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ـ یب خـوش ی، اسالم ینیب ن خوشیرابطه ب ییشناسا ،پژوهشاین هدف از  شـدة    آموختـه  ین
 300استفاده شده است.  یاز روش همبستگ ،ن پژوهشیاست. در ا یت روانیگمن و امنیسل

ـ  یعلوم انسـان  یپژوهان مؤسسه آموزش عال ها و دانش نفر از طلبه بـه   یالمصـطف ۀجامع
ـ یب خوشي، نور یاسالم ینیب خوش نامه پرسشبه سه که  شدندتصادفی انتخاب صورت  ی ن

دهـد   یدست آمده نشان م  ج بهیمازلو پاسخ دادند. نتا یمنیناای ـ  منیگمن و ایسل ینیبدبـ 
ـ و امن ینیب نوع خوش  ر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سطح دوین سه متغین ایب هک ت ی

ند؛ مـردان نسـبت بـه    ک یدا میتفاوت معنادار پ یشناخت تیجمع يرهایبر اساس متغ یروان
ـ یب از خـوش ، هل نسبت به افراد مجـرد أافراد مت، ها پژوهان نسبت به طلبه دانش، زنان و  ین
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  مقدمه
و  یمنفـ  يها شان را جنبه یعلم يارهاکها و  ه محور پژوهشکن یشیشناسان پ برخالف روان

شـان را بـر مـدار     و تالش یو تمام سعداده انسان قرار  يها باورها و احساس، ارکمخرب اف
رده و تمـام وقـت و   کـ ز کـ روان انسـان متمر  هگون ماریار و ابعاد بکز افیانگ اختالل يها جنبه
امـروزه  ، ردنـد ک ینـه مـ  یهز یروانـ  يهـا  يماریب يها رفع و زدودن نشانه يشان را رو يانرژ
بـه  ، گونۀ روان انسـان  ماریو ب یمرض يها شناسان عالوه بر پرداختن به جنبه از روان ياریبس

 1.ز توجه دارندیانسان ن يها و رفتارها احساس، باورها، ارکمثبت اف يها جنبه
 يهـا  و داشـته هـا   یسـتگ یشا، هـا  يتوانمندشتر بر یگرا ب شناسان مثبت روانر، یدر دهۀ اخ

 یسـطح زنـدگ   يارتقابهبود و د یبا یشناس هدف روانه کن باورند یبر او کرده د یکتأانسان 
باشـد.  درون انسان   عه نهاده شده دریود به  يها يو توانمند استعدادهاشکوفا کردن و انسان 

، یشـ یاند مثبـت ر یـ نظانسـان،   یمثبت روان يها جنبهگرا به  مثبتشناسان  نروابر این اساس، 
پرداختـه   ماننـد آن  و یآگاه خود، يخردمند، یجانیهوش ه، تیخالق، یامکشاد، ینیب خوش
مثبـت را در ابعـاد گونـاگون     يهـا  حضـور مؤلفـه  ، یها و نگاه علم دارند تا با روش یو سع
 يردهـا کیز از رویـ ن یدرمـان  تـر جلـوه دهنـد. در روان    ریـ گ تر و چشم انسان پر رنگ یزندگ
ننـد توجـه انسـان را بـه     ک یمـ  یو سـع گرفتـه  بهـره   یدرمان  و معنا یدرمان دیام، یدرمان مثبت
  2اش معطوف سازند. یو روان يمثبت وجود يها جنبه

 هاسـت. اگرچـه الزمـ   مثبـت   یشناسـ  م مطرح شـده در روان یاز مفاه ینیب مفهوم خوش
من هر روز «ر ینظبخش،  زهیدهنده و انگ   روین، مثبت يها و عبارتها  جملهرار کت، ینیب خوش

 يروزیـ سعادت و پ، یبخت ر خوشیهر روز در مس«، »دارم یرا بر م یشرفت و ترقیپ يها گام
تـر از     قیل و عمئن مسایش از ایب يزیچ ینیب خوشن حال، یا در عام، باشد یم، »نمک یر میس
ت یـ اکننـده ح ک دواریـ ام يهـا  ن گـزاره یـ ا يورا يزیپژوهشگران از چ يها نهاست. تالشیا
ن یـی ر و تبکـ تفدر چگونگی  ینیب ه خوشکاند  ن مطلبیانگر ایدست آمده ب ج بهیند. نتاک یم

بـه  اي  دهیـ نسـبت دادن پد  يبـرا  يدارد. هر فردریشه دادها و حوادث یعلل رو هبارافراد در
  3شود. یاد مین ییتب که از آن به سبکخاص خود را دارد  يها شیگرا، نیمععلتی 

از  ياریبـا بسـ   ینیب ه خوشکد یآ یدست م به یشناخت متعدد روان يها پژوهش هاز مطالع
 دیام 7،شرفتیپ زهیانگ 6،یاز زندگ تیرضا 5،یسالمت روان 4،یسالمت جسمان رینظ، رهایمتغ

و ماننـد   10مقابله بـا اسـترس   ياه راهبرد 9،یمزمن جسم يها يماریب اب يسازگار 8،یبه زندگ



   ۷۷ امنيت روانيشده سليگمن و   بيني آموخته بيني اسالمي، خوش بررسي رابطه بين خوش

توانـد بـا    یه مـ کـ اسـت   ییرهایاز جمله متغامنیت روانی، دارد.  يآن رابطه مثبت و معنادار
  .رابطه داشته باشد ینیب خوش

، یشـغل  تیـ امن، یروانـ  تیـ امن ریـ ظن، و مشـتقات آن  تیما با واژه امن از ياریبسمسلماً 
 ياهـ  زایـ از ن یکی، تی. امنآشنا هستیمو مانند آن  یمل تیامن، یجان تیامن، یاجتماع تیامن
 تیـ امن نیمأتـ ، بشـر  یاساس يها از دغدغه یکیباز  ریاز د، چنان که بشر بوده يزیو غر هیاول

و حفـظ   نیمأت يبراها  ا و صلحه از جنگ ياریبوده است. بس یمختلف زندگ يها در حوزه
شـود.   یمـ  يبنـد  دسـته  یرونیو ب یدرون تیبه دو بخش امن تی. امندده یم داده و رخ تیامن
 لیکسالم هر فـرد را تشـ   یزندگ يتورهاکفا نیتر از مهم یکی، یروان تیامن ای یدرون تیامن
خوش  دست زین یروابط اجتماع، شدن جوامع دهیچیو پ ينولوژکدهد. با رشد صنعت و ت یم

گـذار   ریثأت يها ریمتغ نی. همچندر آن پدید آمده است یخاص يها یدگیچیشده و پ راتییتغ
 یاعتبار اجتماع، عشق، استیس، یبه زندگ دیام، یطبقه اجتماع، شغل رینظ، یروان تیبر امن
، نـد یمختـل نما  ایـ  نیافـراد را تضـم   یروانـ  تیتوانند امن یه مک يگریاز موارد د ياریو بس

 تیـ ه امنکـ نیاند. بـا توجـه بـه ا    خود اختصاص داده  هرا ب يا گسترده يها ها و حوزه ساحت
 تیـ بـه امن  یجامعه سالم و انسان ازین، استجامعه  کی یروان تیالزم و ملزوم امن یاجتماع

، و رفـاه اسـت   شیبه آسا ازیاز نبیشتر ، یرشد و تحول در ابعاد گوناگون زندگ يبرا یروان
قابـل   ییمتوسـط و غـا  ، ییهـدف ابتـدا    ه هـر کـ است  یو آرامش روان تیامن هیدر سا رایز

 تیـ امن ژهیـ بـه و ابعـاد آن،  همـۀ   در تیامن نیمأت، رو نیا از، است یافتنیو تحقق  یدسترس
ها و جوامع به  ها و خواسته ملت دولت تیو مسئول فهیوظ نیتر مهم، یو آرامش جمع یروان

  11.رود یشمار م
آوردن  اضـطراب و پدیـد   يهـا  اهداف اصلی خود را زدودن نشـانه ، درمانی مکاتب روان

هـا   روشاستفاده از با  یدرمان گوناگون روان يردهاکیاند. رو قرار داده یاحساس امنیت روان
و  اضــطراببــراي پیشــگیري از ابــتال بــه ، ســعی و تــالش الزم را متفــاوت يو راهبردهــا

 مـان یو ا نیـ دتـأثیر   به یدرمان روان دیجد ياهردکیواز ر یاند. برخ مبذول داشته ،افسردگی
انـد. ایمـان بـه خـدا از نگـاه ایـن دسـته از         ردهکـ در سـالمت و بهداشـت روان اشـاره     زین

قلمـداد شـده اسـت کـه انسـان را در       یآرامش روانبراي اي بیکران  چشمه سر، شناسان روان
درونـی و بیرونـی بـه     شاررده و در برابر هر گونه فک مهیبرابر هر گونه اضطراب و نگرانی ب

  12.بخشد انسان مصونیت می
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را  یو زنـدگ  یجهـان هسـت  ، انسـان ، نگرش و نگاه به خـدا  نیتر نانهیب اسالم خوش نید
تـدبر  ، رکانسان را به تف میرکمتعدد قرآن  اتیدهد. خداوند متعال در آ یبشر قرار م يفرارو

و  يآورادیه به کخواهد  یو از او م، دعوت کرده یو آفاق یانفس يها و تعقل در مورد نشانه
ـ بپـردازد تـا از ا   یجهان هسـت  يها یها و شگفت ییبایز، ها عمتن  توجه به و  أبـه مبـد  راه  نی

و  میتسـل  سـرِ ، آورده مـان یبـه او ا ، بـرده  یپـ  يوجود يها ییبایها و ز عمتن نیخاستگاه ا
فقـط   یواقعـ  تیاو باشد. احساس امن يها گزار نعمت رکو ش دهییش ساکبه درگاه پا یبندگ

