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Correlation of Islamic Lifestyle and Happiness in Athletes
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Aims Islamic lifestyle is related to all aspects of the life of individuals and has a major impact 
on personality and mental health of individuals. This research was conducted with the aim of 
investigating the correlation between lifestyle and happiness among athletes in Isfahan.
Instruments & Methods This is descriptive-correlational research. The statistical population 
consisted of 200 athletes, who were active in sports clubs of Isfahan province in 2018. Out 
of athletes who exercised at least 3 days a week, 20 male and female athletes in volleyball, 
basketball, futsal, and swimming fields were randomly selected. The Kaviani Islamic Lifestyle 
Survey and the Oxford Happiness Questionnaire were used. The data were analyzed by SPSS 22 
software, using Pearson correlation coefficient and stepwise regression.
Findings There was a positive and significant correlation between the mean scores of Islamic 
lifestyle and happiness of the athletes (r=0.63; p=0.001). Worshipful life could significantly 
explain 17% of the variance of happiness in the first step, 22% along with the sinfulness 
variable in the second step, and 24% along with the inherent characteristics in the third step 
(p=0.001).
Conclusion Having an Islamic lifestyle has a positive effect on the happiness and mental health 
of athletes
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 مقدمه
سازمان بهداشت جهانی، سبک زندگی را الگوهای مشخص و قابل 

های شخص و داند که از تعامل بین ویژگیتعریف رفتار می
. اولین بار [1]شوداقتصادی حاصل می -برهمکنش روابط اجتماعی

اصطالح سبک زندگی را مطرح کرد. از دیدگاه  ۱۹۹۲در سال  آلفرد ادلر
های سبک زندگی عبارت از سالمتی ظاهر، وضعیت ریشه ادلر

های فرزندپروری، نظام خانواده اقتصادی خانواده، نگرش -اجتماعی
زندگی متاثر از فرهنگ، نژاد، سبک  و نقش جنسیتی هستند.

مذهب، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و باورها است و روشی است 
کنند. در واقع، سبک زندگی به که افراد در طول زندگی انتخاب می

های اجتماعی، طرز روش زندگی مردم با بازتابی کامل از ارزش
اولین بار نظریه سبک  کاویانیها اشاره دارد. برخورد و فعالیت

عنوان رساله دکتری بررسی کرد. صورت علمی بهزندگی اسالمی را به
دهنده ها در زندگی روزانه نشانچگونگی تعامل رفتارها و نگرش

سبک زندگی انسان است و مسیر نسبتًا ثابتی را پیش روی انسان 
کند. برای یافتن بهترین نوع سبک زندگی، الگویی الزم ترسیم می

شناختی و رفتاری انسان را به بهترین های است که همه مولفه
های مسلم علمی مخالف شکل در نظر بگیرد و از طرف دیگر با یافته

نباشد، همچنین دنیا و آخرت را در کنار هم ببیند و از هیچ یک از 
توان ادعا کرد که سبک ابعاد مادی و معنوی انسان غافل نشود. می

می عنوانی است زندگی اسالمی این گونه است. سبک زندگی اسال

الملل که از زوایای شده در اکثر علوم انسانی در سطح بینشناخته
گیرد. سبک زندگی شود و مورد مطالعه قرار میمتعدد به آن نگاه می

ارتباط با عواطف تواند بیاسالمی از آن جهت که اسالمی است نمی
ها باشد. بر این اساس، هر رفتاری که بخواهد مبنای و شناخت

هایی از شناخت و عواطف اسالمی المی داشته باشد باید حداقلاس
 .[3 ,2]را پشتوانه خود قرار دهد

سبک زندگی اسالمی از ده شاخص (اجتماعی، عبادی، باورها، 
امنیتی و  -اخالق، مالی، خانواده، سالمتی، تفکر و علمی، دفاعی

شود شناسی) تشکیل شده است و نبود هر کدام باعث میزمان
زندگی اسالمی ناقص باشد. همچنین مرز هر کدام از این سبک 

ها قابل شناسایی است و البته وجود هر کدام آنها در کنار شاخص
. [3]دهدای فراتر از حاصل جمع ساده آنها به دست میهم نتیجه

