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Abstract 
The current study to aim was conducted to investigate the effectiveness of Islamic 
happiness education on subjective vitality and positive and negative effects in 
women with marital conflict in a quasi-experimental design of pre-test and post-test 
type with a control group. The population of this study included women with 
marital conflicts referred to counseling centers in the east of Tehran city, that thirty 
womens were selected using voluntary-purposive sampling method and randomly 
assigned to the experimental and control groups. The participants of the 
experimental group underwent 8 sessions of 90 minutes of Islamic happiness 
training, and the participants of experimental and control groups completed the 
Subjective Vitality Scale, and the Positive and Negative Affect Schedule at the 
beginning and end of the intervention. The data were analyzied using analysis of 
covariance statistical method and SPSS-21 start tics software. According to the 
results, Islamic happiness training in women with marital conflict was effective in 
improving mental vitality and positive affect, and reducing negative affect. 
Therefore, Islamic-oriented happiness interventions can help married people to 
improve the level of subjective vitality and reducing positive and negative affect. 

 
Keywords: Happiness, islamic, subjective vitality, positive and negative affect, 
marital conflict 
 
Extended Abstract  
 
Introduction 

From the beginning of history, the family has been considered as the 
most basic social institution and a healthy society. In the meantime, the main 
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marital relationship is considered important (Rafiezadeh & Zarehneyestanak, 
2021). Marital relationship is known as one of the most stable interpersonal 
relationships and its impact on individuals is more than any other relationship 
(Rajabi, et al., 2020). Quality of marital relationship is associated with the 
physical and mental well-being of themselves and their children (Babari 
Gharmkhani et al., 2014). Due to the consensual nature of spouses in the 
cohabitation space, it sometimes happens that there is a difference of opinion 
between couples or their needs (Rezaei & Rezaei, 2018). The result of such 
negative interactions is dissatisfaction, frustration and feelings of anger 
between spouses (Zhang, et al., 2017). Therefore, identifying the effective 
factors in marital conflict and taking any positive steps to strengthen the 
satisfaction of couples, especially women, is of particular importance Positive 
and negative affect can be associated with marital conflicts.  

Effects classify into two basic dimensions: One is negative affect, which 
means how much one feels unhappy and unpleasant. The second emotional 
dimension is positive affects; it is a state of active energy, high concentration 
and enjoyable employment. Positive affect include: pleasure, interest, trust, 
awareness (Wante, et al., 2018). These affects are part of the facilitative 
behavioral system that leads the body to pleasurable stimuli classify. 
Negative affects is a general dimension of inner despair and lack of 
enjoyable work, followed by avoidant moods such as anger, sadness, hatred, 
humiliation, guilt, and fear (Busseri, 2018). Negative affect are part of a 
deterrent behavioral system whose primary purpose is to deter behaviors that 
lead to unpleasant consequences (Zhao, et al.,2019). Research has shown 
that positive affect can increase a person's resistance to negative events and 
prevent the occurrence of mental and physical disorders. People with high 
positive affect respond to situations in more adaptive ways and have lower 
levels of stress (Armstrong, et al., 2021).  

Mental vitality has been considered as one of the components of mental 
well-being and due to its major effects on a person's life, it has always 
attracted the human mind. According to studies, couples with high levels of 
vitality report more durability and strength of marital relationships than 
others (Bahlgerdi, et al., 2021). Mental vitality indicates a positive state, full 
of energy and vitality (Yang, et al., 2018). Subjective vitality includes 
physical and mental energy, and individuals with mental vitality experience 
a sense of enthusiasm, vitality, and energy that emanates from the individual 
or his environment (Bahlgerdi et al., 2021). People with high levels of 
mental vitality feel their position independent of conflict with the 
environment and basically report themselves in interacting the environment 
(Yang et al., 2018). Many psychologists believe that cheerfulness is a 
positive emotion that contains the three basic elements of pleasure and 
satisfaction with life (Rezaei & DashteBozorgi, 2018).  

The role of happiness and positive effects in couples, especially in women, is 
very important in maintaining the marital relationship. By using happiness-
based interventions, couples can be helped to strengthen positive affect and 
mental vitality. Happiness increases awareness and facilitates social 
relationships and promotes health (Sheldon & Lyubomirsky, 2021). Some 
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theorists believe that achieving happiness is possible by paying attention to 
spiritual values, basic needs, meaningful life and love of God (French & Joseph, 
1999). From the Islamic point of view, happiness is a kind of cognitive style and 
attitude that arises from the stages of human development in order to achieve 
perfection (Pasandideh, 2013). Happiness in Islam is equivalent to the word 
happiness and bliss, and happiness is a good path that every person voluntarily 
follows to achieve his perfection. In explaining the nature of happiness from the 
perspective of Islam, there are two basic concepts: goodness and happiness; 
Therefore, happiness and bliss are achieved for a person when, on the one hand, 
he shapes his life process on the basis of goodness. Life does not lose its spirit, 
but it is accompanied by stability. Accordingly, the aim of this study was to 
investigate effectiveness of Islamic happiness education program on subjective 
vitality and positive and negative affects in women with marital conflict. 
 
Method 

The study was conducted in a design with and quasi-experimental its design 
was pretest-posttest and with a control group. The population of this study 
included of all married women aged 25-45 years referred to counseling centers 
in the east of Tehran. Thirty women with marital conflicts referred to counseling 
center, were selected using voluntary purposive sampling method. The selected 
individuals were randomly assigned to the experimental and control groups. The 
experimental group underwent 8 weekly sessions of 90 minutes of Islamic 
Happiness Training protocol. All participants completed the subjective vitality 
scale and the positive and negative affect schedule at the beginning and the end 
of intervention. Inclusion criteria for sample selection for the study were: 
Women with marital problems, loss of serious medical illness, loss of major 
psychiatric disorders and substance dependence. Exclusion criteria included 
unwillingness to continue participating in the research project and absence of 
more than two training sessions.  
 
Instruments  

Subjective Vitality Scale: This scale designed by Ryan and Frederick 
(1997) was used to assess mental vitality,  has 7 items and is measured as a 
five-point Likert scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). 
Scores on this scale range from 7 to 35. Higher scores on this scale indicate 
more subjective vitality of the subject. The Cronbach's alpha of the 
Subjective Vitality Scale was reported by Ryan and Frederick (1997) to be 
0.94 and the validity of its constructs using factor analysis (Ryan & 
Frederick, 1997). 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): This scale, developed by 
Watson et al., (1988) is a 20-item self-assessment tool designed to measure two 
dimensions of mood, «positive emotion» and «negative emotion». Each 
subscale has 10 items. Females are ranked on a five-point scale (1 = very low to 
5 = very high) by the subject. The reliability of this scale based on Cronbach's 
alpha for the subscales of positive affect was 0.88 and for negative affect was 
0.87, and by test-retesting coefficient for the above scales were 0.68 and 0.71, 
respectively (Watson, et al., 1988) 
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Research implementation trend 
After obtaining the necessary permits from the relevant counseling centers, 

thirty-six married women who referred to these centers with marital problems 
were selected based on the inclusion criteria and were randomly assigned to 
the experimental and control groups. The participants of the experimental 
group underwent eight weekly sessions of 90 minutes of islamic happiness 
training protocol and no intervention was performed for the control group. All 
participants completed scales at the beginning and at the end of intervention. 
In order to observe the principles of ethics in research, first in the form of a 
briefing session, explanations about the goals and necessity of research were 
given to all participants and their questions were answered. Prior to the 
implementation of the project, informed consent was obtained from the 
participants to participate in the study, and they were also assured that their 
personal information would be kept confidential.  
 
The analyses of data  

Data were analyzed using analysis of covariance statistical method and 
SPSS-21 software.  
 
Findings 

The mean age of the participants in the experimental group was 32.64 and 
in the control group was 30.89. 

 
Table 1 

Results of analysis of covariance of experimental and control groups in 
subjective vitality 

Variable Source of changes SS df MS F P 

Vitality Pre-test 20.87 1 20.87 7.68 < 0 .010 
 Group 448.41 1 448.41 164.97 < 0.001 
 Error 73.39 27 2.71   
 Total 9062.00 30    

 
The results of Table 1 show that the effect of the group on the post-test 

score of the subjective vitality is significant (P < 0.001, F = 164.97).  
 