 يها كترس از محر دهیئزا، تیبه احساس امن لیچون م، شود یحاصل م يباور خدا هیدر سا
(قـرآن   یانیسنگ وح موحد با استناد به دو منبع گران ا فرد مؤمن واست. ام یالیخ ای یواقع

اسـناد   یننـده زنـدگ  ک زا و نگران اضطراب ياهدادیها و رو دهیبه پد، )اتی(روا ی) و نقلمیرک
 شیآزمـا  ياز جانـب خداونـد بـرا    را دادهایـ از رو يا پـاره به این بیان کـه   دهد؛ می یمنطق
گرفتـه و در  در نظـر   شینابهنجار خـو  يرا محصول رفتارهاآنها  از یدانسته و برخ شیخو

و  يامـل مـاد  کو ت یرا نردبـان ترقـ  آنهـا   رده وک شهیپ يصبر و بردبار، نوع اول يدادهایروبرابر 
و نـدامت   یمانیاحساس پشـ ، منوع دو يدادهایرودهد. همچنین در برابر  می قرار شیخو يمعنو

و  یهـا را مـوقت   یالت و سـخت کمش، . انسان مؤمندیآ یو جبران بر م یصدد تالفرده و درک
او  شده و به  یکخداوند متعال مت تینها یقدرت ب حل در نظر گرفته و در همه حال به  قابل

  13.دیآ یم قیها فا یخداوند بر نگران ل به کو تو شیاین، يادآوریبا . همچنین ندک یل مکتو
 یبا سالمت روان یو مثبت میرابطه مستق ینیب خوشه کاند  نشان داده 14متعدد يها پژوهش

بسـتر  نوبـه خـود    بـه   یروانـ  تیـ امن، و دارددر پـی  را  یروانـ  تیامن، ینیب خوش، زیرا دارد
ـ  از ، دارند یروان تیه امنک يافرادرو،  ، از اینندک یرا فراهم م یسالمت روان  یسـالمت روان

ه بـه  کـ  يفـرد . رنـد یگ یسرچشمه م یروان یِاز ناامن یروان يها يماریبمندند. بیشتر  بهرهز ین
سـالمت  ، نـد ک یمـ ترس و خطر  ی،احساس ناامن یرونیو ب یدرون يها كطور مداوم از محر 

 يها بـا پرخاشـگر   تیاز موقع ياریدر بس، شود یاو در معرض خطر واقع م یو روان یجسم
 یش و حالـت تـدافع  کشـم کاو مـدام   یذهنـ  يایـ دهد و در دن ینش نشان مکا اضطراب وای

 یمنـ یدسـتگاه ا ، زیـرا  زدیـ ر یهم م سم بدن را به یمتابول، یمئدا یامن وجود دارد. احساس نا
فـرد  ، ن وضعیادامه ادر نتیجه، ، ناتوان است یمئتوان محدود دارد و از تحمل تنش دا، بدن

باعـث   یروانـ  تیـ امنداد.   سـوق خواهـد   یو روان یجسم يها يماریب يسمت و سو را به 



   ۷۹ امنيت روانيشده سليگمن و   بيني آموخته بيني اسالمي، خوش بررسي رابطه بين خوش

و  یاحسـاس آسـودگ  توانـد   می يفردبه بیان دیگر، ند؛ که انسان احساس آرامش کشود  یم
  15.داشته باشد یروان تیو امننکرد  دیه احساس تهدکند ک نانیاطم

ه توسـط  کـ  16یسرشـت  ینـ یب خوش. 1وجود دارد:  ینیب در مورد خوشدو دیدگاه عمده 
؛ طف ساخته استعخود من يسو را به  یمختلف يها مطرح شده و پژوهش 18رییشو  17ارورک
هـا   دگاهیـ د نیدتریاز جد یکیمطرح ساخته و آن را  گمنیسله کشده  آموخته ینیب خوش. 2

از افـراد مشـهور در    ياریه توانسـته نظـر بسـ   کـ شـود   شـمرده مـی   یشناخت یناسش در روان
  21کند.خود جلب  را به  نیریو سا 20کب رونیآ 19،سیآلبرت الاز جمله ، معاصر یشناس روان

ت و ضرورت پرداختن بـه موضـوع مـورد پـژوهش حاضـر را      یاهمته، کتوجه به چند ن
  سازد: یو روشن مآشکار 
رابطـه مسـتقیم و    ینـ یب ر خـوش یـ ه متغکـ د ده ینشان م یدانیم يها یقات و بررسیتحق

روابـط   25،اسـناد  کسـب  24،يسـالمت معنـو   23،یسالمت روان 22،یبا سالمت جسممعناداري 
ــنزد ــدک 26،کی ــانواده يارآم ــدگ يتمندیرضــا 27،خ ــا 28،یاز زن ــا 29،یت شــغلیرض ت یرض

تـوان   یه مک ییرهایو مانند آن دارد. از جمله متغ 31یزندگ يها با تنش يسازگار 30،ییزناشو
  است.  یت روانیامنبحث کرد،  ینیب رابطه آن با خوشدرباره 
و  یروح تیحفظ امنن اسالم، یژه دیو به ، یاله انیدستاورد اد نیتر بزرگ گریدسوي  از

 يازهـا ین ين و ارضایمأدر گرو ت یت روانین امنیمأتو بدیهی است که ست. ها انسان یروان
  انسان است. يو معنو يفطر، يزیغر

هـا و   محـور پـژوهش  و  دارنـد  یانسـان و زنـدگ   بـه   يرد مادکیروشناسان،  روانبیشتر 
 يمعنـو  يهـا  جنبهرو، از  ، از اینانسان است یو اجتماع یستیز، يماد يها مطالعاتشان جنبه

اهمیـت  مـار  یب يمعنـو  هز به جنبین یدرمان گوناگون روان يها ده و در روشکرانسان غفلت 
 32.دهند ینم

سـوءظن و   يشـتر رو یب، ینیو بـدب  ینیب در بحث خوش ید اخالق اسالمیان و اساتیمرب
 يهـا  جنبـه  د بـه  ید و شـا یـ ه باکـ آن گونـه  ز یـ شناسان مسلمان ن و روانه ز شدکمتمر ینیبدب

ـ   ه روانکـ نیز با توجه به ایو ن، اند دگاه اسالم نپرداختهیاز د ینیب خوش شـتر  یب یشناسـان غرب
 33سـلیگمن آموختـه شـدة    ینیب و به خوشکرده ق یو تحق یبررس یسرشت ینیب خوشدرباره 

صـدد  ن موضوع را احساس نمـوده و در یپژوهشگر ضرورت پرداختن به ا، اند متر پرداختهک
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ـ یـ گمن و امنیسـل ه شـد  آموخته ینیب خوش، یاسالم ینیب ن خوشیرابطه ب یبررس  34یت روان
 .برآمده است

  پژوهش يها پرسش
  وجود دارد؟ یت روانیگمن و امنیشدة سل آموخته ینیب ن خوشیباي  رابطها یآ
 وجود دارد؟ یت روانیو امن یاسالم ینیب ن خوشیباي  رابطها یآ
، تیر جنسینظ، یشناخت تیجمع يرهایبر اساس متغ یت روانیو امن ینیب زان خوشیا میآ

 ند؟ ک یدا میپ ير معنادارییالت تغیتحص سن و سطح

  روش پژوهش
بـه   یاسـت. روش همبسـتگ   یاز نـوع همبسـتگ   یفیتوصق در پژوهش حاضر، یروش تحق

 يهـا  از روش یکـ یله یهـا را بـه وسـ    یاز آزمودن یه پژوهشگر گروهکشود  یگفته م یروش
از  کیـ  چیه هـ کنیبدون ا، ریم درباره دو متغک دستخواهد  یانتخاب نموده و م ينمونه بردار

  35دست آورد. به یاطالعات، ندکنترل کا ی يارک ها را دست رین متغیا

  حجم نمونهو  يجامعه آمار
(مربـوط بـه    یه دانش پژوهان مرد مؤسسه علـوم انسـان  یلکدر پژوهش حاضر  يجامعه آمار

 ۀجامعـ نفر) و همـه دانـش پژوهـان خـواهر (مربـوط بـه       پانصد ) (حدود یالمصطف ۀجامع
اشـتغال بـه    1390ــ 1389 یلیه در سـال تحصـ  کـ باشـند   ینفر) مسیصد ) (حدود یالمصطف

  اند. داشتهل یتحص
انتخـاب شـده    36مورگان يریگ حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از جدول نمونه

دانسـته شـده    یافکـ نفر از جامعه هشتصد نفري به عنوان نمونه،  260ن جدول، یاست. در ا
 180، زن نفـر  120نفـر ( نان از معرف بودن نمونه، حجم نمونه، سیصـد  یاطم يا برا، اماست

  نفر مرد) در نظر گرفته شده است.

  يبردار روش نمونه
 یاتفـاق  يبـردار  ونـه استفاده شده است. نم 37یاتفاق يبردار در پژوهش حاضر از روش نمونه

در دسترس پژوهشـگر قـرار    ینمونه به صورت اتفاق يه واحدهاکشود  یاطالق م یروش به
الس کـ . هفـت  1به دو صورت استفاده شده اسـت:   یاتفاق يریگ از روش نمونه 38رند.یگ یم
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ه در کـ نفر از دانش پژوهـان   180. 2 ه است؛انتخاب شد یصورت اتفاق  بهنفر)  120درس (
صـورت   بـه  ، تابخانه مربوطه قرار داشـتند کو  یالمصطف ۀجامع یمؤسسه علوم انسانمحوطه 

ها پاسخ  نامه پرسشن یتا به ااست  هخواسته شدآنها  و در دسترس انتخاب شده و از یاتفاق
  دهند.

