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گرای  ی مثبنننتشناسننن روانهننندف اینننن پنننژوهش میایسنننه ا ربخشنننی آمنننوزش گروهنننی  هیییدف:
این پژوهش  روش:ه  بود.  افزایش شادکامی زنان شاغ  متهای قرآنی بر  سلییمن و آموزه

کنتننرح انجننای شنند.آزمننون، پننق بننا طننر  نیمننه آزمایشننی از نننو  پیش گننروه  جامعننه  آزمننون بننا 
 7278-75آماری شام  کلیه زنان شاغ  مت ه  آموزش و پرورش شهر آم  در ساح تحصنیلی 

گننرفتن  گیری هدفمننند بننا در بننه روش نمونننه کننهبننود  کسننفورد و  نمننرهنظننر  پننایین شننادکامی آ
 2نفر به عنوان نمونه انتخنا  و بنه صنورت تصنادفی سناده در  98مالکهای ورود و خروج  

گنروه آزمنایش) نفنر 38گروه  گنروه گنواه( گمنارده شندند. هنر دو  گنروه آزمنایش و ینر   4 دو 
ی هنای قرآننگنرا و آمنوزهشناسی  مثبنت های روانای هفتیی، تحت آموزشدقییه 72ی جلسه
کسفورد استفاده شد.  جمع برایگرفتند.  قرار ها  دادهآوری اطالعات از پرسشنامه شادکامی آ

نتنایج نشنان داد  ها: یافتهتحلی  شد.  کوهن dگیری مکرر و آزمون  با استفاده از طر  اندازه
داری  معنننامت هن  تنن  یر  هننای آموزشنی بننر افنزایش شننادکامی زننان شنناغ  کندای از روش کنه هننر
ی شناسن روانهای قرآنی در میایسه بنا  (. با این وجود، روش مبتنی بر آموزه>27/2p) داشت
ا ر مانندگاری   های آموزش . نتایج پیییری نیز نشان داد روش(p<27/2)  رتر بودنمگرا  مثبت
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گینری بنه های پنژوهش اینن  نتیجنه بنا توجنه بنه یافتنه گیری: نتیجیه(. p<28/2) داشته اسنت
های قرآنی  گرا و آموزه مثبت شناسی رواناز طریو آموزش مداخالت ن  توادست  آمد که می

 به افزایش شادکامی زنان کمک نمود. 
 مبتنی بر قرآن، شادکامیهای اسالمی  گرا، آموزه ی مثبتشناس روان  های کلیدی: واژه

 مقدمه
که زنان، نقش مهب   ارتبا  تنگاتنگی بما تممام اع مای خمانواده دارنمد.  تردیدی نیسد 
کم  خمانواده ندارنمد. لمذا  که هی  یک  از اع اء ونمین ارتبماطی را بما یکمدیگر   بما  به نحوی 

قممرار تممثثیر   ضممعید ر انممی   عمماطفی زنممان، تمممام ف ممای خممانواده  حتممی جامعممه را تحممد
که زنان عال ه بر ایفای نقش مادریمی گاهی ا قات با  ور د بمه عرصمه اقتیمادی ،دهد؛ ورا 

تمرین کننمد. بنمابراین یکمی از عممدهر اقتیادی خانواده را نیز هداید می  بازار اشت ال، امو
کمه در منابع فشار ر انمی بمر آنمان، در راسمتای ایفمای نقمش همای متعمدد در زممان  احمد اسمد 

گیرنمد. در نتیجمه زنمان همای وندگانمه در تعمارر بما همب قمرار ممیبرخی موارد، با ایفای نقمش
عمماطفی، تممنش   اضممطراب بیشممتری را تجربممه  _نممی هممب از حیمم  مممادی   هممب از حیمم  ر ا

گمر ر انمی باعم  عمدم شمادی   نشما  آنمان  ممی کنند    جود این همه فشارهایمی گمردد   ا
کمار نیمز زنان از شادکامی برخوردار نباشند، این بی ک  اع ای خانواده   محمیط  نشاطی به 

کممه شممادکامی همممراه بمما داشممتن تیممویر ر شممنی سممراید مممی از آینممده   تممالش بممرای کنممد، وممرا 
کمامی می هایی به زنانرسیدن به آن، توانایی که در برابر اتفاقات   نامالیمات   نا هما بخشد 

کننمد  به مقابله بپردازند   بتوانند در برابر مشکالت با نگاهی مهبد، رفتمار خمود را ممدیرید 
جهمد اسمتفاده  همای ا لیمه گام (. بنمابراین از3120  خجسمته مهمر، زاده، سمودانیصالحی)

مطلوب از ایمن سمرمایه ملمی یعنمی زنمان، بمرآورده سماختن نیازهمای ر انمی   برطمرر سماختن 
اخممتالتت ر انممی در ایممن قشممر بمما نقممش پیشممگیرانه اسممد. زنممان نیمممی از جمعیممد جامعممه را 

کسمی نمیتشکی  می که با این آمار جمعید شناختی، اممروزه  کماربردی  دهند  توانمد نقمش 
کمه بما  جمود نقمش   جایگماه اساسمی زنان،آنمان بمه عنموان زنان را در جام کنمد، ومرا  عه انکمار 

کمممه بمممه حرکمممد در آممممدن یکمممی از ارکمممان   محورهمممای توسمممعه جامعمممه محسممموب ممممی شممموند 
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باشمممد. لمممذا همممای اقتیمممادی، آموزشمممی   خمممدماتی بممما دسمممتان توانمندشمممان میسمممر ممممی ورخ
مقابمم  مشممکالت   فشممارهای  گممردد تمما آنممان را درضممرورت   اهمیممد ایممن موضمموع باعمم  مممی

کار توانمنمد نممود. همچنمین فرآینمد توانمندسمازی زنمان بایمد   ارده ازسوی خانواده   محیط 
گونه ای باشدکه طی آن زنان، نه تنهما در سمالمد خمود نقمش داشمته باشمند بلکمه بتواننمد به 

گردنممد. از ایممنضمممن غلبممه بممر موانممع   مهممارکردن مشممکالت ر   شممان بممر زنممدگی خممود مسمملط 
کممه بتواننممد راهکارهممایی را بیابنممد، تمما زنممان را در  بیشممترین تممالش اندیشمممندان بممر آن اسممد، 

کنند همای (. بنابراین یکی از راه3121، جناب) مقاب  این نومیدی   عدم شادکامی مقا م 
کممه در مثبت  شناسممی ر انر ان درممانی مبتنممی بمر  ،افمزایش شممادکامی زنمان شمماغ  گممرا اسمد 

کاسمتی این رویکرد به کمبودهای ر انی    کید بر شناسایی   مطالعه  های رفتماری    جای تث
کمه بمر  ترمیب یا درمان آنها، به شناخد   ارتقای  جوه مهبمد   نقما  قموت انسمان می پمردازد 

بینی  های انسان از قبی  شاد زیستن، لذت بردن، قمدرت حم  مسمئله   خموش ر ی توانایی
های دسد نخمورده،  ی عوام  مختیری مه  تواناییمتمرکز شده اسد   همچنین با بررس

که وه طمور ایمن عوامم   های مهبد زندگی   توانمندی آرز ها، تجربه های منشی افراد   این 
کنممد، می می  پممردازد. توانممد همچممون یممک مممانع بممر سممر راه ابممتالء بممه اخممتالل   درمممان آن عممم  
یانی   پناهی، ) ( 3111) براتمی به نق  ازم شده انجاهای  (. براساس برخی بررسی3121کاو

گرا تعریف گونی ارائمه شمده اسمد. از جملمه؛ پترسمونهمای  درباره ر ان شناسی مهبد   1گونما
گرا را  ی مهبمدشناسم ر انقمرار داده   « امور درسد زندگی از توّلمد تما ممرگ»( محور را بر 2665)
کینمممگ دانمممد. شممملد ن آن می« مطالعمممه علممممی»  نقممما  قممموتف مممای ، »بمممر نیمممز  (2660) 2  
کیممد دارنممد. لممذا ایممن رشممته را « های( افممراد عممادی توانمنممدی) ایممن امممور « مطالعممه علمممی»تث
کمه فقمط  می گرایمی نیسمد  گمرا تنهما یمک آرممان  دانند. بنابراین رویکرد ر ان شناسمی مهبمد 

کند گونه تکیه بر آرمان   آرز   که بهتمرین  خودفریبیای  یا به  کند، بلکه رویکرد علمی اسد 

                          
1. Peterson,C. 
2. Sheldon,K ,M & king, l. 
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، 1سملیگمن) کنمد می علمی را برای تحقق مسائ  منحیر به فرد انسانی استفادهی ها ر ش
2661   .) 