Table 2 
Results of analysis of covariance of experimental and control groups in positive and 

negative effects 

Variable 
Source of 
changes 

SS df MS F P 

Positive effects Pre-test 2.80 1 2.80 0.19 < 0 .663 
 Group 833.74 1 833.74 56.51 < 0.001 
 Error 383.56 26 14.75   

Negative effects Pre-test 7.79 1 7.79 1.32 < 0 .261 
 Group 328.04 1 328.04 55.84 < 0.001 
 Error 152.72 26 5.87   
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Table 2 shows that there weres the significant difference between the 
mean of positive and negative affects in the experimental and control groups. 
 
Discussion  

The aim of this study was to investigate the effectiveness of Islamic 
happiness education program on mental vitality and positive and negative 
effects of women with marital conflicts. The results showed that the Islamic 
Happiness Training Program has been able to have a significant positive effect 
on improving the subjective vitality and positive effects of women with marital 
problems and reducing their negative effects. In explaining this finding, it should 
be stated that having an Islamic lifestyle leads to mental health, because Islam 
with its teachings is effective in all aspects of human existence and the intention, 
knowledge and emotions are correct. The teachings of Islam aim at reforming 
various aspects of human life, including social, devotional, beliefs, financial, 
family, health and morality, to their followers about their behaviors and thoughts 
and the effects they can have in each of these dimensions and They have the 
whole set of their worldly and otherworldly life, and this process facilitates the 
path to happiness as a good that each person pursues with his will to reach 
perfection (Ekrami, et al., 2013). 

In the face of problems and unevenness, such a person appears with a positive 
attitude towards these problems and by accepting divine judgment and gratitude 
and heartfelt satisfaction towards it, away from any distress, he deals with 
problems calmly and without experiencing tension can achieve adaptation to 
conditions. Therefore, in the islamic happiness training Program in the present 
study, the researcher tried to teach the women under study based on Quranic and 
religious teachings to deal with hardships and difficult matters by believing in 
god's power and that god remembers his servants in all circumstances. Be, help 
them. They learned to increase patience, resilience, and trust in god in the face of 
adversity, and to achieve heartfelt satisfaction and hope in life based on faith in 
god and divine destiny. Clearly, such a process will only reduce negative emotions 
feelings such as anxiety, fear, stress and despair, and on the other hand, strengthen 
peace, vitality and vitality and hope. Each person's moral and religious perspective 
can determine the manner and problem of that person's adaptation, and a person 
who believes in moral and religious principles has his own methods of adaptation, 
which are characterized by high tolerance, patience, resistance and reliance on 
God is based on faith in God and divine destiny when faced with problems and 
enduring increased satisfaction and life expectancy (Ryan & Deci, 2008). 
 
Conclusion 

According to the results of this study, the islamic happiness training 
program was able to have a significant positive effect on improving the 
mental vitality and positive affects of women with marital conflicts and 
reducing their negative emotions. Marital conflicts themselves can have 
many negative consequences and based on these results and by designing 
interventions based on Islamic happiness education, we can help strengthen 
mental vitality and positive emotions in women with marital conflict. This 
study was performed on married women referring to counseling centers in 
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the southeast of Tehran and therefore caution should be exercised in 
generalizing the results. Also, the lack of follow-up and review of the 
persistence of the results obtained from the program of Islamic happiness 
interventions in improving effects and mental vitality was another limitation 
of the present study. Therefore, it is suggested that similar studies, taking 
into account the larger population, collect data from a method other than the 
self-report questionnaire and follow the results. 
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 چکیده

بررسی اثربخشی آموزش شادکامی با تأکید بر تعالیم اسالمی بر افزایش نشاط ذهنی و پژوهش حاضر با هدف 
 آزمون شیاز نوع پ آزمایشی مهین در یک طرحتعارض زناشویی با  مثبت و کاهش عواطف منفی در زنانعواطف 

 کننده مراجعه با تعارضهای زناشوییشامل زنان این پژوهش  ی . جامعهانجام گرفتآزمون با گروه کنترل  پسو 
طور  انتخاب و به هدفمند-داوطلبانه یریگ روش نمونهسی زن با بود که به مراکز مشاوره شرق شهر تهران 

 هشتتحت  شیگروه آزمای ها کننده شدند. شرکت اختصاص دادهو کنترل  آزمایش های در گروه یتصادف
های آزمایش و کنترل در  گروه کنندگان شرکت و قرار گرفتند آموزش شادکامی اسالمی یا قهیدق نود ی جلسه

از  را تکمیل کردند. مثبت و منفی ی عاطفهی  نامه پرسش و مقیاس نشاط ذهنیآغاز و پس از پایان مداخله، 
آموزش ، جیبر اساس نتا ها استفاده شد. داده لیتحل یبرا SPSS-12افزار  نرم روش آماری تحلیل کوواریانس و

 یمنفکاهش عواطف عواطف مثبت و و  نشاط ذهنیدر بهبود یی زناشو تعارضدر زنان با  شادکامی اسالمی
نشاط تواند به افراد متأهل برای ارتقای سطح  بنابر این مداخالت شادکامی مبتنی بر تعالیم اسالمی میمؤثر بود. 

 ی کمک کرد.منفعواطف  کاهش عواطف مثبت وو  ذهنی
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 مقدمه

نهاد  نیتر یاساسو  ترین مهم عنوان بهخانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در تمامی جوامع بشری 
در تقویت بنیه خانواده تضمین کرد. در  توان یمسالم را  ی جامعهو بنای یک  شود یماجتماعی محسوب 

 .(,2021Rafiezadeh & Zarehneyestanak) شود یمزناشویی اصلی مهم تلقی  ی رابطهاین بین 
 بیش افراد بر آن تأثیر و شود یمشناخته  یفرد بین روابط پایدارترین از یکی عنوان به زناشویی ی رابطه
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زوجین سالمتی جسمی  روابط شاد و زناشویی مثبت کیفیت(Rajabi et al., 2020). است  دیگر رابطه هر از
 با ها آنو شادکامی  دهد و سازگاری زناشویی یم قرار تأثیر تحت غیرمستقیم و مستقیم طور به را و روانی

همچنین  .)et al., 2014) Babari Gharmkhaniهمراه است  شان فرزندان و روانی خود و جسمی بهزیستی
ل یست. به دلین غیرطبیعی ین زن و شوهر امرید آمدن اختالف و تعارض بیه پدکرد کد فراموش ینبا

روی دهد به دالیل مختلف اختالف زوجین  ی بینهمسران در فضای زندگی مشترک، گاه یور ماهیت کنش
(2018, Rezaei & Rezaei). دی و احساس خشم همسران ینتیجه چنین تعامالت منفی، ناخشنودی، ناام

ی داشتن نقش  واسطهمیان نقش زنان در خانواده به  این در .(Zhang et al., 2017) نسبت به یکدیگر است
عنوان  شود تا زنان به یمعنوان مادر و همسر از اهمیتی اساسی برخوردار هستند و این موجب  چندگانه خود به

از اهمیتی خاص در خانواده  ها آنی شناخته شوند و رضایت از زندگی و شادکامی ا خانوادهاَرکان اصلی هر 
رض و یا سازگاری زناشویی و برداشتن هرگونه گام مثبتی برخوردار است. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر در تعا

 ویژه زنان از اهمیتی خاص برخوردار است. در جهت بهبود و تقویت سازگاری و رضایت زوجین به

عواطف زناشویی در ارتباط باشد.  یها تعارضبا  تواند یمعواطف مثبت و منفی از متغیرهایی است که 
 و همکاران . واتسونشوند یمروانی محسوب  سالمتو تأثیرگذار بر  یشناخت روانمتغیرهای  ترین مهماز 

(Watson et al., 1988)  منفی  ی عاطفه. یکی کنند یم بندی یمتقسعد عاطفی پایه دو بُعواطف را به
عد عاطفی دوم بُ. کند یماست، به این معنی که شخص تا چه میزان احساس ناخرسندی و ناخوشایندی 

عواطف مثبت . است بخش لذتمثبت است؛ حالتی از انرژی فعال، تمرکز زیاد و اشتغال به کار  ی عاطفه
ه کهستند  یلیتسه یستم رفتاریاز س ین عواطف، بخشی. ایاریه، اعتماد، هشاز: لذت، عالق اند عبارت

منفی  ی عاطفه .(Wante et al., 2018) کنند یمت یهدا بخش لذت یها محرکسم را به سمت یرگاناُ
خلقی  یها حالتاست که به دنبال آن  بخش لذتعد عمومی از یأس درونی و عدم اشتغال به کار یک بُ

