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[1] Meta analysis of job satisfaction in educational organizations [2] Investigating the
factors affecting spiritual strengthening, increasing vitality and prosperity and life
expectancy in Veterans family families in Fars province [3] The effect of education on
fordyce’s happiness program on increasing the happiness of the children of martyrs,
heroes and their families in Chaharmahal va Bakhtiari Province [4] Designing social
research: The logic of anticipation [5] In search of happiness: Understanding an
endangered state of mind [6] A sociological analysis of happiness, at micro-and macro-
levels [7] Happiness: Theoretical approaches and empirical findings [8] Investigating
the level of happiness and its effective factors in veterans and [9] The psychology of
happiness [10] The subjective components of happiness and their attainment: A cross-
cultural comparison between Italy and Cuba [11] Crossnational differences in happiness: 
Economic and cultural factors explored

Introduction Happiness is one of the basic needs and desires of humans. In the present 
study, the status of happiness and its related factors were investigated among the members 
of the martyrs and veterans families with a meta-analysis of previous studies in the martyr 
foundation and veterans affairs. Only three studies were eligible for this meta-analysis.
Conclusion Totally, there is no significant difference between the mean scores of happiness 
in the members of the martyrs and veterans families and other people in society. However, 
the reason for the low level of happiness among the members of the martyrs and veterans 
families compared with other people (as suggested in some studies) is the harmful physical and 
mental effects of the war. The proof of this claim requires research with more precise methods, 
which unfortunately have been neglected in reviewed studies. The most important factors 
affecting happiness, compared with other factors that are less flexible, and advisable and can 
be used as policy, are some voluntary activities such as exercise, reading, religious activities, 
and social affairs, which promote happiness among the martyrs and veterans families. In the 
area of methodological components, identifying and extracting the fields and areas, in which 
the members of the martyrs and veterans families are routinely involved with and based on 
them some suggestions can be presented for improving their level of happiness, require more 
in-depth and precise studies that use qualitative data in addition to quantitative data and even 
more.
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۱۳۹۹ تابستان ،۳ شماره ،۱ دوره        ایثار فرهنگ مطالعات فصلنامه   

شده مرتبط با  های انجام فرامطالعه پژوهش
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  چکيده
ها است. در  های بنیادین انسان نشاط و شادمانی یكی از نیازها و خواسته مقدمه:

پژوهش حاضر وضعیت شادمانی و عوامل مرتبط با آن را در میان اعضای 
شده در بنیاد  های قبلی انجام های شاهد و ایثارگر با فرامطالعه پژوهش خانواده

حضور در این شهید و امور ایثارگران بررسی شد. تنها سه پژوهش شرایط 
  فرامطالعه را پیدا کردند.

دار و قابل توجهی در میانگین نمرات  در مجموع تفاوت معنی گیری: نتیجه
های شاهد و ایثارگر و مقایسه آن با میزان شادمانی  وضعیت شادمانی در خانواده

تربودن سطح  اقشار دیگر و آحاد جامعه وجود ندارد. البته دلیل اندکی پایین
شده در  های شاهد و ایثارگر نسبت به آحاد مردم (مطرح میان خانواده شادمانی در

باشد.  ها)، آثار زیانبار جسمی و روحی ناشی از جنگ در آنها می برخی پژوهش
تری نیاز دارد که متاسفانه در  های دقیق هایی با روش اثبات این ادعا به پژوهش

ترین  رفته است. مهمتوجهی قرار گ های مرورشده، کم و بیش مورد بی پژوهش
پذیری اندکی  عوامل تاثیرگذار بر شادمانی، نسبت به عوامل دیگری که انعطاف

های  گذاری هستند، برخی فعالیت دارند و بیشتر قابل توصیه و سیاست
های مذهبی و تقویت  خوانی، فعالیت خودخواسته یا ارادی مانند ورزش، کتاب

های شاهد و  دمانی در میان خانوادهروابط اجتماعی است که به ارتقای سطح شا
شناختی، شناسایی و استخراج  شوند. در حیطه اجزای روش ایثارگر منجر می

طور روزمره  های شاهد و ایثارگر عمالً به هایی که اعضای خانواده ها و عرصه زمینه
توان بر پایه آنها پیشنهاداتی برای ارتقای سطح  با آنها در ارتباط هستند و می

تری است که  تر و دقیق های عمیق ی ایشان ارایه داد، مستلزم پژوهششادمان
  های کیفی نیز استفاده کنند. های کمی و حتی بیش از آن، از داده عالوه بر داده

های شاهد و ایثارگر، فرامطالعه، پژوهش  شادمانی، نشاط، شادکامی، خانواده ها: کلیدواژه
  کیفی
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  مقدمه
ترین اهداف زندگی انسان در سطح فردی و  شادمانی یکی از عالی

تجربه تاریخی  .دلیل نیست اجتماعی است. میل به شادبودن بی
برای داشتن روابط  دهد که میانسان در مراحل تکامل خود نشان 

ها،  گیری دار با دیگران، سهولت در تصمیم امن، سالم و معنی
کردن فرصت برای رشد و پرورش استعدادها و خلق انواع  فراهم

سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به برخورداری از روحیه و 
احساس مثبت افراد به زندگی خود وابسته است. همچنین 

امید و اعتماد همراه  ،بینی رسندی، خوشهمواره با خشادمانی 
عنوان یک کاتالیزور، نقش  تواند به است و از این رو می

 .[1]ای در فرآیند توسعه جامعه داشته باشد کننده تسریع
دهد که اگر چه  شده در حوزه شادمانی نشان می انجام های پژوهش

ها مورد  عنوان یک هدف مهم زندگی در بیشتر فرهنگ شادمانی به
ها و  توجه قرار گرفته است، اما منابع و عوامل موثر بر آن در فرهنگ

های مختلف متفاوت است. عالوه بر این، خود واژه شادمانی و  گروه
های نسبتًا متفاوت و  گونه های مختلف به نشاط نیز توسط فرهنگ

گرایی و  ای از نسبی متنوعی مورد درک و فهم قرار گرفته و الیه
روانی آن سایه انداخته - عد ثابت زیستیبر بُ  واگرایی مفهومی،

  .[3 ,2]است

های حاکم بر  ها در این خصوص، بر نقش ساختارها و نظام پژوهش
سو ممکن است شادمانی در یک  از یک زیرا کنند جامعه تاکید می

فرهنگ، ماهیت و کیفیت خاصی را یافته که احتماًال نسبت به سایر 
مایز دارد و از سوی دیگر عوامل ها، درجاتی از تفاوت و ت فرهنگ

موثر بر آن نیز تا حد زیادی به شرایط ساختاری اعم از سیاسی، 
از طرف دیگر جامعه از  است.اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وابسته 

های مختلفی تشکیل شده که در تعامل با  افراد، اقشار و گروه
دی و دهند و شا یکدیگر، حیات فردی و اجتماعی خود را سامان می
گیرد. یکی از  رضایت افراد در بستر همین تعامالت صورت می

 ۸ویژه طی  گرفته پس از انقالب اسالمی و به ها و اقشار شکل گروه
های محترم شاهد و  سال جنگ تحمیلی در ایران، افراد و خانواده

های جسمی و روانی و  دلیل آسیب . این گروه بههستندایثارگر 
کنند، ممکن است روحیات و  کرده یا می ای که تجربه شرایط ویژه

خصوص شادمانی و رضایت  لقیات خاصی بر آنها غلبه یافته و بهُخ 
وکیف خاصی به خود گرفته باشد. آنچه که  از زندگی در آنها، کم

کند، توجه  اهمیت پژوهش و کندوکاو در این زمینه را برجسته می
نده کسانی هستند به این واقعیت است که جانبازان و ایثارگران نمای

های دینی و انسانی، جان خود را در معرض خطر  خاطر آرمان که به
قرار داده و اکنون بازماندگان آنها بیش از هرچیز نیازمند امید، 

لقی و سالمت روحی و روانی ُخ  روحیه، رضایت، نشاط، خوش
هستند تا بتوانند راه آن عزیزان را با انگیزه و توان بیشتری ادامه 

و همچنین برای افراد و اقشار دیگر جامعه، الگوی خوب و دهند 
ها  توانند با تحمل رنج ای از ایثارگری برجای گذارند. آنها می شایسته

های ناشی از جنگ و رضایت درونی از فداکاری  و کنارآمدن با آسیب
که شهدا، جانبازان و آزادگان در راه دفاع از میهن انجام دادند، راه 

  را همچنان ادامه دهند. ایثارگری آنها
هایی است  هدف این جستار، ارزیابی و بازاندیشی در نتایج پژوهش

که در بنیاد شهید و امور ایثارگران حول موضوع شادمانی در 
های شاهد و ایثارگر انجام شده است. مطالعه و ارزیابی این  خانواده
گذارانی  ها بیش و پیش از هر چیز، به مدیران و سیاست پژوهش
شده  های انجام بندی پژوهش رساند که قصد دارند با جمع کمک می

ها و اقدامات آینده خود را بر این مبنا استوار  در این حوزه، برنامه
  سازند.

شده  های انجام ای روی پژوهش هدف پژوهش حاضر فرامطالعه
  مرتبط با شادمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران بود.