یکمممرد  شمممادکامی از جملمممه کمممه در سمممالهای اخیمممر در رو ی شناسممم ر انمبممماحهی اسمممد 
گرفتممه اسممد.  ا ه شممادکامی مفهممومی  مهبممد کممه شممناخت ر انگرا، مممورد توجممه قممرار  ی اسممد 

هممایی همچممون خوشممحالی، خوشمممی      بمما  ا ه باشممد دارای تعمماریف   ابعمماد مختلفممی می
معنا، دانسته شده اسد. شادکامی ترکیبی از عاطفه مهبد بمات   عماطفی منفمی نشا  هب

همایی ماننمد هیجمان زنمدگی، خوشمی   اشمتیاق    پایین اسد. عاطفه مهبد شمام  ویژگی
کممامی، خیممومد، تممرس، عیممبانید    حشممد عاطفممه منفممی شممام  زدگی   رنجانممدن  نا

کممه از نظممر 2666) (. سمملیگمن3125اشممرفی، ) شممود گممران میدی ( شممادکامی را بممه سممه مؤلفممه 
کرد: هیجان مهبد : ا لین مؤلفه شمادکامی اسمد 2عملی بهتر قاب  تعریف هستند، تقسیب 

گذشمته که به هیجان همای مهبمد مربمو  بمه  رضماید، خرسمندی   آراممش(، هیجان) های 
کممه مممردم از ط های لحظممه تجربممه) حممال های  ریممق حممواس پنجگانممه خممود   یمما از راه تجربممهای 

گمماهی، آنهمما را در می کتسممابی پیچیممده مهمم  مراقبممه، یهممن آ هممای مهبممد  یابنممد(   هیجان ا
 3گممردد. لیوبرمیرسممکی   همکمماران بینی، امیممد   ایمممان( مربممو  می خمموش) مربممو  بممه آینممده

که بمه  هیجان مهبد افراد را به این سمد سوق می (2661) ای فکمر، احسماس    شمیوهدهد، 
که باع  ارتقاء منابع تزم جهد رسیدن آنها بمه اهدار کنند،  شمان در زنمدگی شمود.  عم  

بخشد. همچنین با اسمتفاد از ممداخالت  های مهبد تفکر   توجه فرد را  سعد می هیجان
گممزارش دادهشناسممی مهبممدر ان دهدکممه  مممی انممد   ایممن نشمماننگممر، افممراد شممادی بمماتیی را 
کلیممدی ایفمماء مممیهممای مهبممد در ایجمماد   افممزایش تممابنهیجمما حسممین ) کننممدآوری نقممش 

کمار،  :4درگیری .(3121ثابد، جوبانیان   فرحبخش، شام  مش ول شمدن   محمو شمدن در 
کممممه هنگممممام شممممناخت ر انحالمممد  ر ابمممط صمممممیمانه   تفممممریح   سممممرگرمی اسممممد. ی اسممممد 

1. Seligman, M.E.P.
2. positive emotion
3. - Lyubomirsky, S. et al.
4. Engagement.
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گتتد ت جه تت   تتت   سممرعد مممیدهممد. در ایممن حالممد، زمممان بممه  هممای جممّذاب رخ می فعالید
کتت   تتا      تتم ف 2002) شتتهتس یتتن     طو کامتتر ی ف الات تت  مز مکتت  م  کتتمت  ( پیشتتادات 

ی هاف  اتم ت  یت  جتا ننتا      تم   ا   ش شاتکام ، مجدو ی   ز طریق شاایایی جه ن ادف
کنممد. هممایی جهممد اسممتفاده از ایممن توانمنممدی یممافتن موقعید کمممک  هممایی مهمم   ویژگی) ها 
شمدن   معشموق  عاشق  رهبری، مهربانی، یک ماروگی، اصمالد، خمرد   ظرفیمدشجاعد، 
گروممه شممادکامی خممود بممه  گممرا بممه افممراد آممموزش داده میی مهبممدشناسمم ر انبممودن(. در   شممود، 

گمماهی بمما انجممام ایممن فعالید خممود بممه  جممود نمی شممود.  همما خممود بممه خممود ایجمماد می آیممد، اممما 
نمندیها   نقا  قوت برای تعلمق داشمتن مهبمد     هدفمندی: شام  استفاده از توا 1معنی

کردن به ویزی فراتر از شخت اسد. ( بنابراین یک فرد زممانی بمه 2661سلیگمن،) خدمد 
کمه زنمدگیش را هدفمنمد، خمام   قابم  فهمب درک  احساس معنما در زنمدگی دسمد می یابمد 

کمه ا  را بمه ک هایی را تعیین می کند. این احساس هدفمندی برای افراد، رفتارها   هدر ند 
 دهد. سمد بهریستی   در نهاید شادکامی سوق می

کممماظمی، 3110نیکجمممو، ) نتمممای  مطالعمممات ( 2661، 3؛ بانیمممک2661،  2؛ تراسمممی3112؛ 
که پرداختن به جنبه نگری، باع  افزایش شادی   سمالمد  ر انمی  های مهبد نشان دادند 

اثربخشمی مداخلممه "( پژ هشممی را بما عنمموان 2630) افمراد شممده اسمد. هنرمنممدزاده، سمجادیان
گر همممی بمممر بهریسمممتی  مهبمممد آوری   شمممادکامی دختمممران نوجممموان  ی، تمممابشمممناخت ر اننگر 
کممه ر ان درمممانی مهبممدبممه ایممن نتیجممه انجممام دادنممد   "سرپرسممد بی گممرا، از گیممری رسممیدند 

سمتفاده از همای مهبمد فمردی   اهما، ویژگمیطریق افزایش احساس لذت، تقویمد توانمنمدی
توانممد باعمم  همما در زنممدگی روزمممره، افممزایش احسمماس معنمما   هدفمنممدی در زنممدگی مممیآن

آوری   شمادکامی شمناختی، تمابهمای خلمق   افمزایش بهریسمتی ر انکاهش عالیمب   نشمانه

                          
1. Meaning. 
2. Tracy, M. 

3. Bannik, F.P. 
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اثربخشمی ر ان درممانی "( نیز در پژ هش خود با عنموان 2635) 1فرد شود. سرجند   مانگرین
کمماهش مهبمد انجممام  "یشممناخت ر انعالیممب افسممردگی   افممزایش شممادکامی   بهریسممتی  گرا بممر 

های  گرا نمممه تنهممما عالیمممب   نشمممانه ها نشمممان داد، ر ان درممممانی مهبمممد دادندکمممه نتمممای  یافتمممه
کممممماهش می توانمممممد باعممممم  افمممممزایش شمممممادکامی   بهریسمممممتی  دهمممممد بلکمممممه می افسمممممردگی را 

 افراد شود.  یشناخت ر ان
یمادی بمه معنویمد شنامروزه بسیاری از ر ان اسان   متخییان بهداشد ر انی توجمه ز

بمرام، مموای، شماپ ) انمد.  باورهای دینی برای بهبود   ارتقای سالمد ر ان معطمور داشمته
کوئینمممگ2661، 2جمممانکر    ان تیلبمممورگ گالمممک،  الیسمممون    ؛ بمممه نقممم  از 2662، 3؛ فالنلمممی، 
گونممه3121برابمادی   همکمماران،  کممه اغلمب ضممروری(. بمه  داننمد در فرآینممد آموزشممی   مممی ای 

(. 4،2667ر)ریچمماردز، همماردمن   بممم درمممانی، مسممائ  معنمموی افممراد را مممورد توجممه قممرار دهنممد
کممه در ر ان شناسممی مهبممدهمچنممین یکممی از جنبممه کیممد مممیهممایی  شممود، گممرا نیممز بممه آن تا

کمه معنوید اسد. رویکردهای دینی نیز اصول مشابهی بما رویکردهمای مهبمد بمه گمرا دارنمد 
همای قرآنمی را جهمد افمزایش همین منظمور پمژ هش حاضمر، رویکمرد اسمالمی مبتنمی بمر آمموزه

اصمول    دهمد. در رویکمرد اسمالمی هممه ممی را مورد بررسمی قمرارمتثه   شادکامی زنان شاغ 
کمممه بمممرای زنمممدگی  مبمممانی، احکمممام   قممموانین   دسمممتورات   برناممممه ها   در مجمممموع آنچمممه را 

کمه باشد به صورت محکب   خل ضروری میسعادتمندانه انسان  ناپمذیر بیمان شمده اسمد 
کمریب جسمتجو ها را  میاین دستورات   برنامه توان، از طریق احادی    ر ایات   آیات قمرآن 

یمممابی ایجممماد رابطمممه سمممالب میمممان خمممود   پروردگمممار   کمممرد. تممما انسمممان بتوانمممد در مسمممیر جهمممد
که دستور داده گردانمد فرمانبرداری از ا ؛ آنگونه  کند   مستحکب  شمریفی ) شده اسد تالش 

گذار بر ارتقمای سمطح بهداشمد تثثیر(. بنابراین در رویکرد اسالمی یکی از عوام  3111نیا، 
کممریب مممیآممموزه ر ان زنممان توجممه   اسممتفاده از کممه در ایممن پممژ هش  هممای قممرآن  باشممد ویممزی 

                          

1. Sergeant,S., Mongrain,M. 

2. Braam,A.W.,Mooi,B.,schaap jonker,j.,&Van Tilburg,W.D.j.  
3. Flannelly,K.J.,Galek,.K.,Ellison,c.G,&Koenig,H.G. 
4. Richards,P.S.Hardman.r.K.&Bere,M. 
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 باشد.نظر میمد متثه   گیری از آن برای افزایش شادکامی زنان شاغ بهره
کممریب بممه   کتمماب جممامع  کاممم ، معتبرتممرین سممند بممرای بیممان   اثبممات  قممرآن  عنمموان یممک 

کممردن  هممای اسممالمی، همممراه بمما رهنمودهمما   ارائممه  معممارر   آموزه کلممی   مطمممئن  ی خطممو  
کتماب  بمی »جهد زندگی   هداید   بشارت انسان به سوی سعادت جما دانی اسمد  ایمن 

کتمماب آسمممانی،  (   از ویژگی2بقممره / ) «اران اسممدهممی  شممک، راهنمممای پرهیزگمم هممای ایممن 
کمه در تعلمیب   تربیمد انسمان ممورد نیماز اسمد را بیمان   یعنی همه جامعید آن اسد آنچه را 

کتاب تربید   انسانمی که  مملو از آموز کند   در عین حال  دهمای  هما   راهبر ه  سازی اسد 
همما بسممیار متنمموع   مختلممف هسممتند از  باشممد. ایممن آموزهمناسممب بممرای زنممدگی درسممد مممی

باشمد   لمذا در راسمتای ایمن  شناسمی، فرهنمگ، می جمله شام  سیاسمد، اقتیماد، جامعه
گونمه کلمی یما جریمی     هدر، هی  مطلبی بمد ن بیمان نمانمده اسمد   مسمائ  مختلمف بمه 

کمممه همممرک  در همممر سمممطحی از تفکمممر   اندیشمممه   در همممر مرحلمممه  دقیمممق مطرک شمممده اسمممد 
(. بنممممابراین 3172نیممممیری،) گیرنممممد بممممه مقممممدار ظرفیممممد خممممود از آن بهممممره می نیازمنممممدی،

