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بررسی نقش خاوشبینای در به یساتی روانشاناختی بار

اساه آموزههای اسالمی و مطالعات روانشناختی صورت گرفته است .یافتههای پهوهش نشان داد متون اسالمی باا
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خوشبینی را بر ابعاد و مؤلفههای به یستی روانشناختی تأیی میکن اما تفاوتهایی در تعریف ،گستره و پاارهای از
ج ئیات این دودسته مطالعات ،مشاه ه میشود.
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مقدمه

انسان هموا ه د صدد اس تا بر توانمندهای خویش و یا بیه تعبییر وانشیناختی آن بیر بهزیسیتی خیود
بیفزاید و یکی از مهمترین انگیزههای او برای ادامیه حییات و تیالش ،دسیتیابی بیه زیسیتن بهینیه اسی .
ازی طر

وانشناسان مثب گرا بر بهزیسیتی وانشیناختی 1تأکیید دا نید و آن ا بیه مفهیوم سیالمتی،

شادی ،موفقی (بیسون  ،)2008 ،توانایی مشا ک فعال ،گسترش حا استقالل و احساس هدفمنیدی
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د زندگی (گو ل ،)2009 ،3تعامل سازنده با چالشها (کیز 4و شموتکین 5و یف )2002 ،6میداننید کیه
دا ای مؤلفههایی ازجمله ا زیابیهای مثبی نسیب بیه خیود ،احسیاس شید و توانمنیدی ،اعتقیاد بیه
هدفمندی زندگی ،وابط خوب با دیگران و تسلط بر زنیدگی و احسیاس اسیتقالل اسی ( ییف و کییز،
 .)1995لذا اهمی ویژه بر سی عوامیل دخییل د ابعیاد و مؤلفیههیای گونیاگون بهزیسیتی خودنمیایی
میکند .از سوی دیگر مهمترین هد ادیان و مذاهب با تمام اختالفاتشیان ،هنمیون سیاختن انسیان بیه
بهزیستی اس که د فرهنگ اسالمی از آن به ستگا ی ،شد و کمال تعبیر میشود .آموزههای اسیالمی
نگاهی همهجانبه به شخصی انسان و تعالی او دا د تا جایی که د سیازمان بهداشی جهیانی و بیا نظیر
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مثب اعضای کشو های اسالمی ،استفاده از آموزههای اسالمی بیرای بهبیود و ا تقیای بهداشی