  ابزار پژوهش
 ـ  بینـی  خـوش  نامـه  پرسـش ، نوري یاسالم ینیب خوش نامه پرسشدر پژوهش حاضر از سه 

  ) استفاده شده است. SII( مازلو یمنیناا ـ ایمنی نامه پرسشو  سلیگمن ینیبدب

  ياسالم ينبي خوش نامه پرسش. ۱
ن یساخته شده است. ا نجیب اهللا نوريتوسط  1388در سال  یاسالم ینیب خوش نامه پرسش
انتظار مثبـت)  ، دادهایالت و روکر مشیتفس، مثبتهاي  سه مؤلفه (توجه به جنبه نامه پرسش

، ب آلفـا ین ضـر یـی از تع نامه پرسشسنجش اعتبار  ي. براداردگزاره شصت ر مؤلفه و یز 21
رونباخ در سه مرحله اجـرا بـه   ک يب آلفایاستفاده شده است. ضر یو همبستگ يساز مهین دو
از دو  نامـه  پرسـش  یـی سـنجش روا  يدست آمده است. بـرا  به 86/0و  80/0، 92/0ب یترت

 یـی استفاده شده اسـت. در روش روا  كبر مال یمبتن ییو روا ییمحتوا ییل روایروش تحل
ن نظـرات  یانگیـ نـه اسـتفاده شـده اسـت. م    ین زمیارشناس در اکنفر پانزده از نظر  ییمحتوا

 نامـه  پرسـش ن یـ ا ییمحتـوا  یـی له از روائن مسـ یبه هم دارند و ا یکیارشناسان فاصله نزدک
 نامـه  پرسـش بـا   نامـه  پرسـش ن یا یهمبستگ، كبر مال یمبتن ییت دارد. در روش روایاکح

مثبت و معنـادار   نامه پرسشن دو یا یمد نظر قرار گرفته است. همبستگ یسرشت ینیب خوش
، پـنج  هر گزارة آن يشده و برا یرت طراحکیوه لیبه ش نامه پرسشن یا ). = 436/0rاست (

نـدارم   ينظـر ، )4مـوافقم ( ، )5امالً موافقم (کند از: ا ها عبارت نهینه لحاظ شده است. گزیگز
  39.)1امالً مخالفم (ک) و 2مخالفم (، )3(

  ٤٠بدبيني سليگمن  ـ بيني خوش نامه پرسش. ۲
اران کـ و هم سـلیگمن  43،آبرامسـون  42،بیـر  ونو، 41سـمل ، پترسـون توسـط   نامـه  پرسشن یا
  .3ر؛ یــ خــاص / فراگ . 2دار؛ یــ دار / ناپایــ پا. 1) ســاخته شــده و ســه مؤلفــه (    1982(

 يدادهایـ رو يریـ فراگ، 44/ مثبـت یمنفـ  يدادهایـ اس (تداوم رویهفت مق، )یرونی/ ب یدرون
گـزاره   46) و 47/ مثبـت یمنفـ  يدادهایـ رو يسـاز  یشخصـ ، 46دیماالمال از ام، 45/ مثبتیمنف
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سـنجش اعتبـار آزمـون از روش     يبـرا  48.دارد) یگزاره منفـ  23گزاره مثبت و  23( یفرض
 يبـرا  49اعتبار آزمـون اسـت.  دهنده  دست آمده نشان ج بهیدوبار اجرا استفاده شده است. نتا

مشـابه  هـاي   بـا آزمـون   یلمـه و همبسـتگ  کلمه بـه  ک ییل محتوایآزمون از فنون تحل ییروا
معنادار آزمون بـا   یو همبستگ ییمحتوا ییانگر روایدست آمده ب ج بهیاستفاده شده است. نتا

  50است.مشابه  يها آزمون
 هالـه خواجـه امیـري   ز توسـط  یـ ران نیـ ا یاسـالم  يشـور جمهـور  کدر  نامه پرسشن یا

 750گـروه نمونـه   ، نامـه  پرسـش ن یـ ا یابیشده است. پژوهشگر به منظور هنجار یابی هنجار
چنـد   یتصادف يبردار به روش نمونهرا ) 45ـ30 یشهر تهران (گروه سن انیاز دانشجو ينفر

 ياعتبـار آلفـا   بیضـر  .کرده اسـت اجرا آنها  يرا رو نامه پرسشنموده و انتخاب  يا مرحله
از دو روش ، آزمـون  یکـ مال ییروامحاسبه  يبراباشد.  یم 59/0برابر دست آمده  بهرونباخ ک

ـ  یافسـردگ  اسیبا مق یهمبستگ بیضر . کـرده اسـت  و روش آزمـون مجـدد اسـتفاده     ،کب
 دادیـ و بـا رو  42/0 ندیناخوشـا  يدادهایـ بـا رو ، کبـ  یاس افسردگیبا مق یب همبستگیضر

  51.باشد یم 78/0برابر با آزمون مجدد  یهمبستگ بیضرو ، 77/0 ندیخوشا

  يلك يگذار وه نمرهيش
؛ باشـد  8ـB 6 يمنها Gن. اگر نمره یب ار خوشیبس یعنی؛ باشد 8 يباال B يمنها Gاگر نمره 

 Gاگـر نمـره   و ن. یبـدب  نسبتاً یعنی؛ باشد 5ـ  B 3 يمنها Gن. اگر نمره یب نسبتاً خوش یعنی
    ن.یار بدبیبس یعنی؛ باشد 2و  1و  B0 يمنها

  ٥٢)SIIناايمني مازلو (ـ  ايمني نامه پرسش. ۳
رده و کـ ه یتهداشت، گزاره  349اي را که  یآزمون مقدماتم در قدم اول، 1952در سال  مازلو

داد. وي قـرار  ، من شناخته شده بودنـد یا ناایمن یه به عنوان اکدانش آموز پانصد ار یدر اخت
. کردمصاحبه آنها  رده و باک ییمن شناساینفر ا 66من و یناانفر  46در مجموع ق، ین طریبد

ه کـ  ییهـا  ن گـزاره یگـزاره بـه عنـوان بهتـر    صد مجموعاً این آزمون، مجدد  یابیارز پس از
دانشـگاه   يدانشـجو صد  يدادند انتخاب نموده و رو یرا نشان م یمنیناا ـ  ایمنیوضوح،  به

 ،گـزاره صد ان یاز مرا گزاره  75رر، کم يها یابیها و ارز ی. پس از بررسکرداجرا  53نیلکبرو
سـان و   ل هـم کشـ و شـده   يبنـد  دسته يا گزاره 25ها در سه گروه  ن گزارهیانمود. نش یگز

  ی دارند.مشابه
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 ییهـا  ن آزمـون تنهـا از گـزاره   یـ اگفته شد، ن آزمون یه در مراحل ساخت اکطور  همان
ز یـ ن يگـر ید يهـا  یبررس، نیا اند. عالوه بر معتبر بوده ینیه از لحاظ بالکساخته شده است 

ها خواسته شده است تـا   یاز آزمودن، مثال ين آزمون انجام شده است. برایا یابیاعتبار يبرا
ه در بـاره خـود دارنـد،    کـ  يسب شده با نظـر کهاي  نمرهسه ین آزمون را از راه مقایاعتبار ا

هـا معتقـد    ی% آزمـودن 88ه کـ  هآمـده نشـان داد   دسـت  ج بهینند. نتاکده و برآورد کر یابیارز
گـر  ید يا تـه ک. ناسـت ق یـ ا بالنسـبه دق یق یار دقیدست آمده از آزمون بس ج بهیه نتاکند ا هبود

رده کـ مراجعـه   یافت خدمات درمانیدر يبرا یالت روانکه به علت مشک یانیه دانشجوکنیا
  54اند. ردهکسب ک ییباالي ها نمره یمنین آزمون از لحاظ احساس ناایا يبا اجرا، بودند

ن یـ ا یدرون یسان هم یبررس ياست. براشده  یبررسن آزمون با فنون مختلف، یا ییروا
ر نشـگان  یـ زچهار  کیه هرکهایی  لزوج سؤا يبند ردن و دستهک مهیناز دو روش دوآزمون، 
% را نشـان  91 یدسـت آمـده همبسـتگ    ج بـه یاست. نتـا  استفاده شدهنند، ک یم يریگ را اندازه

ن آزمـون بـا   یـ ا یبالنسـبه باالسـت. هبسـتگ   وتـاه،  کآزمـون   کی يزان براین میه اکدهد  یم
الت روان آزرده یو آزمـون تمـا   55ترسـتن  یروان آزردگ نامه پرسشر ینظمشابه،  يها آزمون

%) را 58 ±% 60%) و (68 ±% 30( یب همبسـتگ یه به ترتکشده  یابیز ارزین 56برن رویتروار 
  57نموده است.سب ک

ـ او يز بـرا یـ ران نیا یاسالم ين آزمون در جمهوریا طلـب   طـاهره حـق  ن بـار توسـط   یل
دختــر و پســر  يدانشــجو چهارصــد یابیــگــروه هنجار شــده اســت. یابیــ ) هنجــار1373(

ـ کـ  ههمدان بـود  یکو علوم پزش نایس یبوعل يها دانشگاه  یلیدوم سـال تحصـ   سـال  میه در ن
در آزمـون   یـی روا یبه منظـور بررسـ  اند. پژوهشگر  داشتهاشتغال  لیتحصبه ، 1372-1373

از ، آن اعتبـار  یو در بررسـ ، یدرونـ  یسـان  ن روش همیسازه و همچن ییروااز ، يبحث نظر
ه کـ آورده اسـت  دست  بهرا  9161/0 اعتبار بیضر رده وک) استفاده a(اخرونبک يروش آلفا