کممه خدا نممد رحمممان در مممتن قممرآن بممه شممفاجویی از آموزه کممریب، حقیقتممی اسممد    هممای قممرآن 
ها مطمرک  ترین دستورالعم  بهداشمتی، در مقابلمه بما آسمیب عنوان بهترین راه درمان   جامع

شفا   رحمد برای اهم  ایممان اسمد   ظالممان را بمه    ما آنچه از قرآن فرستادیب»نماید.  می
یان ویزی نخواهد افر د  .(12اسرا / ) «جز ز

کوششمی در عرصمه عمیمق از سوی دیگر انسان امروزی به ظاهر در جامعه ی متمدن، به 
گیمری از آیمات   فمرامین آن راه نجماتی یابمد   خمود را از ورطمه گسمترده قمرآن نیمازدارد تما بما بهمره

اس   نومیممدی   ناشممادی بممه  ادی امممن امیممد اری   شممادکامی   آرامممش برسمماند. هولنمماک یمم
کمه تعمالیب دینمی از طریمق منمابعی ماننمد های مختلفی نیز  نشمان می پژ هش داشمتن ) دهمد 

معنی   هدر در زنمدگی، احسماس تعلمق بمه منبعمی  ات، امیمد بمه یماری خدا نمد در شمرایط 
کمممک  -هممای ر انممی  زای زنممدگی، برخممورداری از حمایممد مشممک  اجتممماعی  ...( بممه افممراد 
کنتممرل فشممارهای هیجممانی در مواجهممه بمما حمموادی فشممارزای زنممدگی آسممیب مممی کنممد تمما بمما 
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 (.3175حسینی، ) کمتری را متحم  شوند
ک، َفرتحموَن »بار با الفاظ مختلفی همچون  21مفهوم شادی در مجموع  َفمَرک، َفَرحموا، َتَفمّرَ

کممریب آمممده ...«       بممه معنممای خوشممحالی، سممالمد   مسممّرت تعریممف شممده اسممددر قممرآن 
(. فممرک در ل ممد مخممالف حممزن   انممد ه اسممد   عبممارت از لممذت قلممب   3111پسممندیده، )

که ناشی از رسیدن به مطلوب کمریب  شمادی را  31،م3112،لقمانی) باشد می ر ک  (. قرآن 
گر ه دسته کرد الف( شادی ممد ک: در قرآن به شادی به د   گفتمه ممی بندی  کمه هایی  شمود 
کممه افممراد را دعمموت بممه  آن بممر اسمماس ارزش کنممد.  مممی همما   اهممدار دیممن مقممدس اسممالم  اسممد 

به خلق بگو شما باید به ف     رحمد خدا شمادمان » فرماید: ( می11یون /) خدا ند در
کممه بممرای خممود اند ختممه کممه آن بهتممر   مفیممدتر از ثر تممی اسممد  ب(شممادی « کنیممد. مممی شمموید 

گنماه، غفلمد    هایی را شام  می ر قرآن  شادیمذموم: د که ضد ارزش بوده   هممراه بما  شود 
گفتنممد: کممه قمموم قممار ن  بممه ا   کممه » فسمماد اسممد هنگممامی  ایممن همممه شممادی م رورانممه مکممن 

 ( .       70قیت/ ) «دارد. نمی کنندگان را د سد خدا ند شادی
تموان،  سالم   قرآن را میهای مرتبط انجام شده پیرامون شادکامی در ا همچنین پژ هش

کرد، قادری با کمه 3111) یفبه موارد زیر اشاره  ( در پژ هش خود به این نتیجه دسد یافد 
کیمد می دین اسالم بر زمینه کنمد   تموجهی عمیمق بمه  ها   عوام  شمادمانی، ز د دن انمد ه تث

کنممار سممایر نیازهمما دارد. علممی محمممدی   جممان بررگمممی ( 3110) ایممن نیمماز ر انممی انسممان در 
کمه بمین شمادکامی دینمی   شمادکامی  ی رابطمه شمناخت ر اندرنتای  تحقیق خود نشان دادند 

مهبد معناداری  جمود دارد، امما بمین شمادکامی دینمی   افسمردگی همبسمتگی منفمی  جمود 
کبرپممور   همکممار کممه بممین  سممالمد ر انممی 3126) دارد. نتممای  پممژ هش ا کی از آن اسممد  ( حمما

کمماری آنهمما بمما باورهممای مممذهبی کارمنممدان زن دانشممگاه قممب   شممان ارتبمما  مسممتقیب  نشمما  
 مهبد  جود دارد. 

ی شناسمم ر انهای پژ هشممی در  بنممابراین بمما توجممه بممه اثممربخش بممودن مطالعممات   یافتممه
همممای قرآنمممی بمممر مت یمممر شمممادکامی،  پمممژ هش حاضمممر بمممه بیمممان ایمممن مسمممثله  گرا   آموزه مهبمممد
که انتخاب  می گرا با رویکرد اسالمی مبتنی بمر  ی مهبدشناس  انری رویکرد مقایسه پردازد 
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کممه در شناسمم ر انی رویکردهممای  هممای قرآنممی از میممان همممهآممموزه ی شناسمم ر انی ایممن اسممد 
تموان دیمد   بمه دلیم  همب سمو  اش می گرای سلیگمن ردپای مذهب را در تدوین نظریمه مهبد

کممه منشممعب از حمموزه دیممن می گیممری از سممد بمما بهممرهباشممد، ا  توانسممته ا بممودن ایممن رویکممرد 
تری را در جهمد بهینمه  های دینی خود   بما توجمه بمه فرهنمگ جامعمه خمود مفماهیب تمازهآموزه

گماهی، بهریسمتی   شمادکامی   رضماید از زنمدگی  کردن شمرایط زنمدگی، ارتقماء سمطح خودآ
هممایی دارد را  بممه صممورت مممداخالت درمممانی   آموزشممی  کممه  بمما تعمماریف اصممی  دینممی تطابق

کامم  تمرین دیمن   عیماره تممام گرمهبد ا ارائه نماید   از سوی دیگر دیمن اسمالم نیمز بعنموان 
کمه ایمن آمموزهادیان نزد خدا ند سبحان  سرشار از آموزه همای  حیمانی نیمز های با ارزش بموده 

همممای علممممی   گمممرا، قابلیمممد بررسمممیی مهبمممدشمممناخت ر انبمممه ماننمممد دسمممتاوردهای بشمممری 
که در این پژ  کنمار همب ممداخالتی را پژ هشی دارد   هش  با نگاه توامانی به این د  عرصمه در 

یمد پیشمگیری   آمموزش ممورد  در جهد تثمین   ارتقاء سطح بهداشمد ر انمی زنمان بما محور
گممرفتن افتراق دهممد تمما بتمموان از یافتممه توجممه قممرار می هممای ایممن د   های ایممن پممژ هش بمما در نظممر 

گرا، ممداخالتی را بمر اسماس  ی مهبمدشناسم ر ان دیدگاه   پرهیز از نفی دستاوردهای رویکرد
همای قرآنمی منطبمق سماخته نیازها   شرایط فرهنگی جامعه   باورهای دینی مبتنمی بمر آمموزه

کمممممه مخمممممتت جامعمممممه ایرانمممممی    تممممما بمممممر اثربخشمممممی   پویمممممایی آن در راسمممممتای موضممممموعاتی 
حاضممر بممه دنبممال شممده،  پممژ هش   باشممد بیفممزایب. بنممابراین بمما توجممه بممه مسممائ  مطممرک اسممالمی 

که  گر همی رویکمرد »پاسخ این سؤال اسد  گرای سملیگمن    ی مهبمدشناسم ر انآیا آمموزش 
های قرآنمی بمر افمزایش شمادکامی زنمان شماغ  متثهم  اثمربخش  رویکرد اسالمی مبتنی بر آموزه

گرفمد:  برای دسمتیابی بمه  همدر پژ هشمی، فرضمیه«. هستند؟ -3های زیمر ممورد آزممون قمرار 
گر هممی مبتنمی بممر میمزان شممادکا کممه آمموزش  گذرانده ی مهبممدشناسم ر انمی زنمانی   انممد، گرا را 

کممه ایممن آممموزش را ندیده کممه آممموزش  -2انممد،  بیشممتر از زنممانی اسممد  میممزان شممادکامی زنممانی 
گذرانده گر هممی مبتنممی بممر آموزه کممه ایممن آممموزش را  انممد، هممای قرآنممی را  بیشممتر از زنممانی اسممد 

گر همممی مبتنمممی بمممر آموزه -1انمممد، ندیده کمممه آمممموزش  همممای قرآنمممی را  میمممزان شمممادکامی زنمممانی 



 47 ..................................... ... گرای سلییمن و رویکرد اسالمیشناسی مثبتمیایسه ا ربخشی آموزش گروهی روان

 

گر هی  اند، گذرانده که آموزش  گذرانده ی مهبدشناس ر انبیشتر از زنانی اسد   اند، گرا را 

 روش پژوهش
کنتمرل انجمام  پ  -آزممون این پژ هش بما طمرک نیممه آزمایشمی از نموع پیش گمر ه  آزممون بما 

کلیمه زنمان شماغ  متثهم  آمموزش   پمرورش شمهر شد. جامعه آماری پمژ هش  حاضمر، شمام  
که در سال تحییلی  بما توجمه بمه همدر پمژ هش،  باشمند.مش ول فعالید ممی 21-20آم  

همای ور د بمه پمژ هش، داشمتن نفر بر اساس ممالک 71، تعداد 1گیری هدفمندبه ر ش نمونه
کسفورد، تحییالت 52نمره پایین تر از  کارشناسمی  در پرسشنامه شادکامی آ کارشناسی   