وانیی
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مردم تصویب شد (بوالهری ،اصغرنژاد ،طاهری و محمدپو  .)1۳86 ،نگاه جامع به انسان و نقش خیاص
تفکر و اندیشه بر سالم جسم و وان انسان موجب شده اسی تیا د آمیوزههیای اسیالمی بیه نگیرش
انسانها نسب به خالق ،جهان هستی ،خود ،دیگران و محیط بهای بسیا داده شود و خوشبینی بهعنیوان
یکی از عوامل نیل به بهزیستی معرفی شود.
د علم وانشناسی و فتا شناسی تا قبل از رهو موج وانشناسی مثب گرا ،نگاه مثبتیی نسیب
به انسان و ماهی وی وجود نداشی و مطالعیات متمرکیز بیر هیجانیات منفیی نظییر اضیطراب و
افسردگی بود اما وانشناسان مثب گرا معتقدند که توانمنیدیهیای افیراد میوقتی ،نیاچیز و فریبنیده
نیسی (کییوزنا 7و همکییا ان )201۳ ،و بییر فهییم ،تبیییین و تقویی توانمنییدیهییا ،نقییاط قییوت و
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قابلی های انسان تأکیید دا نید .لیذا د وانشناسیی مثبی گیرا توجیه فزاینیدهای بیه ویژگییهیا و
توانمندیهای مثب انسان ازجمله خوشبینیی 1شیده اسی و تحقیقیات گسیتردهای د خصیوص
پیشایندها ،پیامدها و تعریف این سازه انجام گرفتیه اسی (پترسیون 2و بوسییو1991 ،3؛ کنیالتون،4
2021؛ جنا 5و ا سالن 2021 ،6و وس 7و همکا ان.)2021 ،
مفهوم خوشبینی د وانشناسی با تحوالتی همراه بوده اس ؛ هم استایی خواسیتههیای فیرد بیا
خواستهها و انتظا ات جامعه ،انتظا و امید به وقایع مطلوب ،انگیزهبخشی به خود و تکرا جمالت
امیدوا کننده ،موقتی و غیر فراگیر دانستن علل ناگوا یها و نسب دادن آنها به غییر خیود ازجملیه
تعا یف خوشبینی به شما می ود .این تعا یف گاه به جنبههای شناختی افیراد و گیاه بیه عملکیرد
آنان اشا ه دا د .تیگر ( 1979به نقل از بها ی )1۳9۳ ،خوشبینی ا حاصل هم استایی خواستههای
فرد و اجتماع میداند بهگونهای که آنچه برای اجتماع سودمند اس  ،مطلوب فرد باشد .اما مطابق با
الگوی شییر 8و کا و  )1985( 9خوشبینی ،انتظا کشیدن نتایج فراگیر مثب اسی کیه بیر نحیوه
تعامل افراد با ویدادهای مهم زندگی د ا تباط اس و د تعرییف گیا بر )2000( 10خیوشبینیی،
تکرا جمالت مثب  ،انگیزهدهنده و نیروبخش اس  .گر چیه بایید توجیه کیرد کیه بیه غیم نقیش
خوشبینی مستلزم تکرا عبا تهای تقوی کننده د یهن اس اما ایین امیر جلیوهای از تجلییات
خوشبینی اس نه تمام آن و از همین و به نظر می سد خوشبینی عمییقتیر از تجسیم مثبی ییا
تکرا جمالت تأکیدی مثب باشد.
ً
ما تین سلیگمن )2005( 11با تمرکز بر مفهوم خوشبینی که کامال بیرخال مفهیوم د مانیدگی
آموختهشده 12اس تعریف متفاوتی از خوشبینی ا ائه داد .وی خوشبینی ا بهجای صف گسترده
شخصیتی ،نوعی سب تبیین پدیدهها د نظر گرف (کارمینژاد ،کرمیی ،معاضیدیان و صیداق ،
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انکا ناپذیر مکالمات د ونیی د تفکیرات و نگیرش افیراد (می گیراو ،1۳86 ،ص )245و ایینکیه
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 .)1۳98مطابق با نظر وی ،خیوشبینیی بیه معنیای مثبی اندیشیی صیر ییا تکیرا عبیا تهیای
امیدوا کننده و یا تجسم موفقی و انجام نی وقایع نیس بلکه د نحوه تفکر افراد د با ه علی هیا
یشه دا د؛ اکثر مردم د نسب دادن امو به علل مختلیف عیادات خاصیی دا نید کیه بیه «سیب
تبیین» 1از آن یاد میشود .د تبیین اینکه چرا هر ویداد خوب یا بد برای فرد اتفاق مییافتید از سیه
بعد استفاده میشود :تداوم ،2فراگیری 3و شخصیسازی .4تداوم ،به معنیای آن اسی کیه آییا علی
ویداد ناگوا ی که هماکنون اتفاق افتاد می وقتی اسی ییا دائیم؟ افیراد بیدبین معتقدنید کیه علی
ویدادهای ناگوا  ،دائمی اس اما افراد خوشبین عل وقایع ناگوا ا میوقتی و ناپاییدا دانسیته و
وقایع خوشایند ا دا ای عل های همیشگی میدانند .فراگیری ،به این معناس که علتی خیاص د
ابعاد گوناگون گسترده اس و اثرات آن با گذش زمان بیشتر آشکا مییشیود .فیرد بیدبین معتقید
اس که علل حوادث ناگوا گسترده و فراگیر اس و انتظا دا د که تأثیرات آن ا د موقعیی هیای
مختلف د گستره زندگی خود مشاهده کند اما فرد خوشبین گستره علل پیامدهای ناگوا ا محدود
میداند .شخصیسازی ،به معنای یافتن مقصر اس ؛ د میوقعیتی کیه نتیجیهای خوشیایند کسیب
شود ،فرد خوشبین نتیجه کسبشده ا به عامل د ونی (خود) و فرد بدبین به عامل بیرونی (عوامیل
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محیطی) نسب میدهد و د موقعیتی که نتیجهای ناخوشایند کسیب شیود فیرد خیوشبیین نتیجیه
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حاصله ا به عامل بیرونی و فرد بدبین به عامل د ونی انتساب میدهد (سلیگمن .)2005 ،مطابق با
تحقیقات انجامشده افراد د حال عادی نسب به آینده خود خوشبیناند؛ اکثر مردم معتقدند کیه
نسب به دیگران احتمال بیشتری می ود که صاحب شغل مناسیب ،ازدواج موفیق و عمیر طیوالنی
باشند و کمتر احتمال می ود دچا بیما یهای العالج و سخ  ،اخیراج از کیا ییا طیالق شیوند.
ً
افراد معموال آینده طالیی برای خود متصو ند و هنگامیکه آمادگی د برابر زییان ا د خیود ایجیاد
میکنند و به بدبینی متمایل میشوند و پیامدهای منفی ا انتظا میکشند ،حیالتی اسیتثنایی اسی
(با ون ،بیرن و برنسکامب ،1۳99 ،ص)89 - 85؛ بنابراین آنچه مهیم اسی حفیظ خیوشبینییای
ً
اس که عادتا د افراد وجود دا د.
بر سی خوشبینی د متون دینی از پیشینهای عمومی برخیو دا اسی و پیژوهشهیای مختلفیی بیه
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بر سی ابعاد گونیاگون خیوشبینیی د متیون دینیی پرداختیهانید .بیرای نمونیه پیژوهش صیادقینییری و
الهیا ینژاد ( )1۳92به بر سی «مثب اندیشی و خوشبینی د نهجالبالغه» پرداخته اسی امیا ازآنجاکیه
مطالعه مو دی دانشجویان دانشگاه سمنان اس نگاهی جامع بیه مسیئله خیوشبینیی نیدا د .همچنیین
پژوهش مجییدی و قشیالقی ( )1۳91بیا بر سیی «خیوشبینیی از منظیر قیرآن و حضیرت علیی ۷د
نهجالبالغه» به بیان اقسام خوشبینی و تفاوت آن با سادهلوحی و و یژگیهیای افیراد خیوشبیین پرداختیه
اس  .پژوهش صفو ایی ( )1۳90با بر سی « اهکا های فتا ی ایجاد وحیه مثبی اندیشیی» بیه ا ائیه
اهکا هایی برای ایجاد خوشبینی د افراد از منظر وایات اسالمی پرداخته اس که دو پژوهش اخیر بیه
آثا و نتایج خوشبینی نپرداختهاند .همچنین پژوهش ضایی ( )1۳9۳به بر سی «خوشبینیی د متیون و
ً
فرهنگ اسالمی» پرداخته و صرفا موضوع خوشبینی ا د متون دینی بر سی کرده اس .
باوجودآنکه از ی سو هد خلق انسان د آموزههای اسالمی ساندن او به کمال (بهزیستی)
اس و از سوی دیگر خوشبینی نقش بسزایی د سیدن به این مقصد دا د تاکنون تحقیقیی جیامع
به بر سی نقش خوشبینی اسالمی د بهزیستی وانشناختی ،نپرداخته اس و از همین وس که
پژوهش حاضر با وش تحلیلی  -توصیفی پرسشهایی ا به بحث نشانده اس ؛ خیوشبینیی چیه
پژوهشهای وانشناختی ،آثا خوشبینی د کدام بعد از ابعیاد زنیدگی انسیان ،نماییان اسی ؟ و
د نهای آیا هماهنگیها یا افتراقاتی میان یافتههای وانشیناختی و آمیوزههیای اسیالمی د حیوزه
خوشبینی و بهزیستی میتوان یاف ؟
روش تحقیق
پژوهش پیش و با وش توصیفی  -تحلیلیی و باا بهارهگیاری ا مناابع کتابخاناهای و الکترونیکای تاال