 .(Busseri, 2018) آید یماز قبیل خشم، غم، تنفر، حقارت، احساس گناه، ترس و عصبانیت پدید اجتنابی 
، بخشی از سیستم رفتاری بازدارنده هستند که هدف اصلی آن بازداری رفتارهایی است که به منفی عواطف

 عواطف و تهیجانا که اند داده نشان ها پژوهش .(Zhao et al., 2019)شوند  یپیامدهای ناخوشایند منجر م

 تاختالال بروز از پیشگیری به و دهند افزایش منفی رویدادهای ربراب در را فرد مقاومت است ممکن مثبت
 تر سازگارانه و تر مثبت های یوهش به اتفاقات وایط شر به باال مثبت عواطف با افراد .شوند منجر جسمی و روانی

 افراداین  ،واقع در .(Armstrong III et al., 2021) هستند کمتری برخوردار استرس سطح از دهند و یم پاسخ
 های یبنش و فراز با مواجهه در کنند، یمخودانگیخته تجربه  صورت بهبه دلیل احساس شادی که از درون و 

 انتظارات ،نمایند یم عمل تر موفق یزندگ یتهدیدزا و زا استرس حوادث با آمدن در کنار و یزندگ روزمره

به هر حال، تجربه شادی درونی  .(Wante et al., 2018) هستند تر بین خوش و دارند یبیشتر مثبت
در مواقع مواجهه با امور چالش برانگیز  ویژه بهبیشترشان  آوری تابو  بینی خوشکه موجب  هاست آن
 و غم یأس، ناامیدی، همچون منفی عواطف دیگر،سوی  از .(Díaz-García et al., 2020) شود یم

 ناکارآمدتر مقابله راهبردهای از باشد، داشته شرایط بر کنترل عدم احساس فرد شود یم سبب اندوه



 161 … آموزش شادکامی با تأکید بر تعالیم اسالمی بر افزایش نشاط ذهنی و بررسی اثربخشی

 همین و باشد داشته کمتری شایستگی احساس زندگی امور با مواجهه در خود توانمندی به نسبت کند، استفاده

 .(Dejonckheere et al., 2021) کند احساس خود در را مستمر درماندگی از نوعی شود، یم موجب امر

نیازهای روانی بشر در  ترین مهمبهزیستی ذهنی و از  یها مؤلفّهیکی از  عنوان بهذهنی نشاط 
ثیرات عمده بر زندگی شخص، همواره ذهن انسان را به خود أبهزیستی مطرح بوده و به دلیل ت های یهنظر

طبق یافته مطالعات، زوجین با سطوح باالی نشاط نسبت به سایرین از دوام و  معطوف کرده است.
حکایت  نشاط ذهنی .(Rezaei & DashteBozorgi, 2018) دهند یماستحکام روابط زوجی بیشتر خبر 

نشاط را احساس  . برخی(Yang et al., 2018)دارد  شادابیاز داشتن وضعیت مثبت، سرشار از انرژی و 
و  استقاللکه از احساساتی چون آزادی، داشتن حق  کنند یمذهنی سرزندگی و پرانرژی بودن تعریف 

شامل  ینشاط ذهن .(Tanhaye Reshvanloo et al., 2018) گیرد یمانگیزش درونی سرچشمه 
را  یو انرژ یاز شوق، سرزندگ ی، حسینشاط ذهن یافراد دارا و است یو ذهن یبدن یانرژ برخورداری از

افراد دارای سطوح  .(Bahlgerdi et al., 2021) گیرد یت مأفرد یا محیط او نش که از خودکنند  یتجربه م
الً اصو حس کرده وعدم کنترل از سوی بیرون  و وضعیت خود را فارغ از درگیری با محیط باالی نشاط ذهنی،

بسیاری از . (Yang et al., 2018)کنند  یگزارش متوانمند ثیرگذاری بر محیط پیرامون أدر تعامل و ت را خود
که نشاط یک هیجان مثبت است که حاوی سه عنصر اساسی لذت، خرسندی و  اند یدهشناسان بر این عق روان

عد عاطفی و شناختی است. نشاط دارای دو بُند معتقدبرخی  .(Tavakoli et al., 2021)ت رضایت از زندگی اس
عد شناختی نیز هیجانی، داشتن احساس شادی، شعف، خشنودی و سایر هیجانات مثبت است و بُعد منظور از بُ

مختلف زندگی فردی و اجتماعی است. در واقع نشاط ذهنی بازتابی از  یها آمیز مؤلفّه بر ارزشیابی رضایت دال
نشاط موجب نگرش مثبت به  .(Ryan & Frederick, 1997) و جسمانی فرد است یشناخت روان سالمت

 گردد یم خانوادگی و زوجیزندگی، خود پنداره مثبت، تعادل هیجانی، نگرش مطلوب و عملکرد مؤثر 
(Tavakoli et al., 2021). 

ادکامی مفهومی است که چندین جزء دارد. نخست اینکه جزئی عاطفی و هیجانی دارد که باعث ش
فرد شادکام همواره از نظر خلقی شاد و خوشحال باشد. دوم آنکه جزئی اجتماعی دارد که  شود یم

 دیگران با مقایسه در شادکام افراد. (Pasandideh, 2013) گسترش روابط اجتماعی را به دنبال دارد

دهند  یمتر خبر  یقعمکنند و از تجربه شادی بیشتر و  یمرا تجربه  بیشتری سرزندگی و شادابی احساس
(French & Joseph, 1999). رفتارها و باورهای مذهبی، تأثیر مشخصی در معنادار کردن طور کلی،  به

در  هدفمعنا و  از طریق ایجاد توانند یمانند عبادت، زیارت و توکل به خداوند م اعمالی و زندگی افراد دارند
. (French & Joseph, 1999) مثبت، موجب آرامش درونی افراد گردند یها امید و تشویق به نگرش زندگی و

 انسان رشداست که از مراتب  شناختی و نگرشی نوعی از سبکادکامی، شو اسالم، شادمانی  از نقطه نظر
شادمانی و همراه است که این  انتها یسرور باحساس و با یک  دیآ یوجود مدر جهت دستیابی به کمال به 

شادکامی در اسالم معادل  .باشد یثبات و پایداری برخوردار م نیز از زا استرسسرزندگی حتی در شرایط 
ی است که هر شخص با ارادة خود، برای رسیدن خیرمسیر  است و سعادت و خوشبختی سعادت ی واژه

، دو مفهوم از دیدگاه دین مبین اسالم ماهیت سعادتتوضیح در . کند ی، آن را دنبال مخودبه کمال 
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که از یک  شود یحاصل م برای فرد خیر و سرور؛ بنابراین سعادت و شادکامی زمانی: اساسی وجود دارد
که  استو از سوی دیگر با خرسندی و سروری همراه  دهدشکل  و نیکی خیر پایهبر  خود را زندگیسو روند 

بلکه با  دهد ینمی زندگی روحیه خود را از دست ها یسختدر مقابله با و  کند یفرد زود به آن عادت نم
زیادی نیز  یها که اسـالم برای شادمانی قائل است، آموزه یا ژهیتوجه به اهمیت و است. بامراه هپایداری 

جعفر )ع( از پدران خویش و امام علی )ع( ن ب امام موسی. الم برای ایجاد و افزایش شادمانی وجود دارددر اس
چیز را فراموش مکن و چند » :فرمودند« تنس نصیبک من الدنیا وال»که ایشان در تفسیر آیه  کنند ینقل م

جوانی و نشاط و سرزنده بودن را، نیرو و توانایی؛ فراغت و فرصت؛  صحت و تندرستی؛نده: بیهوده از دست 
یا بلند مدت مدت کوتاه د زیستن اش. (Pasandideh, 2013) «ها آخرت را به دست آوری آن ی لهیتا به وس

و دین اسالم از طریق تقویت عوامل خودجوش درونی  و درونی بسیاری قرار دارد ثیر عوامل برونیتأ تحت
 ساز ینهزم تواند یمدیگران  هیابی در زندگی و مفاهیمی همچون گذشت، مهربانی و کمک بمعناهمچون 

دارد که یکی  یفراوان مثبتدین، آثار . (et alEkrami , ,2013شادکامی و احساس شادی در افراد باشد )
ادیان، عقیده دارند که علت  ی همه. پیروان استرس و افسردگی و پریشانی استها، کاهش و رفع  از آن

فطری و عاطفی بشر است و هم، برخی از نیازهای  یها ماندگاری مذهب این است که، هم جزء خواسته
 اصالحبرای  اسالموش ر. (Diener et al., 1999) کند یصورت منحصر به فرد تأمین م هاساسی انسان را ب