شده در  ترکیبی که عصاره تحقیقات انجامهای  انجام پژوهش
مند و علمی، در مقابل پژوهشگران  شیوه نظام موضوع خاصی را به

طور روزافزون گسترش یافته است. یکی از  دهند، به قرار می
شناسی تحقیقات  منظور بررسی، ترکیب و آسیب هایی که به روش

العه گذشته در چندسال اخیر معرفی شده، فرامطالعه است. فرامط
شده در یک حوزه  انجامهای  پژوهشیک تجزیه و تحلیل عمیق از 

توان نوعی فرامطالعه دانست زیرا  . پژوهش حاضر را میاستخاص 
ای (بررسی متون و اسناد)  را با روش کتابخانه پیشینهای  پژوهش

بررسی کرد. صبغه این نوشتار بیش از آنکه از نوع نقد و بررسی 
تخلیص و مقایسه "ورد نظر باشد، به شکلی و محتوایی متون م

این متون  "شناختی ارزیابی اجزا روش"و همچنین  "نتایج
سازی مقیاس میانگین نمرات شادمانی در  اختصاص دارد. هماهنگ

های مختلف برای تفسیر بهتر نتایج، مقایسه میانگین  پژوهش
های شاهد و ایثارگر با افراد عادی،  نمرات شادمانی در خانواده

های  دار بر سطح شادمانی در خانواده خراج عوامل موثر معنیاست
ها با یکی  شاهد و ایثارگر و در نهایت بررسی سازگاری نتایج پژوهش

دهنده  از عناصر اصلی تشکیل. [4]کننده شادمانی از نظریات تببین
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آیند.  شمار می ها به بحث در بخش تخلیص و مقایسه نتایج پژوهش
ها نیز عناصر عمده و  شناختی پژوهش وشدر بخش ارزیابی اجزا ر

های یادشده  هایی که در فرآیند طراحی و اجرای پژوهش گزینش
صورت آگاهانه یا ناآگاهانه) دنبال شده است و  توسط محققین (به
توانست مورد توجه ایشان  های بدیل دیگری که می همچنین گزینه

  شد. واقع بحثمورد  ،قرار گیرد
های  س از مذاکره با دفتر مطالعات و پژوهشالزم به ذکر است که پ

که مستقیمًا  شدپژوهش احصا  ۳ ،بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع شادمانی (البته با تعابیر مختلفی از قبیل شادی، نشاط، 

و هر کدام در  بود ثر بر آن را هدف قرار دادهوشادکامی) و عوامل م
د. الزم به ذکر است که انجام رسی های متفاوتی به ها و مکان زمان

هایی است که به سفارش بنیاد و با  این تعداد، مربوط به پژوهش
جوی بیشتر، و و در صورت جست حمایت آنها انجام شد

چشم خواهند خورد که شادمانی را  نیز به دیگری های پژوهش
. علی ای اند بررسی کردهایثارگر  های شاهد و نحوی در خانواده به

پژوهش یادشده براساس توصیه  ۳حال، مطالعه و ارزیابی 
  گرفت.مسئولین مرکز مطالعات بنیاد شهید صورت 

  ها تخلیص و مقایسه نتایج پژوهش
طور خالصه و  هاالت و روش هر پژوهش بئودر این بخش ابتدا س

نتایج در دو بخش اصلی (توصیف و تبیین)  سپسو  جداگانه بازگو
ها که ارتباط  . نتایج فرعی این پژوهششدتخلیص و مقایسه 

نویسی در اینجا  منظور گزیده کمتری با اهداف این جستار دارند، به
شده حاصل از این  متون چاپ توانند می مندان و عالقه اند نشدهذکر 

  را مطالعه کنند.ها  پژوهش

برنامه شادی فوردایس بر افزایش شادمانی ثیر آموزش ات
در استان  هاهای آن فرزندان شهدا، ایثارگران و خانواده

 بختیاریو چهارمحال
و در استان  [5]بختیارنصرآبادیتوسط  ۱۳۸۷این پژوهش در سال 

ال محوری ئو. پژوهشگران چهار سشدوبختیاری انجام  چهارمحال
  شمردند:بر طبق موارد زیرخود را 

میزان شادی و نشاط در خانواده شهدا و ایثارگران تا چه حد  -
  است؟

و هستند  آفرین در محیط خانواده و خارج از آن کدام عوامل نشاط -
  باشد؟ میزان اثرگذاری آنها بر شادی در چه حد می

های شاهد و ایثارگر  اثر آموزش برنامه شادی فوردایس بر خانواده -
  چقدر است؟

صیالت چه اثری بر میزان نمره شادی میزان دانش و تح -
  های شاهد و ایثارگر داشته است؟ خانواده

خانواده آن، اهمیت و جایگاه  تعریف شادمانی، واکاوی مفاهیم هم
های  شادی در زندگی، ارتباط شادمانی با ابعاد شخصیت، شاخص

ثر بر آن به دو بخش عوامل وبندی عوامل م سنجش شادمانی، دسته
های افزایش  و در نهایت بحثی پیرامون شیوه "ونیبیر"و  "درونی"

رفتاری فوردایس یکی از -سطح شادمانی (که اصول شناختی
 پژوهشآنهاست) از مهمترین موضوعاتی است که در فصل دوم 

-  از نوع توصیفی [5]بختیارنصرآبادی پژوهشمطرح شده است. 
در . پژوهش در مرحله اول شده استراهبردی و در دو مرحله انجام 

های  که وضعیت عمومی شادی و نشاط را در خانواده بودپی آن 
با اثرگذاری  پژوهش ،. در مرحله دومکندشاهد و ایثارگر بررسی 

مطالعه  تحتآموزش، قصد در بهبود و افزایش شادمانی افراد 

های شاهد و ایثارگر  داشت. جامعه مورد پژوهش را کلیه خانواده
ایثارگران استان تحت پوشش بنیاد شهید و امور 

تشکیل دادند. حجم جامعه  ۱۳۸۷بختیاری در سال و چهارمحال
های شهرکرد، اردل و کیار، بروجن،  از مراکز شهرستان پژوهشمورد 

آوری  ها جمع های این شهرستان لردگان، فارسان و کوهرنگ و حومه
سال  ۶۰تا  ۱۳ سنی محدودهنفر و در  ۶۰۶۲شد که این تعداد بالغ بر 

که بود تصادفی  - ای طبقه صورت بهگیری  هاشتند. روش نمونقرار د
عنوان حجم نمونه درنظر گرفته  نفر به ۶۰۰ ،براساس فرمول کوکران

 ۱۰۰شهید،  همسر نفر ۱۰۰فرزند شهید،  نفر ۲۰۰که از این تعداد  ندشد
. از بین نمونه بودندجانباز و آزاده  نفر ۲۰۰نفر پدر و مادر شهید و 

روش  نفر آزمودنی به ۸۰ای به حجم  نمونه ،نفری ۶۰۰اولیه 
نفری با روش ۸۰دسترس انتخاب و سپس این گروه  گیری در نمونه

. شدندنفری آزمایش و گواه تقسیم ۴۰گمارش تصادفی به دو گروه 
مدت سه ماه در مورد افراد  متغیر مستقل یعنی آموزش شادی به

هر دو گروه  آزمون در مورد و درنهایت پس شده یگروه آزمایش ارا
آزمایش و گواه بعد از اتمام دوره آموزش شادی اجرا شد. نتایج 

دست آمده مورد مقایسه قرار گرفت و میزان اثر بخشی آموزش  هب
  شادی مشخص شد.

ثر بر ونامه عوامل م پرسششامل نامه  از دو پرسش پژوهشدر این 
صورت  شادمانی (شامل عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی که به

) و شده بودخودساخته تنظیم و اعتبار و روایی آن محرز 
و  پژوهشنامه شادی فوردایس (روایی آن در این  پرسش
) استفاده شد. عامل فردی بودیید اپیشین مورد ت های پژوهش

شامل عوامل شخصیتی و خصوصیات مربوط به آن مانند اعتماد 
ها،  توانایی نفس، اراده، توانمندی، تیپ شخصیتی، سالمتی و هب

عامل اجتماعی  بود.سن، جنسیت، تحصیالت و اوقات فراغت 
 وضعیت مذهب، مانند اجتماع محیط بر حاکم شرایط و ها گییژو

. شود می شامل را نهادها و جامعه فرهنگ شغلی، رضایت اقتصادی،
و شرایط جاری بر یک خانواده را شامل  خصایص نیز خانواده عامل

مندی از زندگی خانوادگی، روابط مثبت  یتشده و مواردی مثل رضا
خانوادگی  کنار یکدیگر و مسایل درون و سازنده افراد یک خانواده در

را  هامانند مدیریت خانواده، روابط فرزندان و رضامندی آن
گیرد. چگونگی اجرا و آموزش برنامه شادی شامل تعداد  دربرمی

لسه در جلسات، محتوی آموزش داده شده و اهداف ویژه هر ج
  فصل سوم به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

ثر بر آن در جانبازان و وبررسی میزان شادکامی و عوامل م
 ایثارگران

و با هدف بررسی  ۱۳۹۱در سال  [6]نوفرستیاین پژوهش توسط 
میزان شادکامی در جانبازان و ایثارگران و همسران آنها و تعیین 

کارهایی برای افزایش  ه راهیاراثر بر شادکامی آنها و وعوامل م
های پژوهش  الئوس. شادکامی در این جمعیت انجام شده است

  بندی شد: اینگونه صورت
  میزان شادکامی در جانبازان و ایثارگران چقدر است؟ -۱
های  سهم هر یک از عوامل شخصیت، شرایط زندگی و فعالیت -۲

 ر است؟ارادی در تعیین شادکامی جانبازان و ایثارگران چقد
ال دوم (عوامل شخصیت، شرایط ئوندی عوامل مربوط به سب دسته 

شده  ارایههای ارادی)، بر "الگوی شادکامی پایدار"  زندگی و فعالیت
مبتنی است. در این پژوهش شرایط  [8 ,7 ,4]و همکاران لیوبومرسکی

هل، تحصیالت، اسن، جنس، وضعیت ت مانندزندگی به عواملی 
شود که با  جسمانی و سالمت روانی گفته میشغل، درآمد، سالمت 