کرده اس تا ابتدا با بر سی متون دینی موجود ،اثرات مثب خوشبینی ا بر بهزیستی وانشیناختی
مو دمطالعه قرا دهد و نتایج مثب خوشبینی ا د عرصههای گوناگون حیات انسان استخراج کند
و سپا پژوهشهای وانشناختی انجامشده ا گردآو ی کند تا با مطالعه تطبیقی این دو حیطه ،بیه
تحلیل و تبیین بهتر و قابلفهمتری از آثا خوشبینی د ابعاد گوناگون زندگی انسان دس یابد.
یافتهها

همانگونه که یادآو ی شد بهزیستی دا ای مؤلفههای متعددی اس که میتوان آنها ا د سه حیطه

نقش خوشبینی در بهزیستی روانشناختی بر اساس...

ابعادی از زندگی انسان ا مطابق بیا آمیوزههیای اسیالمی تحی تیأثیر قیرا مییدهید؟ مطیابق بیا
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شناختی (هدفمندی زندگی و ا زیابی مثب نسب به خود) ،وانی  -عیاطفی (احساسیات مثبی

نسب به خود و دیگران) و فتا ی (تسلط بر زندگی ،وابط خوب با دیگیران) قیرا داد .بیر اسیاس
آموزههای دینی ،سب تفکر و نگرش خوشبینانه میتواند بر تمامی این حیطهها اثرگذا باشد.
نقش خوشبینی در حیطههای بهزیستی روانشناختی
 .1حیطه شناختی

اگر شناخ

ا عالوه بر فهمیدن ،به تفسیر کردن و استنباط کردن نیز تفسیر کنیم ،میتوان ادعیا کیرد