و اخالق را از نظر طرز تفکر  ها انسان. از این رو قرآن، استبنا شده خالص  کامل و بر اساس توحید اخالق
توحیدی پر نموده که جایی برای رذایل  و معارفرا آن چنان با علوم  ها دلطوری تربیت کرده و و منش 
از جمله غم و  اش یزندگبه اَبعاد  ینیالتزام فرد مؤمن به مجموعه معارف داست. باقی نگذاشته  اخالقی

بر همین اساس خداوند هر ترس و  .کند یمیش را تضمین دابسعادت  نشاط جهت الهی بخشیده و
مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ  یبَل»: دیفرما یمو  دارد یم بر حذراندوهی را از نیکوکاران 

کسی که روی خود را برای خداوند رام سازد اجرش نزد خداوند  ؛«رَبِّهِ وَ ال خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ ال هُمْ یحْزَنُونَ
سعادت ن کریم به منظور برآوردن آقر .(Qur’an)خواهد بود و اندوهی و ترسی نخواهد داشت  محفوظ

ماندن از  مانبرای در اَ ها انسانکه  کند یمجهتی الهی داده و تصریح  مؤمنانبه غم و شادی  ها انسانابدی 
 ند. عمل به دستورات الهی را پیش گیر اعتقاد وترس و اندوهی و برای رسیدن به امنیت و شادی باید هرگونه 

در همین راستا، در یک مطالعه به بررسی اثربخشی برنامه شادکامی محور بر رضایت از زندگی در دانشجویان 
در احساس رضایت بیشتر  ها آنبه  تواند یمپرداخته شد و نشان داده شد که در این افراد، برنامه شادکامی محور 

 Pandya, 2018)(پاندیا همچنین، . (Deb et al., 2020)از زندگی و احساس شادی و شادابی یاری برساند 
اد از شادکامی و احساس شادمانی نشان داد که افرادی که دارای عقاید معنوی هستند نسبت به سایر افر

. یافته مطالعات کنند یمبیشتر و همچنین سطوح باالتر سالمتی جسمی و روانی و بهزیستی گزارش 
 آموزشی ی برنامه بیانگر تأثیر معنادار (2014Najar ,) نجارو  (2013Ekrami, et al ,)اکرامی و همکاران 

 ی مقابلهمعنویت، مذهب و  نیز برمثبت  یشناس روان در .استزنان و بهزیستی  یبر شاد محورشادکامی 
طبق این رویکرد، . تأکید شده است ها یشانیپرو  ها یآشفتگمقابله با  ثرؤم یراهبردها عنوان به یمذهب
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مثبت،  یها نگرش، عشق، احترام، یپارچه، رضایت، شادکهویت ی یکه فرد دارا شود یممعنویت باعث 
 .(2019Seligman ,) باشد یو هدف و جهت در زندگ یآرامش درون

 مهم ویژه در زنان در حفظ و دوام رابطه زوجی بسیار به شادکامی و نشاط و عواطف مثبت در زوجین، نقش

 نسبت بهها  احساس شادی و رضایت موجب برخورد با درایت آن برخورداری زوجین از که چرا است؛ حیاتی و

ی زناشویی است. در این  رابطهکننده دوام  شود که خود تضمین یم ها آنو غلبه بر  مشکالت و موانع از بسیاری
ی از نقش مهمی در استقرار و حفظ آرامش و ثبات در ا خانوادهعنوان اَرکان مهم و اساسی هر  بین زنان به

و کاهش  ها آناند به افزایش عواطف مثبت و نشاط تو یمخانواده برخوردارند و شناسایی و تقویت عواملی که 
کارگیری  عواطف منفی کمک کند، گامی مؤثر و بنیادین برای استحکام چهارچوب خانواده است. بنابراین با به

و نشاط ذهنی یاری رساند.  توان زوجین را در ایجاد و تقویت عواطف مثبت یممداخالت شادکامی محور 
روابط اجتماعی است و موجب حفظ  گر یلتسه و آگاهی، خالقیت و فعالیت فردی  دهنده افزایششادکامی 

 اسالمی شادکامی(.  Sheldon & Lyubomirsky, 2021) گردد یسالمت و افزایش طول عمر افراد م
تواند افزاینده  یمتواند روابط بین فردی و از جمله زوجی را غنی سازد و همچنین  یم احتماالً مفهومی است که
خلقی مثبت از جمله شادی، احساس توانمندی، شور و  یها از حالت یا طیف گستردهعنوان  عواطف مثبت به

منفی شامل احساس  اتاز هیجان فیطیعنوان  و کاهنده عواطف منفی به و اعتماد به خود عالقهشوق، تمایل، 
شادکامی  یاثربخش یبررس باشد. بر همین اساس، این مطالعه به دنبال و پریشانی قراری بیگناه، شرمساری، 

 یی بود.تعارض زناشو بادر زنان  یو عواطف مثبت و منف نشاط ذهنیبر  اسالمی

 

 روش

  یریگ نمونهجامعه، نمونه و روش 

انجام گرفت.  کنترل گروه با آزمون آزمون و پس پیش آزمایشی از نوع نیمه این مطالعه در یک طرح
کننده  به مراکز مشاوره واقع در مراکز  سال مراجعه 14-44ی زنان متأهل  هیکلی این پژوهش را  جامعه

خورشید، پایگاه سالمت هفده شرق شهر تهران )مرکز تقوی، مرکز خواجه نوری، پایگاه سالمت بهداشت 
تشکیل دادند. سی و شش زن متأهل به صورت  2911شهریور شمالی و خانه سالمت دروازه شمیران( در سال 

( تمایل به شرکت در 1( زنان دارای مشکل زناشویی، 2 ی ورود به پژوهشها مالکداوطلبانه و بر اساس 
 ی عمده یها اختالل ( نداشتن4ام اس و جدی مانند سرطان و  پزشکی ( نداشتن بیماری9 پژوهش،

ی انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و پزشک روانی مانند افسردگی اساسی یا پزشک روان
و توان مطالعه  14/1درصد، خطای آلفای  14حجم نمونه با در نظر گرفتن سطح اطمینان کنترل قرار گرفتند. 

 نفر هجدههر گروه ، برای که با در نظر گرفتن احتمال ریزش گردید اسبهمحنفر  24درصد، برای هر گروه  01
کننده به دلیل عدم تکمیل  سه شرکتگروه دو هر نهایت، در در . (Delavare, 2011)ه شد در نظر گرفت

آموزش  تحت شیگروه آزما کنندگان شرکت .و عدم مشارکت در جلسات مداخله کنار گذاشته شدند نامه پرسش
کنندگان  ی شرکت همهند، و قرار گرفتای پروتکل آموزش شادکامی اسالمی  نوددقیقه ی هفتگی جلسههشت 

 مورد سنجش قرار گرفتند.  مثبت و منفی ی عاطفه ی ونشاط ذهن یرهایمتغدر آغاز و پایان مداخله در 



 264  2، شماره 2412زدهم، بهار و تابستان دوا، سال 21دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز )

 ابزار پژوهش

 ریان و فردریکاین مقیاس توسط  (:Subjective Vitality Scale) مقیاس نشاط ذهنی
(Ryan & Frederick, 1997)  طیف  مقیاس در یک یها ماده و باشد یمماده  هفتدارای تهیه شده و

نمرات این  ی دامنه. شوند یم بندی رتبه (بسیار موافقم) 4تا  (بسیار مخالفم) 2از  یا درجه پنجلیکرت 
. باشد یم کننده شرکتدر این مقیاس نشانگر نشاط ذهنی بیشتر باالتر نمرات  و است 94تا  7مقیاس از 

و بازآزمایی آلفای کرونباخ  ضرایب پایایی (Ryan & Frederick, 1997) ریان و فردریک، یا مطالعهدر 
افراد با نشاط ذهنی  یها نمرهو ضریب روایی افتراقی بین  01/1و  14/1 را به ترتیب مقیاس نشاط ذهنی

. اند دادهگزارش شادکامی را معنادار  ی نامه پرسشباال و پایین و ضریب روایی همگرا بین این مقیاس و 
 نشاط ذهنی را ب آلفای کرونباخ مقیاسضری (Khalkhali & Golestaneh, 2011)تانه خلخالی و گلس

 .گزارش دادند 66/1آن را با مقیاس امید اشنایدر  یبستگ همو ضریب  01/1

این مقیاس  (:Positive and Negative Affect Schedule) مثبت و منفی ی قیاس عاطفهم
 ی عاطفه عد خلقدو بُ وماده  و دارای بیستساخته شده  (Watson et al., 1988و همکاران ) نوکه توسط واتس