شود. شخصیت در این  استفاده از مصاحبه ساختاریافته سنجیده می



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یموسو دمحسنیس  ۱۳۶

     دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۹    نامه مطالعات فرهنگ ایثار صلف

در شده  هنجاریابی( نئونامه شخصیتی  پژوهش با استفاده از پرسش
شود. براساس مدل مورد بررسی، شخصیت از  گیری می اندازه ایران)
گرایی،  رخویی، برونرنجو روان شاملعد اصلی تشکیل شده که پنج بُ 

های ارادی نیز با  فعالیت است. سازگاری، توافق و وظیفه شناسی
شود. از نظر  سنجیده می ،ساخته نامه محقق استفاده از یک پرسش

و % ۵۰ ، شخصیت%۱۰ شرایط زندگی [4]و همکاران لیوبومرسکی
  .کردندواریانس شادکامی را تبیین % ۴۰ های ارادی فعالیت

پژوهشگر، این پژوهش از حیث هدف، جزء بنا به اظهار 
ها از نوع  های بنیادی و از نظر شیوه گردآوری داده پژوهش
 از این [6]نوفرستی. پژوهش بودهای توصیفی (پیمایشی)  مطالعه

 در جمعیت ایثارگران لیوبومرسکیجهت که آزمون نظریه شادکامی 
امی را در بنیادی و از این جهت که وضعیت شادک را دنبال کرد از نوع

این . جامعه آماری بود، پیمایشی کردجامعه ایثارگران بررسی 
پژوهش را کلیه جانبازان، همسران جانبازان، آزادگان، همسران 

که فهرست اسامی آنها در  ایرانآزادگان و همسران شهید در کل 
 ۹۱در نیمه دوم سال  ایرانهای  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

ای به  نمونه ،. از جامعه آماری پژوهشدادندکیل وجود دارد، تش
نامساوی  - ای سهمیه -ای گیری طبقه شیوه نمونه نفر به ۱۱۳۵حجم 

براساس موقعیت  ایرانمنظور، ابتدا کل  انتخاب شد. بدین
جغرافیایی به پنج طبقه شمال، مرکز، جنوب، شرق و غرب تقسیم و 

شد. استان  صورت تصادفی انتخاب از هر منطقه دو استان به
گلستان و مازندران از شمال، استان تهران و اصفهان از مرکز، استان 
بوشهر و خوزستان از جنوب، استان خراسان جنوبی و 

وبلوچستان از شرق و استان کرمانشاه و آذربایجان غربی از  سیستان
. پس از بودندشده برای انجام پژوهش  های انتخاب استان ،غرب

توجه به حجم جامعه آماری در هر استان که از ها با  انتخاب استان
دست آمده بود، تعداد  مرکز اطالعات و آمار بنیاد شهید استان به

. بعد از انتخاب حجم نمونه در هر شدنمونه هر استان مشخص 
صورت کامًال  استان، از فهرست اسامی ایثارگران، افراد گروه نمونه به

 تصادفی انتخاب شدند.
ماده  ۲۹شامل مقیاس شادکامی آکسفورد (شامل ابزارهای پژوهش 

عامل شخصیت با  ۵نامه شخصیتی نئو (شامل  پرسش، ای) گزینه۴
نامه  )، پرسشداشتال پنج گزینه ئوال که هر سئوس ۴۴

نامه  فعالیت ارادی) و پرسش ۲۶های ارادی (شامل  فعالیت
هایی مثل سن، جنس،  شناختی (ویژگی های جمعیت ویژگی

  بودند. شغل، تحصیالت، نوع جانبازی)هل، اوضعیت ت

بررسی عوامل موثر بر تقویت روحیه، افزایش نشاط و 
های ایثارگر استان  شادابی و امید به زندگی در خانواده

  فارس
. ه استانجام شد [9]بابانظریتوسط  ۱۳۹۳این پژوهش در سال 

  شامل موارد زیر است:االت این پژوهش ئوس
شادمانی و امید به زندگی اعضای بین میزان روحیه،  آیا -

 داری وجود دارد؟ یهای ایثارگر استان فارس رابطه معن خانواده
آیا میزان روحیه، شادمانی و امید به زندگی نسل قدیم و جدید  -

  داری دارد؟ های ایثارگر استان فارس تفاوت معنی خانواده
های  آیا میزان روحیه، شادمانی و امید به زندگی اعضای خانواده -

ایثارگر (همسر شهید، فرزند شهید، جانباز، همسر جانباز، فرزند 
 داری دارد؟ جانباز) استان فارس تفاوت معنی

آیا میزان روحیه، شادمانی و امید به زندگی زنان و مردان در  -
داری دارد؟ های ایثارگر استان فارس تفاوت معنی خانواده

دگی اعضای مجرد و آیا میزان روحیه، شادمانی و امید به زن -
 داری دارد؟ های ایثارگر استان فارس تفاوت معنی متاهل خانواده

آیا بین میزان سن با روحیه، شادمانی و امید به زندگی  -
 ؟داری وجود دارد های ایثارگر استان فارس رابطه معنی خانواده

آیا بین سطح درآمد با میزان روحیه، شادمانی و امید به زندگی  -
 داری وجود دارد؟ ای ایثارگر استان فارس رابطه معنیه خانواده

آیا بین میزان سطح تحصیالت با میزان روحیه، شادمانی و امید  -
داری وجود  های ایثارگر استان فارس رابطه معنی به زندگی خانواده

 دارد؟
آیا بین میزان ورزش با میزان روحیه، شادمانی و امید به زندگی  -

 داری وجود دارد؟ استان فارس رابطه معنیهای ایثارگر  خانواده
آیا بین میزان مطالعه با میزان روحیه، شادمانی و امید به  -

داری وجود  های ایثارگر استان فارس رابطه معنی زندگی خانواده
 دارد؟

آیا بین میزان تقید به اعمال مذهبی با میزان روحیه، شادمانی  -
ستان فارس رابطه های ایثارگر ا و امید به زندگی خانواده

 داری وجود دارد؟ معنی
آیا بین میزان حمایت اجتماعی با میزان روحیه، شادمانی و  -

داری  های ایثارگر استان فارس رابطه معنی امید به زندگی خانواده
 وجود دارد؟

آیا بین میزان پذیرش جایگاه ایثار و شهادت با میزان روحیه،  -
های ایثارگر استان فارس رابطه  شادمانی و امید به زندگی خانواده

 داری وجود دارد؟ معنی
 تاهل، سن، سطحهر کدام از متغیرهای جنسیت، وضعیت  -

میزان مطالعه، میزان ورزش، تقید به  درآمد، تحصیالت، سطح
اعمال مذهبی، حمایت اجتماعی و پذیرش جایگاه ایثار و شهادت 

های  زندگی خانوادهچه مقدار از میزان روحیه، شادمانی و امید به 
 کند؟ بینی می ایثارگر استان فارس را پیش

به همسر و فرزندان شهدای  [9]بابانظریهمبستگی  در پژوهش -
و همسر و % ۲۵عراق، جانبازان باالی  جنگ تحمیلی ایران و

کلیه  آنجامعه آماری شد و فرزندان ایشان، خانواده ایثارگر اطالق 
. حجم نمونه با فرمول بودندهای ایثارگر استان فارس  افراد خانواده

اما با توجه به احتمال ریزش نمونه به عدم بود، نفر  ۴۸۷کوکران 
شده در ابزارهای پژوهش حجم  های مطرح دهی کامل به گویه پاسخ

گیری،  نفر برای نمونه درنظر گرفته شد. روش نمونه ۶۰۰تقریبی 
صورت بود که در مرحله اول  ای و بدین مرحله -ای روش خوشه

ابتدا چهار منطقه (شمال، جنوب، شرق و غرب) استان فارس 
ها با توجه به حجم  انتخاب شدند. در مرحله بعد این شهرستان

سازی و به دو گروه پرجمعیت و  جامعه شاهد و ایثارگر همگون
جمعیت تقسیم شدند. در مرحله بعد از هر یک از این مناطق  کم

جمعیت انتخاب و با  شهرستان پرجمعیت و کم ۲جغرافیایی 
طور تصادفی از  ها به آزمودنی ،مراجعه به بنیاد شهید این شهرها

حجم نمونه در هر که هر شهر انتخاب شدند. الزم به ذکر است 
شهرستان براساس میزان جمعیتی که افراد شاهد با توجه به کل 

ه شدند. برگزید ،جامعه شاهد و ایثارگر استان فارس داشتند
شیراز، کازرون، آباده، مرودشت،  شاملهای منتخب  شهرستان

پژوهش نوع ایثارگری در  و ریز نی داراب، الر، ارسنجان و
مسر شهید، فرزند شهید، جانباز، همسر جانباز شامل ه [9]بابانظری

  بودند. و فرزند جانباز
نامه امید به  پرسششامل  پژوهشگیری در این  ابزارهای اندازه

نامه شادکامی  پرسش، ای) گزینه۵ال ئوس ۴۸زندگی میلر (با 
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه  ،ای) گزینه۴ماده  ۲۹آکسفورد (با 
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ای) و  گزینه۵گویه  ۱۲ دارایگیری روحیه  منفی (برای اندازه
بخش  بود.بخش  ۲نامه عوامل روانی اجتماعی که شامل  پرسش

تحصیالت، درآمد،  شناختی (سن، جنسیت، اول اطالعات جمعیت
منظور سنجش  و بخش دوم به غیره) هل، درصد جانبازی وات

های  نامه شده که شامل پرسش عوامل روانی اجتماعی تهیه
ای)،  گزینه۵ال ئوس ۲۵مقیاس عمل به باورهای دینی (