که هرآن چه مرتبط با تفسیر انسان نسب به خود ،جهان پیرامون ،عالم هسیتی و خداونید اسی د
حیطه شناختی انسان قرا میگیرد .مطابق با آموزههای وایی ،شناخ صحیح انسیان و معرفی او
به منشأ خلق که از آن به ایمان تعبیر میشود د سایه بدبینی انسان از مییان میی ود و لیذا الزمیه
ایمان ،خوشبینی بیه معنیای عیام آن اسی ( 1آمیدی ،1۳66 ،ص )264و مییتیوان ادعیا کیرد کیه
خوشبینی ابطه مستقیمی با افزایش شناخ و معرف فرد به باو های دینی دا د .خداوند متعال د
حدیثی قدسی میفرمایند :د اثر داشتن سوءرن به من ،از حمتم مأیوس شدی( 2صیدوق،1۳98 ،
7۴

ص)۳44؛ بنابراین سوءرن بهمثابه حجابی د برابر دیدگان فرد بدبین قرا میگیرد و مانع شناخ و

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │ پاییز و زمستان ۱۴۰۰

معرف صحیح فرد نسب به خداوند ،آغاز و انجیام جهیان هسیتی خواهید شید کیه منشیأ تمیامی
اعتقادات دینی اس  .ایمان و حسن رن افراد ابطه دوسویهای با هم دا ند؛ هر چه حسن رین فیرد
افزایش یابد ،ایمانش پایدا تر خواهد شد و هیر چیه ایمیان فیرد محکیمتیر باشید ،خیوشبینییاش
افزونتر خواهد شد.
د پژوهشهای وانشناسی نیز د خصوص نقش خوشبینی د میزان شناخ افراد نسیب بیه
جهان هستی و آینده آن مطالعاتی به انجام سیده اس ؛ پژوهش اسچیر و همکا ان ( )2021نشیان
داد افراد خوشبین ،معنای زندگی خود ا حفظ میکنند .پژوهش مرادی و قلمکا ی ( )1۳9۳که د
آن ابطه انتظا منجی (آینده نی جهان) با خوشبینی افراد سینجیده شید ،نشیان داد کیه مییانگین
سطح انتظا فرج د افراد خوشبین باالتر از سایر افراد اس  .پژوهش ناد ی ،بختیا ی و شیکوهی
( )1۳89که به بر سی اثرگذا ی خوشبینی بر اضطراب افراطی افراد نسب به پدیده مرگ پرداخ ،
َ
َ .1ال إ َیم َ
ان َم َع ُس ِوء ظ ٍن
ِ
َ
ِ .2بسوء ظنک ِبی ق َن ْط َت ِم ْن َر ْح َم ِتی

نشان داد نگرش مثب و خوشبینی دا ای ا تباط منفی با اضطراب مرگ اس  .د توجیه ایین اثرگیذا ی بایید
توجه داش که شناخ و باو مندی به جهان هستی ،حیات پا از میرگ و حتیی وجیود خیالق بیا کیاهش
اضطراب از مرگ ،ابطه مستقیم دا د بیهگونیهای کیه بیر اسیاس یافتیههیای پیژوهش جهیانگیرپو و کاونید
( ،)201۳با تقوی نگرش مذهبی دانشجویان میتیوان اضیطراب میرگ ا د آنهیا کیاهش داد .تحقیقیات
دهکردی و او کی ( )1۳90نیز این نتایج ا ثاب میکند .عل این ابطیه ا بایید د تصیحیح دییدگاه انسیان
نسب به مرگ ،فلسفه خلق جهان و انسان توسط دین دانس و این شناخ صحیح نییز بیهنوبیه خیود د
افراد احساس پیشبینیپذیری و کنترل ایجاد کرده و از اضطراب فراخواندهشده ناشی از نگیرش و مواجهیه بیا
مرگ ،پیشگیری میکند (بهرامی ،1۳84 ،ص .)47 - 42د واقع خوشبینی موجبات افزایش اعتقیادات دینیی

شده و آموزههای اسالمی موجبات تصحیح شناخ فرد از جهان هسیتی ا فیراهم مییآو د و ایین شیناخ
موجب کاهش اضطراب از مرگ خواهد شد.
 .2حیطه روانی  -عاطفی