  یت دارد.اکن آزمون حیا يب از اعتبار باالین ضریا

  يگذار نمرهروش 
سـب  کتوانـد   ین آزمون میدر ا یآزمودن کیه ک يا نمرهدارد. حداکثر گزاره  75ن آزمون، یا
نمـره  ، کند گیري می اندازهرا  یمنیاحساس ناان آزمون، یه اکنیاعلت نمره است. به  75ند، ک

  58است.شتر یب یمنینشانه ان، ییو نمره پاشتر، یب یمنیباال نشانه ناا
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  پژوهش يها افتهي
  م پژوهشه اول و دويها در ارتباط با سؤال و فرض ل دادهيتحل

اي  آیـا رابطـه  وجـود دارد؟   یت روانیو امن سلیگمن هشد آموخته ینیب ن خوشیباي  رابطها یآ
  وجود دارد؟ یت روانیو امن یاسالم ینیب ن خوشیب
  

  یت روانیگمن و امنیسل هشد آموخته ینیب خوش، یاسالم ینیب ن خوشیب یل رابطه همبستگیتحل: 1جدول 
  آموخته شده ینیب خوش  یاسالم ینیب خوش  ریمتغ

  یت روانیامن
 366/0)**( 163/0)**(  رسونیپ یهمبستگ

 001/0 005/0  هیدو سو يسطح معنادار
  

 هشـد  آموختـه  ینـ یب خـوش ، یاسـالم  ینیب ر خوشین سه متغیب یرابطه همبستگ 1در جدول
رابطـه مثبـت و   ، شـود  یه مشـاهده مـ  کگونه  ارائه شده است. همان یت روانیو امن سلیگمن

). =474/0rوجود دارد ( سلیگمن هشد آموخته ینیب و خوش یاسالم ینیب ن خوشیبمعناداري 
ـ یـ و امن یاسـالم  ینـ یب ن خـوش یبـ  ين رابطه مثبت و معنـادار یهمچن وجـود دارد   یت روان

)163/0r= .(و  سـلیگمن  هشـد  آموختـه  ینـ یب خـوش ن یبطور رابطه مثبت و معناداري  همین
  ).=366/0rوجود دارد ( یت روانیامن

  م پژوهشة سويها در ارتباط با سؤال و فرض ل دادهيتحل
الت یسن و سـطح تحصـ  ، تیجنس يرهایبر اساس متغ یت روانیو امن ینیب زان خوشیا میآ

  ند؟ک یر مییتغ

  تيجنس
ا نـه؟  یگر تفاوت دارند یدکیبا  یروانت یو امن ینیب ا مردان و زنان از لحاظ دو نوع خوشیآ

  ن دو گروه پرداخته شده است. یسه ایر به مقایدر جدول ز
  

 تیها بر اساس جنس نیانگیسه میمقا يبرا یآزمون ت: 2جدول 

 متغیر

آزمون لوین براي 
  هاي برابر واریانس

  ها مقایسه میانگین آزمون تی براي

F 
سطح 

 معناداري
T 

درجه 
  آزادي

 سطح معناداري
  دوسویه

تفاوت 
  میانگین

تفاوت خطاي 
  استاندارد

بینی  خوش
 اسالمی

 هاي برابر فرض واریانس
348. 556. 

-17.156 298  000.  -44.96389 2.62090  
  2.46148 44.96389- .000  295.952 18.267-  هاي نابرابر فرض واریانس

بینی  خوش
 سلیگمن

 هاي برابر فرض واریانس
026.  872.  

-44.218 298  000.  -5.94444 13444.  
  .13248 5.94444-  .000  267.588 44.870-  هاي نابرابر فرض واریانس

 امنیت روانی
 هاي برابر فرض واریانس

45.303  000.  
33.314  298  000.  3.33889  10023.  

  .11292  3.33889  .000  160.119  29.568 هاي نابرابر فرض واریانس
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ـ معناداري ه تفاوت کدهد  ینشان م 2جدول  يها داده ن گـروه زنـان و مـردان از نظـر     یب
ـ یـ گمن و امنیسـل  هشـد  آموختـه  ینیب خوش، یاسالم ینیب خوش در هـر دو فـرض    یت روان

) مشــاهده شــده در tرا (یــزوجــود دارد، ) 05/0برابــر و نــابرابر در ســطح ( يهــا انسیــوار
ت یـ ) و در امن-96/1تـر از (  کوچک، سلیگمن هشد آموخته ینیب و خوش یاسالم ینیب خوش

از نظـر دو نـوع   در مقایسه با زنان، مردان رو، گروه  است، از این+) 96/1تر از ( بزرگ یروان
  قرار دارند. يدر سطح باالتر، یت روانیو امن ینیب خوش

  شغل
فقـط  ه کـ  ییهـا  یطلبه: آزمودن. 1اند:  شده يها از لحاظ شغل به دو گروه دسته بند یآزمودن

بـه  ، يه عالوه بر درس حـوزو ک ییها یپژوه: آزمودن دانش. 2؛ هستند يمشغول درس حوزو
  ز اشتغال دارند.  ین یعلوم انسان يریفراگ

  ها بر اساس شغل نیانگیسه میمقا يبرا یآزمون ت: 3جدول 

 ریمتغ

 ين برایآزمون لو
  ها نیانگیسه میمقا يبرا یآزمون ت  برابر يها انسیوار

F 
سطح 
 يمعنادار

t 
درجه 

  يآزاد
 يسطح معنادار

  هیدوسو
تفاوت 

  نیانگیم
 يتفاوت خطا
  استاندارد

 ینیب خوش
 یاسالم

  3.59450  29.6750-  .000  298  -8.256 .401 .709 برابر يها انسیفرض وار
  3.79625  29.6750-  .207.122000  -7.817    نابرابر يها انسیفرض وار

 ینیب خوش
 گمنیسل

  .12985  2.5417-  .000  298  -19.573  .772  .084 برابر يها انسیوارفرض 
  .12732  2.5417-  .271.603000 -19.962    نابرابر يها انسیفرض وار

 یت روانیامن
  .63751  5.6528  .000  298  8.867  .000  37.135 برابر يها انسیفرض وار
  .68357  5.6528  .194.824000  8.269   نابرابر يها انسیفرض وار

  

ه کـ گونـه   . همـان انـد  شـده سـه  یمقا یبا استفاده از آزمون تـ  یدو گروه آزمودن 3در جدول 
 هشـد  آموختـه  ینـ یب خوش، یاسالم ینیب ن دو گروه از نظر خوشیتفاوت اشود،  یمشاهده م
برابـر و نـابرابر    يهـا  انسیـ ) در هـر دو فـرض وار  05/0در سطح ( یت روانیو امن سلیگمن

) و در -96/1تر از ( کوچک ینیب ) مشاهده شده در دو نوع خوشtرا مقدار(یز، معنادار است
در دو هـا   در مقایسه با طلبهپژوهان  دانشرو،  است، از این+) 96/1(از تر  بزرگ یت روانیامن

  قرار دارند. يدر سطح باالتر، یت روانیو امن ینیب نوع خوش

 هلأت تيوضع
 هشـد  آموختـه  ینـ یب خـوش ، یاسالم ینیب لحاظ خوشهل از أن افراد مجرد و متیبتفاوتی ا یآ
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هـل و  أها بـر اسـاس ت   یسه آزمودنیمقا يبرا 4وجود دارد؟ جدول  یت روانیو امن سلیگمن
  افته است.یتجرد اختصاص 

ه کـ گونـه   همـان انـد.   شـده سـه  یمقا tبا استفاده از آزمون  یدو گروه آزمودن 4در جدول 
شـده   آموختـه  ینـ یب خوش، یاسالم ینیب نظر خوشن دو گروه از یتفاوت اشود،  یمشاهده م
برابـر و نـابرابر    يهـا  انسیـ ) در هـر دو فـرض وار  05/0در سطح ( یت روانیو امن سلیگمن

) و در -96/1تر از (کوچکـ  ینـ یب ) مشاهده شده در دو نوع خوشtرا مقدار(یمعنادار است؛ ز
از در مقایسه بـا افـراد مجـرد    هل أافراد مترو،  است، از این+) 96/1(از بزرگتر  یت روانیامن

  قرار دارند.  يدر سطح باالتر، یت روانیو امن ینیب لحاظ دو نوع خوش
  هل و تجردأها بر اساس ت نیانگیسه میمقا يبرا یآزمون ت: 4جدول 

 ریمتغ

 ين برایآزمون لو
  ها نیانگیسه میمقا يبرا یآزمون ت  برابر يها انسیوار

F 
سطح 
 t يمعنادار

درجه 
  يآزاد

 يمعنادار سطح
  هیدوسو

تفاوت 
  نیانگیم

 يتفاوت خطا
  استاندارد

 یاسالم ینیب خوش
  برابر يها انسیفرض وار

8.301 004. 
-12.748  298 000.  -40.13729  3.14857  

  2.64214  40.13729-  .000  271.072  15.191-  نابرابر يها انسیفرض وار
 ینیب خوش

 گمنیسل

  .24541  5.26726-  .000  298  21.463-  .000  25.588 برابر يها انسیفرض وار
  .19730  5.26726-  .000  290.484 26.697-  نابرابر يها انسیفرض وار

 یت روانیامن
 برابر يها انسیفرض وار

743.  389.  
30.818  298  000.  3.47530  11277.  