ای)،  گزینه۵گویه  ۱۲شده ( نامه حمایت اجتماعی ادراک پرسش
ای)،  گزینه۵ال ئوس ۲۰نامه سنجش تمایل به ورزش ( پرسش
ای)،  گزینه۵ال ئوس ۲۰خوانی ( نامه فرهنگ مطالعه و کتاب پرسش
  بودند.ای)  گزینه۵گویه  ۱۰نامه نگرش به ایثار و شهادت ( پرسش

های مذکور ذیل دو عنوان الف)  در ادامه این بخش نتایج پژوهش
های  ثر بر آن در میان خانوادهووضعیت شادمانی و ب) عوامل م

  .ایثارگر، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت شاهد و
خوشبختانه : های شاهد و ایثارگر وضعیت شادمانی در خانواده

و  داشتندیک همگرایی نسبی  ،های سه پژوهش مرورشده یافته
ها و نتایج کلی دست  سری گزاره آنها به یک مجموعتوان از  می

ت شادی یافت. در این بخش به ارزیابی و مقایسه میانگین نمرا
آمده از تحقیقات مرورشده و همچنین مقایسه این نمرات  دست هب

با تعدادی از تحقیقاتی که جامعه آماری آنها متفاوت و شامل 
. با پرداخته شد، بودکلیه افراد عادی یا اقشار خاص دیگر جامعه 

توجه به اینکه از سه پژوهش مرورشده، دو مورد براساس 
و یکی با  )بابانظریو  فرستینونامه شادی آکسفورد ( پرسش
)، میزان شادی در بختیارنصرآبادینامه شادی فوردایس ( پرسش

و همچنین با عنایت  بررسی کردندهای ایثارگر را  افراد و خانواده
نامه آکسفورد  های ایرانی عمدتًا از پرسش اینکه در پژوهش به

میانگین نمرات شادی دو نیز استفاده شده است، در اینجا 
نامه  های دیگر که از پرسش پژوهش مذکور و تعدادی از پژوهش

شده مقایسه و ارزیابی گزارش  برایاند،  آکسفورد استفاده کرده
  ).۱است (جدول 

از دست آمده  مقایسه میانگین آماری نمرات شادی به )۱جدول 
  های مختلف نامه آکسفورد در پژوهش پرسش

جامعه مورد سال  پژوهشگر
  پژوهش

نمرات شادی 
آکسفورد 

(مقیاس صفر تا 
۸۷(  

  نمرات شادی
(مقیاس صفر تا 

۱۰۰(  

 ۱۳۹۱  نوفرستی
جانبازان، آزادگان، 
همسران آزادگان و 

  همسران شهدا
۲۱/۱۵±۷۵/۳۹  ۲۲/۲۶±۶۹/۴۵ 

 ۱۳۹۳  بابانظری

همسران و فرزندان 
شهید، جانبازان، 

همسران و فرزندان 
جانبازان از استان 

  فارس

۲۲/۱۴±۶۱/۴۱  ۵۱/۲۴±۸۳/۴۷ 

 ۱۳۹۲  موسوی
شهروندان عادی از 

دو استان یزد و 
  تهران

۹۳/۱۳±۲۸/۴۲  ۰۲/۲۴±۶۰/۴۸  

ودوست  نشاط
۱۳۸۸  همکاران

کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه 

اصفهان و همسران 
  آنها

۶۶/۱۳±۷۳/۴۸  ۵۵/۲۳±۰۱/۵۶  

 وعابدی 
دانشجویان دانشگاه  ۱۳۹۰  همکاران

۰۱/۵۱±۰۷/۲۳  ۳۸/۴۴±۳۸/۱۳  اصفهان

) بابانظریو  نوفرستیجامعه مورد مطالعه دو پژوهش اول (
های  های دیگر در گروه و پژوهش بودایثارگران  های شهدا و خانواده

میانگین نمرات  شاملدیگر انجام شد. همچنین نمرات ستون آخر 
تا  صفرجای مقیاس  (به صدتا  صفرشادی افراد در مقیاس جدید 

که در این تحقیقات  نامه آکسفورد) گذاری پرسش ، براساس نمره۸۷
، این اقدام موجب بودگزارش نشد اما قابل محاسبه توسط محقق 

خصوص در مقایسه با نقطه  هجایگاه و وضعیت نمرات شادی ب شد
. مقادیر ستون آخر شودپذیر  وسط طیف، با فهم بیشتری امکان

مربوط به (میانگین نمرات شادی در دو پژوهش اول  دادندنشان 
تر و عالوه بر این، در  از حد وسط طیف پایین )،های ایثارگر نوادهخا

های دیگر نیز اندکی  مقایسه با میانگین نمرات شادی در گروه
ها، به مقایسه  تر این تفاوت منظور بررسی دقیق . بهبودتر  پایین
ه پرداختدو نمونه مستقل  tها از طریق آزمون  دو این میانگین دوبه
این آزمون نشان داد بین میانگین نمرات شادی  . نتایج اجرایشد

شد  که در خانواده ایثارگران انجام [6]نوفرستیدر پژوهش 
) و میانگین نمرات هر کدام از سه پژوهشی که ۲۱/۱۵±۷۵/۳۹(

و  ۷۳/۴۸±۶۶/۱۳، ۲۸/۴۲±۹۳/۱۳(خارج از این گروه انجام شده 
وجود  ۰۱/۰داری در سطح خطای  تفاوت معنی) ۳۸/۱۳±۳۸/۴۴

در میان خانواده که  [9]بابانظری. اما در مورد پژوهش داشت
های مکرر  ، نتایج آزمونانجام شد ایثارگران (البته استان فارس)

بین میانگین نمرات شادی در این پژوهش که نشان داد 
که  [10]موسوینمرات شادی پژوهش  ) و میانگین۲۲/۱۴±۶۱/۴۱(

)، ۲۸/۴۲±۹۳/۱۳( شدمیان شهروندان عادی یزد و تهران انجام 
و  عابدیاما با دو پژوهش  مشاهده نشد.داری  تفاوت معنی

. در اینجا بد نیست )۱داشت (جدول دار  تفاوت معنی دوست نشاط
که با استفاده  [5]مرورشده اشاره شود که براساس نتایج پژوهش اول

های  نامه شادکامی فوردایس، میزان شادی در خانواده از پرسش
 طبق، سنجیده شده بودوبختیاری  استان چهارمحال شهید و ایثارگر

خوب  های ضعیف، متوسط، خوب، خیلی بندی شادی در گروه درجه
های شهدا، جانبازان و ایثارگران در  و عالی، میانگین شادی خانواده

  .) ارزیابی شد۰۹/۶۰±۳۲/۱۰حد شادی خوب (
، بودن شادمانی و نشاط ایثارگران ناگفته نماند بخشی از پایین

 ،اشاره شده به آنهای مرورشده نیز  طور که در پژوهش همان
. اینکه تا استخاطر آثار زیانبار جسمی و روحی ناشی از جنگ  به
بودن میزان شادی میان  اندازه این واقعیت، موجب متفاوت چه

توان از طرق  های عادی شده است را می خانواده ایثارگران و خانواده
کار از راه غیرمستقیم و با بررسی و مقایسه  این .مختلفی ثابت کرد

میزان افسردگی، اختالالت روحی، اضطراب و از این دست عواملی 
، قبًال انجام شده است. نتایج هستندکه نقطه مقابل شادی و نشاط 

اند.  هایی را در این زمینه گزارش کرده ، اغلب تفاوتها پژوهشاین 
منظور، مقایسه وضعیت  نهای دیگر برای دستیابی بدی یکی از راه

هایی است که  ایثارگر با خانواده های شهید و شادمانی میان خانواده
خانواده خود را از دست داده یا دچار  یبه هر دلیلی یکی از اعضا

. راه دیگری که برای بررسی و اثبات هستندروانی /معلولیت جسمی
میزان "ست که رابطه بین ا این رسد نظر می این موضوع به

های ایثارگر و میزان  اولیه جسمی یا روحی در خانواده "دیدگی سیبآ
تا نقش این عامل  شودشادمانی فعلی اعضای خانواده آنها بررسی 

. در این خصوص مشخص شودها  در میزان شادی اعضای خانواده
های  همچنین، مقایسه تفاضل نمرات شادمانی افراد و خانواده

تواند  ثارگر در دو یا چندکشور نیز میهای شهید و ای عادی با خانواده
صورت که اگر در  بدین. [11]حاصل کندنتایج جالب و مفیدی 

توان  می ،گزارش شده است ایرانکشورهای دیگر، وضعیت مشابه 
این وضعیت را تا حدی طبیعی و مرسوم قلمداد کرد اما اگر در 

روش مبارزه با باید  باشد،ها کمتر  کشورهای دیگر، این تفاوت



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یموسو دمحسنیس  ۱۳۸

۱۳۹۹ تابستان ،۳ شماره ،۱ دوره        ایثار فرهنگ مطالعات فصلنامه   

سطح  های جسمی و روحی ناشی از جنگ و چگونگی ارتقای آسیب
 بررسی کرد. در آن کشورهاها را  افراد درگیر با این آسیب شادمانی

منظور ارزیابی وضع موجود  الزم است تمام این پیشنهادات به
 لهاهای شاهد و ایثارگر و تببین مس شادی و نشاط میان خانواده

های مرورشده،  سفانه در پژوهشاکه مت ررسی شودبشادی در آنها 
ذکر های بعد،  اند. در بخش توجهی قرار گرفته وبیش مورد بی کم

های کیفی نیز  های کمی، از روش که عالوه بر روش خواهد شد
ثر وشناسایی و ارزیابی وضعیت شادمانی و عوامل م برایتوان  می