پنج در یک طیف لیکرت ها  ماده است وماده دارای ده  خرده مقیاس . هرمنفی است ی مثبت و عاطفه
 ی عاطفه یها در مورد ماده یگذار نمره و شود یمگذاری  نمرهبسیار زیاد(  = 4بسیار کم تا  = 2) یا رتبه

عاملی را مورد  ( مدل دوWatson et al., 1988و همکاران ) نوواتس. باشد یبه صورت معکوس م مثبت
عواطف منفی و  00/1 عواطف مثبتمقیاس در اَبعاد پایایی آلفای کرونباخ ند و ضرایب تأیید قرار داد

وردند و نشان دادند که بین به دست آ 72/1و  60/1به ترتیب  در دو بَعد فوقبازآزمایی  روشو به  07/1
 و همکاران نوری-. کارمیی منفی وجود داردبستگ همی منفی  طفهعای مثبت و  عاطفهاین دو بُعد 

(Kormi-Nouri et al., 2013) این منفی  ی و عاطفه مثبت ی عاطفه ضرایب پایایی آلفای کرونباخ اَبعاد
وردند. به دست آ 71/1 76/1و ضرایب پایایی بازآزمایی آن را به ترتیب  04/1و  07/1مقیاس را به ترتیب 

این مقیاس توانایی  و اس استیمقاین  یبرا مدل نیتر برازنده یدو عامل مدلنشان دادند که  همچنین
 دارد..ماران مضطرب و افسرده را یبتفکیک 

 

 روند اجرای پژوهش

پـس  مسؤولین مراکز مشاوره شرق شهر تهران برای همکاری صورت گرفت.  الزم با یها یدر ابتدا هماهنگ
کننـده بـا مشـکالت     سـی و شـش زن متأهـل مراجعـه    از اخذ مجوزهای الزم از طرف مراکز مشاوره مربوطـه،  

ی ورود به پژوهش انتخاب شـدند و بـه صـورت تصـادفی در گـروه      ها مالکزناشویی به این مراکز و بر اساس 
ی پروتکـل  ا قهیدق نَود ی هفتگی جلسههشت  تحت شیگروه آزما کنندگان شرکتآزمایش و کنترل قرار گرفتند. 

ی انجام نشد. به دلیل تشدید اوضـاع بیمـاری   ا مداخلهند و برای گروه کنترل قرار گرفتآموزش شادکامی اسالمی 
ی مداخله و پایـان دوره   دورهکنندگان در آغاز  کرونا، جلسات مداخله به صورت مجازی برگزار شد. تمامی شرکت

کننـده بـه    نهایت، سه نفر از زنان شرکتدر  را تکمیل کردند. مثبت و منفی ی عاطفه ی ونشاط ذهن یها اسیمق
رعایـت   و عدم مشارکت در جلسات مداخله از پژوهش کنار گذاشـته شـدند. جهـت    ها اسیمقدلیل عدم تکمیل 
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اهداف و ضـرورت پـژوهش    مورد توضیحاتی در اصول اخالق در پژوهش، در ابتدا در قالب یک جلسه توجیهی،
قبل از اجرای طرح نسبت به اخـذ رضـایت    پاسخ داده شد. ها آنت و به سؤاال کنندگان داده شد به تمامی شرکت

اطمینـان داده شـد کـه     هـا  آناقدام شد و همچنین بـه   پژوهش مبنی بر شرکت درکننده  آگاهانه از افراد شرکت
محرمانه خواهند ماند. همچنین بعد از اتمام جلسات مداخله، برای گروه کنترل نیز یـک   ها آناطاّلعات شخصی 

 مه آموزشی شادکامی در نظر گرفته و اجرا شد.برنا
 

 پروتکل آموزش شادکامی اسالمی 
بـه ایـن شـرح     روش تحلیل مضمون به روش اسـتقرایی استفاده از نیز با آموزش شادکامی اسالمی تدوین 

زوجین با تعارض زناشویی و همچنین مبانی نظـری  شناختی، هیجانی و عاطفی  نیازهای روان در مرحله اول بود:
هـای،   بـدین صـورت کـه پژوهشـگر در مرحلـه اول مقالـه      مورد مطالعه قرار گرفـت.  شادکامی از دیدگاه اسالم 

عالوه بر این آیات مـرتبط بـا    های چاپ شده مرتبط را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داد. ها و کتاب نامه پایان
ان کریم و روایات نیز مدنظر قرار گرفت. در مرحله دوم مطالب جمع آوری شـده در مرحلـه   شادی و شادکامی قر

محتـوایی معطـوف بـه نیازهـا و      -های مفهومی بندی )کدبندی( محتوایی قرار گرفته و زیرگروه اول، مورد دسته
ـ    -های مفهومی مرحله سوم زیرگروهدر مسائل تشکیل شد.  حـوزه   21ه محتوایی تشکیل شـده در مرحلـه دوم ب

بر پایه فنون آموزشی استخراج شده از منـابع بـه    آموزش شادکامی اسالمیبسته و در نهایت تبدیل شد مهارتی 
متخصـص مشـاوره مـذهبی     24به  آموزش شادکامی اسالمیبسته مرحله چهارم در  صورت اولیه تدوین گردید.

هـای در   ارائه و از آنان خواسته شد تا با مطالعه و اظهارنظر راجع به ساختار، فرایند و محتوای هـر یـک از جلسـه   
قالب پرسشنامه نظرسنجی که همراه بسته آموزشی تدوین شده و در اختیار هر یک از متخصصـان قـرار گرفتـه    

ری رسانند. عالوه بر این در این مرحله الزم بود یـک فـرم اظهـارنظر بـاز     بود، به تدوین لسته آموزشی نهایی یا
پاسخ به منظور ارائه پیشنهادها و نظرهای اصالحی هر یک از متخصصـان در جهـت ارتقـاء محتـوا، سـاختار و      

مرحلـه پـنجم   در  در اختیار آنها قرار گیـرد کـه ایـن فراینـد انجـام شـد.       آموزش شادکامی اسالمیبسته فرایند 
انجـام   آموزش شادکامی اسالمیبسته متخصص بررسی و نظرهای اصالحی آنها درباره  24ظرهای تخصصی ن

همـراه بـا فـرم نظرسـنجی      آموزش شـادکامی اسـالمی  بسته بسته آموزشی نهایی آماده شد. در مرحله ششم و 
 24دداً بـه  نهایی و محاسبه ضریب توافق متخصصان دربـاره فراینـد، سـاختار و محتـوای بسـته آموزشـی مجـ       

متخصص ارائه شد. در این مرحله در صورتی که کماکان متخصصان نظرهـای اصـالحی داشـتند، بـه صـورت      
بسـته  در انتها ضریب توافق متخصصان درباره فراینـد، سـاختار و محتـوای     موردی در بسته آموزشی اعمال شد.

 71/1خص روایی محتوایی به ترتیـب  شاضریب نسبی اعتبار محتوایی و با استفاده از  آموزش شادکامی اسالمی
تـدوین شـده بـر     آموزش شادکامی اسالمیبه منظور اعتبار بیرونی نیز بسته عالوه بر این  محاسبه شد. 09/1و 

نتایج حاکی از آن آزمون انجام شد.  پس –آزمون  ، با طرح مقدماتی با قواعد پیشبا تعارض زناشوییزوج  4روی 
سـازگاری زناشـویی و   های  توانسته موجب تغییر معنادار در میانگین نمره اسالمیآموزش شادکامی بسته بود که 

 آموزش شادکامی اسـالمی بسته شود. جهت تاثیر نیز به این صورت بود که با تعارض زناشویی آوری زوجین  تاب
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آمـوزش  بسـته  خالصـه  با تعارض زناشویی شـود.  زوجین  آوری توانسته منجر به بهبود سازگاری زناشویی و تاب
 ارائه شده است. 2در جدول  )محقق ساخته( شادکامی اسالمی

 
 2جدول 

 اسالمیآموزش شادکامی  ی برنامهپروتکل محتوای 
 محتوا جلسه

 اوّل
توضیح دربـاره اهـداف جلسـات و اهمیـت و     ، کننده و همدالنه ایجاد ارتباط در یک فضای امن، حمایت

از ضـعف   توانـد  یمـ نقش آن در کاهش مشکل مراجعان، بررسی علل احتمالی مشکالت زناشویی کـه  
 ی اسالمی و دینی باشد.ها چارچوبپایبندی به اصول و 

