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 چکيده

 زنان در زندگی به امید و شادکامی بر اسالمی زندگی سبک آموزش تاثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش

 آزمون پس آزمون، پیش نوع از آزمایشی نیمه پژوهش این. است گرفته صورت یزد شهرستان دار خانه

 عدادت داوطلبانه صورت به که بود یزد شهرستان دار خانه زنان تمام شامل آماری جامعه و کنترل گروه با

 و آزمایش گروه در نفر 42 تصادفی صورت به و نمودند آمادگی اعالم پژوهش در حضور برای نفر 24

 یاسالم زندگی سبک آموزش مورد ساعته، یک ی جلسه هشت در آزمایش گروه. شدند گماشته کنترل

 زندگی به امید و( 4002) آکسفورد شادکامی پرسشنامه دو از اطالعات آوری جمع منظور به. گرفت قرار

 آماری های روش و spss افزار نرم از استفاده با پژوهش این های یافته. گردید استفاده( 4002) اشنایدر

 داد نشان نتایج. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد ،(مانکووا) کوواریانس تحلیل استنباطی و آمار توصیفی

 %12 و( P<0/0005) دارد وجود معناداری تفاوت وابسته متغیرهای در کنترل و آزمایش گروه بین

 حلیلت آزمون همچنین.شود می تبیین اسالمی زندگی سبک آموزش توسط وابسته متغیرهای واریانس

 داریمعنا تفاوت وکنترل آزمایش گروه بین متغیر دو در که دهد می نشان نیز متغیره تک کوواریانس

 هک است یافته افزایش چشمگیری نحو به آزمایش گروه شادکامی و زندگی به امید میزان و دارد؛ وجود

 .باشد می شادکامی و زندگی به امید بر زندگی سبک آموزش اثربخشی از حاکی

 .دار خانه زندگی، زنان به شادکامی، امید اسالمی، زندگی سبک :واژگان کليدي
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 4، محمد شمسيان3، ليال دباشی2، فریبا حيدري1عارفه صحراگرد

 .کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 2
 .کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران 4
 .ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانکارشناسی  3
 .کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 محمد شمسيان

 اميد و شادکامی بر اسالمی زندگی سبک آموزش اثربخشی

 یزد شهرستان دار خانه زنان در زندگی به

 21/2/2311 تاریخ دریافت:

 1/7/2311 پذیرش:تاریخ 
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 مقدمه
یک علم مداوای بیماران روانی تبدیل شده بود. حال آنکه روانشناسی صرفاً علم پرداختن به از جنگ جهانی دوم، روانشناسی به 

پردازد، به سالمتی و ارتقای کیفیت زندگی افراد نیز توجه کند)سلیگمن ها میهای روانی نیست و باید به همان اندازه که به درمان بیماریبیماری

های اخیر رویکردی نوین در حوزه روانشناسی گسترش یافته است که از آن به عنوان ر سال(. در این راستا د22-2، 4000، 2و سیکنزنت

شود. روانشناسی مثبت رویکردی نوین در حوزه روانشناسی است که تمرکز و تاکید آن بر پیشگیری است. در این یاد می 4روانشناسی مثبت

تفنگچی،  )تفنگچی وگیرندو شادکامی بیش از سایر متغیر ها مورد توجه قرار می هایی نظیر امید به زندگی، خوش بینی، تاب آوریحوزه متغییر

2313.) 
ه البته ک) مردان متفاوت از یزیولوژیکیف یهاتیقابل و خود یویژه یو اجتماع یو جایگاه فرهنگ تیموقع لیقشر زنان بدل انیاین م در

ط با مرتب گروه هایسایر نسبت به یاز شرایط متفاوت (هست زیحاکم بر جامعه ن یاشهیکل یاز آن متأثر از ساختارها و الگوها یابخش عمده

 ضمن جوامع، حاکم در یها و باورها و سنت ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یشرایط فرهنگسبک زندگی،  رسدیاین قشر برخوردارند. در واقع بنظر م

 زینامید به زندگی آنان را  شرایط دهد،ینسبت به مردان افزایش م یو هم اجتماع یاین قشر را هم به لحاظ فرد یپذیر بیاینکه شرایط آس

 -22، 2314دار که بیشتر در معرض ناامیدی هستند)سفیری و خادم، ، به خصوص زنان خانهسازدیروبرو م تریبا مسائل، مشکالت و موانع جد

 زه،یبه انسان انگ زندگیبه  دیام(. 12 -21، 2311ی کند)مقتدر، هایی است که فرد انتظار دارد زندگ(. منظور از امید به زندگی تعداد سال71

 به دورة بعدی پشت سر دنید رسیهمراه است. او هر دوره از عمر خود را به ام دیبا ام انسانی زندگ یهدهد. لحظه لحظیو نشاط م یشاداب

به آن اهداف  دنیبرای رس ییکارهاه را. 4کنند؛ یم نیی. اهداف خود را تع2آن افراد:  یاست که ط ندییفرا دیام ،3ردیناشگذارد. از نظر ایم

(. از 21-2، 2310و همکاران،  یمیکنند)ابراهیحفظ م ریو در طول مس جادیا را راه کارها نیالزم برای به اجرا درآوردن ا زةی. انگ3سازند؛ یم