خصوص سبک زندگی اسالمی یکی از ابعادی که سبک زندگی به
ی است. شادی در حوزه تواند بر آن تاثیرگذار باشد، شادکاممی

شناسی یک هیجان مثبت و احساسی است که شخص به روان
 .[4]دانددار و باارزش میکمک آن زندگی خود را معنی

و همکاران در تحقیق خود، تعریف شادکامی را حالت  بایرامی
بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب خوشی یا سرور، راضی

کند شادکامی و به خاطرنشان می وینهون. [5]کنندمعرفی می
تعبیری رضایت از زندگی از عناصر اصلی رفاه ذهنی محسوب 

نیز معتقد است که شادکامی در واقع بخش قابل کامینز . [6]شودمی
. در تحلیل مفهوم [7]دهدتوجهی از مفهوم رفاه ذهنی را تشکیل می

اشاره پردازان عمدتًا به دو مولفه شناختی و هیجانی شادی نظریه
داشتند؛ مولفه شناختی بیشتر بر رضایت از زندگی و مولفه هیجانی 

طبعی و همچنین تعادل بین بیشتر بر حاالتی نظیر خندیدن، شوخ
 .[8]هیجانات مثبت و منفی داللت دارد

توانند شادکامی به ارزیابی افراد از زندگیشان اشاره دارد. افراد می
یتمندی از زندگی یا احساس صورت قضاوت کلی رضازندگیشان را به
های خاص زندگیشان مانند صورت ارزیابی از حیطهخرسندی یا به

ازدواج یا کار یا عملکرد تحصیلی یا احساسات هیجانی اخیر خود در 
رابطه با آنچه برایشان رخ داده است و هیجانات خوشایند که از 

شود مورد بررسی و های مثبت تجربیات فردی ناشی میارزیابی
. سبک زندگی اسالمی با توجه به این که بیانگر [9]ارزیابی قرار دهند

ای از زندگی در بافت فرهنگی و مذهبی کشورمان است شیوه
ها مورد توجه قرار گیرد. صورت تجربی در پژوهشتواند بهمی

ای از عواطف و ارزیابی شناختی از عنوان مجموعهشادکامی به
کیفیت زندگی افراد تلقی  ای اززندگی تعریف شده و درجه

 . [10]شودمی
های مختلفی انجام درباره رابطه سبک زندگی و شادکامی پژوهش

شده، بین دین، مذهب و شده است. در اکثر مطالعات انجام
داری گزارش شده است. برای مثال در شادکامی رابطه مثبت و معنی

دار دینداری و میزان هایی رابطه مثبت و معنیپژوهش
دار سبک زندگی اسالمی و ، همبستگی مثبت و معنی[11]کامیشاد 

دار سبک زندگی ، رابطه مثبت و معنی[2]شادکامی دانشجویان
و رابطه نگرش مذهبی و  [12]اسالمی با سالمت روان دانشجویان

نیز در  پوتنامو  لیممورد تایید قرار گرفته است.  [13]شادکامی
ضایت بیشتری از زندگی پژوهشی نشان دادند که افراد مذهبی ر

و همکاران نشان دادند افراد مذهبی رضایت بیشتر  هدی. [14]دارند
ترند از زندگی دارند و بالعکس افرادی که از نظر مذهبی ضعیف

 . [15]رضایت کمتری از زندگی دارند
دهد که سبک زندگی نوین و رایج ها نشان میمروری بر پژوهش

منظور یافتن به جسمی تاکید دارد.کنونی بیشتر بر حیطه مادی و 
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های فراوانی که نشان سبک زندگی بهتر، با توجه به نتایج پژوهش
رسد تواند سبب بهزیستی انسان شود، به نظر میاند دین میداده

داشتن سبک زندگی اسالمی به این دلیل که با تمام زندگی فرد و 
ندگی بهتر تواند انسان را به زابعاد مختلف آن مرتبط است، می

 رهنمون کند. 
با وجود آن که شادکامی برای همه افراد در جوامع بشری یک هدف 

. از [16]ها متفاوت استنهایی است، اما در میان افراد و فرهنگ
هایی که در زمینه ارتباط ابعاد سبک زندگی سوی دیگر پژوهش

اسالمی با شادکامی در میان ورزشکاران انجام شده است بسیار 
است. لذا انجام پژوهش در این زمینه ضرورت داد. بنابراین اندک 

هدف پژوهش حاضر، بررسی همبستگی سبک زندگی اسالمی با 
 شادکامی در ورزشکاران بود.