یکی از شاخصترین نمودهای سالم

وان و حرک بهسوی بهزیستی ،وجود آ امیش و آسیودگی

وحی فرد دانسته و میفرماید« :از حسن رن و خیوشگمیانی همیین اسیتفاده ا ببیر کیه دلی د
آسایش اس و کا ت بهسادگی برگزا مییشیود»( 2مجلسیی ،140۳ ،ج ،75ص )209د واییات
متعدد دیگری نیز مهمترین پیامد خوشبینی ،صفا ،آ امش و آسایش و و وان انسان دانسته شده
اس تا جایی که پیامبر اکرم ۹به مردم گوشزد میکردند که خوشبینی و آثیا مثبی آن بیر و و
وان خود ا قد بدانند( 3مجلسی ،140۳ ،ج ،72ص .)196همچنین د وایتی از امام علی ۷بیه
اثربخشی خوشبینی د کاهش اندوه د ون اشا ه شده اس  .آن حضرت میفرمایید« :خیوشبینیی
غم ا کاهش میدهد و انسان ا از بیر گیردن گیرفتن گناهیان نجیات مییدهید»( 4آمیدی،1۳66 ،
َ
ُ ُ َ
ُ َْ ْ
َ ُ َ
َ ُ
َ
َ َ َ َُ ُ ََْ َ ُ ُ
ْ ُ
ُ ْ ْ ُ ْ
اب َو
ُ .1ح ْس ُن الظ ِن َر َاحة القل ِب َو َسال َمة ِ
ین؛ خذ ِمن حس ِن الظ ِن ِبطر ٍف تر ِوح ِب ِه قلباک و یاروح ِب ِاه أمارک؛ حسان الظ ِان راحاة القل ِ
الد ِ
َ َُ ََ
البد ِن
سالمة
َْ
ُ ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
 .2خذ ِم ْن ح ْس ِن الظ ِن ِبط َر ٍف ت َر ِوح ِب ِه قل َبک و ُیروح ِب ِه أم ُرک
َ
کم َت ْغ َتن ُموا ب َها َص َف َاء ْال َق ْلب َو َن َق َاء َ
کم بإ ْخ َوا ِن ْ
ْ ُ ُ ُ َ ْ
الط ْبع
ِ ِ
 .3أح ِسنوا ظنون ِ ِ
ِ
َ
َ ُ ْ
ََ ُ ْ ْ
ُ .4ح ْس ُن الظ ِن یخ ِفف ال َه َم َو ْین ِجی ِم ْن تقل ِد ِاْل ثم
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وان اس ( 1آمدی ،1۳66 ،ص .)25۳امام صادق ۷د وایتی خوشبینی ا عامل ایجیاد آ امیش
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ص .)25۳د مقابل ،بدبینی ،احساسات منفی و وانآشفتگی ا بیه همیراه دا د .د وایتیی تیرس،
بخل و حرص از آثا بدبینی دانسته شده اس ( 1صدوق ،1۳62 ،ص)102
نتایج مطالعات وانشناختی نیز گویای آن اس که افراد خوشبین ،کمتر افسردگی ا تجربه
میکنند .همچنین خوشبینی با خودتسلطیابی ا تباط مستقیم و با افسردگی ا تباط معکوس دا د
(کجبا و همکا ان .)1۳85 ،پژوهش ا سالن و یلد یم )2021( 2نیز نشان داد د دو ان همهگیری
بیما ی کووید  19 -بین میزان خوشبینی و بدبینی افراد با استرسهای مربوط به بیما ی و تجربه

نشانههای افسردگی ا تباط معنادا ی وجود دا د؛ بهعبا تدیگر افراد خوشبین د دو ان شیوع
همهگیری بیما ی ،کمتر تح

تأثیر استرس و شرایط استرسزای محیطی قرا گرفته و کمتر

نشانههای افسردگی ا تجربه کردهاند .نتیجه این مطالعه همچنین گویای آن بود که خوشبینی
مکانیسم مهمی اس که د تبیین اثرات بیما ی کرونا و سالم

وانشناختی افراد مؤثر اس

(اسچیر و همکا ان .)2021 ،همچنین تحقیقات وانشناختی نشان از آن دا د که خوشبینی یکی
از پیششرطهای ضرو ی برای سیدن به سازگا ی وانشناختی اس  .خوشبینی افراد ا از
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همکا ان.)1۳92 ،
 .3حیطه رفتاری

خوشبینی با مؤلفههای حیطه فتا ی بهزیستی وانشناختی شامل عملکرد تحصیلی ،اقتصیادی و
مدیریتی ،مقابله با ناگوا یها و فتا ها و وابط اجتماعی ابطه مستقیم و مثب دا د.
الف) عملکرد تحصیلی ،اقتصادی و مدیریتی

د آموزههای اسالمی ،خوشبینی یکی از عواملی اس که موجب موفقی فرد و نییل بیه اهیدافش
میشود( 3آمدی ،1۳66 ،ص .)25۳از ی سو د آموزههای اسالمی یکی از عوامل موفقی  ،فراهم
آمدن اسباب ،زمینهها و بسترهای مناسب آن توسط خداوند اس که از آن تعبیر به توفیق میشیود و
َ
َ
 .1أ َن ْال ُج ْب َن َو ْال ُب ْخ َل َو ْال ِح ْر َص َغر َیز ٌة َو ِاح َد ٌة ْ
یج َم ُع َها ُس ُوء الظن
ِ
ْ
َ
َ
ِ .3م ْن ُم ْؤ ِمن َفا َ ب ِه َ
یات ت ْن َج ُح ال َم َطا ِلب
الن ِ
الص ْب ُر َو ُح ْس ُن الظ ِن؛ ِب ُح ْس ِن ِ
ِ
ٍ