 دوم

 رفتاری؛ طور کامل از ابعاد عاطفی، شناختی کنندگان برای بازگویی مشکالت زناشویی خود به کمک به شرکت
در « صبر»در برابر امور خوشایند؛ « شکر»از تقدیر خداوند بر اساس خیر باوری و به صورت « رضامندی»آموزش 

برابر امور ناخوشایند؛ تمایل به انجام بایدها؛ و دوری از نبایدها و بررسی اثرات آن بر میزان شادکامی؛بررسی 
انسان به نحوی آفریده شده که با توضیح اینکه  ادکامی؛جایگاه بخشش در این رابطه و اثرات آن بر تقویت ش

انسان را در  اینکه از جمله؛ بررسی پیامدهای مثبت صبر از دیدگاه قرآن و اسالم فراوانی همراه است یها بتیمص
کنندگان برای  کمک به شرکت .کند و روابط را تسهیل می زندگیموفقیت در و  دهد یاری می استرسمقابله با 

 خداوندبازتعریف و ارزیابی مجدد تجارب زناشویی خود در چارچوب تفکر توحیدی و رضامندی از تقدیر 

 سوم

بررسی و تشریح اهداف اصیل انسـان و الهـی ماننـد    کنندگان در زندگی؛  بررسی و شناسایی اهداف شرکت
 و برخـورداری از رحمـت   خداونـد  علم و قدرت از آگاهی و علم ها، انسان امتحان و آزمایش خداوند، عبادت

کنندگان در زنـدگی   بررسی و شناسایی اهداف فردی شرکت؛ در افزایش سطح شادکامی ها آنالهی و نقش 
در تقویت سطح شادکامی و یـا تضـعیف    ها آنو میزان همسویی این اهداف با اهداف اصیل انسانی و نقش 

؛ کنندگان در زندگی و تقابل آن با اهداف اصیل کننده و ناکارآمد شرکتبه چالش کشیدن اهداف ناکام ؛ آن
در زندگی خود و بحث و گفتگو در مورد اینکـه  کنندگان برای شناسایی و یافتن اهداف اصیل  کمک به شرکت

 کننده شادکامی و احساس رضایت باشد تسهیل تواند یماهداف الهی و اصیل در زندگی تا چه اندازه 

 چهارم

 در مـورد  دیدگاه قرآن کـریم  بررسیی فردی ؛ ها ارزشآموزش به فرد برای شناخت خود از نظر نظام باورها و 
 اینکـه  بیـان  باشـد؛  شأندر سطح این عظمت و  تواند یمی انسانی که ها ارزشو بررسی انسان  و عظمت مقام

 گیـری  بهـره  هـا  آن از انسـان  تـا  اند شده آفریده موجودات انسان است و همه وجودی تعالی خلقت نهایی هدف
تشـریح  همراه با کسب رضـایتی همـه جانبـه باشـد؛      تواند یمبرساند و این فرایند  الهی قرب به را خود و کرده

پاکـدامنی و خـودداری    وحدود شرع رعایت و اطاعت شناخت خداوند ،تکالیف الهیانجام  الهی منظور از امانتاینکه 
ی فـردی؛ بـه   هـا  ارزششناسایی ارتباط بین هیجانات و احساسات با نـوع باورهـا و    ؛است از وی؛ از فساد اسـت 

ی غیر اصیل و نامعتبر وپوشالی که زاینـده احساسـات ناامیدکننـده  ودردنـاک     ها ارزشچالش کشیدن باورها و 
و  اهـ  آنهستند؛ شناسایی هیجانات و احساسات خود و آگاهی از اَبعاد مختلـف شـناختی، رفتـاری و جسـمانی     

 ی فردیها ارزشنشان دادن رابطه هیجانات با باورها و 

 پنجم

و نه کمبودهـا و   هاست داشتهو  ها نعمتی و اینکه شادکامی و رضایت از زندگی نتیجه تمرکز بر نگر مثبتتأکید بر 
ـتعدادهای ذاتـی خـود      نواقص؛ کمک به شرکت شـادابی و   توانـد  یمـ کـه  کنندگان برای شناسایی توانمنـدی و اس
شناسـایی نقـاط قـوت و محاسـن     بررسی فواید شکرگذاری از دیـدگاه اسـالم و قـرآن؛    ؛ سرزندگی به همراه بیاورد

ـتعدادها    ها آنو اصالح  ها ارزش؛ تغییر ها نعمتو  ها داشتههمسر و شکرگذاری و قدردانی از تمام این  بر اسـاس اس
 نی بجای بیرونییشتر بر منابع دروی درونی خود و تکیه بها تیظرفو 
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 محتوا جلسه

 ششم

ی اصـیل و  هـا  ارزشاز تقدیر خداونـد و همچنـین بـر مبنـای     « رضامندی»قرار دادن سبک زندگی در جهت 
ی درونی خود؛ بحـث در مـورد سـبک زنـدگی اسـالمی کـه       ها تیظرفاهداف ارزشمند شکل گرفته بر اساس 

ذکـر   "ارتباط با خداوند  و تبیینکند و بررسی و شناسایی ارکان آن )توضیح  نیتأمشادکامی زوجین را  تواند یم
 نداشـتن  "، ارتبـاط بـا خـود   "الهـی  بالی بر صبر خداوند، قضای به رضا خداوند، یها نعمت شکر و دعا و نماز،

سـخاوت،  دیگـران، تواضـع،    تقصـیر  از یپوش چشمبردباری،  "، ارتباط با دیگران"ها یتحمل سختی، خودخواه
 دوری هـا،  داشـته  در ایثار ها، کمترین به بودن راضی "و ارتباط با دنیا « انصاف مهربانی، خیرخواهی و و شفقت

ـ تقو(؛ بحث در مورد جزییات سبک زندگی "زیستن ساده به گرایش ی،طلب ادهیز از وتضـعیف کننـده    کننـده  تی
مقایسه این دو با یکـدیگر، بررسـی   و رضایت و شادکامی زوجین: بیان انتظارات از همسر و وظایف در قبال او، 
بحـث گروهـی در مـورد پیامـدهای      اینکه فرد تا چه میزان وظایف خود را در قبال همسرش انجام می دهـد، 

 وظایف خود جام ندادن و کوتاهی درانتظارات باال از همسر در مقابل ان

 هفتم

ـین    بررسی دیدگاه اسالم در مورد تعامل و بحـث در مـورد    هـا  آنبین زوجین و تعامالت عاطفی و رابطه جنسـی ب
ـین     ات ومشکالتتعارضدر کاهش ونقش ان  تعامالت مثبت وجوداهمیت  زناشویی، افزایش صـمیمیت و تعهـد ب

عـدم ارضـای    محصول زناشویی ات ومشکالتتعارضبسیاری از  زوجین و شادکامی دو طرف؛ بحث در مورد اینکه
و بررسی دیدگاه اسالم در مـورد عـدم ارضـای نیازهـای عـاطفی و جنسـی        است ها آننیازهای عاطفی و جنسی 

ـبت  نگـری  های رابطه زوجی گرم و صمیمی اعـم از  مثبـت   گفتگو در مورد مؤلفّه؛ زوجین و پیامدهای آن  بـه  نس
 یکدیگر به ورزیدن عشق و خیررسانی جدل، و جنگ از دوری خشم، لکنتر اخالقی، خوش رعایت یکدیگر،

 هشتم
در مورد موضوعات آموزش داده شده از جمله اهمیت اهـداف و  پرسش و پاسخ / شده مرور مطالب ارائه

کنندگان در مورد اثربخشی جلسـات   گرفتن بازخورد از شرکت ی اصیل و اصالح سبک زندگی/ها ارزش
 شان ییزناشوآموزشی بر شادکامی و رضایت از زندگی 

 

 ها دادهروش تجزیه و تحلیل 
آمـاری تحلیـل کوواریـانس بـر     و بـا روش   SPSS-12 افـزار  نرمبا استفاده از  ها داده لیو تحل هیتجز

 انجام شد.  ها مفروضهاساس رعایت 

 

 ها افتهی
ـار    64/91ی اسـالم  یآموزش شادکامکنندگان زن در گروه  میانگین و انحراف معیار سن شرکت و انحـراف معی

ـا از نظـر    و نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین گـروه  11/21و انحراف معیار  01/91و در گروه کنترل  96/0 ه

کننـدگان زن در   (. همچنین، میانگین طول مدت ازدواج شـرکت P  ،61/2 = (12,2)t= 90/1) وجود ندارد  سن تفاوت

