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 پیشگفتار

                                              متترين نیازهتای روانتی بشتر و بته دلیتل                              شادی به عنوان يکی از مه

                                                       که بر زندگی افراد دارد، همواره ذهن انسان را بته ختود          شگرفی      ثیرات  ا ت

       آدمتی            شويم کته            متوجه می  1                      با نگاه به ديدگاه ديکی                 مشغول کرده است.

                            تواند بهتتر زنتدگی کنتد،              چگونه می      بداند                                از ديرباز به دنبال اين بوده که 

                                کنتد و بتا چته ستازوکارهايی              هم متی                                چه چیزی بیشتر رضتايتش را فترا  

     رد.                                  تواند از زندگی در اين دنیا لذت بب    می

  ه                                        ها بعتد از رخ دادن اتفاقتات ختوب بت                     است که در انسان        احساسی     شادی 

       استت                           شادی يك حس ذهنی و درونتی                          . به اعتقاد روانشناسان،    آيد         وجود می

     دمان                           کنتد و افترادی کته شتا                                                که جلوه ای از رضايتمندی را در فرد ايجاد می

                                                       روانی برخوردارند و افرادی که شتادمان نیستتند مشتکلی           ز سالمت        هستند ا

                                                  برای شتاد بتودن نیتاز بته صترف هزينته هتای                          روانی خود دارند.       ر سالمت  د

                        تتوان شتاد بتود و از                                              و با بکارگیری اصول و فنتونی ستاده متی               زيادی نیست

                 زندگی لذت برد.  

                                                 
1
 Dickey 
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             ی شده است تا                                              کتاب حاضر برای همین منظور تهیه شده و در آن سع

                                                                  به مبحث شادی به صورتی ساده و قابل درك پرداخته شتود. بترای ايتن    

                        پرداختته شتده استت و       «                   شتادی و فلستفه آن   »     ، به        فصل اول          منظور، در 

                                                                     پیرامون تعريف شادی، خصوصیاتی که افراد شاد دارنتد، ابعتاد شتادی از    

                                                                 جهت ذهنی و عینی، تشريح اينکه چرا شتاد زيستتن مهتم استت؟ چته      

                                                               در ناشتاد بتودن فترد دخیتل هستتند؟ ستطوح شتاد زيستتن و                عواملی 

                                   احساس رضايتمندی و... صحبت شده است.

     بته    «                                  شاد زيستن در نگاه فالسفه شرق و غرب »                    در فصل دوم با عنوان 

                                                                 بررسی ديدگاه فالسفه شرق و غرب )به ترتیب الفبا و نه اولويت داشتتن  

، کنفوستیوس      رکه،                                       همچون اپیکور، افالطون، بوعلی سینا، چاوا    ها(         ديدگاه

                 پرداخته شده است.  ، نیچه و...مارکوزه

                    نام گرفتته استت و     «           گرا و شادی                روانشناسی مثبت »      کتاب         فصل سوم

       گترا،                                                                  در اين فصل پس از توضتیح کوتتاهی پیرامتون روانشناستی مثبتت     

                                                                     ديدگاه نظری روانشناسان مطترح ايتن حتوزه همچتون آرجیتل، داينتر،       

                    زيمتل، گیتدنز و..   شناستانی مثتل    ، فرويد و جامعهفردريکسون  ،       سلیگمن

              مطرح شده است.

                                              شتاد بتودن در زنتان و آثتار آن در دنیتای       »                      در فصل چهارم با عنوان 

                                                         به مبحث شادی در زنان پرداخته شده است. در اين فصتل، واهه    «     مدرن

                                                    شناسی زنتانگی تشتريح شتده و ستپس، مختصتری بته                      زن بودن و سنخ

    در                  اهمیت شاد بودن زن    ه،                             ان پرداخته شده است و در ادام            روانشناسی زن
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                     و آرامتش در زنتان                  شتادی، نشتاط          ايجتاد                 ی کته باعتث         عتوامل   و          خانواده

                                                                شوند، شرح داده شده است. در نهايت، پس از ذکتر مطتالبی مترتبط،        می

       و بتا     د           شتاد باشت    د     توان    می      يك زن       چگونه                               درباره ويژگی زنان شاد و اينکه 

                ، صحبت شده است.                     خود ديگران را شاد کند   ی   شاد

                          اختصاص داده شده است و بحث   «               شادی در سازمان »       جم، به       فصل پن

                                                                شاد بودن و ايجاد شادی در محیط کاری مطرح شده است. با توجته بته   

       بتترای    ی               در محتتیط کتتار    آن                                                اينکتته شتتاد بتتودن و وجتتود منتتابع انستتانی

                                          ، در اين فصل سعی شتده استت تتا فوايتد                        ها بسیار سودآور است        سازمان

                          های شادی در محیط کار و در         ن، مدل        در سازما     شاد                  حضور منابع انسانی 

               تتوان انجتام       می                           برای شاد بودن در محیط کار      ی که            اقدامات موثر       نهايت، 

                 داد، تشريح شوند.

                     پرداخته شده است و به   «                    شادی و نشاط اجتماعی »              در فصل ششم به 

            در توستعه                 شتادی و نشتاط                                           تشريح مفهوم نشاط اجتماعی، تتاثیری کته   

                      هتای جامعته شناستی       ه    نظري            اط اجتماعی،                             جامعه دارد، عوامل موثر بر نش

              ستتبك زنتتدگی   و                  نشتتاط اجتمتتاعی   ،                 نشتتاط اجتمتتاعی                 مطتترح در حتتوزه 

                                            های ورزشی و اجتماعی در نشاط اجتماعی، جايگاه                 ، تاثیر فعالیت     اسالمی

                                                             و نقش مدارس و خانواده در ايجاد نشاط اجتماعی پرداخته شده است.

         سشتنامه          چنتد پر    «    شادی     گیری         اندازه »         با عنوان       کتاب             در فصل هفتم

                                                                استاندارد جهت ارزيتابی ستطح شتادی و عوامتل مترتبط بتا آن              معتبر و 

               معرفی شده است.         در زندگی             طبعی و...(                         )خوشبختی، امیدواری، شوخ
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ستعی شتده استت تتا     تتا جتای ممکتن،    کتاب اين هر چند در تالیف 

هتا و   صورت گیرد، اما مطمئنا کاستی اناز جانب مولف اشتباهات کمتری

م شتود کته امیتتدوار   شتامل مطالتب موجتود در کتتاب متی      هتايی  ضتعف 

طالتب  با ارائه نظرات ستازنده ختود بته بهتتر شتدن م      خوانندگان محترم

 د.کتاب در چاپ بعدی، کمك نماين

 لهیثارامهناز سیده                                                               

سروناز مهربانسیده 