2. Yıldırım, M

از سوی دیگر خوشبینی عامل جذب خوبیها ،نعم ها و خیرات و یا بیه تعبییری دیگیر توفیقیات
الهی اس  .د وایتی د کتاب کافی از امام صادق ۷نقل شده اس « :خداوند خیر دنیا و آخرت
ا به مؤمنان نمیبخشد مگر بهواسطه حسن رن آنها»( 1کلینی ،1۳62 ،ج ،2ص.)72
افراد خوشبین د استای سیدن به اهدا خود ثاب قدمترند و کمتر تح تأثیر موانع محیطی
از تالش برای سیدن بیه اهیدا خیود دسی برمییدا نید (گا سییا 2و همکیا ان .)2015 ،نتیایج
مطالعات گویای آن اس که دانشآموزان دا ای خودناتوانسازی تحصیلی 3بیشیتر ،از خیوشبینیی
تحصیلی کمتری برخو دا نید (دهقیانی و حکمتییان فیرد .)1۳99 ،دانشیجویان خیوشبیین دا ای

خودکا آمدی باالتر ،د انجام تکالیف و ورایف تحصیلی ،د گیرتر (آزفنداک و عبداهلل پو )1۳97 ،
و از پیشرف تحصییلی بیشیتری برخو دا نید (عباسییان و حیید زاده .)1۳9۳ ،همچنیین ییادگیری
خوشبینی باعث ایجاد انگیزه پیشرف د دانش آموزان شده و تابآو ی تحصیلی آنهیا ا افیزایش
میدهد (خادمی و کدخدایی .)1۳94 ،تحقیقات مو دی انجامگرفته وی برخی دانشآموزان نشیان
داد دانش آموزان خوشبیین نسیب بیه آینیده خیود امیدوا ترنید (غیالمپیو  ،پو شیافعی ،قرآنیی و
اعتماد (برد )2010 ،4به وجود میآید ،ا تباط مثب و معنادا ی با ایجاد محییط مثبی د مد سیه،
کا آمدی معلم (آزفنداک و عبداهلل پو  )1۳97 ،و د نهای پیشیرف تحصییلی دانیشآمیوزان دا د

(عباسیان و حید زاده 1۳9۳ ،و قنبرلو ،غالمعلیلواسانی و اژهای.)1۳94 ،
افراد خوشبین ،د فرآیند انتخاب شغل گزینههای متعددی ا وا سی میکنند ،به تجربیه کیردن
گزینههای مختلف میپردازند و د طی مسیر شغلی خیود از انطبیاقپیذیری بیشیتری برخو دا نید
(گا سیا و همکا ان .)2015 ،خوشبینی بهرهبردا ی بیشتر از سرمایههای وانشناختی مسیر شغلی
(انگیزه د ونی جه تداوم و پیشبرد مسیر شغلی د مسیر ا زشهای مسیر شغلی و مدیری مسییر
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ ْ
َ
اهلل َما أ ْع ِطی ُمؤ ِم ٌن خ َیر الدنیا َو اال ِخ َر ِة ِإال ِب ُح ْس ِن الظ ِن ِباهلل؛ روایات دیگری نیز به رابطه خو بینی و توفیقات الهای ااااره دارد:
َ .1و ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ َ ً َ َ ً َ ْ َ ً ََ
َ
َ ُ
ْ
َ
َ
اهلل یقول أ َنا ِع ْن َد ُح ْس ِن ظ ِن َع ْب ِدی ال ُماؤ ِم ِن ِبای ِإن خیارا فخیارا و ِإن اارا فشارا (مجلسیی ،۱۴۰۳ ،ج،۶۷
اهلل ف ِإن
أ ْح ِس ِن الظن ِب ِ
َ َ
َ
یحس ُن َع ْب ٌد ُم ْؤم ٌن َظن ًا باهلل إ َال َ
کان ُ
اهلل ِع ْن َد ظ ِن ِه ِبه (همان ،ص)۳۸۹
ِ
اهلل ال ْ ِ
ص .)۳۶۶و ِ
ِ ِ ِ
3. Academic Self Handicapping

