
پژوهش نامه سبک زندگی؛ سال سوم، شماره 5، پاییز و زمستان 1396
بنیان هــــای نظــــری ســــبک زندگــــی در اندیشــــه پی یــــر بوردیــــو بــــا رویکــــرد انتقــــادی / پیامدهـــای نامطلـــوب پنهـــان کاری نابه جـــا در زندگـــی 
زناشـــویی / بررســـی رابطـــه ســـبک زندگـــی اســـالمی بـا سـالمت روان زنـــان هیئت علمـی دانشـگاه های شـهر تهـــران /  نقـش میانجـی تـاب آوری 
کارکـــرد اســـوهای رســـالت و امامـــت و نقـش آن در ســـبک زندگـی خانوادگـی در  خانواده در رابطـــه ســـبک زندگـــی اســـالمی و رضایـــت از زندگـــی / 

مؤلفـــه مدیریـــت منـــزل / هدف منـــدی و آرمان گرایـــی در ســـبک زندگـــی اسـالمی

نشریه طعم زندگی؛ سال دوم، شماره پنجم، تابستان 1396
فصـــل اول مقاالتـــی بـــا عناویـــن »مفهـــوم ســـبک زندگـی برآمـــده از بررسـی دوران کهن سـالی« و »تاریخچـه مفهـــوم سـبک زندگـی«، فصـل دوم 
کتـــاب، فصـــل چهـــارم معرفـــی مقالـــه و فصـــل پنجـــم معرفـــی دو اندیشـــمند عرصــٔه ســـبک  اصطالح شناســی »مصـــرف«، فصـــل ســـوم معرفـــی 

ج ریتـزر« و »گـــوردون آلپـورت«. زندگـــی »جـــور

نشریه طعم زندگی؛ سال پنجم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 1399
فصــل اول مقاالتــی بــا عناویــن »دعــا و ســالمتی«، »دیــن و ســالمت جامعــه: مســئولیت پذیری عمیــق« و »فراســوی ســبک های زندگــی«، 
کتــب و مقــاالت ســبک زندگــی و فصــل پنجــم معرفــی  فصــل دوم اصطالح شناســی واژه »نظریــه طبقــه مرفــه«، فصــل ســوم و چهــارم معرفــی 

کــی. مــار« و »کــرت لویــن«. ســه اندیشــمند عرصــٔه ســبک زندگــی؛ »اس. پیرســون و 

پژوهش نامه سبک زندگی؛ سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان 1397
ــد  ــی / رونـ ــی عملـ ــری و مبانـ ــای نظـ ــا، رویکردهـ ــوم، ویژگی هـ ــالمی؛ مفهـ ــاد اســ ــاری در اقتصــ ــد رفتــ ــرآن / قواعــ ــو قــ ــی در پرتــ ــبک زندگــ ســ
کیـــد بـــر دیـــدگاه رهبـــر معظـــم انقـــالب مدظله العالـی(/نظـــام موضوعـــات و مفاهیـم  گفتمان ســـازی ســـبک زندگـــی رهبـــر الهـــی در جامعـــه )بـــا تأ
کیـد بـر نهج البالغـــه / بررسـی شـــاخص های ارتبـاط کالمـی بـا نامحـــرم بـا رویکـرد  نظریـــه ســـبک زندگـــی اســـالمی بـــر مبنـــای ســـیره علـــوی بـــا تأ

ســـبک زندگـــی اســـالمی / مؤلفه هــــای لذت بــــری ســـعادت نگر بـــر اســـاس منابـــع اســـالمی: تدویـــن یـــک مـــدل مفهومـــی

نشریه طعم زندگی؛ سال سوم، شماره هشتم، بهار و تابستان 1397
فصــل اول مقاالتــی بــا عناویــن »فضــای عمومــی، انــواع ســبک زندگــی و هویــت جمعــی«، »فراغــت، ســبک زندگــی و ســاخت جایــگاه اجتماعی« 
ــی  ــارم معرف ــل چه ــاب، فص کت ــی  ــوم معرف ــل س ــلیقه«، فص ــی »س ــل دوم اصطالح شناس ــی«، فص ــبک زندگ ــی س ــردازی روان شناس و »مفهوم پ

مقالــه و فصــل پنجــم معرفــی دو اندیشــمند عرصــٔه ســبک زندگــی؛ »میشــل ســوبل« و »محمــد فاضلــی«.