دارای فرزنممد   اشممت ال بیممورت رسمممی    سممال، متاهمم ، 16تمما  21ارشممد، دامنممه سممنی بممین 
انتخماب شمدند   سم   شام  عدم رضاید از ادامه جلسه آموزشمی بمود، مالک خر ا هب 

گر ه  کنترل تقسید عنوان آزمانفری تح 21به ر ش تیادفی به سه  ب شدند. بما توجمه یش   
گممر هبممه طممرک  کممه از نمموع  نیمممه آزمایشممی بمما سممه  گممواه) پممژ هش  گممر ه  گممر ه آزمممایش   یممک   (د  

کموهن = تمموان β  -3% =  21( بمما قمدرت آزممون 3210) 2 اسمد، حجمب نمونمه براسمماس جمد ل 
گمر ه d   1 = %α (22%= 16آزمون   نفمر( در نظمر  21) نفر(   با احتمال افد آزممودنی، بمرای همر 

گمممر ه آزممممایش ا ل، بعمممد از ااستتت    گرفتمممه شمممده گر همممی  5یمممن مرحلمممه،  جلسمممه آمممموزش 
گر هممی رویکممرد  جلسممه 5گرای سمملیگمن  گممر ه آزمممایش د م،  ی مهبممدشناسمم ر ان آممموزش 

یافد ننممود.  اسالمی مبتنی بر آموزه گواه هی  آموزشی در گر ه  یافد نمودند    های قرآنی در
گر ه سممم   بعمممد از اتممممام دوره گممم همممای آموزشمممی از  آزممممون   آزممممون  واه،  پ همممای آزممممایش   

 ماهه بعم  آمد.   پیگیری یک
 

                          
1. Purposeful or purposive sampling. 
2. Cohen. 
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 پژوهشگیری  ابزار اندازه
کسممفورد آوری داده بممرای جمممع اسممتفاده شممد. ایممن  (OHI) 1همما از پرسشممنامه شممادکامی آ

کراسلند 3212پرسشنامه در سال  کمه  دارای  2توسط آرگی ، مارتین    گویمه  22ساخته شمد 
گویممه شممام   کممه عبممارت ا ل نمممره صممفر، عبممارت د م نمممره  5اسممد   هممر  ، 3عبممارت اسممد 

بمه   17تما  6ای بین  گیرد. در نهاید فرد نمره می 1  عبارت وهارم نمره  2عبارت سوم نمره 
که نمره باتتر نشانه شادکامی بیشتر اسد. بمه منظمور بررسمی اعتبما دسد می ر   ر ایمی آورد 

کسمفورد زن  227ممرد   352ای متشمک  از  ( بمر ر ی نمونمه2663 ،3آرگیم ) فهرسد شادکامی آ
کسمفورد نشمان  11تا  31ایرانی،  سال اجرا شد. بررسی همسانی در نی فهرسمد شمادکامی آ

که تمام  کر نبماخ  22داد  کم  همبسمتگی بماتیی داشمتند.آلفای  گزاره این فهرسد، بما نممره 
ک  فهرسد کسمفورد بما  23/6برابر با  برای  بود. همبستگی پیرسمون بمین فهرسمد شمادکامی آ

بممه ترتیممب برابممر بمما  EPQمقیاسممهای بر نگرایممی   نمموروزگرایی  -فهرسممد افسممردگی بممک   زیممر 
کسمفورد را تاییمد  -12/6   51/6، 51/6 گمرای فهرسمد شمادکامی آ که ر ایی همگرا    ا بود 

گممزارش شممده اسممدکممرد. همچنممین ر ایممی ایممن پرسشممنامه در م    4هیلممز) طالعممات مناسممب 
( 3111)   بیمممممانی -12/6( همبسمممممتگی معنمممممادار 3222، 5؛ فارنهمممممام   ومممممن2663آرگایممممم ، 

گمممزارش  -01/6همبسمممتگی معنمممادار  را بمممین ایمممن پرسشمممنامه   پرسشمممنامه افسمممردگی بمممک 
 (   م مشتتتا   ل،تتتمف،8731) (س عتتت     تتتم ن ، ت  جور تتتق نوی تتتا 8731نوی تتتا ، )  نتتتد کمممرده

(  عزبتتا   یتت  پمیشتتاام   تتا  یتتز،ات   ز ی ر ی  یتتی  تتو ف متتو ت 8717) ف   ت اقزتتد  بممدعتتا
گماز   ی س ت   یت  پته هش  تم ف یتاجش  همسمانی در نمی بما اسمتفاده از آلفمای جأئ د قم   

کمم  پرسشممنامه  بممه  11/6  اعتبممار بازآزمممایی آن بممه فاصممله د  هفتممه  11/6کر نبمماخ بممرای 
کسممممفورد بممممرای های پممممژ  دسممممد آمممممد. یافتممممه کممممه فهرسممممد شممممادکامی آ هش نشممممان دادنممممد 

                          
1. Oxford Happiness Inventory. 
2. Argyle,M.,Martin,M.&Crossland,j. 
3. Argyle,M. 

4. Hills, & Arggle,M .  
5. Furnham, A. & Chenge, H. 
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آرگیم     .شادکامی در جامعه ایرانمی از اعتبمار   ر ایمی مناسمب برخموردار اسمد گیری  اندازه
کر نبماخ ایمن   آزمودنی را به دسد آورده 157را با  26/6( ضریب آلفای 3221) لو اند.  آلفای 

 بدسد آمد.  15/6پرسشنامه در پژ هش حاضر

روند جلسات مداخله 
کنتممرل، مداخلممه  گممر ه آزمممایش    پمم  از انتخمماب نمونممه   جممایگرینی تیممادفی آنهمما در 

گممر ه ا ل، شممام   گرای  ی مهبممدشناسمم ر انای هفتگممی دقیقممه 26جلسممه  5آموزشممی بممرای 
گر ه د م شام   های مبتنی بمر قمرآن  ای هفتگی آموزه دقیقه 26جلسه  5سلیگمن بود   برای 

ای جلسممات آنهمما بممر اسمماس مبممانی نظممری د  رویکممرد بممود   ر ایممی محتمموایی آن بودکممه محتممو
اممر ر ان شناسمی  حموزه دینمی  بررسمی شمد. خالصمه جلسمات مداخلمه  متخییمانتوسط 

آمده اسد.  3آموزشی هرد  رویکرد در جدا ل

گرا شناسی مثبت خالصه جلسات آموزشی روان .1جدول 
بر آموزه های قرآنیاسالمی مبتنی خالصه جلسات آموزشی  

محتوای جلسات آموزشیجلسات

جلسه 
ا ل

گر ه   اهمدار جلسمات آموزشمی/ آشمنایی بما   گر ه با یکدیگر/ بیان  قوانین  ی شناسم ر انآشنایی اع ای 
شممممادکامی مهبممممد های  همؤلفممممگرا / تعریممممف شممممادکامی   اهمیممممد نقممممش آن در زنممممدگی/آموزش  مهبممممد

ت اع ما /جممع بنمدی جلسمه/ارائه سمؤات / پاسمخگویی بمه(آینده(،حال،گذشمته) گرا/هیجانات مهبد
 تکلیف.

جلسه 
د م

یافد تکلیف / بیان تعریمف مجمذوبید کمار) در ت سمؤات تفمریح، ر ابمط صممیمانه(/ پاسمخگویی بمه ،در 
 اع ا /جمع بندی جلسه/ارائه تکلیف.

جلسه 
سوم

یافممد بکممارگیری برخممی از توانمنممدیها داری   هدفمنممدی/بیان   آممموزش  تکلیف/بیممان تعریممف معنممی در
 داری در زندگی / ارائه تکلیف. جهد معنی

جلسه 
وهارم

کمالس آموزشمی /  کننمدگان در  یافد تکلیمف/ جممع بنمدی مطالمب آموزشمی   تقمدیر  تشمکر از شمرکد  در
کسفورد.   اجرای پ  آزمون  پرسشنامه شادکامی آ
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 بر آموزه های قرآنیاسالمی مبتنی خالصه جلسات آموزشی  
 محتوای جلسات آموزشی جلسات

جلسه 
 ا ل

گر ه بما یکمدیگر/ بیمان  قموانین گمر ه   اهمدار جلسمات آموزشمی / بیمان مفهموم   تعریمف  آشنایی اع ای 
ت سمؤات / پاسمخگویی بمه (ممد ک   ممذموم) شادکامی   اهمید آن در اسالم /بیان انواع شادی در قرآن

 اع ا /جمع بندی جلسه/ارائه تکلیف.
جلسه 
 د م

یافممد شممادکامی کننممده  هممای شممادکامی ممممد ک قرآنی/عناصممر تعیممین تکلیف/بیممان تعریممف   ویژگممی در
 بندی جلسه/ارائه تکلیف. ممد ک قرآنی/جمع

جلسه 
 سوم

یافممممد تکلیف/آممممموزش انممممواع راهکارهممممای شممممادی بنممممدی  اعتقادی،رفتمممماری( /جمممممع) آفممممرین قرآنممممی در
 جلسه/ارائه تکلیف.