  .11339  3.47530  .000  174.953  30.649 نابرابر يها انسیفرض وار

  سن
 ینـ یب خـوش ، یاسـالم  ینیب از لحاظ خوش یهاي مختلف سن ن سطحیبتفاوت معناداري ا یآ

هـا بـر    یسـه آزمـودن  یمقا يبـرا  5وجود دارد؟ جدول  یت روانیو امن سلیگمن هشد آموخته
  افته است.یاساس سن اختصاص 

) از لحـاظ دو نـوع   25ـ20( یه گروه سنّکدهد  ینشان م 5دست آمده از جدول  ج بهینتا
در هـا   ر گـروه یدارد و سـا  يتفـاوت معنـادار  گـر،  یبا سه گروه د یت روانیو امن ینیب خوش

ـ یـ و امن ینـ یب از لحاظ دو نوع خوشمقایسه با این گروه  قـرار   يدر سـطح بـاالتر  ، یت روان
) از لحـاظ دو نـوع   35ـ31( ی) و گروه سن25ـ20( ی) با گروه سن30ـ26( یدارند. گروه سنّ

) تفـاوت  40ــ 36( یا بـا گـروه سـنّ   امـ ، دارد ياوت معنـادار تفـ ، یت روانیو امن ینیب خوش
ر یبـا سـا   سـلیگمن  هشـد  آموختـه  ینیب ) از لحاظ خوش35ـ31( یي ندارد. گروه سنمعنادار

هـا   ر گـروه یبا سـا  یت روانی) از لحاظ امن30ـ26( یي دارد. گروه سنها تفاوت معنادار گروه
  قرار دارد.   يتر نییسطح پاها در  مقایسه با سایر گروهداشته و در  يتفاوت معنادار
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 یت روانیو امن ینیب از لحاظ دو نوع خوش یسنّ يها گروه یکبه  یکسه یمقا: 5جدول 
LSD  

ر یمتغ
 وابسته 

  ن یانگیتفاوت م  )J( یگروه سنّ  )I( یگروه سنّ
)J-I(  

انحراف 
 استاندارد 

سطح 
  يمعنادار

 %95نان یفاصله اطم
 حد باال  ن ییپاحد 

ش
خو

 ینیب 
الم

اس
  ی

 سال 25 ـ 20
  -16.9023  -35.1245 .000  4.6296 -26.01342* سال 30ـ  26
  -28.5676  -46.9619 .000  4.67334 -37.76475* سال 35 ـ 31
  -22.7112  -42.6121 .000  5.05609 -32.66161* سال 40ـ 36

 سال 30ـ  26
  35.1245  16.9023 .000  4.6296 26.01342* سال 25 ـ 20
  -1.4766  -22.0260 .025  5.22085 -11.75134* سال 35 ـ 31
  .4.3059  -17.6023 .233  5.56608  -6.64819 سال 40ـ 36

 سال 35ـ  31
  46.9619  28.5676 .000  4.67334 37.76475* سال 25ـ  20
  22.0260  1.4766 .025  5.22085 11.75134* سال 30ـ  26
  16.1289  -5.9226 .363  5.60251  5.10315 سال 40ـ  36

 سال 40ـ  36
  42.6121  22.7112 .000  5.05609 32.66161* سال 25ـ  20

  17.6023  -4.3059 .233  5.56608  6.64819 سال 30ـ  26 
  5.9226  -16.1289 .363  5.60251  -5.10315 سال 35ـ  31

ش
خو

کیسل ینیب 
ن 

م
 

 سال 25ـ  20
  -1.8687  -2.5224 .000 .16606 -2.19556* سال 30ـ  26
  -2.545  -3.2055 .000 .16763 -2.87560* سال 35ـ  31
  -2.0513  -2.7652 .000 .18136 -2.40823* سال 40ـ  36

 سال 30ـ  26
  2.5224  1.8687 .000 .16606 2.19556* سال 25ـ  20
 -.3115  -1.0486 .000 .18727  -.68004* سال 35ـ  31
 .1803 -.6056 .288 .19966 -.21267 سال 40ـ  36

 سال 35ـ  31
  3.2055  2.5457 .000 .16763 2.87560* سال 25ـ  20
  1.0486 .3115 .000 .18727 .68004* سال 30ـ  26
 .8629 .0719 .021 .20096 .46737* سال 40ـ  36

 سال 40ـ  36
  2.7652  2.0513 .000 .18136 2.40823* سال 25ـ  20
 .6056 -.1803 .288 .19966. .21267 سال 30ـ  26
 -.0719 -.8629 .021 .20096 .46737* سال 35ـ  31

یامن
روان

ت 
  ی

 سال 25ـ  20
  3.8858 .6153  .007 .83092 2.25052* سال 30ـ  26
  7.2599  3.9586 .000 .83876 5.60925* سال 35ـ  31
  7.3136  4.7418 .000 .90746 6.52767* سال 40ـ  36

 سال 30ـ  26
 -.6153  -3.8858 .007 .83092 -2.25052* سال 25ـ  20
  5.2028  1.5146 .000 .93703 3.35873* سال 35ـ  31
  6.2432  2.3111 .000 .99899 4.27715* سال 40ـ  36

 سال 35ـ  31
  -3.9586  -7.2599 .000 .83876 -5.60925* سال 25ـ  20
  -1.5146  -5.2028 .000 .93703 -3.35873* سال 30ـ  26
  2.8973  -1.0605 .362  1.00553 .91841 سال 40ـ  36

 سال 40ـ  36
  -4.7418  -8.3136 .000 .90746 -6.52767* سال 25ـ  20
  2.3111  -6.2432 .000 .99899 -4.27715* سال 30ـ  26
  1.0605  -2.8973 .362  1.00553 -.91841* سال 35ـ  31

 )0.05ن در سطح (یانگی* معنادار بودن م
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  التيسطح تحص
 ینـ یب از لحـاظ خـوش  دارند، تفاوت معنـاداري   یلیسطوح مختلف تحصکه  ين افرادیا بیآ

ـ یـ و امن سـلیگمن  هشـد  آموخته ینیب خوش، یاسالم  يبـرا  6وجـود دارد؟ جـدول    یت روان
   اختصاص داده شده است.الت یها بر اساس سطح تحص یسه آزمودنیمقا

  التیبر اساس سطح تحص یآزمودن يها گروه یکبه  یکسه یمقا: 6جدول 
LSD 

ن یانگیتفاوت م  (ج) التیسطح تحص  (ب) التیسطح تحصر وابسته یمتغ
 %95نان یفاصله اطم يسطح معنادارانحراف استاندارد   ج)-(ب

 حد باال  ن ییحد پا

ش
خو

 ینیب 
الم

اس
  ی

 پلم ید
  -27.6573  -42.3713 .000  3.73834 -35.01429*  یارشناسک

  .3721  -21.2221 .058  5.48639 -10.42500 ارشد 

  یارشناسک
  42.3713  27.6573 .000  3.73834 35.01429* پلم ید

  35.1918  13.9867 .058  5.38753  24.58929* ارشد 

 ارشد  ارشناسک
  21.2221  -.3721 .000  5.48639 10.42500 پلم ید

  -13.9867  -35.1918 .000  5.38753  -24.58929*  یارشناسک

ش
خو

کیسل ینیب 
ن 

م
 

 پلم ید
  -2.5084  -3.0249 .000 .13121 -2.76667*  یارشناسک

  -1.4627  -2.2206 .000 .19256 -1.84167* ارشد 

  یارشناسک
  3.0249  2.5084 .000 .13121 2.76667* پلم ید

 1.2971  .5529 .000 .18909  .92500* ارشد 

 ارشد  ارشناسک
  2.2206  1.4627 .000 .19256 1.84167* پلم ید

  -.5529 -1.2972 .000 .18909  -.92500*  یارشناسک

یامن
روان

ت 
  ی

 پلم ید
  7.3926 4.5931  .001 .71128 5.99286*  یارشناسک

  5.5793  1.4707 .000 1.04387 3.52500* ارشد 

  یارشناسک
 -4.5931  -7.3926 .017 .71128 -5.99286* پلم ید

  -.4506  -4.4852 .001 1.02506 -2.46786* ارشد 

 ارشد  ارشناسک
  -1.4707  -5.5793 .017 1.04387 -3.52500* پلم ید

  4.4852  .4506 .001 1.02506 2.46786*  یارشناسک
  )0.05ن در سطح (یانگی* معنادار بودن م

ـ تفـاوت معنـاداري   ه کـ دهـد   ینشان م 6از جدول  دست آمده ج بهینتا پلمـه و  ین گـروه د یب
در مقایسـه بـا افـراد     یارشناسـ کوجود دارد و گروه  یاسالم ینیب از لحاظ خوش یارشناسک

کارشناسی پلمه و ین گروه دیبتفاوت معناداري ا مندند، ام بهره يباالتر ینیب از خوشدیپلمه، 
ارشد، کارشناسی ی و ارشناسکن گروه یب يتفاوت معنادارن یشود. همچن یمشاهده نم ،ارشد

 يبـاالتر  ینـ یب ارشـد از خـوش  کارشناسی گروه در مقایسه با  یارشناسکوجود دارد و گروه 
، پلمـه ین افراد دیبنیز تفاوت معناداري  سلیگمنشدة  آموخته ینیب از لحاظ خوش ند.مند بهره

از افـراد   يدر سـطح بـاالتر   یارشناسـ کو گـروه  وجـود دارد  ارشد کارشناسی و  یارشناسک
 يتفـاوت معنـادار   زیـ ن یت روانیارشد قرار دارند. از لحاظ امنکارشناسی ن از ییپلمه و پاید
در ارشـد  کارشناسـی  و گـروه  وجـود دارد  ارشـد  کارشناسی و  یارشناس، کپلمهین افراد دیب

  مندند. گر، از امنیت روانی باالتري بهرهیدو گروه دمقایسه با 
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  يريگ جهينت
  م پژوهشل و دوه اويم و فرضج مربوط به سؤال اول و دوير نتايتفس