2. Garcia, P. R. J. M
4. Beard, K. S
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سیرجانی .)1۳98 ،از طرفی خوش بینی تحصیلی که از تعامل مییان کا آمیدی ،تأکیید تحصییلی و
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شغلی) (تلنتینو 1و همکا ان ،)2014 ،مقابله مؤثر با استرسهای شغلی (م لنیان ،2می ایلیون 3و
پر ا،)2016 ،4خودکا آمدی باال د تصمیمگیریهای مرتبط با مسیر شیغلی (گا سییا و همکیا ان،
 )2015و اد اک حمای اجتماعی د استای مسیر شیغلی انتخیابشیده (فرییدمن 5و همکیا ان،
 )1998ا فراهم میآو د و د نهای منجر به موفقی شغلی افراد میشود (اوا 6و همکا ان.)2020 ،
همچنین نتایج مطالعات و تحقیقات نشان میدهد که مدیران خوشبین تمایل به مدیری سیود
از طریق اقالم د آمدی و اقالم تعهدی دا ند .خوشبینی د عرصه مدیری  ،منجر به پیشبینیهای
خوشبینانهتری میشود .لذا مدیران خوشبین انگیزههای بیشتری برای مدیری سود دا ند .میدیران
خوشبین هموا ه سعی دا ند اطالعات و اخبا منفی پیشبینیهای سیود ا از دیید سیرمایهگیذا ان
پنهان کنند و آنها ا به جبران عملکردهای ضعیف فعلیی بیا عملکردهیای بهتیر د آینیده امییدوا
سازند ( ضازاده و همکا ان.)1۳99 ،
ب) مقابله با ناگواریها

امام علی ،۷خوشبینی ا عامل کاهش و کوتاه شدن مشکالت و نامالیمات زندگی معرفی کرده و
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میفرماید« :حسن رن ،نج د از ا از تو میزداید»( 7سید ضی.)1414 ،
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د بحث سازوکا های مقابله با چالشها و دشوا های زندگی ،خوشبینی دا ای جایگاهی ویژه و
یکی از اجزاء چها گانه سرمایههیای وانشیناختی اسی کیه لوتیانز ( )2006آن ا د کنیا امیید،
تابآو ی و خودکا آمدی مطر کرده اس  .تحقیقات نشان میدهد کیه مییزان خیوشبینیی افیراد
نهتنها تفاوتهای فردی د سازگا ی ا توجیه میکند بلکه بر نحوه مقابله فرد بیا وییدادها و وقیایع
زندگی نیز مؤثر اس  .یکی از ویژگیهای افراد خوشبین مواجهه مسئلهمدا با موقعی هاسی کیه
موجب میشود حتی د موا دی که فرد با آیندهای مبهم مواجه اس همچنان به تیالش خیود ادامیه
دهد .نهتنها سب

ویا ویی افراد خوشبین د ویا ویی با ویدادها متفاوت و فعاالنه اس بلکیه

نوعی ثبات د گرایشهای ویا ویی خود با موقعی ها دا ند و حتی د مواقعی که قاد بیه کیا برد

َ َ
َ ً
َ ْ
 .7ف ِإن ُح ْس َن الظ ِن یق َط ُع َع ْنک ن َصبا َط ِو یال

2. McLennan, B

1. Tolentino, L. R

4. Perera, H. N

3. McIlveen, P

6. Eva, N

5. Friedman, R

اهبردهای ویا ویانه بیا موقعیی هیای زنیدگی نیسیتند از اهبردهیایی نظییر شیوخی ،پیذیرش و
بازسازی مثب استفاده میکنند حالآنکه دیگران ممکن اس دس از تالش بکشند و با ناامیدی به
موقعی پاسخ دهند (موسوینسب ،تقوی و محمدی .)1۳85 ،د مجموع مییتیوان نتیجیه گرفی
افراد خوشبین ،موقعی های دشوا ا مثبی تیر ا زییابی کیرده و د حیل مشیکالت توانمندترنید
(سگرستون 1و سفتون.)2005 ،2
ج) رفتارها و روابط اجتماعی