جلسه 
 وهارم

کننمدگان / اجمرای پم  آزممون    یافد تکلیمف/ جممع بنمدی مطالمب آموزشمی   تقمدیر  تشمکر از شمرکد  در
کسفورد.  امهپرسشن  شادکامی آ

 
کمموهن بمما اسممتفاده از  dگیممری مکممرر   آزمممون  هممای حاصمم  بمما اسممتفاده از طممرک انممدازه داده

 تحلی  شد. spssافزار  نرم

 ها یافته
گر ه کنتممرل   آزمممایش در پیش ابتممدا میممانگین   انحممرار معیممار شممادکامی  آزمممون،  هممای 

که نتای  آن در جد پ   ارائه شده اسد. 2 ل آزمون   پیگیری محاسبه شد 

کنترل . میانگین و انحراف استاندارد نمره2جدول  گروههای آزمایش و   های شادکامی 

گروه  شاخص 
 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

ی شناس ر ان
 مهبد

16/12 26/5 11/52 56/0 33/52 27/1 

 11/1 11/11 72/1 05/11 22/1 23/56 قرآنیهای  آموزه

 21/5 15/17 33/5 21/11 25/5 13/17 کنترل
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گرفمد: در ادامه با توجه به هدر پژ هش، فرضیه بمرای بررسمی  های زیر مورد بررسی قرار 
گر هممممی مبتنممممی بممممر  فرضممممیه های ا ل   د م پممممژ هش، یعنممممی اثربخشممممی معنممممادار آممممموزش 
از آزممون  تحلیم  متثهم   همای قرآنمی بمر شمادکامی زنمان شماغ  گرا   آموزه مهبدی شناس ر ان

یممممان  د  عمممماملی انممممدازه فممممرر همگممممونی  گیری مکممممرر اسممممتفاده شممممد. در بررسممممی پیش  ار
یان  گر ه  ار کنتممرل( در مرحلممه پمم   ر ان شناسممی مهبممد) هممای همما، آزمممون لمموین در  گرا   
کنتمرل(  آموزه) (،  = 15/1F=، 61/6pی )ریمگی(   پ= 02/3F=، 30/6p) آزمون همای قرآنمی   

کمه از = 31/3F=، 31/6pی )ریگی(   پ= 23/1F=، 61/6 p) در مرحله پ  آزمون (، اجمرا شمد 
 لحاظ آماری معنادار نبود. 

  آزممون  2، آزممون مماولی1گیری مکمرر د  عماملی مهب آزممون انمدازه  فرر در بررسی پیش
یمممد  جمممود دارد   شممماخت معنمممادار نبمممود؛ یعنمممی شمممر  تقمممار 3بممماک  کرو ن مرکمممب   شمممر  

گرین یممد  کممه آزمممون از توانمنممدی تزم برخمموردار  ( نشممان مممی11/6) گیسممر -همما س  کرو دهممد 
 .اسد

 شادکامی() Bگیری مکرر بر روی عامل  .  خالصه تحلیل واریانس دو عاملی اندازه3جدول 

درجه  مجموع مجذورات منبع تغییر
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

 666/6 63/25 1/3772 2 0/1112 گر ه() Aبین آزمودنیها 
گر ه  - - 35/75 72 1/1111 ها آزمودنیهای در ن 

  B در ن آزمودنیهمممممما
 666/6 17/02 02/511 2 11/267 شادکامی()

A*B 7/3725 5 51/552 01/01 666/6 
 

هما یعنمی آمموزش مبتنمی  دهد، اثر اصلی مربو  به ر ش نشان می  1نتای  جد ل شماره 

                          
1. Greenhouse – Gyser. 
2. Machly test. 
3. Box test. 
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 63/25F=، 666/6p) همای قرآنمی معنمادار اسمد گرای سیلگمن   آموزه ی مهبدشناس ر انبر 

گر ه= کنترل با یکدیگر متفا ت اسمد   آمموزش  (. یعنی میانگین شادکامی  های آزمایش   
معنماداری تمثثیر  ی بمر شمادکامیهای قرآن گرای سیلگمن   آموزه ی مهبدشناس ر انمبتنی بر 

( معنممادار اسممد. بممدین ترتیممب = 17/02F=، 666/6p) دارنممد. اثممر اصمملی عاممم  زمممان نیممز 
گر ه هممای متفما ت بما یکمدیگر تفمما ت معنمادار دارنمد   ایممن  همای پمژ هش در زمان شمادکامی 

 گرای ی مهبممدشناسمم ر انیعنممی اثممر پیگیممری معنممادار اسممد. اثممر تعمماملی آممموزش مبتنممی بممر 
 01/01F=، 666/6p) های قرآنی   زمان در عام  شادکامی معنادار اسمد  سیلگمن   آموزه

های آمموزش   شمادکامی معنمادار اسمد، محاسمبه اثرهمای اصملی  (. وون اثر تعاملی ر ش=
اثمر سماده شمادکامی بمرای  ،گیری مکرر ضرورت دارد. به همین دلی  با استفاده از طرک اندازه

کنترل  محاسبه شد. گر ه آزمایش   

 گروه() Aبر عامل (شادکامی) B. خالصه تحلیل واریانس اثر ساده عامل 4جدول 
گرای سلیگمن گروه روان شناسی مثبت   الف: 

 منبع تغییر
مجموع 

 درجه آزادی مجذورات
میانگین 

 F مجذورات
سطح 

 معناداری
 661/6 62/31 13/366 2 62/263 شادکامی
   23/0 51 7/113 خطا

گروه   های قرآنی آموزهب: 

 663/6 12/35 21/351 2 61/226 شادکامی

   31/33 51 21/111 خطا
کنترل گروه   ج: 

 601/6 15/2 51/5 2 20/1 شادکامی
   17/3 51 7/71 خطا
 

کنتممرل معنممادار  نشممان مممی 5نتممای  جممد ل شممماره  گممر ه  دهممد، اثممر سمماده شممادکامی بممرای 
کنترل در پیش. یعنی سطح (= 15/2F=، 60/6p) نیسد  گر ه  آزممون    آزمون، پ  شادکامی 
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گمر ه  گرای  ی مهبمدشناسم ر انپیگیری با یکدیگر تفا تی ندارد اما اثر سماده شمادکامی بمرای 
معنادار اسمد. بمر  ( = 12/35F=، 663/6p) های قرآنی    آموزه ( = 62/31F=، 661/6p) سلیگمن 

گرفمد  شموند   می های ا ل   د م پمژ هش تاییمد می ها فرضمیه اساس این یافتمه تموان نتیجمه 
گر هی ر ان شناسی مهبد های قرآنی بمر شمادکامی زنمان اثمر معنماداری  گرا   آموزه که آموزش 

 دارند.
گر هممی مبتنممی بممر  کممه آممموزش  بممرای بررسممی فرضممیه سمموم، یعنممی میممزان شممادکامی زنممانی 

گذرانده آموزه گر هممی مبتنممی بممر ر ان شناسممی مهبممد هممای قرآنممی را  گرا  انممد بیشممتر از آممموزش 
استفاده شد.کوهن  dاسد از آزمون 

گرای سلیگمن و  ی مثبتشناس روانهای  . اندازه اثر روش5جدول 
گروه های قرآنی آموزه  های آزمایش بر شادکامی در 

متغیر شا خص
انحراف  پس آزمونپیش آزمون

استاندارد  
جمعی

شاخص 
d کوهن MSDMSD

گرای  ر ان شناسی مهبد
 سلیگمن

1/12 2/51/525/022/756/3

2/10/117/111/113/3 2/56 های قرآنی آموزه

گرای سملیگمن  ی مهبمدشناسم ر انمحاسبه شده، در  dشاخت  1طبق نتای  جد ل 
گفممد، اثربخشممی  تمموان  اسممد   مممی 13/3هممای قرآنممی معممادل    در ر ش آموزه 56/3معممادل 
گر ه ر ش مداخلمه آمموزش تمثثیر  های آزمایشی متفا ت بوده اسد  به عبمارتی های آموزش بر 
سملیگمن بمود بمر ایمن اسماس گرای  ی مهبمدشناسم ر انهای قرآنی بر شادکامی بیشتر از  آموزه

گردد. فرضیه سوم پژ هش نیز تایید می

 گیری بحث و نتیجه
گممر ه  در بررسممی فرضممیه ا ل، نتممای  یافتممه کممه در  گرای  ی مهبممدشناسمم ر انها نشممان داد 
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معنممادار  p<63/6آزمممون در سممطح  آزمممون بمما میممانگین پ  سمملیگمن، تفمما ت میممانگین پیش
گر هممی  باعمم  افممزایش شممادکامی زنممان شمماغ    گرا مهبممد یشناسمم ر اناسممد یعنممی آممموزش 

گفمد،متثه  شده اسد. در تبیین این یافته می پرداز، شمادکامی  ان نظریمهشناسم ر ان توان 
که را نوعی هیجان مهبد می ژرفی بر ساز  کارهمای جسممانی، شمناختی   ر انمی تثثیر  دانند 

(. 3221، 1گلمدنبرگ) بخشمد میهای مختلمف بهبمود  افراد دارد   عملکرد آدممی را در زمینمه
گرا بممر شممادکامی زنممان پممژ هش  ی مهبممدشناسمم ر اندر تبیممین وگممونگی اثربخشممی آممموزش 

گفمممد، زیمممر بنمممای شمممادکامی در  حاضمممر ممممی گمممرا شمممام  زنمممدگی  ی مهبمممدشناسممم ر انتممموان 
بخش، زندگی با اشمتیاق   زنمدگی معنمادار اسمد. ممردم زممانی بمه زنمدگی خوشمایند    لذت
کمممه بتواننمممد هیجمممانرسممم بخمممش ممممی لمممذت گذشمممته، حمممال    همممای مهبتمممی را در زمینمممه ند  ی 
کنند   یا  در حموزه آینده کمار، ر ابمط عشمقی    شان تجربه  گون زنمدگی از جملمه در  گونما همای 

کمممه انجممام ممممی کممماری  دهنمممد عمیقممما درگیممر   در آن غمممرق شممموند.   یممما از  تفممریح   بمممازی   در 
کننمدتوانمندیهایشان در خدمد ویزی فراتر از خو ( بنمابراین در 2666،سملیگمن) د استفاده 

هممای شممادکامی   انجممام همؤلفممکننممده بمما جلسممات آموزشممی، پمم  از آشممنایی افممراد شممرکد
گر هی در زمینه هیجانات مهبد( آنان به این سمد سموق ) تمرینات عملی آن به صورت 

کمه باعم  ارتقماء منمابع  داده شدند تما  بمه شمیوه کننمد  تزم جهمد ای فکمر، احسماس   عمم  
ها به اهدافشان در زندگی شود، وون هیجانات مهبد باع   سعد بخشمیدن   رسیدن آن