 
 هاابزار و روش

همبستگی است. جامعه آماری  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی
های باشگاهدر  ۱۳۹۷طور فعال در سال ورزشکار بود که به ۲۰۰شامل 

ورزشی استان اصفهان فعالیت داشتند. از میان ورزشکارانی که هر 
ورزشکار زن و  ۲۰کردند، طور مرتب ورزش میروز به ۳هفته حداقل 
طور کامًال های والیبال، بسکتبال، فوتسال و شنا بهمرد در رشته

 تصادفی انتخاب شدند.
وهش و همچنین ها در پژمشارکت آگاهانه توام با رضایت آزمودنی

ها در طول پژوهش مورد توجه قرار ماندن اطالعات آزمودنیمحرمانه
 گرفت. 

 های زیر استفاده شد:نامهها از پرسشبرای گردآوری داده
این آزمون که توسط آزمون سبک زندگی اسالمی (فرم کوتاه):  -۱

 [17]ساخته شده و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است کاویانی
گویه است و ورزشکاران با توجه به وضعیت فعلی زندگی  ۷۲شامل 

ای از "خیلی کم" ها در یک طیف چهاردرجهخود به هر کدام از گویه
های این آزمون را دهند. زیرمقیاستا "خیلی زیاد" پاسخ می

عبادی، گنهکاری،  درونی، زندگی هایهای ویژگیشاخص
 دوستیهمتی و نوعکممنفی، اجتماعی،  روشنفکری خواهی،لذت

است. نتایج تحلیل  ۷۱/۰دهند. ضریب پایایی کل آزمون تشکیل می
عوامل نیز روایی و ساختار عاملی مناسب را برای آن نشان داده 

به دست آمده است. پایایی  ۶۴/۰است. روایی همزمان آن با آزمون 
. در پژوهش حاضر [17]به دست آمده است ۷۸/۰کل آزمون نیز 

محاسبه  ۶۶/۰ین ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی ا
 شده است.

ماده  ۲۹نامه این پرسش نامه شادکامی آکسفورد:پرسش -۲
 ۳های آن به ترتیب از صفر تا ای دارد که گزینهچهارگزینه

گانه، نمره کل مقیاس را ۲۹شوند. جمع نمرات مواد گذاری مینمره
در نوسان است.  ۸۷ها از صفر تا دنیدهد. نمره کل آزموتشکیل می

های متعددی مورد نامه در پژوهشروایی و پایایی این پرسش
نامه آکسفورد به . پایایی پرسش[18]بررسی و تایید قرار گرفته است
 ۷۸/۰و پایایی بازآزمایی آن  ۹۰/۰کمک ضریب آلفای کرونباخ 

ه گزارش شده است. از آنجا که شادمانی دارای سه بخش عاطف
مثبت، رضایت و نبود عاطفه منفی دانسته شده، همبستگی 

 برادبرننامه شادکامی آکسفورد با مقیاس عاطفه مثبت پرسش
نامه و با پرسش ۵۷/۰ آرجیل، با شاخص رضایت زندگی ۳۲/۰

. در ایران نیز پایایی و روایی [19]محاسبه شد ۵۲/۰ بکافسردگی 
قرار گرفت و ضمن  دانشجو مورد بررسی ۲۱۲نامه روی این پرسش

نامه نشان داد تایید روایی، بررسی همسانی درونی مواد پرسش
گانه آن با نمره کل همبستگی باالیی دارند. آلفای ۲۹تمام مواد 

 حاضر پژوهش در بود. ۹۲/۰ آزمون نیمه دو پایایی و ۹۳/۰ کرونباخ

 شد. محاسبه ۷۹/۰ کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با ابزار این پایایی
و با استفاده از آزمون  SPSS 22افزار آماری ها توسط نرمداده

همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش 
گام برای تعیین مقدار تبیین متغیر مالک بهو آزمون رگرسیون گام