پژوهش نامه سبک زندگی؛ سال پنجم، شماره 8، بهار و تابستان 1398
کیــد بــر ســبک  بررســی مشــروعیت ســبک زندگــی ریاضتــی بــر اســاس قاعــده الضــرر / بازشناســی جایــگاه حــرم امــام زادگان در هویــت شــهری بــا تأ
کارشناســی  ک  شــده در دانشــجویان  زندگــی ایرانی-اســالمی / پیش بینــی ســالمت عمومــی، بــر اســاس ســبک زندگــی اســالمی و اســترس ادرا
روان شناســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی تهــران /  بررســی و تبییــن مبانــی دینــی جایــگاه و نقــش زنــان در الگــوی اســالمی ایرانــی پیشــرفت  /  
کرمانشــاه  /  گزینــش ســبک زندگــی در چارچــوب نظــام ارزشــی اســالمی- ایرانــی در میــان جوانــان مــورد مطالعــه: جوانــان شــهر  عوامــل مؤثــر بــر 

گســترش امیدآفرینــی دینــی بررســی مؤلفــه »امیــد« در ســبک زندگــی دینــی و نقــش رســانه دیــداری تلویزیــون در 

پژوهش نامه سبک زندگی؛ سال پنجم، شماره 9، پاییز و زمستان 1398
جایــگاه متــن در تقریــر ســبک زندگــی اســالمی / برنامــه حرکــت انســان بــرای نیــل بــه معنــای زندگــی بــا رویکــرد ســبک زندگــی قرآنــی / تبییــن 
کار شــرکت  کار ســازمان )زمینــه مطالعــه: نیــروی  کار یــا خانــواده و اثربخشــی  زندگــی نیــروی  روابــط میــان ســبک زندگــی اســالمی، غنــی ســازی 
نفــت نوشــهر(/ ارائــه روشــی داللت پژوهانــه در مطالعــات ســبک زندگــی اســالمی مبتنــی بــر روابــط معنایــی واژگان قرآنــی / بررســی تحلیلــی ابعــاد 

مختلــف ازدواج ســفید در ایــران / ارائــه  مــدل ســاختاری - تفســیری عوامــل موثــر بــر ســبک زندگــی نشــاط محور

نشریه طعم زندگی؛ سال سوم، شماره نهم، پاییز و زمستان 1397
فصـــل اول مقاالتـــی بـــا عناویـــن »سبک های زندگـــی و هویت هـــا«، »سبک های زندگـــی و جایـــگاه اجتماعـــی« و »ارزیابـــی روان شناســـی ســـبک 
زندگـــی«، فصـــل دوم اصطالح شناسی واژه »هویـــت«، فصـــل ســـوم معرفـــی، فصـــل چهـــارم معرفـــی مقالـه و فصـل پنجـم معرفـــی سه اندیشـمند 

کانتـــر« و »محمدتقـــی فعالی«. عرصٔه ســـبک زندگـــی؛ »زابلوکـــی و 

نشریه طعم زندگی؛ سال دوم، شماره چهارم، بهار 1396
فصـــل اول مقاالتـــی بـــا عناویـــن »ارزش هـــای فرهنگـــی و ســبک های زندگـــی جدیـــد« و »اوقـــات فراغـــت و ســـبک زندگـــی«، فصـــل دوم 
کتـــاب، فصـــل چهـارم معرفـی مقالـه و فصـل پنجـم معرفـــی دو اندیشـمند عرصٔه سـبک زندگـی  اصطالح شناسی »طبقـــه«، فصـــل ســـوم معرفـــی 

»کارل مارکـــس« و »تورســـتین وبلـــن«.