ـ رابطـه مثبـت و معنـاداري    ه کدهد  یدست آمده از پژوهش حاضر نشان م ج بهینتا ن سـه  یب
ـ یـ و امن سـلیگمن  هآموخته شد ینیب خوش، یاسالم ینیب ر خوشیمتغ وجـود دارد.   یت روان

ـ یـ و امن یاسالم ینیب ن خوشیب یزان همبستگیم ن یبـ  یزان همبسـتگ یـ و م 163/0 یت روان
  ). 1(جدول است  366/0 یت روانیو امن سلیگمن هآموخته شد ینیب خوش

  رد:  کر یتوان تفس یرا از سه جهت م یت روانیو امن ینیب رابطه خوش

  گمنيشدة سل آموخته ينيب خوش يها ر اول بر اساس مؤلفهيتفس
 یشـگ یند را همیناخوشـا  يدادهایافراد علل رو یبرخ گاهی در برابر همیشگی:؛ تداومـ  الف

 يزیـ رار شـده و راه گر کـ دادها دوبـاره ت یـ گونـه رو  نیه اکن است یشان ا دانسته و استدالل
ها از دسـت داده   یالت و سختکمقاومت و تحملشان را در برابر مشرو،  ، از اینوجود ندارد

 یلکبـا مشـ   ینـان وقتـ  یب ا خـوش رنـد. امـ  یگ یقرار م یروان یو ناامن یو در معرض افسردگ
، ننـد ک یف میو قابل حل توص یش گرفته و آن را موقتیدر پ یروش منطق، شوند یمرو  روبه

  59.دهند یشان را از دست نم یت روانینشده و امن یرت و سردرگمیدچار حرو،  از این
داد را یـ ده و رویـ علت رخداد هر پدن، ی: افراد بدبلیکخاص در برابر ؛ فراگیر بودنـ  ب

تـوان  رو،  ، از ایندهند یت میسرا یگوناگون زندگ يها ر دانسته و آن را به جنبهیو فراگ یلک
نـان  یب خوش، در مقابلاما شوند.   یروان یدچار ناامنو  را از دست داده يریگ میمقابله و تصم
گـر  یم آن در مـوارد د یداد را خـاص همـان مـورد دانسـته و از تعمـ     یـ رو کیـ علت وقوع 

بـر اوضـاع و    يشـتر و بهتـر  ینتـرل ب کآنهـا   هکـ شود  یوه باعث مین شیا نند.ک یم يخوددار
  60شوند.مند  بهره یت روانیط داشته و از امنیشرا

نـامطلوب را   يدادهایـ عامل وقوع رون، یافراد بدب درونی در برابر بیرونی:؛ شخصیـ   ج
 یروان یو ناامن يشرمسار، در نظر گرفته در قبال آن احساس گناه، یعامل درون یعنیخود، 

رو  روبـه  یزنـدگ  يزا بیآسـ  يهـا  دهیـ ه بـا پد کـ  ینان هنگامیب  خوش، در مقابلاما نند. ک یم
ر عوامـل و  یسـا  یاحتمـال تـأثیر   افتنیـ  یرده و در پـ کتنها خود را مقصر قلمداد ن، شوند یم

ند یب نبیه هم عزت نفسشان آسکشود  یوه باعث مین شیند. ایآ یل بر مکن مشیط در ایشرا
  61ت ادامه دهند.یت خاطر به فعالیامنو هم با 
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  ياسالم ينيب خوش يها م بر اساس مؤلفهر دويتفس
، هـا  سـت کر شیـ نظ، یزنـدگ  یمنفـ  يهـا  ن همـواره بـه جنبـه   یافراد بـدب  توجه مثبت:ـ  الف

رو،  از ایـن ، هـا و ماننـد آن توجـه دارنـد     خشونت، ها جنگ، مبودهاک، ها فقدان، ها یعدالت یب
ـ یو از امنکرده د و خطر یهمواره احساس تهد افـراد  ، سـتند. در مقابـل  ینمنـد   بهـره  یت روان

، گفتـار ، خـود  يهـا  يمثبت استعدادها و توانمنـد هاي  ه همواره به جنبهکن از آنجا یب خوش
هـا را مغتـنم شـمرده و بـه      شه فرصـت یو همداشته گران توجه یمثبت د يها یژگیرفتار و و

 یرونـ یگـران و عوامـل ب  یه دیـ گـاه از ناح  چیهـ ، دارنـد ها توجـه   ها و داشته ییبایز، ها نعمت
  برند.  یسر م ت و آرامش بهیرده و در امنکد نیاحساس خطر و تهد

نان از حوادث و یب ه خوشکاز آنجا  ها: بینانه و مثبت از حوادث و پدیده تبیین خوشـ   ب
اطراف ، گرفتهو قابل حل در نظر  یالت را موقتکمش، ن مثبت دارندییتب یرامونیپ يها دهیپد

خـود را  گـاه   چیهرو،  از این، دهند یت نمیسرا یزندگ يها ر جنبهیده و به سایشکآن حصار 
هـاي    طبـق آمـوزه  نند. ک ید نمینباخته و احساس تهد یند زندگیناخوشا يدادهایدر برابر رو

ها و مشکالت از اصول مسـلم و قطعـی زنـدگی     سختیو قابل حل بودن پذیري  پایان، دینی
ماً بـا  با (هر) سختی آسانی است. (آري) مسـلّ ، به یقین«د: یفرما یم میرکقرآن  است. يویدن

هـا و   یاز سـخت  یبرخ، ن اسالمید يها طبق آموزه ،نانیب خوش 62»(هر) سختی آسانی است.
د دارنـد و  یـ کأت  بـودن آن  یشـ یه خداوند متعال دانسته و بـه جنبـه آزما  یالت را از ناحکمش

الت و کاز مشـ  یو برخـ گرفتـه  خـود در نظـر    يمندسـاز توان يبـرا را الت کمشاز  يا پاره
ل و استغفار به کتو، با صبررو،  ، از ایننندک یخود قلمداد م يرفتارها یها را اثر وضع یسخت

  نند. ک ینم یروان یو ناامن یگاه احساس درماندگ چیالت رفته و هکجنگ مش
ژه یـ و بـه ، انیـ ه اطرافکشود  یمتوجه م، در گستره تحول و رشدکودك  انتظار مثبت:ـ  ج

د آن انتظـارات و توقعـات را   یـ با كودکـ ه کـ دارنـد   یپدر و مادر از او انتظارات و توقعـات 
توقعات کرده و در واقع،  ینکف ن انتظارات و توقعات را درونیاند. به مرور زمان، کبرآورده 
احسـاس  ، انتظـارات  نیـ تحقـق ا ورد ااز خود دارد. رهـ  كودکه خود کشود  یم یو انتظارات

احساس ، دین انتظارات برآیاگر نتواند از عهده تحقق اکه  چنان، است یت روانیو امن یمنیا
در  هـا  ار و ارزشکـ اف، ارائه شده از رفتار يبه الگوهابا توجه انسان منتظر  63ند.ک یم یمنیناا

ن یـ بـه ا صـدد اسـت تـا    شـه در یاز خود دارد و هم یتوقعات و انتظارات، تایو روا ثیاحاد
ن انتظـارات  یـ بـه ا  یبخش تحقق يدر راستا هکزان یمهر به و  جامه تحقق بپوشاندانتظارات، 



   ۹۱ امنيت روانيشده سليگمن و   بيني آموخته بيني اسالمي، خوش بررسي رابطه بين خوش

ن انتظـارات جامـه تحقـق    یاگر نتواند به ا سکند. بر عک یم یمنیموفق ظاهر شود احساس ا
ن چـون نگـاه   یافراد بدب، وجود او را فرا خواهد گرفت. در مقابل، یمنیاحساس ناا، بپوشاند

ـ  ، تیامن، شندک یند را میناخوشا يدادهایو انتظار روداشته نده یبه آ نانهیبدب و  یآرامـش روان
  64.ندیآ یبه انتظارات بر نم یبخش تحقق ينده نداشته و در راستاید به آیام

   يروان يمنيو ا يمنيم بر اساس عوامل ناار سويتفس
ات و یـ دگاه آیـ از د یروانـ  یجـاد نـاامن  ین عامل ایتر مهم در برابر ایمان: كفر و شرکـ  الف
ده ییزا یروان یرا ناامنیز، انسان است یگانگیاز خدا بجه، یو در نت یگانگیاز خود ب، اتیروا

ه در مقـام  کـ  يفردبنابراین، ، خداجوست يانسان به صورت فطراست. انسان  یتضاد درون
ت یـ شـده و امن  یدچار تضاد درون، ندک یش رفتار میخو يفطر يها شیعمل بر خالف گرا

و  يمـاد  يهـا  ه به نعمتکن از آنجا یب ا افراد خوشام 65شود. یمرو  روبهبا چالش  يو یروان
هـا و   ن نعمـت یا أجه به منشیعالم خلقت توجه داشته و در نت يها ییبایزو ، خداوند يمعنو

 يفطـر  يهـا  شیهـا و گـرا   مان دارند و طبـق خواسـت  یها شناخت و ا ییباین زیسرچشمه ا
  شوند. ینم یروان یو ناامن یهرگز دچار نگران، نندک یعمل مش یخو

 یو سخت ياد خدا باعث دشواریاز  یگردان رو دوري از یاد خداوند در برابر یاد او:ـ  ب
ـ  یـ اد خداوند متعال باعـث امن ی، در مقابلهمچنان که  66شود. یم یزندگ  یت و آرامـش روان

کـه   هـایى  امیـال و تکـانش  ه انسان بـه  کشود  یمموجب  وند متعالیاد خدا 67شود. یانسان م
ه کـ از آنجـا   68پشـت پـا بزنـد.   ، دنـ ک یجـاد مـ  یا یو نگرانـ  یسـخت ، تنیدگىآنها  دن بهینرس