ر بهره برد که جای خالی های شهدا وایثارگ بر آن میان افراد و خانواده

  شود. میآنها در این میان، شدیدًا احساس 
در این  :های شهید و ایثارگر ثر بر شادمانی میان خانوادهوعوامل م
میزان موثر بر  عوامل ذکرشده در سه پژوهش مذکوربه بخش 

. ، پرداخته شدهای شهید و ایثارگر خانواده یشادمانی افراد و اعضا
با توجه به اینکه مالک ورود متغیرهای مستقل یا فرضیات در 

امکان ، [12]استمورد (پژوهش)  ۵فراتحلیل، تکرار آنها در حداقل 
های آماری (الزمه یک  بدون انجام تحلیل اما نبودانجام فراتحلیل 

ها در این زمینه  بندی و ارزیابی نتایج پژوهش فراتحلیل)، به جمع
  .)۲شد (جدول اقدام 

  ها پژوهشهای  بندی عوامل موثر بر شادمانی براساس یافته جمع )۲جدول 
  دار بر میزان شادمانی عوامل موثر معنی  جامعه مورد پژوهش سال  پژوهشگر

۱۳۸۷بختیارنصرآبادی
فرزندان شهدا، پدران و مادران 

شهدا، جنابازان و آزادگان استان 
  وبختیاری چهارمحال

داری زندگی،  یاد خدابودن و اعتقاد به معنی سطح تحصیالت و عوامل فردی (برخورداری از حس تعادل عاطفی، به
ها، عزت نفس،  سترسبینی، خلق مثبت، یکپارچگی هویت، توانایی و قدرت مقابله با ا گرایی، گذشت، خوش برون
  بودن) نقش موثری در شادمانی دارند. بودن، منطقی فعال

  نقش عوامل خانوادگی در این پژوهش مورد تایید قرار نگرفت.

جانبازان، آزادگان، همسران  ۱۳۹۱  نوفرستی
  آزادگان و همسران شهدا

های ارادی، درآمد و سالمت  فعالیتگرایی،  رنجورخویی، برون عوامل موثر براساس نتایج رگرسیون شامل روان
جسمانی است. همچنین بین متغیرهای سن، سطح تحصیالت و درآمد از یک طرف و میزان شادمانی از طرف 

داری با شادکامی  دار وجود دارد. متغیرهای جنسیت و وضعیت تاهل نیز رابطه معنی دیگر رابطه مثبت و معنی
  ندارند.

۱۳۹۳  بابانظری
فرزندان شهدا، همسران شهدا، 

جانبازان، همسران جانبازان و 
 فرزندان جانبازان از استان فارس

های مذهبی و سطح شادمانی رابطه  خوانی و فعالیت هایی از قبیل ورزش و کتاب بین تمایل به انجام فعالیت
ده است. بین دار وجود دارد. همچنین بین نگرش به فرهنگ ایثار و شهادت و شادمانی همین رابطه تایید ش معنی

داری وجود ندارد  "متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت و درآمد" و "میزان شادمانی" رابطه معنی
شود (نسل جدید روحیه، شادمانی و امید به زندگی  دار مشاهده می اما بین سن و شادکامی رابطه منفی و معنی

  ازان، روحیه شادتری نسبت به بقیه دارند).باالتری نسبت به نسل قدیم و در این میان فرزندان جانب

 پژوهشکه در  [4]همکارانو  لیوبومرسکیبندی  براساس دسته
عوامل در صورت تقسیم مبنای کار قرار گرفته است،  [6]نوفرستی

های شخصیتی،  ویژگی شامل دسته ۳ثر بر شادکامی به وم
شود که نقش  و شرایط زندگی، مشخص میهای ارادی  فعالیت

هل، اعوامل مربوط به شرایط زندگی (جنسیت، سن، وضعیت ت
) در تعیین سطح شادمانی افراد بسیار غیره درآمد، تحصیالت و

  .استاندک 
این عوامل پژوهش مذکور، نتیجه گرفته شد که  ۳با مقایسه نتایج 

عنوان  بهند. ها دار پژوهشای در این  نقش مبهم و بعضًا دوگانه
بین سن و شادکامی رابطه مثبت و  [6]نوفرستیمثال در تحقیق 

دار  این رابطه منفی و معنی [9]بابانظری پژوهشدار اما در  معنی
. هرچند که مقایسه این نتایج، با توجه به اینکه مشاهده شد

ها و مکان متفاوتی صورت گرفته، خالی از  های آنها در زمان پژوهش
ست که براساس نتایج ا این موضوع مسلماما ، نیستاشکال 
شده در زمینه  های انجام پژوهش سایر های فوق و همچنین پژوهش

طور  هشناختی دیگر و ب شادمانی، عامل سن و متغیرهای جمعیت
ثری وکلی متغیرهایی که بیانگر شرایط زندگی افراد هستند، نقش م

این امر را درجه شادمانی افراد ندارند. علت  در تعیین سطح و
محققان بیش از هر چیز به خوگیری و سازگاری افراد با این دسته از 

اند. حتی درآمد و تحصیالت نیز شامل خوگیری و  عوامل دانسته
شدن در جریان زندگی هستند و این عوامل شاید در  عادی
وجود آورند اما در ه مدت، نوساناتی در سطح شادمانی افراد ب کوتاه

  دهند. کننده خود را از دست می ییندرازمدت، نقش تع
رنجورخویی،  گرایی، روان های شخصیتی (برون عامل دیگر، ویژگی

) است غیره تعادل عاطفی، خلق مثبت، توانایی مقابله با استرس و
های قبلی  که برعکس عامل شرایط زندگی، تقریبًا تمام پژوهش

 که اند ان دادهایثارگر نش های شاهد و شده در ارتباط با خانواده انجام
داری در شادمانی افراد ایفا  ثر و معنیوها، نقش م این ویژگی

، این عوامل تحت عنوان [5]بختیارنصرآبادی پژوهشکنند. در  می

عوامل "تحت عنوان  [6]نوفرستی پژوهشو در  "عوامل فردی"
که هر دو نشان دادند این عوامل بیش از  بررسی شدند "شخصیتی

 دارند. آرگایلهر عامل دیگری در تعیین سطح شادکامی افراد نقش 
 نقش نیز شادی) شناسی روان آشنای نام پردازان نظریه از (یکی
 شادکامی سطح کاهش یا افزایش در را شخصیتی مختلف عوامل
ست که تا چه ا ال اینئو. حال س[15]داند می کننده تعیین بسیار افراد

های  کاری کرد یا به اعضای خانواده توان این عوامل را دست حد می
ها سازگار کنند؟  ایثارگر توصیه کرد که خود را با این ویژگی شهید و
دهند  شناسان در این زمینه می شناسان و جامعه که روان پاسخی
ثیر عوامل است که با توجه به اینکه این عوامل، خود تحت تا این

، تغییردادن هستندمحیطی و بیرونی)  یاارثی  دیگری (ژنتیکی و
بر است و هم در اثر تغییر در شرایط  بر و هزینه آنها هم بسیار زمان

بیرونی و عدم توانایی کنترل آنها توسط فرد، احتمال برگشت به 
با وجود اهمیت باالیی که  بنابرایناست.  بسیار زیادوضع پایه 

ن سطح شادمانی افراد دارند، توصیه به تغییر چنین عواملی در تعیی
رود  هایی در افراد، شاید آنچنان که انتظار می چنین ویژگی یو ارتقا

  صرفه نباشد. مقرون به
و  داردعامل سومی که در این میان، هم اثرگذاری باال بر شادمانی 

های  فعالیت"اخله است، هم توسط افراد قابل کنترل و مد
 پژوهش. اهمیت و ابعاد این عامل در هستند "خودخواسته یا ارادی

طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. براساس  هب [6]نوفرستی
که موجب  ییها ترین فعالیت ، برخی از مهمپژوهشنتایج این 

شود  های شهید و ایثارگر می خانواده یسطح شادمانی اعضا یارتقا
. است های مذهبی و صله ارحام خوانی، فعالیت ورزش، کتاب شامل
هایی از قبیل ورزش،  نیز فعالیت [9]بابانظری پژوهشدر 
دار بر  ثیر مثبت و معنیاهای مذهبی دارای ت فعالیت خوانی و کتاب

نظران  از جمله صاحب [13]سلیگمنند. هستشادکامی افراد 
وی بر . ید بسیار داردکاشناسی مثبت" است که بر این عامل ت "روان
ل یبه فضا رسیدن برایگذارد که در نهاد افراد  هایی دست می قابلیت
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معنویت)  و مشترک بشری (از جمله خرد، شجاعت، عشق، عدالت
ترین و پایدارترین نوع شادمانی را  تعبیه شده است. اینها عمیق

استفاده هر روزه از این  [13]سلیگمن. از نظر شوند میموجب 
شود و باالتر از  داشتن یک "زندگی خوب" می موجبها،  قابلیت

فه دیگری را هم به آن ولدار" است که م زندگی خوب، "زندگی معنی
های اختصاصی هر فرد با ماهیتی  کند و آن پیوند قابلیت اضافه می
و  های اختصاصی دار، استفاده از قابلیت زندگی معنی .بزرگتر است
  ها در خدمت چیزی بسیار بزرگتر از خود است. فضیلت

حال که موضوع تا حدی مورد واکاوی و تدقیق بیشتر قرار گرفت، 
، وضعیت شادی و ها پژوهشتوان با استفاده از نتایج همین  می

توان  ؛ اوًال میرا مجددًا تبیین کرد نشاط در خانواده شاهد و ایثارگر
هل) و ات و تی (سن، جنسیتشناخ نقش عوامل جمعیت پذیرفت