نشریه طعم زندگی؛ سال چهارم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 1398
فرهنــگ  بــه  ناظــر  »دیدگاه هــای  و  فراغــت«  اوقــات  »رشــد  متکثــر«،  ســبک های  بــه  واحــد  ســبک  »از  عناویــن  بــا  مقاالتــی  اول  فصــل 
ــه و فصــل پنجــم  کتــاب، فصــل چهــارم معرفــی مقال ــد«، فصــل فصــل ســوم معرفــی  ــه اصطالح شناســی واژه »ُم مصرف کننــده«، فصــل دوم ب

کاویانــی«. معرفــی دو اندیشــمند عرصــٔه ســبک زندگــی »بنــدورا« و »محمــد 

نشریه طعم زندگی؛ سال چهارم، شماره دهم، بهار و تابستان 1398
کاال« و »ســبک زندگــی و فرهنــگ مصرفــی«،  کیفیــت  کنــش«، »فرهنــگ مصرف کننــده و  فصــل اول مقاالتــی بــا عناویــن »ســبک های زندگــی و 
کتــاب، فصــل چهــارم معرفــی مقالــه و فصــل پنجــم معرفــی دو  فصــل دوم بــه اصطالح شناســی واژه »فراغــت«، فصــل فصــل ســوم معرفــی 

اندیشــمند عرصــٔه ســبک زندگــی »لوئیجــی برزانــو« و »محمدســعید ذکایــی«.

پژوهش نامه سبک زندگی؛ سال چهارم، شماره 6، بهار و تابستان 1397
اســــتعمال »الفــــاظ جنســــی« در ســــبک های ارتبــــاط کالمــــی در محــک اخــالق / مبانــی پانتئیســتی ســبک زندگــی در معنویت گرایــی جدیــد /  
کار صحیـح در سـبک  کنتـرل عوامـل شـخصیتی / انجـــام  پیش بینــــی به باشـــی روان شـــناختی و شـــادکامی براســـاس ســـبک زندگـی اســـالمی بـا 
ک ها / مثبت اندیشـــی در روان شناســـی و تبییـــن ســـازه آن بـــر  زندگـــی اســـالمی )اقدامـــات و فرآینـــد( / ســـبک زندگـــی و ســـیره؛ تمایـــزات و اشـــترا

اسـاس منابـع اسـالمی

نشریه طعم زندگی؛ سال دوم، شماره ششم، پاییز 1396
فصـــل اول مقاالتـــی بـــا عناویـــن »دیـــن به مثابـــه چارچوبـــی بـــرای شـکل دادن سـبک زندگـــی در جامعـه )پسـت( مـــدرن« و  »شـیوه های زندگـی 
در مدرنیتـــه متأخـــر«، فصـــل دوم اصطالح شناسی »منزلـــت«، فصـــل ســـوم معرفـــی کتاب، فصـــل چهارم معرفـــی مقالـــه و فصـــل پنجـــم معرفـی 

ک« و »اریک اریکســـون«. کا دو اندیشـــمند عرصٔه ســـبک زندگـــی »رابـــرت بـــا

نشریه طعم زندگی؛ سال دوم، شماره هفتم، زمستان 1396
گذشـته و آینـده« و »درآمـدی بـر تحـول اجتماعـی و شـیوه های زندگـی«، فصـل دوم اصطالح شناسی  فصـل اول مقاالتـی بـا عناویـن »فراغـت: 
کتـــاب، فصـــل چهـــارم معرفـــی مقالـــه و فصـل پنجـــم معرفـی دو اندیشـــمند عرصٔه سـبک زندگـــی »آبراهـام  »عـــادت واره«، فصـــل ســـوم معرفـــی 

کنـی«. مزلـــو« و »محمدسـعید مهـدوی 

نشریه طعم زندگی؛ سال پنجم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1399
فصــل اول مقاالتــی بــا عناویــن »خرده فرهنگ  هــا و کجــروی«، »معنویــت و ســرطان« و »در جســتجوی ســالمتی: افــراد، نهادهــا و انتخاب هــا«، 
کتــب و مقــاالت ســبک  فصــل دوم اصطالح شناســی واژه هــای »معناشناســی ســبک زندگــی« و »وظایــف زندگــی«، فصــل ســوم و چهــارم معرفــی 

زندگــی و فصــل پنجــم معرفــی اندیشــمند عرصــٔه ســبک زندگــی؛ »دیــک هبدیــج«.