های سبک بین (زیرمقیاس(شادمانی) از روی متغیرهای پیش
 تحلیل قرار گرفت.زندگی اسالمی) مورد تجزیه و 

 
 هایافته

نفر آنها  ۱۲۰نفر زن و  ۹۰نفر از ورزشکاران مورد مطالعه، مرد و  ۱۱۰
نفر تحصیالت دیپلم  ۱۱۰نفر آنها متاهل بودند. همچنین  ۸۰مجرد و 

 نفر تحصیالت کارشناسی و باالتر داشتند.  ۹۰و 
سبک زندگی اسالمی و میزان شادکامی بین میانگین نمرات 

داری وجود ورزشکاران مورد مطالعه، همبستگی مثبت و معنی
 ).۱؛ جدول p=۰۰۱/۰؛ r=۶۳/۰داشت (

-۳۷۱/۰همچنین بین شادکامی با متغیرهای روشنفکری منفی (
=r) ۳۷۱/۰)، گنهکاری-=r۱۴۷/۰خواهی ()، لذت-=rهمتی ) و کم
)۲۶۰/۰-=rهای درونی دار و بین ویژگی) همبستگی منفی و معنی
)۲۸۳/۰=r) ۴۰۸/۰)، عبادی=r۱۳۴/۰دوستی ()، نوع=r و اجتماعی (
)۳۶۰/۰=rدار وجود داشت ) با شادکامی همبستگی مثبت و معنی
)۰۰۱/۰p<.( 

کننده شادکامی از روی ابعاد سبک بینیبهترین متغیرهای پیش
های درونی، زندگی عبادی و گنهکاری بودند و زندگی، ویژگی

 متغیرهای دیگر از معادله رگرسیون حذف شدند. 
همراه متغیر ، در گام دوم به%۱۷زندگی عبادی توانست در گام اول 

 %۲۴ی درونی هاهمراه ویژگیو در گام سوم به %۲۲گنهکاری 
  ).۲دار تبیین کنند (جدول طور معنیواریانس شادکامی را به

 
 میانگین آماری و دامنه نمرات متغیرهای پژوهش )۱جدول 

 نمرات متغیرها
 ۶۰/۴۷۵±۳۰/۴۹ سبک زندگی اسالمی

 ۳۰/۴۱۵±۲۰/۴۵ منفی روشنفکری
 ۴۲/۴۲۰±۱۵/۴۰ گنهکاری

 ۶۰/۴۶۷±۲۰/۳۹ خواهیلذت
 ۴۵/۴۷۲±۴۰/۴۳ همتیکم
 ۵۰/۴۷۵±۲۰/۴۸ درونی هایویژگی

 ۴۶/۴۶۹±۱۸/۴۴ عبادی
 ۶۰/۴۷۴±۳۰/۴۵ دوستینوع

 ۵۰/۴۷۵±۷۸/۴۶ اجتماعی
 ۷۰/۷۹±۷۱/۱۵ شادکامی

 
گام برای تبیین شادکامی از طریق بهنتایج آزمون رگرسیون گام )۲جدول 

 بینمتغیرهای پیش

متغیرهای 
 بینپیش

ضریب 
 ثابت

ضریب 
غیراستاندارد 

B 

خطای 
 استاندارد

ضریب 
استاندارد 

β 
سطح  tمقدار 

 داریمعنی

زندگی 
 ۰۰۱/۰ ۵۲/۷ ۴۱/۰ ۲۰۸/۰ ۳۵/۱ ۱۱/۴۶ عبادی

 ۰۰۱/۰ -۹۹/۴ -۲۳۹/۰ ۲۸۳/۰ -۱۳/۱ ۵۱/۵۹ گنهکاری
ویژگی 
 ۰۰۱/۰ ۵۴/۲ ۱۶/۰ ۴۵۵/۰ ۱۵/۱ ۱۷/۴۹ درونی

 
 بحث 

برای رسیدن به سبک زندگی اسالمی الگویی الزم است که از جهات 
های مختلف آن با هم در گوناگون مورد تایید دین باشد و مولفه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یریمحمد خبو  یاحمد رایسم ۱۲

  ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                              سالمت    محوریت با اسالمی زندگی سبک نامهفصل

تعامل باشند. یکی از اثرات داشتن سبک زندگی اسالمی، شادکامی 
و داشتن سالمت روان سالم است. پژوهش حاضر با هدف تعیین 

امی در بین ورزشکاران استان رابطه سبک زندگی اسالمی و شادک
 اصفهان انجام شد. 