شرایطی مثل درآمد و تحصیالت در شادمانی چندان زیاد نیست و 
های  های شاهد و ایثارگر و خانواده بین خانوادهمیزان موجود هم 

های فردی و شخصیتی  عادی تفاوت چندانی ندارد. در مورد ویژگی
 درگیربودندلیل  های شهید و ایثارگر به گفت در خانواده توان می
های ناشی از جنگ، احتماًال آثار مخرب و  با بسیاری از آسیب اعضا

های شخصیتی بازماندگان را نیز تحت  مرور، ویژگی زیانبار آن به
توسط پژوهشگرانی  بایدثیر قرار داده است. این موضوعی است که ات

گرفت که  نظر قرار می فوق را به انجام رساندند، مد های پژوهشکه 
با توجه به اینکه یکی  بنابراینپرداخته نشده است. سفانه بدان امت

از پیامدهای زیانبار جنگ، تغییر تدریجی در الگوی پایه شخصیت و 
، الزم بود در همان اوان جنگ اقدامات استخلق و خوهای افراد 

. در حال حاضر هم هرچند گرفت صورت میپیشگیرانه در این زمینه 
نظر  به آسانیزمینه کار  دستکاری بادوام شخصیت افراد در این

ها از قبیل سازوکارهای مقابله  از طریق برخی آموزش ولیرسد،  نمی
های  توان از اثرگذاری برخی ویژگی و سازگاری با واقعیت می

خصوص انتقال چنین  هشخصیتی ناشادکننده بر جریان زندگی و ب
های بعدی جلوگیری کرد. عامل  هایی از نسل گذشته به نسل ویژگی
ثیر زیادی داشته و بیش از همه عوامل قابل ار که بر شادمانی تدیگ

های خودخواسته یا ارادی  ، انجام برخی فعالیتاستاجرا و توصیه 
شود. در پژوهش  سطح شادمانی افراد می یاست که منجر به ارتقا

ها و میزان اثرگذاری آنها مورد  مورد از این فعالیت ۲۶ [6]نوفرستی
گیری این نوشتار اشاره  بخش بحث و نتیجهبحث قرار گرفت. در 

هایی از نوع  خواهد شد که در این زمینه بهتر است با انجام پژوهش
هایی اقدام شود که  ها و عرصه کیفی، به شناسایی و استخراج زمینه

طور روزمره با آنها در  ههای شاهد و ایثارگر عمًال ب اعضای خانواده
بر این بستر  مبنییشنهاداتی توان پ می بنابراینارتباط بوده و 

 شود ه داد. این کار موجب مییشادمانی آنها ارا یارتقا منظور به
ضعف شادمانی آنها  موجبموانع و مضایقی که در این بستر 

  شود نیز قابل شناسایی باشد. می

  ها شناختی پژوهش روش یارزیابی اجزا
ازنمایی جلو و با ارزیابی و ب در این بخش به عنوان یک گام روبه

از فرآیند  یهای مذکور، درک عمیق شناختی پژوهش روش یاجزا
و همچنین  خواهد آمددست  هها ب شده در این پژوهش طی

  . شوند معرفی میمسیرهای بدیل در این زمینه 
تحت  [14]نورمن بلیکیمنبع اصلی مورد استفاده در این کار کتاب 

به . این کتاب بود "های اجتماعی طراحی پژوهش"عنوان 
نگر و در عین  که با نگاهی کالندهد  پژوهشگران این امکان را می

حال موشکافانه، عناصر عمده یک طرح پژوهش و همچنین 
باید بدان دست زد را مورد  پژوهشهایی که در جریان یک  گزینش

فهم قرار داده و با رویکردی بازاندیشانه به پژوهش خود یا دیگران 
هایی که در فرآیند  ادامه، عناصر عمده و گزینشد. در ننظر افکن

صورت  ه(ب پژوهشگرانطراحی و اجرای سه پژوهش مذکور توسط 
آگاهانه یا ناآگاهانه) دنبال شده است را در قالب یک جدول 

های  شناختی و گزینه ای ترسیم کرده و سپس عناصر روش مقایسه
گیرد و احیانًا قرار  پژوهشگرانتواند مورد توجه  بدیل دیگری که می

یک  به یک، توجهی قرار گرفته است در سه پژوهش یادشده مورد بی
  ).۳ جدول( اند بحث شده

  های مورد مطالعه شناختی پژوهش عناصر و ابعاد روش )۳جدول 
  بابانظریپژوهش   نوفرستیپژوهش   بختیارنصرآبادی پژوهش  عنوان پژوهش

  بنیادی  بنیادی  بنیادی  گیری پژوهش جهت -۱
  گر منفصل مشاهده  گر منفصل مشاهده  گر منفصل مشاهده  نقش پژوهشگر -۲
  چرایی  چرایی  چرایی  نوع پرسش پژوهش -۳
  تبیین  توصیف و تبیین  تبیین  نوع هدف پژوهش - ۴
  قیاسی  قیاسی  قیاسی  استراتژی پژوهش -۵
  پیمایش  پیمایش  آزمایش و پیمایش  طرح پژوهش - ۶
  سازی  عملیاتی  سازی عملیاتی  سازی عملیاتی  شناختی سنت مفهوم - ۷
  خیر  بلی  خیر  وجود مدل و چارچوب مفهومی یا نظری -۸
  طبیعی نیمه  طبیعی نیمه  طبیعی نیمه  محیط اجتماع مورد مطالعه - ۹
  گیری احتمالی نمونه  گیری احتمالی نمونه  گیری احتمالی نمونه  ها شیوه انتخاب داده - ۱۰
  مقطعی تک  مقطعی تک  مقطعی تک  ها بندی گردآوری داده زمان -۱۱
  کمی  کمی  کمی  ها روش گردآوری داده -۱۲
  نامه پرسش  نامه پرسش  نامه پرسش  ها فن گردآوری داده -۱۳

تواند بنیادی یا کاربردی باشد.  گیری پژوهش می جهت -۱
برد معرفت بنیادی درباره جهان  های بنیادی در پی پیش پژوهش

ها هستند اما  ساختن و آزمودن نظریه خصوص در پی هاجتماعی و ب
های کاربردی متوجه نتایج عملی و در پی اصالحات و  پژوهش
توان اظهار کرد  می بلیکی. با توجه به این تعریف هستند  تغییرات

باشند و هر  که هیچ یک از سه پژوهش نامبرده از نوع کاربردی نمی
 های بنیادی قرار دارند. سه، در دسته پژوهش

گر همدل،  گر منفصل، مشاهده تواند مشاهده نقش پژوهشگر می -۲
بخش و  ک متفکر، آگاهیها، شری گزارشگر وفادار، میانجی زبان

یات یهای ذکرشده همراه با جز نقشوگو باشد.  کننده گفت تسهیل
در اینجا تنها به این  اماشرح داده شده است  [14]بلیکیآن توسط 

طرف و  ناظر بی ،گر منفصل شود که یک مشاهده نکته اشاره می
را  پژوهشخنثایی است که عقیده دارد باید با عینیت کامل فرآیند 

خصوص در  هوارد پژوهش برا ها و ترجیحات خود  کرده و ارزش طی
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۱۳۹۹ تابستان ،۳ شماره ،۱ دوره        ایثار فرهنگ مطالعات فصلنامه   

کند. با توجه به طرح اتخاذشده در هر یک نها  مرحله گردآوری داده
گر  مشاهده" محدود بههای مذکور، نقش پژوهشگران  از پژوهش
میدان تجربه و زندگی  خود را به کردندبوده است و سعی  "منفصل

  سازند.نهای شهید و ایثارگر نزدیک  روزانه اعضای خانواده
بندی  توان در سه نوع اصلی دسته های پژوهش را می پرسش -۳

کدام از این  که هر ؟"چگونه"و  ؟"چرا"، ؟"چیست"های  کرد؛ پرسش
توصیف، تبیین/فهم و (ترتیب ناظر بر یکی از اهداف  ها به پرسش
توالی و ترتیب در فرآیند پژوهش،  از نظر. هستند )تغییر
های  و پرسش ؟"چرا"های  قبل از پرسش ؟"چه"های  پرسش

. از بین سه [14]آیند می ؟"چرا"های  پس از پرسش ؟"چگونه"
ال ئودنبال پاسخ به س به [6]نوفرستیپژوهش مذکور، تنها پژوهش 

های شاهد و  و ارزیابی از وضعیت شادی در خانواده "چیستی"
ال ئوپاسخ به سایثارگر بوده است. همچنین هر سه پژوهش از 

 اند. پا فراتر نگذاشته "چرایی"
نوع هدف پژوهش شامل اکتشاف، توصیف، تبیین، فهم،  -۴

یک پروژه بینی، تغییر، ارزشیابی و برآورد تاثیر است.  پیش
ترتیب  تواند فقط یکی از این اهداف یا چندهدف را به تحقیقاتی می

رابطه آن با طور مفصل این اهداف و  به [14]بلیکیکند.  تعقیب
آنچه که مسلم است  اما را تشریح کرده استهای پژوهش  پرسش
ست که کانون توجه هر سه پژوهش مورد مطالعه دستیابی به ا این

 [6]نوفرستی، با این تفاوت که پژوهش بوده است "تبیین"هدف 
  .ه استرا نیز دنبال کرد "توصیف"هدف 
کاوی و  پس تواند استقرایی، قیاسی، استراتژی پژوهش می -۵

برگزیدن یک استراتژی  [14]بلیکیاز دیدگاه  استفهامی باشد.
های  پژوهش، پایه و اساس هر طرح پژوهشی است. استراتژی