شود، به عنوان مهال از افراد خواسته شد تا به "بیان موانمع لمذت بخشمی تفکر   توجه فرد می
گذشته زندگی  خود  را بمه های  در زمان حال یا برشمردن حوزه ارزشمند زندگی در یک سال 

گ ی شممناختی آنهمما   هممار هممی در جلسممه بیممان نماینممد تمما از ایممن طریممق زمینممهصممورت بحمم  
گمردد تما آنمان سمازگاری بیشمتری را افزایش یابدکه این ف ای یهنی توسعه یافتمه، باعم  ممی

که اثمر آنهما   کنند   منابع پایداری را برای خود بسازند.   به هیجانات مهبتی  در  خود  ایجاد 
گذر م گردد.اندگارتر اسد،  دسد یابند تا زمینه شادکامیاز تجربه آنی   ز د   شان فراهب 

                          
1. Goldenberg, D.P. 
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کمه جهمد افمزایش مجمذوبید بایمد 2662) از سوی دیگر، بر اسماس پیشمنهاد سملیگمن  )
های افممراد پرداخممد بممه همممین خمماطر در جلسممه آموزشممی بممه افممراد  بممه شناسممایی توانمنممدی

کممممک شمممد تممما موقعیدشمممرکد رنمممد   بتواننمممد از همممایی را در زنمممدگی بمممه دسمممد آو کننمممده 
کننمممد   ) هایی مهممم  توانمنمممدی شمممجاعد، رهبمممری، مهربمممانی، یک ممماروگی...( را اسمممتفاده 

گروممه شممادکامی خودبممه گرفتندکممه ا گمماهی بمما  خود بممه  جممود نمی همچنممین آنهمما یمماد  آیممد، اّممما 
های فممردی، باعمم   تواننممد از طریممق  تقویممد توانمنممدی همما می دادن برخممی از فعالید  انجممام

از افمراد در  «مجمذوبید در ر ابمط صممیمانه»خود شوند. به عنوان مهمال در بخمششادکامی 
کممردن بممه »هممای فممردی خممود جهممد جلسممه آموزشممی خواسممته شممد تمما از توانمنممدی محبممد 

که باع  لذت شخیی شان شود را تممرین عملمی نماینمد   ایمن بخمش  «دیگران به طوری 
کممه بممه ایممن نتیجممه رسممیدند، 2631) 1از پممژ هش حاضممر، بمما تحقیممق سممناتوس   همکمماران  )

گسمترش نقما   گرا هماننمد افمزایش هیجان ی مهبمدشناس ر انهای  استراتژی همای مهبمد، 
کماهش نشمانگان افسمردگی منجمر  قوت شخیی، جستجوی معنما   تعامم  بمرای زنمدگی بمه 

 شود، همسو اسد. می
جملمممه  هممما ازدر بخمممش زنمممدگی معنمممادار جهمممد شمممادکامی، افمممراد بممما برخمممی ازتوانمنمممدی

گذشمد آشمنا شمدند   تمرینمات عملمی در جلسمه    انیار   برابری، معنوید   بخشش   
که وگونه به ایمن احسماس معنمی  گرفتند  تکالیف خانگی مربو  به آن را انجام دادند   یاد 

کراممی   همکماراندسد یابنمد   نتمای  ایمن بخمش از یافتمه  همای پمژ هش بما نتمای  تحقیمق ا
گر هممی   بهریسمممتی »نمموان( در پژ هشممی بمما ع3122) بررسممی اثربخشمممی شممادکامی بممه شممیوه 

بممه ایممن نتیجممه رسممیدندکه آممموزش «دار ی   عواطممف مهبممد   منفممی زنممان خانممهشممناخت ر ان
گر هی بر بهریستی  دار  ی   عواطف مهبد   منفی زنمان خانمهشناخت ر انشادکامی به شیوه 

بررسی اثربخشمی »( با عنوان 3125) راد مؤثر بوده اسد   همچنین با نتای  تحقیق سجادی
آموزش شادکامی مبتنی بمر مهارتهمای زنمدگی برافمزایش شمادمانی در رضماید از زنمدگی زنمان 

1. Santos, V. & at el.
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کی از آن اسمد  انجام دادندکه یافتمه «سرپرسد خانوار مشهد های پژ هشمی ایمن بخمش حما
که آموزش شادکامی بطور  معنادار باع  افزایش شادمانی   رضاید از زندگی شمده اسمد، 

کمه سملیگمن شمادی را گیری ایمن تبیمین ممیباشد. بنابراین در نتیجه می همسو گفمد  تموان 
دانمممد   معتقمممد اسمممد، بمممرای دسمممتیابی بمممه آن بایمممد  حمممق مسممملب   طبیعمممی همممر انسمممانی می

کممممرد. ا  شممممادی  اقعممممی را قاب  برنامممممه دانممممد   آن را  حیممممول   دسممممتیابی می ریزی   تممممالش 
کممه زنممدگی را شمم بممه  کنممد، مممورد  تر   ر ابممط انسممانی را سرشممار   غنممی می  یرینعنمموان  اقعیتممی 

گمممرا ممممی بررسمممی قمممرار می تممموان بمممه  افمممزایش دهمممد. بنمممابراین بممما آمممموزش ر ان شناسمممی مهبمممد 
کمک نمود.  شادکامی زنان 

گمممر ه آموزه در بررسمممی فرضمممیه د م نتمممای  یافتمممه همممای قرآنمممی تفممما ت  ها نشمممان دادکمممه در 
معنممادار اسممد یعنممی آممموزش  p<63/6آزمممون در سممطح   آزمممون بمما میممانگین پ میممانگین پیش

گممر ه آزمممایش مممؤثر بمموده اسممد. بع ممی از نظریممه آموزه پردازان  راه  هممای قرآنممی بممر شممادکامی 
همما   اهمممدار  ی را در پرتممو توجمممه بممه ارزششممناخت ر انرسممیدن بممه شممادکامی   خوشمممبختی 
ق   عالیمممق دینمممی دار بمممودن   هدفمنمممدی زنمممدگی، عشممم معنممموی، نیازهمممای بنیمممادی، معنممما

آیممد در  هممای قرآنممی بممه دسممد می (. بممر اسمماس آنچممه از آموزه2663 ،1رایممان   دسممی) داننممد می
گر شناخته شود   فمرد خمود را  حقیقد شادکامی بر  اقعید که ا های توحیدی مبتنی اسد 

کند، رضمامندی   نشما  تحقمق می با آن کمار ایممان بمه خدا نمد  ها تنظیب  یابدکمه تزممه ایمن 
گسترش رابطة فردی با ا    اطاعد از برناممه هک اسد همایش، شمادکامی را بما  عال ه بر ایجاد 

(. همچنممین 3123جمممالی   عباسممی، ) دهممد بهبممود راهبردهممای غلبممه بممر اسممترس ارتقمماء می
کمه بمرای دین بماوران موجمب شمادکامی  عشق   توجه بمه آیمات قمرآن نخسمتین عماملی اسمد 

کممریب، عممال ه بممر توجممه بممه ایممن خواسممته فطممری انسممان، 3112لقمممانی، ) گممرددمممی (. لممذا قممرآن 
کننمده، شمرایط   مقت میات آن را  بندی نموده   عوامم  تعیین شادکامی را به انواع آن دسته

همای  نشما  از دیمدگاه آموزه  نیز بیان فرموده اسد. بر اساس هدر   فرجام زندگی، شمادی 
                          
1. Rayan, R. M. & Deci. E.L. 
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که  محتوا   قالب شادی نباید با ر ک توحیدی   انسمانی آدممی  قرآنی دارای حد   مرز اسد
کممریب  شممادی بمما ارائممه بایممدها   نبایممدها جهممد  دهی شممده اسممد در ت مماد باشممد. در قممرآن 

کننممده پمم  از 3123اشممرفی، بممراری، ) (. بنممابراین در  پممژ هش حاضممر،  ابتممدا  افممراد شممرکد 
کمدام از آشنایی بما اهمیمد شمادکامی در اسمالم   انمواع  شمادک کمه همر  امی در  قمرآن آموختنمد 

کمدام راهکارهمای قرآنمی هما ومه ویژگمیاین شادی همایی دارد   بمرای دسمتیابی بمه آن بایمد از 
گر هممی انجممام   اسممتفاده نمودکممه در ایممن راسممتا افممراد تمرینمماتی در جلسممه بممه صممورت عملممی   

گرفتندکمه وگونمه بما دادند. همچنین با راهکارهای رفتاری شادی قرآنمی آشمنا شمدند   یماد 
تواننممد  مممی "(77غممافر/) (، تمماب آوری10نسمما / ) نمموع د سممتی    نیکممی بممه دیگممران"انجممام 

گممر ه در  کممه رهبممر  کمماهش فشممار ر انممی خممود شمموند. همچنممین بممازخوردی  باعمم  شممادکامی   
کمه جلسمات آموزشمی باعم  تیمحیح   کی از آن بمود  یافد نمود حما جلسه پایانی از اع ا در

کممه ی از افممراد شممرکدبمماور منفممی برخمم اسممالم دیممن شممادی نیسممد   یمما بممه "کننممده مبنممی بممر آن 
کمتری  داده اسمد کمه  "شادی اهمید  گردیمد   باعم  نگمرش مهبمد آنمان بمه ایمن اممر شمد 

هممای هممای قرآنممی نممه تنهمما بممه موضمموع شممادی  انسممان توجممه داشممته اسممد، بلکممه راهکممارآممموزه
 شادی آفرین را نیز بیان نموده اسد.