داشـته  ها و الطاف خداوند توجـه   نعمت، ها یژگیبه و، اد خدا هستندینان همواره به یب خوش
احتمال وقـوع  دانسته، ش یخو يازهاین يگو حاضر و ناظر و پاسخ، و خداوند را قادر مطلق

ل بـه خداونـد   کرا با تو یمنف يدادهایشتر دانسته و رویخود ب يند را برایخوشا يدادهایرو
  مندند. بهره یت روانیاز آرامش و امنرو،  از این، گذارند یپشت سر م یبه راحت
تعـامالت   هیاست و در سـا  یموجود اجتماع کیانسان ي: اعتماد یاعتماد در برابر بـ  ج

شـود.   یانسـان بـرآورده مـ    يو معنـو  يماد يازهاینه کاست  يفرد انیو روابط م یاجتماع
ه کـ  یعـامل  ایـ ت ک. هر گونه حرددارنیاز به اعتماد متقابل  یروابط اجتماعام و دوام کاستح
شمرده  یو اجتماع یروان تیامنبه هم زنندة عامل ، ندکدار  را خدشه یاعتماد اجتماع يفضا

، هـا  احساس، ارکاف، ها یژگیمثبت و يها شتر به جنبهیه بکن از آنجا یب افراد خوش 69.شود یم
رده و رفتـار  کـ  یپوشـ  گران چشـم ید يها از لغزش، گران توجه دارندید يگفتارها و رفتارها
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از  ياعتمـاد  یبـ  يفضادر نتیجه، ، شوند یگران میجذب دنموده،  یگران را حمل بر درستید
رده و کـ د نیـ گران احسـاس خطـر و تهد  یه دیاز ناحو  شود یم مکحان رفته و جو اعتماد یب

گمان  ه به مردم خوشکسى ک«د: یفرما یم یحضرت علآید.  براي او پدید می یت روانیامن
  70»ردکرا به سوى خود جلب خواهد آنها  باشد محبت

از افـراد   ياریه در بسـ کـ  یاز جمله عـوامل  مین معیشت:أالت معیشتی در برابر تکمشـ   د
ت یـ امنزمینه  ،شتین معیمأت، است. در مقابل یشتیالت معکمش، ندک یم یروان یجاد ناامنیا

ارتبـاط   یشـغل  تیرضـا  با ینیب خوشه کاز آنجا  71سازد. یانسان را فراهم م یو آرامش روان
ـ  افراد خوش 72،دارد يمثبت و معنادار  يزا تـنش  يدادهایـ شـدن بـا رو  رو  روبـه ن هنگـام  یب

ـ  افـراد خـوش   73.ننـد کشان تالش  اهداف دن به یرس يه براکشتر دارد یاحتمال ب، یزندگ ن یب
ر یپـذ  از ذهن انعطـاف ، کردهاستفاده مدار  لهئنارآمدن مسکبدبین از راهبردهاى افراد بیشتر از 

رو،  از ایـن  74،کننـد  آزمـایش مـی  الت کحل مشـ  يرا برا یمختلف يها حل و راهمند بوده  بهره
  دهند.  یشان را از دست نم یت روانیامن یشتیالت معکبا مشهنگام مواجه شدن 

ه کـ  يا بـه گونـه  ، اسـت  یاجتمـاع  يموجودانسان، تنهایی در برابر دوست و همسر: ـ   ه
خـاطر   هرده و دچار دغدغک یروان یاحساس ناامن، گرانیبدون داشتن همدم و معاشرت با د

شـمار  ات بشر به ین تجربیتر كاز دردنا یکی ییتنها گذراندن تمام اوقات در عالمِ 75شود. یم
و بدیهی اسـت  ، شتن استیردن خوک یابیم ارزشک، مهم است یید. آنچه در عالم تنهایآ یم

ـ  منجر  یمنیافت به احساس نااین دریاکه  ش فـرد را بـه سـمت انـزوا و     یش از پـ یشـده و ب
افـراد  ه کـ شـود   یباعـث مـ  نانـه  یب نگـرش خـوش  ه کدر حالی که  76دهد. یسوق م یافسردگ
ه کشـب از جـه  یو در نتگـردد  تـر    يقـو آنهـا   یدوسـت شده و روابط گران یجذب دن یب خوش

  شوند.  ینم یروان یرده و دچار ناامنکن ییاحساس تنهاو  77بهره برده، يقو یتیحماگستردة 
ن رفـتن  یاز بـ شـوم بـدگمانى    امـد ین پیتر از بارز یکی سوء ظن در برابر حسن ظن:ـ   و

ه کـ نـد  ک یل مـ یتبـد  یرا بـه جهـنم سـوزان    یجوامع انسان يفضا، اعتماداعتماد است. عدم 
ه افـراد  کـ از آنجـا   78نـد. کت یـ رده و احسـاس امن کـ اعتمـاد   يگـر یتواند به د ینم یسک چیه

گفتـار و رفتـار   ، ارکـ اف، هـا  یژگیشه به ویو همداشته گران ینانه به دیب ن نگاه خوشیب خوش
ـ یـ رده و امنکـ د و خطر نیگران احساس تهدیه دیاز ناح، گران توجه دارندیمثبت د  یت روان
  دارند.  
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  م پژوهشه سويج مربوط به سؤال و فرضير نتايتفس
سـطح دو نـوع   ه در پـژوهش حاضـر،   کـ ن بـود  یـ م ابق سـؤال سـو  م پژوهش طه سویفرض

نند. ک یدا نمیپ ير معنادارییتغ یشناخت تیجمع يرهایبه لحاظ متغ یت روانیو امن ینیب خوش
ت یـ و امن ینـ یب ه سطح دو نـوع خـوش  کدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد  ج بهیاما نتا

  نند.ک یدا میپ ير معنادارییتغ یشناخت تیجمع يرهایبر اساس متغ یروان

  تيجنس
 سـلیگمن  هشد آموخته ینیب خوش، یاسالم ینیب ن گروه زنان و مردان از نظر خوشیتفاوت ب

و  ینـ یب از نظر دو نوع خوشدر مقایسه با زنان، معنادار است و گروه مردان  یت روانیو امن
دسـت آمـده از    ج بـه یها با نتا افتهین ی). ا2قرار دارند (جدول  يدر سطح باالتر یت روانیامن

انجـام شـده    یرسـتان یآموز دب دانش 467 يه روک یندارد. پژوهش یمطالعات همخوان یبرخ
 یسرشـت  ینیب ن دختران و پسران از لحاظ خوشیب يمعنادار ه تفاوتکد ده ینشان ماست، 

ه تعـداد  کـ انـد   نشـان داده  یدر پژوهش تقويو  نسب موسويران یدر ا 79خورد. یبه چشم نم
ز نشـان  یـ گـران ن یو د جبـاف کپـژوهش   80شتر از پسران است.ین دختران بینان در بیب خوش

دسـت آمـده از پـژوهش     جـه بـه  ینت 81ندارد. يریثأت ینیب زان خوشیت بر میه جنسکدهد  یم
در مقـاطع   ین پـژوهش همگـ  یـ ه گـروه زنـان در ا  کرد کر یگونه تفس نیتوان ا یحاضر را م

ه کـ نیاحتمـال ا رو،  از ایـن ، سال سن دارنـد  25ر یقرار داشته و ز يحوزو يها درس ییِابتدا
  وجود دارد.  ل نگرفته باشد، کش یها به خوبنیا ینیت دیهنوز هو

  شغل  
 ین دو گروه شغلیبتفاوت معناداري ه کد ده یآمده از پژوهش حاضر نشان مدست  ج بهینتا

و  سـلیگمن  هشـد  آموختـه  ینـ یب خـوش ، یاسالم ینیب پژوهان) از نظر خوش ها و دانش (طلبه
هـم از لحـاظ دو نـوع    هـا،   در مقایسـه بـا طلبـه   وجود دارد و دانـش پژوهـان    یت روانیامن

 هجـ ی). نت3قـرار دارنـد (جـدول     يسطح بـاالتر  در، یت روانیو هم از لحاظ امن ینیب خوش
شـان  یه اکـ  یندارد. در پژوهشـ  یهمخوان نوري يها افتهیدست آمده از پژوهش حاضر با  به
ان دانشگاه آزاد قـم  یو دانشجو ینیارمند مؤسسه امام خمک، پژوه دانش، نفر طلبه 269 يرو

جـه  ینت 82اورده اسـت. یـ دسـت ن  بـه پژوهـان   ها و دانش ن طلبهیب يتفاوت معنادار، انجام داده
و  یشـت یالت معکه مشـ کـ رد کـ ر یگونه تفسـ  نیتوان ا یدست آمده از پژوهش حاضر را م به
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ننـد.  ک یمـ  یروانـ  یجاد ناامنیاز افراد ا ياریه در بسکهستند  یاز جمله عوامل ،نداشتن شغل
را فراهم  انسان یت و آرامش روانیامنزمینه شت ین معیمأداشتن شغل مناسب و ت، در مقابل

الت یتحصـ ، يالت حـوزو یپژوهـان عـالوه بـر داشـتن تحصـ      ه دانشکاز آنجا  83سازند. یم
س در یعالوه بـر تـدر  ، بوده در ارتباط يشتریه با افراد بکاست  یعیطب، ز دارندین یدانشگاه

و  یعلمـ  يها هشوو به انجام پژکرده س یتوانند تدر یز میها ن در دانشگاه، هیعلم يها حوزه
مبـود  کمتر دچـار  کها  طلبهدر مقایسه با ن است کن گروه ممیارو،  از این، بپردازند ياربردک