های  های متفاوتی برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، روش
کردن یک نقطه شروع،  دهند که شامل مشخص دست می پژوهش به

استراتژی مفروضات مراحل کار و یک نقطه پایان است. هر 
را شناختی خاص خود  شناختی و روش شناختی، معرفت هستی
شناسی  عنوان مثال استراتژی پژوهش قیاسی، هستی . بهدارد

های  ست که پدیدها پذیرد. در اینجا فرض بر این را می "گرا واقع"
گر و کنشگران اجتماعی وجود دارند؛  اجتماعی مستقل از مشاهده

های منظم یا  برای کشف و توصیف توالیهای اجتماعی  پژوهش
و عناصر همین  گیرند الگوهای موجود در این واقعیت انجام می

اند اما در مورد استراتژی  کننده رفتار اجتماعی واقعیت تعیین
کند زیرا مفروضات  پژوهش استفهامی، اوضاع تا حدی فرق می

شناختی آنها بسیار متفاوتند. در این نوع  شناختی و معرفت هستی
کنشگران  "معرفت"نگرش، واقعیت اجتماعی موجودیتی مستقل از 

اجتماعی تولیدکننده و بازتولیدکننده واقعیت ندارد. کامًال روشن 
است که هر سه پژوهش مورد مطالعه، استراتژی قیاسی را در فرآیند 

 اند. اتخاذ کرده پژوهش خودکلی 
تواند پیمایش، آزمایش، مطالعه موردی و  ش میطرح پژوه - ۶

تحقیق به شرح این  های روش از کتاب بخش زیادیغیره باشد. 
اند و ضمنًا هر کدام،  های پژوهشی اختصاص داده شده طرح
انتخاب  [14]بلیکیاند.  ه دادهیها ارا بندی متفاوتی از این طرح دسته

داند. هر  ه میانتخاب استراتژی پژوهش وابست طرح پژوهش را به
طرح پیمایش را برای کار میدانی و عملی خود  یادشدهسه پژوهش 

 بوده مربوط [5]بختیارنصرآبادیاند و تنها تفاوت به پژوهش  برگزیده
  .استکه از آزمایش نیز در خالل پیمایش استفاده کرده 

سازی،  شناختی، عملیاتی تواند هستی شناختی می سنت مفهوم -۷
سازی با  ت عملیاتیسنسازی و هرمنیوتیکی باشد.  حساس
گیری مفاهیم برای ساختن متغیرهایی  ساختن و اندازه مشخص

شود  برای پروژه پژوهشی خاص سروکار دارد. در این سنت گفته می
تجربی یا  آزمون"و  "پرداز مفهوم"که علم دارای دو زبان 

. در این سنت، رابطه خاصی میان نظریه و " استسازی عملیاتی
شود. فعالیت نظری اساسًا درباره شناسایی  پژوهش برقرار می

پرثمرترین مفاهیم و یافتن معانی صوری درست برای آنهاست، در 
کردن یک  حالی که پژوهش متوجه انتخاب بهترین روش عملیاتی

های مناسب و تحلیل آنهاست. با  آوری داده مفهوم و سپس جمع
روشنی مشاهده کرد که مبنای  توان به این توضیحات می

شناختی مورد استفاده در هر سه پژوهش یادشده، سنت  مفهوم
ای از  . این در حالی است که بخش عمدهبوده استسازی  عملیاتی

که محقق آنها را با  ندارندهای ثابتی  شادمانی و نشاط، ویژگی
تحمیلی از بیرون، مورد سنجش قرار دهد. با توجه به اینکه ابزارهای 

روانی است  -های ثابت زیستی بخشی از مفهوم شادمانی دارای پایه
و بخش دیگر آن به نظام ارزشی و فرهنگی و تجربه زیسته افراد در 

برای  "سازی حساس"اجتماع بستگی دارد، بهتر است از سنت 
  .شودهای شاهد و ایثارگر استفاده  مطالعه این مفهوم میان خانواده

 بودند،حال که روشن شد استراتژی هر سه پژوهش فوق قیاسی  -۸
درستی  ال را مطرح کرد که آیا آنها از نظریات بهئوتوان این س می

سه  میاناز  دادها در این زمینه نشان  ارزیابی ؟یا خیر نداستفاده کرد
ک چارچوب نظری از ی [6]نوفرستی، تنها پژوهش شدهپژوهش مرور

هرچند نظریاتی را مرور  پژوهش دیگرو دو  همنسجم استفاده کرد
اما این نظریات را در یک منظومه منسجم قرار نداده یا ند کرد

های مختلف، روشن  حداقل رویکرد و نوع نگاه خود را در نظریه
بر نتایج تحقیقات  [6]نوفرستیاند. چارچوب نظری پژوهش  نساخته

روی موضوع شادی و  ها که سال [8 ,7 ,4]مکارانو ه لیوبومرسکی
  بود. مبتنی، اند ثر بر آن کار کردهوعوامل م

طبیعی،  تواند طبیعی، نیمه محیط اجتماع مورد مطالعه می - ۹
 اجراشده پژوهشتصنعی، محصوالت و مصنوعات اجتماعی باشد. 

مستلزم آن است که پژوهشگر وارد  ،در یک محیط اجتماعی طبیعی
 بخشی از فعالیت اجتماعی شود و مردم مشغول زندگی روزانه خود

شود که  طبیعی، از افراد خواسته می . در محیط نیمهرا بررسی کند
دهند  های طبیعی انجام می هایی که در محیط درباره فعالیت

 صحبت کنند، حال آنکه در یک محیط تصنعی فعالیت اجتماعی از
شود.  روی طرح و نقشه و با هدف آموزشی یا آزمایشی پیاده می

گذشته تعلق دارد و شامل بررسی   چهارمین نوع محیط اجتماعی به
. هر سه است ها جامانده از افراد یا گروه های به م یا نشانهیعال

طبیعی  های یادشده از نوع نیمه محیط مورد مطالعه در پژوهش
که با  [5]بختیارنصرآبادیژوهش شود که پ بیان. شاید بودند
های آزمایش و پیمایش مطالعه خود را انجام داده، در محیط  روش

رسد با توجه به اینکه این  نظر می ، اما بهاست شده تصنعی کار
معنای ناب آن نبوده و وجه پیمایش در  پژوهش از نوع آزمایش به

را از نوع تصنعی  توان آن ، نمیداشتآن بر وجه آزمایش غلبه 
 پژوهشقلمداد کرد. نقدهایی بر استفاده از روش آزمایش در این 

 گنجد. وارد است که ذکر آنها در این مجال نمی
گیری یا سرشماری  صورت نمونه ها به شیوه انتخاب داده - ۱۰
گیری  هر سه پژوهش مورد مطالعه از شیوه نمونهتواند باشد.  می

 ند.استفاده کرد ها احتمالی برای انتخاب داده
مقطعی، طولی یا  تواند تک ها می بندی گردآوری داده زمان -۱۱

ها، هر سه پژوهش از  بندی گردآوری داده زمان تاریخی باشد. از نظر
هرچند اظهار  [5]بختیارنصرآبادی. در پژوهش بودندمقطعی  نوع تک

 پژوهشاز روش آزمایش استفاده شده است، اما در این که شده 
که دو گروه آزمایش و کنترل را مقایسه  شدآزمونی انجام  سصرفًا پ



۱۴۱  ثارگرانیو امور ا دیشه ادیدر بن یشده مرتبط با شادمان انجام یها فرامطالعه پژوهشــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های  توان این پژوهش را در زمره پژوهش . با این اوصاف نمیکرد
  شمار آورد. طولی به

تمایز کمی/کیفی ها کمی یا کیفی است.  روش گردآوری داده -۱۲
باید  پژوهشای که در جریان  هر چیز به دو نوع داده بیش از
های عددی و  داده ، اشاره دارد که شاملتحلیل شودآوری و  جمع
. با توجه به اینکه در هر سه پژوهش مورد هستند های کالمی داده

 ها استفاده شده های عددی برای تجزیه و تحلیل مطالعه از داده
 کمی دانست.را توان آنها  ، میاست
نامه، تحلیل  تواند مشاهده، پرسش ها می فن گردآوری داده -۱۳

هر سه پژوهش ی، مصاحبه کانونی، ژرف و غیره باشد. محتو
های خود استفاده کردند.  آوری داده نامه برای جمع از پرسش ذکرشده

ای در  کننده های قانع تواند داده فنون، می هرچند که هر یک از این
یک زمینه گردآوری کند اما اگر در یک پژوهش بتوان بیش از یکی 

ها مورد استفاده قرار داد، ضمن  دادهآوری  از آنها را برای جمع
منظور  تری به های غنی با داده پژوهشگرها،  اعتبارسنجی بیشتر داده

  .رو است روبهتفسیر و مقایسه نتایج  ،تبیین

  گیری نتیجه
با ارزیابی و مقایسه کلی ابعاد روش شناختی سه پژوهش مرورشده 

ایم و که هر سه پژوهش در یک پارد شددر این جستار، روشن 
. در این منطق، این ندمنطق پژوهشی (از نوع قیاسی) عمل کرد

ه ینظریات هستند که الگویی برای تبیین پدیده مورد نظر ارا
افتد، معرفی متغیرهایی  دهند و آنچه که در عمل اتفاق می می

برگرفته از نظریات قبلی و تدوین فرضیات تحقیق براساس آنهاست. 
سو یک مزیت و قوت  ین وضعیت از یکا که از این بابت باید گفت

مزیت . کند ما گوشزد می هایی را به و از سوی دیگر وجود غفلتدارد 
ست که از تراکم آنها انجام ا هایی این انجام چنین پژوهش
توان از سرجمع  و می شدهتر فراهم  های دقیق فراتحلیل و مقایسه