نشریه طعم زندگی؛ سال اول، شماره دوم، پائیز 1395
فصـل اول مقاالتـی بـا عناویـن »فراغـت و سبک های زندگـی: گامـی بـه سـوی برنامـه پژوهشـی«، »سـبک زندگـی و تفکـر جامعه شـناختی«، »از سـبک تـا 
سـبک زندگـی: قیاسـی بـا تاریخ هنر«، »سـبک زندگـی، مصـرف و تجربـه آمریکایی: کلیـات تاریخـی« و »الگوهـای سـبک زندگـی«، فصـل دوم گـزارش 
کتـاب و فصـل پنجـم  نحـوه مواجهـه جهـان غـرب بـا آسـیب های اجتماعـی، فصـل سـوم اصطالح شناسی »سـبک زندگـی«، فصـل چهـارم معرفـی 

معرفـی دو اندیشـمند عرصٔه سـبک زندگـی »پی یـر بوردیـو« و »دیویـد چنـی«.

نشریه طعم زندگی؛ سال اول، شماره سوم، زمستان 1395
فصـــل اول مقاالتـــی بـــا عناویـــن »ســـبک زندگـــی«، »قـــدرت ســـبک زندگـــی« و »بـــه ســـوی تاریـــخ ســـبک زندگـــی«، فصـــل دوم اصطالح شناسی 
کتـــاب، فصـــل چهـــارم معرفـــی مقالـــه و فصـل پنجـم معرفـــی دو اندیشـمند عرصٔه ســـبک زندگـی »آلفـرد  »خـرده فرهنـــگ«، فصـــل ســـوم معرفـــی 

گیدنـز«. آدلـــر« و »آنتونـــی 

نشریه طعم زندگی؛ سال اول، شماره اول، تابستان 1395
در چهار فصل: فصل اول مقاالتـــی بـــا عناویـــن »ســـبک زندگـــی: مـــروری تاریخـــی و نظاممنـــد«، »بررســـی مفهـــوم ســـبک زندگـــی« و »تعاریـــف 
کتـــاب، فصـــل ســـوم معرفـــی مقالـــه، فصـــل چهـــارم معرفـــی دو اندیشـمند  کاربـــرد آن در رفتـــار مســـافرتی«، فصـــل دوم معرفـــی  ســـبک زندگـــی و 

کـــس وبـــر« عرصٔه ســـبک زندگـــی »گئـــورگ زیمـــل« و »ما

طعــم زندگــی نشــریه ای تخصصــی در زمینــه مطالعــات ســبک زندگــی اســت. ایــن نشــریه ضمــن بررســی تحــوالت ســـبک 
ــده دارد. اولویــت انتشــار در ایــن نشــریه،  ــه فعــاالن در ایــن حــوزٔه مطالعاتــی و آثــار منتشرشـ زندگــی در غــرب، نگاهــی بـ
ــند؛ بــه بیــان دیگــر ایــن  کــرده باشـ کــه بــه زبــان انگلیســی بــوده و ســبک زندگــی غربــی را نقــد  تــی اســت  مربــوط بــه مقاال

ــان اندیشــمندان غربــی می پــردازد. ــا زب ــه نقــد ســبک زندگــی غــرب ب نشــریه ب

کنید. کتاب ها و خرید اینترنتی به سایت نشر تیماس مراجعه  گاهی از قیمت  برای آ
www.timaas.ir

پژوهش نامه سبک زندگی؛ سال ششم، شماره 1۰،  بهار و تابستان 1399
کاربــردی ســبک زندگــی اســالمی در تبلیغــات محیطــی / بررســی  جایــگاه متــن در تقریــر ســبک زندگــی اســالمی / شــاخص ها و مؤلفه هــای 
کار یــا خانــواده و  ج زیمــل /  تبییــن روابــط میــان ســبک زندگــی اســالمی، غنی ســازی  فلســفی رابطــه ســبک زندگــی، پــول و مــد از منظــر جــور
کار شــرکت نفــت نوشــهر( / آسیب  شناســی رشــد اخالقــی در زیســت اجتماعــی  کار ســازمان )زمینــه مطالعــه: نیــروی  اثربخشــی  زندگــی نیــروی 
کارویژه هــای روحانیــت در  کرمــان / بررســی  اســالمی از منظــر قرآنــی / بررســی پیامدهــای بازماندگــی از ازدواج دختــران بــاالی 30 ســال شــهر 
تعامــل بــا نظــام جمهــوری اســالمی به مثابــه مؤثرتریــن ســاختاِر سیاســِت ســبک زندگــی و دیــن داری از منظــر رهبــران انقــالب/  بازنمایــی نقــش 