ـار   74/9و گروه کنترل  21/1و انحراف معیار  10/4ی اسالم یآموزش شادکامگروه  نفـر از   4؛ و 42/2و انحراف معی
نفـر کارشناسـی و    1نفر فوق دیپلم و  1نفر دیپلم،  7ی، در سطح تحصیالت زیردیپلم، اسالم یآموزش شادکامگروه 

 .  نفر کارشناسی بودند 9نفر فوق دیپلم و  1نفر دیپلم،  6نفر زیردیپلم،  4گروه کنترل  در
باعث بهبود نمره نشاط  قابل مشاهده است، آموزش شادکامی اسالمی 1که در جدول  گونه همان

گروه تحت آموزش شده  است.  کنندگان شرکتذهنی و عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی 
-ها به ترتیب با استفاده از آزمون کالموگروف یانسوارو همگنی  ها دادهی نرمال بودن ها مفروضه
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ی متغیرهای نشاط ذهنی و عواطف مثبت و عواطف ها دادهاسمیرنف و آزمون لون حاکی از نرمال بودن 
 ی مفروضههای نمرات نشاط ذهنی و عواطف مثبت و عواطف منفی است.  یانسوارمنفی و برابری 

 ی نمرهبین  ی خطی رابطهنشان داد که  آزمون پسو  آزمون پیشنمرات  وابط خطی بینربررسی 
عواطف  آزمون پسو  آزمون پیش ی نمرهبین  ی خطی رابطه ،41/1 نشاط ذهنی آزمون پسو  آزمون پیش

 مفروضه عدم. باشند یم 41/1 عواطف منفی آزمون پسو  آزمون پیش ی نمرهبین  ی خطی و رابطه99/1
 نمرات متغیرهای وابسته بر آزمون شیبودن چندگانه از طریق بررسی اثر تعاملی گروه و پ ی هم خط

همچنین،  .بودنشاط ذهنی و عواطف مثبت و عواطف منفی آزمون حاکی از عدم معناداری متغیرهای  پس
بت و کوواریانس در مورد عواطف مث-های واریانس یسماترنتایج آزمون اُم باکس بیانگر برقراری همگنی 

  (. = P > 16/2MBox ,14/1عواطف منفی بود )
 
 1جدول 

 ی کنترل و آزمایشها گروهمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در 

 موقعیت متغیرها
 آزمایشگروه  کنترلگروه 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 نشاط ذهنی
 41/2 01/21 04/2 29/29 آزمون پیش
 69/2 66/11 12/1 16/29 آزمون پس

 عواطف مثبت
 60/9 46/14 91/9 79/14 آزمون پیش

 79/4 49/96 96/1 11/16 آزمون پس

 11/4 06/11 49/1 29/11 آزمون پیش عواطف منفی

 69/1 66/11 41/1 16/11 آزمون پس

 

آزمون متغیر نشاط  پسآزمون، اثر گروه بر نمره  یشپدهد که با کنترل نمرات  یمنشان  9نتایج جدول 

طوری که بعد از مداخله شادکامی اسالمی،  ( معنادار است. به = P   17/264(2،17)F,112/1ذهنی )

 نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است. نمرات نشاط ذهنی در گروه مداخله
 

 9جدول 
 آزمون در متغیر نشاط ذهنی پیشی آزمایش و کنترل پس از کنترل ها گروهنتایج تحلیل کوواریانس 

 SS df MS F p منبع تغییرات متغیر
ضریب 

 اتا

 نشاط ذهنی

  11/1 121/1 60/7 07/11 2 07/11 آزمون پیش

  04/1 112/1 17/264 42/440 2 42/440 گروه

    72/1 17 91/79 خطا

     91 1161 کل
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 4جدول 
 آزمون در متغیرهای عواطف مثبت و منفی کنترل پس از کنترل پیشی آزمایش و ها گروهنتایج تحلیل کوواریانس 

 SS df MS F p منبع تغییرات متغیر
ضریب 

 اتا

 عواطف مثبت
 11/1 669/1 21/1 01/1 2 01/1 آزمون پیش

  60/1 112/1 42/46 74/099 2 74/099 گروه

    74/24 16 46/909 خطا

 عواطف منفی
 14/1 162/1 91/2 71/7 2 71/7 آزمون پیش

  60/1 112/1 04/44 14/910 2 14/910 گروه

    07/4 16 71/241 خطا

 

ی مداخله و کنترل در ها گروهدهد که اختالف میانگین عواطف مثبت و منفی در  یمنشان  4نتایج جدول 
مثبت در شادکامی اسالمی، نمرات عواطف  آزمون از لحاظ آماری معنادار است؛ یعنی، آموزش ی پس مرحله

  گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار و عواطف منفی کاهش معنادار داشته است.
 

 بحث 
و عواطف  نشاط ذهنیبر  یاسالم یشادکامآموزش  ی برنامههدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی 

 یاسالم یآموزش شادکام ی برنامهبود. نتایج نشان داد که یی زناشو یها تعارض بازنان  یمثبت و منف
یی و کاهش زنان با مشکل زناشوو عواطف مثبت  نشاط ذهنیتوانسته است اثر مثبت و معناداری بر بهبود 

 نجار ؛(2013Ekrami, et al ,.) اکرامی و همکارانبا نتایج مطالعات  ها افتهعواطف منفی داشته باشد. این ی

(, 2014rNaja) 201 ,(8اسحاقی و نیکراهان  وEshaghi & Nikrahan(  اکرامی و همکاران باشد. یمهمسو 

(., 2013Ekrami, et al)  و  یشناخت بهزیستی روان موجب افزایش سطحکه شادکامی ند نشان دادی پژوهشدر
در مشاوره گروهی شادکامی اسالمی  (2014Najar ,)نجار  ت.اس شده گروه آزمایشزنان در عواطف مثبت 

نشان دادند که  )2018Eshaghi, & Nikrahan ,(افزایش نمرات شادی زنان مؤثر است. اسحاقی و نیکراهان 
 یزندگبه  دی، امیاز زندگ تینمرات سالمت روان، رضا نیانگیمموجب افزایش  یرسکیوبومیل یآموزش شادمان

 .شده استنسبت به گروه کنترل  شیسالمندان در گروه آزما یو شاد

فرد را در جهت سالمت  اسالمیسبک زندگی برخورداری از  کرد کهدر تبیین این یافته باید بیان 
نیت،  ی خود در تمام ابعاد وجود انسان اثرگذار است وها آموزهچرا که اسالم با  دهد یمروان قرار  روح و

با هدف قرار دادن اصالح  ی اسالمها . آموزهدهد یمرا به سمت درستی و راستی سوق شناخت و عواطف 
سالمت و اخالق، پیروان ، خانواده، مالیاجتماعی، عبادی، باورها،  زندگی انسان اعم ازجوانب مختلف 

در هر یک از این ابعاد و کل مجموعه  توانند یمخود را در خصوص رفتارها و افکارشان و اثراتی که 
 عنوان ت بهو این فرایند، مسیر دستیابی به سعاد سازند یمها داشته باشد، آگاه  زندگی دنیوی و اخروی آن

از نظر اسالم  سعادت. سازد یمتسهیل  کند یبرای رسیدن به کمال آن را دنبال م با ارادة خود فردخیری که هر 
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بر اساس خیر شکل خود را از یک سو روند زندگی  افراد کهوقتی بنابراین  است و خیر و سرور دربردارنده
و حتی در  دهند یمنسبت به مسائل زندگی واکنش نشان خرسندی و سرور حالت و از سوی دیگر با  دهند یم

سعادت و  ،کنند یمو پایداری و انگیزه خود را حفظ  دهند ینمبرخورد با مصائب نیز امید و توکل خود را از دست 
 از امور . همچنین دین اسالم با تأکید بر رضامندی در مقابل امور مختلف زندگی اعمگردد یشادکامی حاصل م

 افراد را بهدر مقابل امور خوشایند،  و سپاسگزاری شکرو  صبر در مقابل امور ناخوشایندو  ناخوشایند خوشایند و
در نتیجه پیروی از دستورات  .(Pasandideh, 2013) کند یمهدایت  رضایت از زندگیو احساس رضامندی 

بر اساس خیر و توسط خداوند تنظیم که تمام امور زندگی  آورد یفرد به این واقعیت ایمان مالهی است که 
. دین اسالم دینی شود یدر او ایجاد مو شادکامی شده است، به این ترتیب احساس رضایت از زندگی 