معتبری  های نسبتًا منسجم و ها و قضاوت یک سری گزاره آنها به
گذاران و  سیاستشود  دست یافت که این به نوبه خود موجب می
ها استفاده کنند. در  مدیران راهبردی بتوانند از نتایج این فراتحلیل

ها و  با وجود تعداد اندک پژوهش شدنیز سعی  پژوهشاین 
ناپذیر ساخت،  فرضیات مشترک که انجام فراتحلیل را امکان

یج این سه پژوهش با روش استدالل بندی و مقایسه نتا جمع به
ها اقدام  منطقی و استناد به گزارش نهایی یا مقاالت این پژوهش

در  بناراینبندی این نتایج در بخش قبل تشریح شد و  . جمعشود
شود. اما سوی دیگر چنین  اینجا از شرح مجدد آنها خودداری می

رفتن و عدم گ وضعیتی که در اینجا باید مورد بحث قرار گیرد، نادیده
توجه هایی است که شایسته  ها و روش انواع دیگر شیوه عنایت به

  بودند.
های  جز در بخش بهکه دهد  های یادشده نشان می مروری بر پژوهش

وضعیت خاص  آنها، اشاره چندانی به پژوهشابتدایی و انتهایی 
های محترم شهدا و  اعضای خانواده یعنیجامعه مورد مطالعه 

توانست در  ها می ه است. به تعبیر دیگر این پژوهشنشد ،ایثارگر
های  ارتباط با هر قشر دیگری مثًال کارمندان، دانشجویان، خانواده

بدون اینکه در مبانی نظری، مفهومی و  گیردانجام  غیرهمعلول و 
جو و بررسی و جست ایجاد شود.روشی آنها تغییر اساسی 

موضوع شادمانی در  که های خارج از سفارش بنیاد شهید پژوهش
اند، طی  مورد هدف قرار دادهرا بنیاد این های تحت پوشش  خانواده

. این در حالی دهد مینشان  پژوهشگرانهمین مسیر رایج از سوی 
است که موضوع شادمانی که بخش زیادی از آن، تفسیرپذیر بوده و 
معنای آن باید در جریان زندگی روزانه استخراج شود، آن هم وقتی 

که  استشادمانی میان قشر خاصی از جامعه  هدف، بررسی که
شان کیفیت خاص  طور کلی روحیات و خلقیات هبعضًا شادمانی و ب

تواند نسبت به معرفت و شواهدی که  خود را دارد، پژوهشگر نمی
 از بستر پژوهشگرای محض یا منفصل  کند خنثی، عینی تولید می

های کمی  نقد روش تیم که بهباشد. البته در اینجا در این مقام نیس
المللی، میزان و سطح  های بین که با سنجه بپردازیم مرسوم

همین  ثر بر آن را نیز بهوو حتی عوامل م مطالعهشادمانی افراد را 
و در  دهند میمورد شناسایی قرار  یهای قبل سیاق و براساس نظریه

تنها  بنابراین هدف آن است که ؛کنند پیاده می پژوهش
شناختی که جای خالی  های روش انگاری و غفلت از جایگزین هنادید

  ، یادآوری شود.خورد چشم می ها به آن در این دست از پژوهش
توان استدالل کرد که هر سه مبتنی  با مرور سه پژوهش یادشده می

شناختی مشابه و مشترکی (منطق قیاسی و  بر منطق و الگوی روش
ند، اما داشتدنبال  حداقلی بهروش کمی) هستند که هرچند نتایج 

های  گرفتن (آگاهانه یا ناآگاهانه) الگوها و روش نادیدهدلیل  به
خصوص استراتژی استفهامی و روش کیفی)، اوًال قادر  هبدیل آن (ب

شادمانی را بین  "چیستیشود " چنان که اقتضا می اند آن نبوده
تبیین و پاسخ ثانیًا برای  بررسی کنند،های شهید و ایثارگر  خانواده
های شاهد  ثر بر شادمانی در خانوادهویا عوامل م "چرایی"ال ئوبه س
ایثارگر، با توجه به اینکه از شیوه قیاسی و آزمون نظریات موجود  و

ها  شده در این پژوهش ، نتایج و عوامل شناساییکردنداستفاده 
برخواسته از تجربه و درک واقعی افراد از زندگی فردی و اجتماعی 

در پاسخ به  بنابراینهای شاهد و ایثارگر نبوده و  خانواده یعضاا
منظور تغییر و بهبود وضعیت  نیز به "چگونگی"االت از نوع ئوس

ه پیشنهادات غنی و یها، قادر به ارا شادمانی در این خانواده
  ای نخواهند بود. پرمایه
 گذار بنیاد شهید ال اصلی که پاسخ آن برای یک مدیر یا سیاستئوس

در "ست که ا این کار رود بهتواند  و امور ایثارگران در این حوزه می
گذرد که  می ایثارگر چه های شاهد و میان اعضای خانواده

 ".ست؟ا کننده بخش مهم و احتماًال مغفول شادمانی آنها تعیین
 ،های دیگری است ال مستلزم پژوهش یا پژوهشئوپاسخ به این س

این  در جریان پاسخ بهپیرو  های لفهوت متوان گف عجالتًا می بنابراین
ماهیت انتظارات افراد تحت پوشش از بنیاد شهید،  مانندال ئوس

درک افراد تحت پوشش بنیاد از نگرش و رفتار افراد عادی جامعه از 
های ایثار و شهادت  ها و ارزش رمانآشده بین  آنها، تعارض پنداشته

ها از سوی دیگر،  رماندار از آن آ سو و سبک زندگی فاصله از یک
راهبردهای غلبه بر مشکالت ناشی از فقدان یا معلولیت سرپرست 

  از این دست هستند. خانوار و غیره
ست که بهتر است موضوع شادمانی ا ادعای نگارندگان آن بنابراین
هایی خاص از قبیل  خصوص اگر کانون توجه بر جمعیت هرا، ب

تجربی چندانی  شینه نظری وو پی استهای شاهد و ایثارگر  خانواده
است، با رویکردی پدیدارشناختی و در بستر  شدهدر آن گروه خلق ن

مطالعه تجربه و درک روزمره افراد از حیات خصوصی و عمومی آنها 
دهد که عوامل  می پژوهشگر . چنین رویکردی، این امکان را بهشود

مندی را براساس بافت اجتماعی  ثر بر شادی و رضایتوویژه م
استخراج و درنهایت، راهکارها و پیشنهادات  مطالعه،جامعه مورد 
منظور تغییر و بهبود وضعیت شادمانی در آن  های ب غنی و پرمایه

  ه دهد.یگروه ارا

  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. :اخالقی تاییدیه
  بیان نشده است.موردی از سوی نویسندگان  :منافع تعارض
  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. :نویسندگان سهم



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یموسو دمحسنیس  ۱۴۲

     دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۹    نامه مطالعات فرهنگ ایثار صلف

موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. منابع مالی:

-1منابع Chalabi M, Mousavi SM. A sociological analysis ofhappiness, at micro-and macro-levels. Iran J Sociol (ISA). 2008;9(1-2):34-57. [Persian] 2- Galati D, Manzona M, Sotgiu I. The subjectivecomponents of happiness and their attainment: A cross-cultural comparison between Italy and Cuba. Soc Sci Inf. 2006;45(4):601-30. 3- Schumaker JF. In search of happiness: Understandingan endangered state of mind. Karami A, translator. Tehran: Mazmoun; 2012. [Persian] 4- Lyubomirsky S, Sheldon KM, Schkade D. Pursuinghappiness: The architecture of sustainable change. Rev Gen Psychol. 2005;9(2):111-31. 5- Bakhtyar NasrAbadi H. The effect of education onfordyce's happiness program on increasing the happiness of the children of martyrs, heroes and theirfamilies in Chaharmahal va Bakhtiari Province. Tehran:Department of Education staff martyr Foundation and Veterans Affairs; 2008. Report No.: 100463,1387ط. [Persian] 6- Nofersti A,  Ganji N, Soleymani AA. Predictinghappiness among Iranian veterans. Knowl Res Appl Psychol. 2016;17(4):50-8. [Persian] 7- Lyubomirsky S, Sousa L, Dickerhoof R. The costs and benefits of writing, talking, and thinking about life's

triumphs and defeats. J Pers Soc Psychol. 2006;90(4):692-708. 8- Lyubomirsky S. The how of happiness: A scientificapproach to getting the life you want. New York: Penguin Publishing Group; 2007. 9- BabaNazri L. Investigating the factors affecting spiritual strengthening, increasing vitality and prosperity and life expectancy in Veterans familyfamilies in Fars province [Internet]. Tehran: Department of Education staff martyr Foundation and VeteransAffairs; 2014. [cited 2018 May 1]. Available from: https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/706110. [Persian] 10- Mousavi SM. Happiness: Theoretical approaches andempirical findings. Tehran: Teesa; 2013. [Persian] 11- Schyns P. Crossnational differences in happiness: Economic and cultural factors explored. Soc Indic Res. 1998;43(1-2):3-26. 12- Azkia M, Tavakoli M. Meta analysis of job satisfaction in educational organizations. Nameh-Ye Olum-e Ejtemai. 2006;27:1-26. [Persian]13- Seligman MEP. Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize    your potential for lasting fulfillment. Tabrizi M, Karimi R, Niloufari A, translators. Tehran: Danjeh; 2010. [Persian] 14- Belaikie NWH. Designing social research: The logic ofanticipation. Cavoshiyan H, translator. Tehran: Nashr-e Ney; 2008. [Persian]  15- Argyle M. The psychology of happiness. 2nd Edition.London: Routledge; 2001. 


	6-Fullpaper
	6-Fullpaper (2)