روحانیــت در ســینمای پــس از انقــالب بــا رویکــرد زندگــی دینــی

پژوهش نامه سبک زندگی؛ سال ششم، شماره 11،  پاییز و زمستان 1399
الگــوی رفتــاری فطانــت )هوشــیاری( و تغافــل )چشم پوشــی( در ســبک زندگــی اجتماعــی / عوامــل تحّقــق، تغییــر و اســتمرار »قواعــد رفتــاری« 
کاربســت روش »الگوپــردازی بنیادیــن« در مطالعــات ســبک زندگــی اســالمی / رویکــردی  مبتنــی  بــر انسان شناســی و فقــه اســالمی /  معرفــی و 
کوتاه مــدت بــرای پیشــگیری و درمــان اضطــراب بــر  روان شــناختی بــه ســرگرمی و فراغــت /  تنظیــم درمان گرانــۀ ســبک زندگــی: یــک مداخلــه 

اســاس درمــان چندبعــدی معنــوی خداســو



دوماه نامه پایش سبک زندگـی)1(
شــبکه های اجتماعــی و تحــول در ســبک زندگــی

بهمن ماه 1392

دوماه نامه پایش سبک زندگی)19(
کودک آزاری

خردادماه 1396

دوماه نامه پایش سبک زندگی)10(
اعتیاد

آذرماه 1394

دوماه نامه پایش سبک زندگی)4(
فرهنگ عزاداری

آبان ماه 1393

دوماه نامه پایش سبک زندگی)22(
افزایش سن ازدواج

آذرماه 1396

دوماه نامه پایش سبک زندگی)13(
مصرف و مصرفگرایی

خردادماه 1395

دوماه نامه پایش سبک زندگی)7(
دانشگاه و سبک زندگی

خردادماه 1394

دوماه نامه پایش سبک زندگی)16(
همسرآزاری

آذرماه 1395

دوماه نامه پایش سبک زندگی)2(
اوقات فراغت

خردادماه 1393

دوماه نامه پایش سبک زندگی)20(
خودکشی

مردادماه 1396

دوماه نامه پایش سبک زندگی)11(
حاشیه نشینی

بهمن ماه 1394

دوماه نامه پایش سبک زندگی)5(
فرهنگ آپارتمان نشینی

دی ماه 1393

دوماه نامه پایش سبک زندگی)23(
سالمت معنوی

بهمن ماه 1396

دوماه نامه پایش سبک زندگی)14(
خیانت

مردادماه 1395

دوماه نامه پایش سبک زندگی)8(
بحران محیط زیست

مردادماه 1394

دوماه نامه پایش سبک زندگی)17(
هرزه نگاری

بهمن ماه 1395

دوماه نامه پایش سبک زندگی)3(
مدیریت بدن )آرایش، پوشش و مانکنیسم(

مردادماه 1393

دوماه نامه پایش سبک زندگی)21(
طالق

مهرماه 1396

دوماه نامه پایش سبک زندگی)21(
طالق

مهرماه 1396

دوماه نامه پایش سبک زندگی)12(
بازی های مجازی
فروردین ماه 1395

دوماه نامه پایش سبک زندگی)6(
فرهنگ تغذیه

فروردین ماه 1394

فصل نامه پایش سبک زندگی)24(
مصرف مشروبات الکلی

بهار 1397

دوماه نامه پایش سبک زندگی)15(
اسباب بازی

مهرماه 1395

دوماه نامه پایش سبک زندگی)9(
ماهواره و سبک زندگی

مهرماه 1394

دوماه نامه پایش سبک زندگی)18(
مدگرایی

فروردین ماه 1396

دوماه نامه پایش سبک زندگی)28(
ازدواج سفید

پائیز و زمستان 1398

پژوهش نامه سبک زندگی؛ سال اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1394
مصرف گرایی در سبک زندگی مدرن  / رابطــه پایبنــدی بـه سـبک اسـالمی بـا افسـردگی و اضطـراب / اصـول سـبک زندگـی قرآنـی / مدیریـت 

کار در سـبک زندگـی اسـالمی / سـبک زندگـی فاطمـی / مـدل روش شـناختی مطالعـه سـبک زندگـی اسـالمی خانـواده و 