کمه بمه 3123) های این فرضمیه بما تحقیمق نیمیری نیمیرآباد یافته نتای      بررسمی رابطمه"( 
پرداختنمد   بمه ایمن  "عم  به باورهای دینی با شادکامی   رضاید زناشویی در زنمان متثهم 

کمممه عمممم  بمممه باورهمممای دینمممی  پیش کننمممده مناسمممبی بمممرای رضممماید  بینی نتیجمممه رسمممیدند 
 مچنممین بمما  نتممای  پممژ هش قاسمممی   رفیعممیشممود   ه زناشممویی   شممادکامی محسمموب می

کممممه بممممه 3121) یکممممرد اسممممالمی در  ی مهبممممدشناسمممم ر انبررسممممی رابطممممه مبممممانی "(  گرا بمممما رو
کمه نظریمه شمادکامی اسمالمی بمر  "دانشجویان دانشگاه پیام نور کی از آن اسمد  پرداختند حما

که توسط خدا ند متعال تقدیر شده اسد   دستیابی به اقعید آن نیز  هایی مبتنی اسد 
کممه بمماز هممب توسممط خدا نممد متعممال تنظممیب شممده اسممد، همسممو باشممد.  مممی راه خاصممی دارد 

بنمابراین بما توجمه بممه آیمات قرآنمی مشممتم  بمر شمادکامی   وگممونگی دسمتیابی بمه آن از طریممق 
توان خستگی   مالل را از زندگی روزمره زنمان برطمرر نممود   آنهما  های قرآنی می آموزش آموزه
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کممایب   ز دگممذر مممی پم  از شناسممایی توانننممد ف ممای زنممدگی را بممه شممادی  اقعممی از شممادی 
کمه امکمان پمرداختن بمه شمادی حقیقمی مبتنمی بمر آموزهگونه کننمد  همای قرآنمی در  ای طراحی 

گممردد. همچنممین مممیزنممدگی گفممد زنممان بممهشممان فممراهب  آفرینممان شممادی در  عنمموان نقش  تمموان 
شمان را  های قرآنی، مشکالت زندگی آموزه خانواده با شرکد در جلسات شادکامی بر اساس

کنممار بیاینممد   در عممین حممال مممی کننممد   بمما اسممترس   فشممارهای زنممدگی  تواننممد مممدیرید 
کنند.  سالمد جسمانی   ر انی خودشان را حف  

کمممه شممماخت بررسمممی نتمممای  یافتمممه شمممده، در  محاسبه dهمممای فرضمممیه سممموم نشمممان داد 
هممای قرآنممی  (   در ر ش مبتنممی بممر آموزه56/3) گرای سمملیگمن معممادل ی مهبممدشناسمم ر ان

های قرآنمی بمر شمادکامی  ی آموزشی آموزهمداخلهتثثیر  دیگر  عبارت ( اسد، به 13/3) معادل
های ایممن فرضممیه  گرای سمملیگمن بمموده اسممد. در تبیممین یافتممه ی مهبممدشناسمم ر انبیشممتر از 

گرا با آموزهشناس ر انتوان به مقایسه  می  پرداخد با  جود نگاه متعالیهای قرآنی ی مهبد 

هایی را بمرای آن  بیمان نمموده اسمد از  مجاز   پسمندیده( شمرایط   محمد دید) شادی قرآنی
که ناشی از غرور، تکبر، تمسخر   استهزای دیگران   لهو   لعمب    جمله شادی هایی اسد 
که این شادی نمی باشد را مورد تایید قرار دنیامحوری  د از  نیم  بمه ها باع  غفل دهد، ورا 

ی شناسممم ر انکمممه  شمممود. در صمممورتی  کمممماتت   قیمممور در تکمممالیف فمممردی   اجتمممماعی می
گرا بمرخالر قمرآن حمد   ممرزی بمرای شمادکامی قائم  نیسمد   بمه ماننمد آیمات قمرآن بمه مهبد

گرا عمومممممًا عواممممم   ی مهبممممدشناسمممم ر انپممممردازد از دیممممدگاه دسممممته بنممممدی شممممادکامی نمممممی
حمممور هسمممتند   از شمممادی در محمممد ده زنمممدگی دنیممموی بحممم  کننمممده شمممادی فمممرد م تعیین
که در قرآن شادی بر مبنای خمدامحوری   توحیمد اسمد   شمام  زنمدگی   کند. در حالی می

ی شناسممم ر انگمممردد تعریمممف   تفسمممیر شمممادی در منظمممر قمممرآن بممما شمممادی در  اخمممر ی نیمممز می
کممماماًل متفممما ت اسمممد. در قمممرآن شمممادی در دل جمممای دارد. حمممال مهبمممد آنکمممه مشمممک    گرا، 

کمممه شمممادی را در هیممماهوی بیمممر ن جسمممتجو  بسمممیاری از اشمممخام در قمممرن اخیمممر ایمممن اسمممد 
کممه در شناسممی مهبممدکننممد در ر انمممی گممرا رسممیدن بممه شممادکامی هممدر اسممد، در صممورتی  
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قررن شادررخوداهرر واسرر باکه ررملامهمرر اؤخرررباریررسادارررسانداهررنادا  رره شااک ررخشامرر ا  ررخ ا
ا(.1931رخزدچیاداس مخ اشل)اا م
اداس مخ اشکتخ هر  ریاتبیهقریاهییر واا"(اتحقهقیا اامخاؤن اش1931)ایجاپژدسشای اهللاپو 

اکجررخااواوکر ا رر ااورشاپررژدسشامرر اا"ارنااادنخ رخشاربیررم هفهرمانکرر ایاانارنارناا ررواادا داش
ا یرررخآاقرررن شا رررریسادا دایرررخآادارنرررخم اا- دشاتبیهقررریا ارررنو ت دااآوؤرررخآاان ت صرررهفیامرررخا

اکتخیج داش ارنالااک رخشاکشخشاواوا  اهناا خساویر اخ او ررخکاناشاربیرمادنخ یااکجخااد اد
سرخلاسهجخکرخآاهر وا ااو ایرتامیرماربیرمامر ات اک امخاتغهیناواوشااح خ خآاداویر اخ ری

اکاخ اریتنیاهنا رون  ا ت و.او  احن ماو  سرخداقن کریاکهررا رنواهرناا رخسا در اداو واد  ریاد
اصبارعنخیخهیاتف رهنداصرحه ااه ادنخ یاداربخهقاامخالدم  خویا بنآاداه ودنخ ی

اپنتر امر اهر الاسهجخکرخآاهر وا اا اتجخ باه واپی اا نو اداهناا خسااصرباننرخداو دکریاو  ان
ا ااا ررروااد ااورررشانرهنررر او  و امیرررماهییررر وا هفهرررمانکررر ایاددرررخو خریاسررر ایما ن . ررر او 

ک ر و اتنداا ائر اانااارشتنواس تن لاارخاقن شا اسمخ سخداپخی ا تناداوقهقدنخ یاربیم داش
امخد .ااریااوشام شاپژدسشاس   سخدااا م.  امخاکتخیجایخ ت 

ااکر واهرخ میاو نرهنر ا دشا روندریاانارح دویم سخداپژدسشاحخضناپیشرهن ام رهخ 
یمرررنواا ررروریاریتنررریاهرررنا رون  قن کررریاادمررر واوادرررت اا رررم.س  نهشامرررخات مررر امررر اسرررخداا ت

سخلاکیخوسررخادااو اواکشرراخ درر وار رر  رشا نسنارریااررریاسررخداپررژدسشاحخضررنلااپیشررنیخویخ ترر 
اپتخک هباووشامخاا ائ اهنکخرر ااوا اآاودلتیادا خوروشا سخدارتنر  اامت اکن ام ارناو اا تفخو اان

اقن کریلانرهنرریتنیاهرنا ررون  اا ررایشادرخو خریااا رناوا اااۀسرخداوینریاد ا تقرخدا رورما داشاد
ادنخ ررریاربیرررمرررر اهوآا روندررریا داشترررراهناا رررناسسا ننررر .اس  نرررهشامرررخات مررر امررر  ارررنااد

اتهفهقیارتنخ بامرخا نسنراااوناکریاداا روریا رخهت اا رون  سخداقن کیاهنارتغهنادام ت لااهرا 
 د و.

 منابع 
 . کانامیررماا رررایشادررخو خریلاارهرر امرر انکرر ایاداایاربیررمدنخ ررا داش(.ااارم شرریاررر اهوآا1931)اادررن یلا
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 رریاا درر لاواکشرراخ ا ناواا رروریاکخررر ا خ دنخاوهتناکرر (ادررینا رررب.اپخیخش)ا ررخسشااضرربناباو ارعه ررخشاامترر اوی
ااهللا رهی.اداح ا یم

 اقرررن شاداؤیررر وش.ا1931)اادرررن یل راهرررنا دلاس.ا اربخلعرررخآاقرررن شاد(.ربخلعررر اتبیهقررریاؤ ارررربادااکررر ا ادرررخوداو 
ا.163-101ل10(لپیخپی1)ال خ اپنجسح یث

 . رما داکریا خ رنر اشاا تیخطااؤتقخواآارذسییامخادرخودلاکشرخطادا رو(.ا1930)اا یرپو لاارات  هیارح  دلاا.ا
ا.اپژدسشم  اؤه اااک خکیاداربخلعخآا نسنای.نشاواکشاخ اقس

 اردسرریاهررناهی ی ررتیا1931)اا ناررریلا راق ررندلاارامعفررندلاارا قررخپو لاا.ا (.ااارم شرریا رررونشادررخو خریامرر ادرره  ا
ا.اا93-ا11(ل11)ا6لاوت  اکشری انشاداربخلعخآاهخک او وا .اایاداؤ اآفاربیمادارنفیانکخشاهخک دنخهتا داش

 . اا(.ا امبررر اهررریشامیرررم1936)ا نرررر و لاشرادررریه دلاشراواکرررشل اهنداررررذسییامرررخا ن ررر تیادادرررخو خریاو 
ا41(لا11)ا1لادنخ یا داشارجه واکشجویخشلا

 (.اهر  یادارقخی ر ا هفهرمات رو ا1939)ا وکتن  د لس.ااا.هنامخودلح.ااراا  عههیلااراا هه یامج تخکیلحرا
اهی خ اشارضبنباداا ناوا خلس.ا ا.14(لا39)ا11لاپژدسشیخدارشخت  اناه ااو 