است که به پیروان خود اصول اساسی از جمله صبر، تحمل، شکرگذاری، قدردانی، گذشت، بخشش، 
معتقد به اصول اخالقی و و بنابراین فردی که مقید و  دهد یمعطوفت و راستی و درستی را آموزش 

ی آن برخوردار ها یسختاز دیدگاهی منعطف و سازگارانه نسبت به زندگی و است،  دین اسالم مذهبی
در دین . بنابراین کند یماست و این به حفظ احساس شادی و خرسندی وی تحت هر شرایطی کمک 

مذهبی  های نگرشسالم، فرهیخته، برونگرا، دارای روابط دوستانه باثبات و افرادی  شادکاماسالم، افراد 
توانند  ابعاد مختلف زندگی می و با پیروی از دستورات دین اسالم و رعایت اصول آن درمحکمی هستند 

  بر عمق و غنای این شادی و شادکامی بیفزایند و سطح سالمت روان خود را تقویت بخشند.
 ها یابیارزش این آید، یم دست به شان یزندگو  خود از افراد ارزشیابی اساس بر شادکامی میزان

 صورت زندگی از خشنودی مورد در که ییها قضاوت مانند باشد؛ داشته شناختی است جنبه ممکن

 ظاهر رویدادهای زندگی به واکنش در که است هیجاناتی و خلق که شامل عاطفی جنبه یا و گیرند یم

عمیقی برخوردار هستند، دارای شادکام  زوجینی که بر اساس عمل به فرامین الهی از احساس .شود یم
 العاتدر پردازش اطّینی نسبت به محیط پیرامون خود ظاهر شوند و ب واقعاین قابلیت درونی هستند تا با 

 و امیدواری  پردازش و تفسیر کنند که به خوشحالی یا گونه اطالعات را به منفی نشوند وسوگیری  دچار
روابط بینی و مثبت اندیشی و نگرش مثبت دارای پیامدهای مثبتی همچون  انجامد. خوش یها م آنبیشتر 

هدفمند بودن زندگی، رشد شخصی، دوست داشتن یکدیگر و طبیعت از اجزای شادکامی  ،انمثبت با دیگر
با همراه تواند در نهایت به تقویت نشاط ذهنی و عواطف مثبت در زوجین منجر شود.  یمکه  هستند

ت در زوجین بیشتر بمث عواطف در زندگی، بر اساس آموزش مباحث اسالمی و دینی افزایش شادکامی
غیرقابل  پدیدهعنوان یک  مشکالت را بهی اسالمی، ها آموزهزوجین بر اساس  هک شود یباعث مشده و 

تعبیر و  گونه نیاصورت وجود  در کنند و ارزیابی عنوان فرصتی برای رشد و تحول اجتناب و مثبت به
ات مثبت اط متقابل مناسب که ریشه در هیجانارتب با توانند یمتفسیر از وقایع زندگی است که زوجین 

و شادکامی و نشاط و کاهش  افزایش شادمانیبه و  کنندرا حل  بین فردی و زوجی خود دارد، مشکالت
  . (Ryan & Deci, 2008) کمک کنند خانواده خود و بار عواطف منفی

 یتر تر و سازگارانه افراد شاد به شرایط و اتفاقات به شیوه مثبت طور کلی نشان داده شده است که به
 تر از افراد ناشاد هستند و خالق تر یو دارای سطح استرس کمتر و سیستم ایمنی قو دهند یم پاسخ
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(French & Joseph, 1999).  یی که به اصول دین اسالم پایبند هستند، بنا به اعتقادات ها زوجبنابراین
و  شوند یمی زندگی با نگرشی مثبت و خوشبینانه ظاهر ها یناهمواردینی خود در مواجهه با مشکالت و 

با پذیرش قضا و قدر الهی و رضایت قلبی نسبت به آن و قدرت توکل به خداوند، بر پریشانی و ناراحتی 
 توانند یمو  کنند یم. چنین افرادی در کمال صبوری و متانت با مسائل زندگی مقابله کنند یمخود غلبه 

و بلند مدت، به راحتی به سازگاری الزم با شرایط دست پیدا کنند و این به  بدون تجربه استرس شدید
ی احساس ها راهیکی از  از نقطه نظر اسالم .هاست یسختحتّی در  ها آنمعنای دوام شادی و نشاط در 

را به وسیله تالش هوشمندانه از راه  خودشادی  توانند یمشادمانی، قدردانی و شکر نعمت است و افراد 
د. در این تحقیق نمثبت و یا انجام اعمال نیک افزایش ده یها تیها و برکات خدا، موقع رش نعمتشما
تأثیر آن در زندگی شکرگذاری و رضایت به قضا و قدر الهی و تکنیک قدردان بودن و  طور مثال به نیز

ند که این همچون کمک به دیگران تشویق شد نیکانجام کارهای  افراد به چنین آموزش داده شد و هم
موجب  تواند یممعنا یافتن زندگی و احساس داشتن یک زندگی هدفمند شد که در نهایت  خود موجب

در زنان متأهل تحت مطالعه شده باشد. در برنامه آموزش افزایش شادی و باال رفتن کیفیت زندگی 
ی قرآنی و دینی به زنان تحت مطالعه ها آموزهشادکامی اسالمی در مطالعه حاضر تالش شد تا بر اساس 

و امور دشوار با ایمان به قدرت و حکمت خداوند و اینکه  ها یسختآموزش داده شود تا در برخورد با 
به خداوند در خود را و توکل  کمک شود تا امید ها آنبه  ،باشد یمخداوند در همه احوال به یاد بندگانش 

و امید به زندگی بر اساس ایمان  قلبی رضایت دهند و به زایشاف ها یسختو هنگام مواجهه با مشکالت 
زنان تحت مطالعه در این تحقیق، یاد گرفتند با دیدی مثبت با  .دست پیدا کنندبه خداوند و تقدیر الهی 

 ی وها رفع تعارض ،با همسر افزایش صمیمیتها در  آن به اندیشی مثبت این ووقایع زندگی برخورد کنند 
تر و  به شرایط و اتفاقات به شیوه مثبتها موفق شدند تا  گی کمک کرد و در نهایت آنرضایت از زند

 و نشاط و عواطف مثبت بیشتری تجربه کنند. پاسخ دهند یتر سازگارانه

 

 یریگ جهینت
تأثر مثبت و  یاسالم یآموزش شادکام ی برنامهطبق نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 

یی و کاهش عواطف منفی دارد. زناشو یها و عواطف مثبت زنان با تعارض نشاط ذهنیمعناداری بر بهبود 
بر اساس نتایج حاصل از  توان یمدارای تبعات منفی بسیاری باشد و  تواند یمخود  زناشویی یها تعارض

و  نشاط ذهنی این مطالعه، به طراحی مداخالتی مبتنی بر آموزش شادکامی اسالمی به منظور تقویت
مطالعه حاضر این بود که این  های یتمحدوداز  زنان با تعارض زناشویی پرداخت. ف مثبت درعواط

انجام شد و بنابراین شرق شهر تهران جنوب به مراکز مشاوره  کننده مراجعهمطالعه بر روی زنان متأهل 
تا مطالعاتی مشابه با در نظر گرفتن جمعیت  شود یمبنابراین، پیشنهاد  در تعمیم نتایج باید احتیاط شود.

 به نتایج معتبرتر صورت پذیرد. یابی دستبرای  تر یعوس
 

 سپاسگزاری
 کـه زمینـه   در پـژوهش   کننده شرکتزنان  از تمامی دانند یمحاضر بر خود الزم  ی مقالهنویسندگان  
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 .و قدردانی نمایندر کتشانجام پژوهش را فراهم آوردند، 
 

 منافعتعارض 
 وجود ندارد.تضاد منافع  گونه چیهنویسندگان  بین

 

 حمایت مالی
 فرآیند طول در ها هزینه لیهک وننموده  دریافت مالی حمایت ینهاد و مؤسسه هیچ از پژوهش این

 .است بوده پژوهشگر عهده بر پژوهش یاجرا
 

 سهم نویسندگان

پژوهش،  راهنمایی ،نویسنده دوم )نویسنده مسئول( نگارش اولیه مقاله،اقدامات اجرایی و  ،اول نویسنده
مشاور  و چهارم، سوم نویسندهنهایی مقاله و  نسخه بازبینیو  اولیه نویس پیش تهیه، طراحی چارچوب کلی
 . اند داشتهمقاله را به عهده  نهایی نسخه اولیه و بازبینی نویس پیش تهیه ها، پژوهش، تحلیل داده
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