براساس تجزیه و تحلیل حاصل از نتایج، بین سبک زندگی اسالمی 
داری وجود داشت. به این و شادکامی همبستگی مثبت و معنی

های درونی، ترتیب که ورزشکاران هر چه بیشتر به ابعاد ویژگی
پایبند باشند و دوستی سبک زندگی اسالمی عبادی، اجتماعی و نوع

شود و سالمت روان سالمی عمل کنند، شادکامی آنها نیز بیشتر می
خواهند داشت و هر چه دنیاخواهی، روشنفکری منفی، اجتماعی 

شود. بیشتری داشته باشند به همان اندازه شادکامی آنها کمتر می
تحقیقات نشان داده است دین مخالف افسردگی و خودخوری بوده 

ری، امیدواری و نشاط موافق است و افراد با باورهای رفتاو با خوش
 ,20]مذهبی باالتر از سالمت عمومی و شادکامی بیشتری برخوردارند

21]. 
کشور اروپایی دریافت  ۱۱در یک مطالعه فراتحلیل از  هارتاینگله

روند، در بار یا بیشتر به کلیسا میای یککسانی که هفته ۸۵%
 %۷۷روند و گاهی به کلیسا میکسانی که گاه %۸۲مقایسه با 

روند، احساس رضایت و شادکامی کسانی که اصًال به کلیسا نمی
 .[22]کنندبیشتری از زندگی می

گام نشان داد كه ابعاد زندگی عبادی، بهنتایج حاصل از رگرسیون گام
های درونی در سه گام توانستند واریانس گنهكاری و ویژگی

پذیری شادكامی از بینیدر تبیین پیش .بیین كنندشادكامی را ت
توان گفت های درونی سبك زندگی اسالمی میطریق مولفه ویژگی

های درونی افراد دارای سبك زندگی اسالمی به كه ویژگی
پذیری در امانتداری، پاكیزگی، پایبندی به عهد و پیمان، مسئولیت

بودن دیگران، متواضع بودن باانجام كارهای محوله، مهربانی و رئوف
رسد . لذا به نظر می[18]برخوردبودن با دیگران اشاره داردو خوش

هایی در سبك زندگی منجر به افزایش رضایت داشتن چنین ویژگی
 و شادكامی در زندگی گردد. 

و  کالرک، [23]و همکاران بورننتایج این تحقیق با تحقیقات 
و  صفی، [4]و همکاران اسدی، [2]و همکاران کجباف، [24]للکز

همخوانی دارد. افرادی که  [26]و همکاران صالحیو  [25]همکاران
سبک زندگی اسالمی دارند، احتمال بیشتری دارد که احساس تسلط 

تری با بر محیط و رشد شخصی بیشتری داشته باشند، رابطه مثبت
دیگران و زندگی هدفمندتری داشته باشند و از خودپذیری باالتری 

 برخوردار باشند. نیز 
 گفت توانمی شادكامی با گنهكاری منفی همبستگی تبیین در

 گرفتار دارند، اسراف و دیگران به آزاررساندن به میل گنهكار، افراد
 داشتن .هستند دیگران تمسخر دروغ و غیبت، مانند زبانی گناهان
 را افراد شادكامی تواندمی زندگی سبك در هاییویژگی چنین

 از یادشده هایویژگی اجراگذاشتن با آنها زیرا دهد، كاهش
 كاهش كه كرد خواهند تجربه را پایینی زندگی از رضایت گنهكاری،

 .شود افراد شادی كاهش به منجر تواندمی نیز زندگی از رضایت
 سبك عبادی مولفه طریق از شادكامی پذیریبینیپیش تبیین در

 تواندمی اسالمی زندگی سبك كه گفت توانمی اسالمی زندگی
 افراد هدایت و انسان تعالی و رشد برای مناسب چهارچوبی عنوانبه
 دارد اشاره وظایفی به عبادی مولفه .كند عمل سالم زندگی سمت به
 شامل عبادات و دهدمی نشان را خداوند و فرد بین رابطه كه