پژوهش نامه سبک زندگی؛ سال دوم، شماره 2، بهار و تابستان 1395
گفتمـــان معرفـــه  بررســــی مؤلفه هــــای ســــبک زندگــــی دینــــی از منظــــر آیــــت اهلل جــــوادی آملــــی و امــــکان بازنمایــــی آن در رســـانه های مـــدرن / 
کارکـــردی ســـبک زندگـــی اقتصـادی مطلـــوب در اسـالم / بررســـی تأثیـر حجـاب  النفـــس و ریاضـــت در ســـبک زندگـــی اشـــراقی عرفانـــی / تحلیـــل 
کـــم بـــر تحلیـــل مفهوم شـــناختی ســـبک زندگـی از نـگاه مالصـــدرا / روایـــت دیروزی شـدن سـبک  در حفـــظ بهداشـــت روانـــی جامعـــه / اصـــول حا

کتـــاب تجربـه تجدد زندگـــی؛ نقـــد 

که ویژه نخبگان  دو فصل نامه پژوهش نامه سبک زندگی، اولین نشریه علمی - پژوهشی در زمینه سبک زندگی است 
حوزوی و دانشگاهی توسط پژوهشکده سبک زندگی آل یاسین تهیه و تنظیم می گـردد. این پژوهش نامه به منظور 
نشر پژوهش های بدیع و اصیل و با هدف ارتقای سطح علمی پژوهشگران تدوین شده تا امکان مشارکت بیشتر 
کز علمی داخل و  اعضای هیئت علمی و دانش پژوهان در فعالیت های پژوهشی را فراهم نماید. تقویت ارتباط با مرا

گسترش مرزهای دانش در زمینه سبک زندگی از دیگر اهداف این پژوهش نامه است. کشور و همچنین  ج  خار

ایرانــی منتشــر  ارائــه ســبک تجویــزی زندگــی اســامی و رصــد آســیب ها و مســائل جامعــه  بــا هــدف  پایــش  نشــریه 
می شــود. ایــن نشــریه بــه ارائــه راهکارهــای مواجهــه و مقابلــه عملــی متناســب بــا فرهنــگ بومــی و اســامی بــرای 

اســت. پرداختــه  کشــور  فرهنگــی  عرصه هــای  تاثیرگــذاران  و  مدیــران 

فصل نامه پایش سبک زندگی)25(
خشونت اجتماعی

تابستان 1397

دوفصل نامه پایش سبک زندگی )26(
افسردگی

پائیز و زمستان 1397

دوفصل نامه پایش سبک زندگی )27(
دستکاری بدنی

بهار و تابستان 1398

پژوهش نامه سبک زندگی؛ سال دوم، شماره 3، پاییز و زمستان 1395
ــرای ســــبک زندگــــی / نقــــش عوامــــل عاطفــــی روانـــی در  ــرآن / ظرفیت شناســــی روان شناســــی بــ ــان و قــ ــر عرفــ کنــــش از منظــ ــع  مــــدل جامــ
تحکیـــم خانـــواده از منظـــر آیـــات و روایـــات بـــا رویکـــرد ســـبک زندگـــی اســـالمی / نســـبت سـبک زندگـی و معنـــای زندگـی در اندیشـــه آلفـرد آدلـر /

کارکردهـــای مهمانـــی در ســـبک زندگـــی اســـالمی / بررســـی پیش بینـــی گرایـــش بـه رفتارهـای ریســـک پذیر براسـاس احساســـات خودکارآمـدی و 
هیجان خواهـــی در بیـــن دانشـــجویان

پژوهش نامه سبک زندگی؛ سال سوم، شماره 4، بهار و تابستان 1396
خطاهـــای اســـنادی و نقـــش آن در رفتـــار انســـان از منظـــر قـــران کریـم / بررسـی رابطـه مؤلفه هـای سـبک زندگـی اسـالمی بـا موفقیـت در تبلیـغ / 
شـیوه های تعامـل امیرمؤمنـان علـی8 بـا مخالفـان / سـبک زندگـی بـا رویکـرد معنـوی / مقابلـه بـا نامالیمـات زندگـی: تبییـن و بررسـی نظریـه 

مقابلـه دینـی پارگامنـت / خـوش بینـی بـه خـود از دیـدگاه سـلیگمن و بررسـی آن از دیـدگاه آموزه هـای دینـی 


