
روانشناسی توجه کرد و احساس کرد هنگام آن رسیده است که تحولی در این علم بوجود آید .رسالت روانشناسی
مربوط می شود به تالش برای ارتقاء وضعیت کنونی روانشناسی .تحول،گامی به پیش است .وضعیت روانشناسی در
ایران نیز باید به طور واقع بینانه مورد ارزیابی قرار گیرد ،نقاط قوت و نقاط ضعف آن هردو بررسی شود .سپس مدلی
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برای ارتقاء وضعیت روانشناسی در ایران ارائه گردد .ارزیابی های سوگبرانه و افراطی مثبت و منفی راهگشا نمی
باشند بلکه هدف باید اصالح وضعیت روانشناسی در ایران باشد.
دین و روانشناسی
یکی از مهم ترین فرازهای جنبش روانشناسی مثبت ،پیوند بین دین و روانشناسی است .جنبش روانشناسی مثبت
هشداری شجاعانه به جریان انحرافی تضاد با دین در روانشناسی قرن بیستم بود .روانشناسی مثبت ،در برابر دو جریان
انحرافی در روانشناسی قد علم کرد ،یکی جدایی روانشناسی و دین و دوم تضاد بین روانشناسی و دین .مالک
تحقیقات انجام شده است .تحقیقات دقیق و کنترل شده و بدون سوگیری راهگشای تحول خواهند بود.
بازگشت به معنویت
روانشناسی مثبت را می توان نوعی بازگشت به معنویت در روانشناسی تلقی کرد .امید است چنین بازگشتی در
روانشناسی ایران نیز به وقوع بپیوندد و روانشناسان ایرانی موضوع روانشناسی معنوی را جدی گرفته و با توجه به
زمینه ای عمیق و گسترده معنویت در فرهنگ اسالمی و ایرانی بستر مطالعات جدید را فراهم کنند.
روش شناسی علمی
جنبش روانشناسی مثبت پایبند روش شناسی علمی است .تحول در روانشناسی در ایران نیز نیازمند روش شناسی
علمی است .با استفاده از روش های منسوخ و ناکارآمد نمیتوان انتظار تحول در روانشناسی ایران را داشت.
پژوهش
جنبش روانشناسی مثبت توانست حجم عظیمی از پژوهش های علمی را در بسیاری از کشورهای جهان به خود
اختصاص دهد .روانشناسی مثبت دارای یک بعد مهم پژوهشی است که در حال پیشرفت می باشد .تحول در
روانشناسی در ایران نیز بدون تردید جنبه پژوهشی دارد .بدون پژوهش نمی توان انتظار تحول در روانشناسی را
داشت .این پژوهش ها باید در راستای تحول در روانشناسی در ایران باشد.
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کاربرد
 بلکه در عین حال دارای جنبه های کاربردی است مانند مثبت،روانشناسی مثبت تنها نوعی نظریه پردازی نیست
، روانشناسی مثبت در حال گسترش در کلیه زمینه های کاربردی مانند روان درمانی فردی.درمانی و معنویت درمانی
 باید دید تحول در روانشناسی در ایران چه کاربردهایی می تواند. زوج درمانی و خانواده درمانی است،گروه درمانی
 آیا تنها در حد یک نظریه. آیا می تواند تاثیری در وضعیت نابسامان کلینیک های روانشناسی داشته باشد.داشته باشد
است یا از نظریه به سوی کاربرد خواهد رفت؟
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