بـوده و  مند  بهره يتر نانهیب ن خوشییتب کاز سبو در نتیجه  شوند یشتیالت معکشغل و مش
  داشته باشند. يبهتر یت روانیامن

  هلأت تيوضع
 ینـ یب هل از لحاظ خوشأو متن دو گروه مجرد یبداري، اتفاوت معنه کد ده یها نشان م افتهی

در هـل  أو افـراد مت  شـته وجـود دا ، یت روانیو امن سلیگمنه شد آموخته ینیب خوش، یاسالم
 يها با پژوهش نـور  افتهین ی). ا4قرار دارند (جدول در سطح باالتري افراد مجرد مقایسه با 

هـل  أافـراد مت ز یـ شان نیدارد و در پژوهش ا یهمخواننفر انجام داده است،  269 يه بر روک
انسـان   84قرار دارنـد.  يدر سطح باالتر یاسالم ینیب از لحاظ خوشدر مقایسه با افراد مجرد، 

یـا ارضـاي غیـر     اکه عدم ارضـ را دارد  یزه جنسیاز جمله غر، اي از نیازها و غرایز مجموعه
نـد.  ک یرا از انسان سلب مـ  یآرامش روان ،به بار آورده یفراوانپیامدهاي منفی ، صحیح آنها

از طریـق  ح آن فقـط  یصـح  يه ارضـا کاست  ییها زهین غریرومندتریاز ن یکیغریزه جنسی 
تـرین   یکی از مهم هکم یرس یجه مین نتیبه اتعالیم اسالم مطالعه از ر است. یان پذکامازدواج 

هـاي   یکـی از فلسـفه  م یرکو قرآن  85است یسب آرامش روانک، و شاید اولین انگیزه ازدواج
دست آمـده از پـژوهش حاضـر را     جه بهینت 86بیان کرده است. انسان ش روانیازدواج را آرام

ه یـ احساس فشار از ناح، ییل احساس تنهایه افراد مجرد به دلکرد کر یگونه تفس نیتوان ا یم
 یاحسـاس نـاامن  ، ازدواج قـرار دارد  يبراآنها  يه فراروک یالت فراوانکو مش یزه جنسیغر

  دارند.   یزندگ يدادهاینانه از رویبدبرده و برداشت کو اضطراب  یروان

  نــس
 ین گـروه سـن  یبـ  يتفـاوت معنـادار  ه کد ده یدست آمده از پژوهش حاضر نشان م ج بهینتا
ر یو ساداشته وجود گر، یو سه گروه د یت روانیو امن ینیب ) از لحاظ دو نوع خوش25ـ20(
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ـ یـ و امن ینـ یب از لحـاظ دو نـوع خـوش   در مقایسه با این گروه، ها  گروه در سـطح   یت روان
سـه  یه به مقاک 87براندونپژوهش حاضر با پژوهش هاي  افتهی). 5قرار دارند (جدول  يباالتر

 ،سـال پرداختـه اسـت   شصـت   يسـاالن بـاال   هـن کو  59ـ20 با بزرگساالن 19ـ13نوجوانان 
بـه بزرگسـاالن    يشـتر یب ینیه نوجوانان بدبکدهد  ینشان م براندوندارد. پژوهش  یهمخوان

ه کـ رد کـ ر یگونه تفس نیتوان ا یدست آمده از پژوهش حاضر را م جه بهینت 88اند. گزارش داده
در مقایسه ل نگرفته و کش یشان به خوب ینیت دین است هنوز هوک) مم25ـ20( یگروه سنّ

  مند باشند. بهره يمترکاز تجارب ها  با سایر گروه

  الت سطح تحصي
ـ تفـاوت معنـاداري   ه کـ دهنـد   یها نشان مـ  افتهی از لحـاظ   یارشناسـ کپلمـه و  ین گـروه د یب

بینـی   پلمـه، خـوش  یافـراد د در مقایسه با  یارشناسکوجود دارد و گروه  یاسالم ینیب خوش
شـود.   یمشاهده نمـ ارشد کارشناسی پلمه و ین گروه دیب ياما تفاوت معنادارباالتري دارند، 

وجـود دارد و گـروه    ارشـد کارشناسـی  و  یارشناسـ کن گـروه  یب ين تفاوت معناداریهمچن
از مندنـد.   بهـره  يبـاالتر  ینـ یب ز از خـوش یـ ارشد نکارشناسی گروه در مقایسه با  یارشناسک

ـ نیز تفاوت معنادار  سلیگمن هشد آموخته ینیب لحاظ خوش و  یارشناسـ ک، پلمـه ین افـراد د یب
کارشناسـی  و  یارشناسکاز  يتر نییپلمه در سطح پایو افراد دوجود داشته ارشد کارشناسی 

و  یارشناسـ ک، پلمهین افراد دیبتفاوت معناداري ز ین یت روانیارشد قرار دارند. از لحاظ امن
نـت  یاز امدر مقایسه با دو گـروه دیگـر   ارشد کارشناسی گروه وجود دارد  ،ارشدکارشناسی 

در  نـوري پژوهش حاضر با پـژوهش   يها افتهی). 6باشند (جدول  یممند  بهره يباالتر یروان
در مقایسـه   یارشناسکگروه را در آن پژوهش، یز، ندارد یهمخوان یاسالم ینیب نه خوشیزم
  دارند. يمترک ینیب سطح خوشارشد، کارشناسی پلمه و یگروه دبا 

نـه  یه در زمکـ رد کـ ر یگونـه تفسـ   نیـ تـوان ا  یدست آمده از پژوهش حاضر را م جه بهینت
ل شـده اسـت و   یکتش ینید يها از مؤلفه ینیب خوشن نوع یه اکاز آنجا ، یاسالم ینیب خوش
ت یـ ه هوکـ نیاحتمـال ا ، قـرار دارنـد   يحـوزو  يهـا  درس ییابتدا هاي مقطعپلمه در یافراد د

اما در گروه کارشناسی ارشد ایـن   ست.ین یل نگرفته باشد منتفکش یشان هنوز به خوب ینید
غیـر حـوزوي سـر و کـار     هـاي   ها چون سالیان طوالنی بـا درس  احتمال وجود دارد که این

اند، ممکن است تحت تأثیر علوم انسـانی کـه برگرفتـه از فرهنـگ کشـورهاي غربـی        داشته
  است، قرار گرفته باشند.
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 ینـ یب از لحـاظ خـوش  قایسه با گروه دیپلمـه و کارشناسـی،   در مارشد کارشناسی گروه 
تـوان   یافتـه را مـ  ین یقرار دارند و ا يدر سطح باالتر، یت روانیو امن سلیگمن هشد آموخته

ا عـدم  یت یامن، یعدم سالمت روان ایسالمت ، یشناخت يها دگاهیه دکرد کر ین گونه تفسیا
 یزنـدگ  يدادهایـ و رو یهسـت مـا از   ریو تفس افتیدرچگونگی از  یناشما را  یت روانیامن
 یزنـدگ  يهـا  دهیـ دادها و پدیـ رومـا از  ر یو تفسـ  افـت یهرچـه در بر این اسـاس،   .دانند یم

در  هـا  نشکـ واچگـونگی  و  گرانیدتعامل با ، طیدر روابط با مح، باشد تیبه واقع تر کینزد
 ریو در غم یشو یم تر کینزد یروانت یو امنو به سالمت رده ک عمل تر یمنطقدادها یروبرابر 

و  یآگـاه  89م.یستیدر امان ن یاجتماع و یروان يها بیانواع آساز مبتال شدن به صورت  نیا
کارشناسـی  گروه رو،  ، از ایندهند یقرار متأثیر  ما را تحت يرهایو تفس ها برداشت ،تجارب
ـ یـ و امن ینـ یب از خـوش  يسطح بـاالتر در مقایسه با دو گروه دیگر در ارشد  قـرار   یت روان

ما به  یهرچه شناخت و آگاهمندند. به هر حال،  بهره يشتریاز شناخت و تجارب بداشته و 
از جهـان   نرمایزان تفسیبه همان م، شتر باشدیب یزندگ يدادهایگران و روید، رامونیط پیمح

  تر است.   کیت نزدیبه واقع یهست
ز از یپژوهش حاضر نرو،  روست، از این روبهخاص خود  يها تیمحدودبا  یهر پژوهش

  داشته است:ل یبه شرح ذ ییها تین امر مستثنا نبوده و محدودیا
هــا و  طلبــه یســت اســامیارائــه ل يبــرا یز آموزشــکــمرا يارکــعــدم همســبب بــه . 1
 در دسترس استفاده شده است.  يریگ در پژوهش حاضر از روش نمونه، پژوهان دانش
 ۀجامعـ  یعلوم انسـان  یپژوهان مؤسسه آموزش عال ن دانشیپژوهش حاضر تنها در ب. 2

 ز انجام شده است. کآن مر يها و طلبه یالمصطف
ر یج بـه سـا  یم نتـا یتعمـ ، نیبرا بنا، ستندین يمساوعداد زنان و مردان در گروه نمونه، ت. 3
  رد. یاط صورت گید با احتیه بایعلم يها حوزه يها پژوهان و طلبه دانش

  ن پژوهش را بر طرف سازد:  یا يها یاستکتواند  یر میز يها پژوهش ياجرا
ـ  ییشناسا يبرا يریگ نمونه يها ر روشیاز سا. 1  هآموختـه شـد   ینـ یب ن خـوش یرابطه ب

 استفاده شود. یت روانیو امن یاسالم ینیب خوش، سلیگمن
 شود. یز مطالعه و بررسین یت روانیو امن یسرشت ینیب ن خوشیرابطه ب. 2
نیـز بررسـی   ز و اقشار مختلف جامعـه  کر مرایپژوهش حاضر در سا يرهایرابطه متغ. 3
  شود.
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