 و حج و مستحبی ذكرهای قرآن، تالوت روزه، نماز، مثل مشخص
 اطاعت نیت به فرد اما ندارند، عبادت نام رسماً  است كه رفتارهایی

 از مولفه این در كه افرادی بنابراین. دهدمی انجام را آن خداوند از

 اجتماعی ابعاد در رودمی انتظار هستند، غنی اسالمی زندگی سبك
 شادی از و كنند عمل بهتر شادی و روان سالمت مانند فردی و

 .باشدبرخوردار  زندگی در بیشتری
های آموزشی ها و کارگاهبراساس نتایج پژوهش حاضر اجرای برنامه

منظور افزایش شادکامی، ارتقای با تکیه بر سبک زندگی اسالمی به
بینی، اندیشی و خوشرضایت از زندگی، گسترش فرهنگ مثبت

های ارتقای افزایش آگاهی در زمینه معارف اسالمی و روش
شود. همچنین از آنجایی که هاد میبهداشت روانی و جسمانی پیشن

صورت کارآمد برای اکثر افراد جامعه ابعاد سبک زندگی اسالمی به
شود مسئوالن ورزشی با ناشناخته است، بنابراین پیشنهاد می

های آموزشی، جلسات سخنرانی مرتب و برگزاری همایش، کارگاه
شنا ابعاد سبک زندگی اسالمی آ جلسات مشاوره، ورزشکاران را با

 نموده و آگاهی آنها را افزایش دهند. 
از آنجا که یکی از عوامل بسیار مهم در رسیدن به موفقیت 

باشد و با توجه به نتایج این ورزشکاران داشتن سالمت روان می
تواند در رسد که داشتن سبک زندگی اسالمی میتحقیق به نظر می

 باشد.  شادکامی و سالمت روان ورزشکاران تاثیر مثبت داشته
توان به اجرای پژوهش در های پژوهش حاضر میاز محدودیت

ای متشکل از ورزشکاران استان اصفهان اشاره کرد که نمونه
 کند.های دیگر را با مشکل مواجه میدهی نتایج به گروهتعمیم

 با اسالمی زندگی سبک دارو معنی مثبت همبستگی به توجه با
 فرهنگی ریزانو برنامه و مدیران انمربی به ورزشکاران، در شادکامی

 فرهنگی و آموزش ریزیبرنامه در که شودمی پیشنهاد ورزش عرصه
 که بپردازند اسالمی زندگی سبک هایمولفه تقویت به ورزشکاران

 .نماید چشمگیرتر را آنان ورزشی موفقیت تواندمی مهم امر این
 انجام ورزشکاران نمونه در بین پژوهش این که آنجا همچنین از

 هایگروه در را پژوهش این موضوع توانندمی محققان است گرفته
 و قهرمانان ایحرفه ورزشکاران میان جامعه، همچنین در از دیگری
 .دهند انجام ورزشی

 
 گیرینتیجه

داشتن سبک زندگی اسالمی در شادکامی و سالمت روان ورزشکاران 
 تاثیر مثبت دارد.

 
و ها باشگاهن محترم وسیله از مسئوال بدین: تشکر و قدردانی

اند تشکر و قدردانی به عمل که در پژوهش شرکت کردهورزشکارانی 
 .آیدمی

(رضایت  ۲۴و  ٣، ۱: کدهای رایج اخالق اخالقی تاییدیه
(هماهنگی پژوهش با موازین دینی و  ۲۰ها)، و کد آزمودنی

  فرهنگی) در این مطالعه رعایت شده است.
گونه تعارض منافعی  دارند هیچنویسندگان اعالم می منافع:تعارض 

 .میان آنها وجود ندارد
(نویسنده اول)، نگارنده احمدی  سمیراسهم نویسندگان: 

شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث مقدمه/روش
 )%۳۰خبیری (نویسنده دوم)، پژوهشگر کمکی ( )؛ محمد۷۰%(

این پژوهش، از هزینه شخصی تامین شده منابع مالی  منابع مالی:
 است.
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