خوشبینی د بعد زندگی اجتماعی ،زمینهساز کفای اجتمیاعی و حمایی اجتمیاعی اد اکشیده
اس (جعفری با خیراتی و همکا ان )1۳9۳ ،و د نقطه مقابل ،د صو تیکه بدبینی نهادینیه شیود،
فرد قاد نخواهد بود به افرادی که با آنان د ا تباط اس اعتماد کند و وابط اجتماعی وی بهشیدت
آسیب خواهد دید .امام علی ۷د یکی از سفا شهای خود به محمد حنیفه گوشیزد مییکنید کیه
غلبه بدبینی بر خوشبینی موجب قطع ابطه دوستی و بسته شدن اههای ا تباط با مردم میشود .آن
حضرت میفرماید« :سوءرن و بدگمانی بر تو غلبه نکند و اگر چنانچه سوءرن بر تو غلبه کیرد ،بیا
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هیچ دوستی نمیتوانی زندگی کنی و باب ا تباط بیا خلیق خیدا ا بیه وی خیود خیواهی بسی »
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دیگران( 4مجلسی ،140۳ ،ج ،74ص 21۳و آمدی ،1۳66 ،ص ،)264سختگیری و عدم گذش از
خطاهای آنها( 5مجلسی ،140۳ ،ج ،74ص ،)209گسترش غیبی و بیدگویی( 6امیام صیادق،۷
 ،1400ص 205و آمدی ،1۳66 ،ص ،)۳26دو یگزینی و اجتناب از ا تبیاط بیا دیگیران( 7آمیدی،
 ،1۳66ص )254خواهد شد .د نهای با از میان فتن اعتماد متقابل( 8همان ،ص ،)26۳فتا هیای
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اجتماعی د ابعاد گستردهای دچا اختالل خواهد شد .از طر دیگر ،خیوشبینیی موجیب ایجیاد
دوستی ،گذش  ،بخشش میشود و بهعبا تدیگر وابط و ا تباط فرد ا با دیگران تسهیل کیرده و از
بسیا ی مشاجرات جلوگیری میکند( 1همان ،ص .)25۳همچنین باید توجه داش که خیوشبینیی
همچییون بییدبینی قابییلس یرای بییه دیگ یران اس ی ( 2صییدوق ،1400،ص .)446نتییایج مطالعییات
انجامگرفته وی والدین خوشبین نشان مییدهید خیوشبینیی والیدین بیا خیوشبینیی فرزنیدان و
مها تهای ا تباطی آنها ا تباط مستقیم دا د (قربانی و گلزا ی.)1۳87 ،
نتیجهگیری

یافتههای مربوط به پیامدهای خوشبینی د آموزههیای اسیالمی و مطالعیات وانشناسیی د اکثیر
موا د هم استا اس ؛ خوش بینی ابطه مستقیم مثب و معنادا ی بیا افیزایش ایمیان ،باو منیدی بیه
خداوند ،انجام دستو ات دینی و عدم تخلف از مقر ات دین دا د .خوشبینی زمینیهسیاز بهزیسیتی
وانشناختی ،دو ی از احساسات منفی ،تسلط ،پذیرش خود و آ امش وانیی اسی و سیازگا ی،
کفای و حمای اجتماعی ،ترحم ،بخشش و دلسوزی نسب به دیگران و کیاهش جمیعگرییزی ا
تضمین مینماید .موفقی های کسبشده ،ثبات قدم و پایدا ی افراد خوشبیین د ابعیاد گونیاگون
8۰
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زندگی ،بهمراتب بیشتر از افراد بدبین اس  .همچنین خوشبینیی قابیلسیرای بیه دیگیران اسی .
مهمترین اثر خوشبینی د سالم معنوی  -وانیی افیراد اسی کیه خیود تضیمینکننیده وابیط
اجتماعی مناسب ،سالم جسمی و کسب موفقی هاس .
امییا بییاوجود مشییابه هییای فیراوان د آمییوزههییای اسییالمی و مطالعییات وانشناسییی د بییا ه
خوشبینی ،تفاوتهایی نیز به چشم میخو د؛
الف) پا از گسترش وانشناسی مثب گرا و مطالعه و مشاهده پیامدهای مثب خوشبینی ،این
واژه توانس از با معنایی منفی به مفهوم سادهاندیشی ،گیذ کنید و د مییان وانشناسیان جایگیاه
خود ا تثبی نماید تا جایی که ادامه حیات طبیعی ا نیازمنید وجیود خیوشبینیی دانسی امیا د
آموزههای اسالمی و بهخصوص د وایات ،به اهمی  ،جایگاه و آثا خوشبینیی و د مقابیل آثیا
زیانبا بدبینی توجه و هشدا داده شده اس .
ب) د آموزههای اسالمی بر خوشبینی نسب به خدا ،تقیدیرات ،تیدبیرها و حمایی هیای او تأکیید
ْ
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َ
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ً
فراوان شده اس اما د مطالعات وانشناسی صرفا خوشبینی نسب به خود و جهان پیرامیون مو دتوجیه
قرا گرفته اس  .همچنین د مطالعات وانشناسی نتایج و آثا خوشبینی محدود بیه حیطیههیای میادی
اس اما د آموزههای اسالمی به آثا متقابل ایمان و خوشبینی توجهی ویژه شده اسی و د آمیوزههیای
اسالمی خوشبینی ،عامل جذب خوبیها ،نعم ها و خیرات دانسته شده اس .
ج) د آموزههای اسالمی از خوشبینی نسب به افراد و جوامعی که دشمنیشیان محیرز شیده،
منع شده اس اما د مطالعات وانشناسی به مخاطرات خوشبینی بدون میرز و محیدودی هیای
آن توجه نشده اس .
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