 .اناامیماا رایشاکشخطاداهشرن وداانانکر ایاادنخ یاربیمااارم شیار اهوآا داش(.ا1933)اهناتیا   لاب
یادادنخ را داشلاواکشرم  اآیخآیرخئیواکشراخ اؤورر االو ترندا.ا  خل دا خسشاا  نوایلات توشار لیاهنادااق اا

اؤه ااترهیتی.
   ترر توشادا ررخهماررر اهوآاارهرر اریتنرریاهررنارنررخم اا رروریاداهر  رریااارم شرریا کیررخاو ا(.ا1939)اب.الهناترریا رر

اواکشم  اؤه ااداح یثاقسل.اواکشاخ اقساردسیاانانکخشا خ شادینواپنوی خشاقس
 (لادرره دشل1001پتن رر شلاو.ا.)اهناترریا رر  ل1006و.لا هنررالا .ا)ا  اارم شرریا(.1933)ا.ب (.لامرر اکقررباان

ارناامیرماا ررایشاکشرخطاداهشرن وداانانکر ایادا رخسشاا  رنوایلاتر توشارر لیادنخ ریاربیرم داش ر اهوآ
ااادنخ یاداؤه ااترهیتی.لاواکشم  ا داشآیخآیخئیهنادااق االا  خل او تندلاواکشاخ اؤور ا

 . ا.ا3-90لا13.ادنخ یاداووشارجه ا داش(.اکاری ات حه او ادخو خری.ا1933)اپ ن ی  لا
 ؤه ی سهرآاداؤضخ هیش و   رنک ای د دخورخکی مخ  ضخیمادغهی هیش  امبۀ (.اهر  ی1933)اناو لو.اتقی 

ااا.اصفیخش ر وریما روندیلاواکشاخ  دا دت  ا د  کخر ا خ دنخ یاپخیخشا.اصفیخش واکشاخ 
 . کو .اااهنداررذسییادادرخو خریاو اواکشرجویخشاواکشراخ اپیرخااهر  یا امب امیما(.1931)ام خلیلاطراؤیخ یلا

ااک یش اادلهشا نان اهیش  .131-1لا14داوینیاال ههیا نسنااد

 .انکرخشااسخدادخو خریلاکهردرن داااهندا(.اهر  یا امب اهیشامیم1931)امنخبلاا سخدارنشادا ضرخیمانکر ایاو 
اواکشاخ اؤه ااپردمیاتیناش.اپخیخش کخر ا خ دنخ یاا در لاواکشراخ ا ناواا روریاداحر اؤهر ااتحقهقرخآاادخنباو 

اتیناشلا
 .یادنخ رررررا داشیتنررررریاهرررررنا(.ااارم شررررریا ررررررونشار1939)اح رررررهشااخمرررررملاابراامومخکهرررررخشلابارا رررررنحی شلااو 

  ررهنخر اپژدسشررریخداربیررماکاررناهرررناتررخبا ت دادا نتررن اهشرررساو اواکررشا ررروناشاوهترررناوت  ارت  ررب ادرریناورررروا
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ا.13(لا31)ا19لرشخت  
 .ا(.اص  اهی ادما داکی.ارشی :ااکتشخ اآا  تخشاق سا ض دلاکوممااد .ا1941)اح هنیلاا
 .یاریتنرریاهررناریخ تیررخدانکرر ایاهنا رررایشادررخورخکیادا(.اهر  رریااارم شرریا رررونشادررخو خر1931)ا ررجخودا اولابا

انکخشا رپن ماهخک ا ادیه .اادلرهشاس رخیشاؤه ریاپژدسشریلا انک ایاو  یاداؤهر ااترهیتریادادنخ را داش ضخیماان
ادنخ یامخرع .ا  هب

 (ا دش1933 نر لن.لامخز اخشلا .لاحجخندلاا.ا). اخ اسخداتحقهقاو اؤه اا  تخ دلاتیناشلااکتشخ اآا 
 (ا دش1933 نر لن.لامخز اخشلا .لاحجخندلاا.ا). اخ اسخداتحقهقاو اؤه اا  تخ دلاتیناشلااکتشخ اآا 
 یمنواوینیاو و ررخشااهرتورآا داکریلاربخلعرخآاا رواا1933)اکهخلاا.اح.ادریفیا (.او رخشایمپخ چ ات حه دلا ت

ا ا.31-63لا1ی.ادنخ ا داشد
 سرخداقن کریاا(.ااارم شیا رونشا  رباارهر امرخاتر هر اهرنا رون 1936)ارینلا .اناو لا را  واکیلااراهج ت اصخلحی

ا14-91لا93 خ ایخنوسسلاالنکخشادهخک او اترهیتی_اا  هنخر ا نسنایهنا ورمارعن دانکخش.ا
 امخرلا. .ا اکو  ارجهر ااک یشر ادهر  ره ق رختیاپخیرخوی ا داوریاپن شرنخر ادرخو خریا   رفو و.اا(.1943)اؤهیاپو لارد

 .33-36(ل1د1)ا3ل  تخ 

 (اهر  ریا امبر اهریشادر1936ؤهیارح  دلو.لامخشاه  اریلا.ا.)خو خریامرخامیرما اهرنداررذسییادادرخو خریاو 
اا  نوایلاواکش داش ا.ا33-36پژدسخشارس   اارخااه هنیاقسلا خ اتح هبادنخهتیاد

 (اهر  ریا امبر اهریشادرخو خریامرخامیرم1936ؤهیارح  دلو.لامخشاه  اریلا.ا.)ا اهرنداررذسییادادرخو خریاو 
اا  نوایلاواکشد داش ا.ا33-36پژدسخشارس   اارخااه هنیاقسلا خ اتح هبانخهتیاد

 (اهیرخشاقرن شاداحر یثلاپخیرخش1931قخو دامخ یلاا.ا لا درت اکخرر ا خ دنخ ریاا در (لارفیر اادامخیارخ ادرخو خریاو 
ا.ؤه ااقن کیاداح یثاواکشاخ اترهیمار  س

 (اهیرخشاقرن شاداحر یثلاپخیرخش1931قخو دامخ یلاا.ا کخرر ا خ دنخ ریاا در لا درت ا(لارفیر اادامخیارخ ادرخو خریاو 
اؤه ااقن کیاداح یثاواکشاخ اترهیمار  س.

 .یمرنواا روریاو اواکشرجویخشاا(.اهر  ریا امبر اریرخکیا داشادنخ ریاربیرم1939)اقخ  یلاارا  هعریلاس اناامرخا ت
ارن رادین نو.اادلهشاس خیشاؤه ااترهیتیادااپیخا ایارعنویمادا ورم.دنخ ا داشکو 

 .اا ررررایشا رررخناخ دارعه رررخشانشارترسررربا(.اهر  ررریااارررنام1933)ا رررخ، یلاا  شررریا ررررونشادرررخو خریا رررو وایساو 
کخرررر ا خ دنخ ررریاا دررر لاواکشررراخ ا ناواا ررروریاداحررر اؤهررر ااداا رررخنرخشا ررررونشاداپررررت شادرررینااصرررفیخش.اپخیخش

اتحقهقخآ.
 .یخکیلااراپنخسیلا .ا الاپژدسشاخ احون اداواکشاخ اقسلاچخشااد .یاو اقن شدنخهتا داشرفخسهسا(.ا1939)ا خت
 افترررخ ا)امرررخاکاررخسیاهن یرررخآاقررن شلا ررر نخشارع رر رخش)ا؟ تمخدررهساچا کرر ادرررخواداهن  (.ا1933)الق ررخکیلاا.ا  (دا

اا13اک یش ن اشامیخش(لاقسلااکتشخ اآاهیشماهینشلص
 ا(.اقس:ااکتشخ اآاالیخود.1943)ااد.الارتنمسااری داالییاق ش قن شارجه مبامول (لا)ااهلل
 اکشررری (.ادررخوداانرناررنارمتررباا ررواادا داشادنخ رری.ا1931)الن.رخزدچیلطر ررخواآامرر دا  اکیلطرؤ ررمند
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ا رونشاپردمی ا.اا110-193(1)اؤه یاپژدسشیاتنا آاهی ادماداو رخشاد
  رهندرررخلی یداری مررررعا؛لیاادی،ررررا؛عااجعفررر ا؛(3131ی)واا  ررر، دع، رررمدتعارررآدیررریوایایارررردعابراسررری

 اصفیخش.لپژدهشی(؛وعنشگیهعصفهیاگدعاشط ح)ا؛وعنشجوییاوعنشگیههیایه عصفهیا

 انکررخشا1931)اک ررهنداک ررهن مخولا.ا (.اهر  رریا امبرر اؤ رربامرر امخت سررخداوینرریامررخادررخو خریادا ضررخیمانکخدرروویاو 
ا.آیخآیخئییاداؤه ااترهیتیلاواکشاخ اؤور ادنخ ا داشکخر ا خ دنخ یاا د لاواکشم  اارترسب.اپخیخش

 . ااریرررخکیااک خش(.ا1941)اک رررهندلا .تیرررناش:ااکتشرررخ اآارس  ررر اتحقهقرررختیادااکتشرررخ اتیا ررره اقرررن شدنخ ررریاو 
ا خدخکی.

 .کخررر ا خ دنخ رریااسررخداد  ررهتیامررخاسرر شاسهجررخکیادادررخو خری.اپخیخشا(.ا امبرر اهرریشاتو ای1936)اکهمجرر لاب
اتحقهقخآ. اا د لاواکشاخ ا ناواا وریاداح اؤه ااد

 یاتبیهقریاهییر وا هفهرمانکر ایاانارنارناا رواادا(.اهر  ر1931)اناو لا را خضرهیا یریرخلاا.اراح رشراپو لاا.سرای اهللا
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