ه است ک یشناخت یندآیظاهر شود، بلکه فر یو مبهم زندگ کیکه تنها در لحظات تار ستیمنفعل ن جانیه کی دی(، ام2112) دریناشنظر ا

باشد که یم یو عاطف یشناخت ۀدارای دو مؤلف دی(، ام2111) 2کنند. به اعتقاد استاتسیرا دنبال م شیآن، فعاالنه اهداف خو قیافراد از طر

 (.221-233، 2312فاطمی و همکاران، باشد) یکنندة سالمت روان ینیب شیتواند پیآن، م یعاطف ۀمؤلف

کننده مناسبی برای امیدواری و امید به زندگی بینیهای آن پیشها نشان می دهند که سبک زندگی اسالمی و شاخصهپژوهش

 اشینیعدر فرهنگ  خود ادییهای بنافتن ارزشیتجسم تالش انسان است برای  ی( معتقد است: سبک زندگ2101) ملیزهستند)همان، (. 

که  ازآنجا،(. 2314،یانی)کاوندیگزیای را برمهای رفتاریشکل انسان برای معنای مورد نظر خود، گر،ی. به سخن دگرانیو شناساندن آن به د

در  های الزمیآگاه حاکم بر روح و روان آنهاست، کسب یهای اعتقادی و ارزشلحاظ نظری، برآمده از آموزه به هر فرد و جامعه، یسبک زندگ

های ی(. بخصوص در عصر حاضر، که کاست24-37، 2314 ،یضی)ف ن دو مقوله، ضروری استیو تعامل ا ینیو باورهای د یخصوص سبک زندگ

از  ن،یبرآمده از د یسبک زندگ ن،ی(. بنابرا204 -13، 2313و همکاران،  یشده است )افشان روشن و مادی بر همگان ینیردیغ یسبک زندگ

  رود.یافراد به شمار م یدر زندگ رگذاریتأث و های مهمسبک

 ای خانواده ظهور نسبت همان به و خانواده اعضای شکوفایی و رشد در مهمّی نقش خانواده، فعال اعضای عنوان به از طرف دیگر زنان،

از  ،کنندروزانه را در منزل سپری میدار به دلیل اینکه بیشتر ساعات  خانه زنان و بویژه زنان نشاط و شادکامی لذا. دارند  اجتماع در موفق

مانند )یکل قضاوت را به صورت شانیتوانند زندگاشاره دارد. افراد می شانیافراد از زندگ شادکامی، به ارزیابیباشد. اهمیت واالیی برخوردار می

ساسات یا اح (لییتحص ازدواج یا کار، عملکردمانند )شانیخاص زندگ هایطهیاز ح ارزیابی یا به صورت (رضامندی از زندگی یا احساس خرسندی

طوح و س شودمی فردی ناشی اتیهای مثبت تجربخوشایند، که از ارزیابی جاناتیه)است خود در رابطه با آنچه برایشان رخ داده ریاخ جانییه

و همکاران،  2)دیویدیابی قرار دهند، مورد بررسی و ارز(شودفردی ناشی می اتیتجرب های منفیاحساسات ناخوشایند که از ارزیابی نیپای

4023.) 

 ایم؛هگفت سخن حال زمان در مثبت هیجان از صورت این در که است شادی یکی: کاربرد به معنا دو به توانمی را انگلیسی در شادی واژه

 در آنچه که است مترادف زندگی از رضایت و خشنودی با شادکامی اخیر، معنای این در که است سعادتمندی و شادکامی آن، دوم معنای اما

 نهیپژوهش در زم نیتررسد گستردهیبه نظر م(. 43-22، 4000، 1باشد)بوسآن می   معنای دوم شود،می بحث آن از گرامثبت شناسیروان

                                                           
1- Seligman & Csikszentmihali 
2- Positive Psychology 
3- Snyder 
4- Staats 
5- David 
6- Buss 
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گزارش نموده  «یشاد یروان شناس»با عنوان  یرا در کتاب شیحاصل پژوهش ها یانجام گرفته باشد. و 7لیتوسط آرگا یشناختروان یشادکام

 ترشی. اما واضح است که باست زیمبهم و اسرارآم ،یشود که مفهوم شادکامیگفته م ی: گاهسدینویم یشادکام یدرباره معنا لیاست. آرگا

عبارت است از:  یسوال شده، پاسخ دادند که شادکام یها که از مردم  درباره شادکامیابینهی. در زمستیچ یدانند شادکامیم یمردم به خوب

است که عالوه بر  عتقدم یخود. البته و یبودن از زندگ یعبارت است از: راض ایمثبت،  یهاجانیه گرید ایو سرور  یبودن در حالت خوشحال

عواطف  گرید ایو اضطراب  یوجود دارد که عبارت است از: فقدان افسردگ زین یجزء سوم ت،یعواطف مثبت و رضا یعنیدو جزء،  نیا

 (.4003،  لی)آرگایمنف

زندگی افراد تلقی  تیفیای از کهدرج شود وتعریف می ای از عواطف و ارزیابی شناختی از زندگیشادکامی که به عنوان مجموعه

زندگی اشاره کرد.  سبک توان بهشادکامی افراد نقش دارند که از آن جمله می زانیمختلفی بر م . عوامل(4001و همکاران،  1)دینرگرددمی

ژاد، ن فرهنگ، شود که در واقع متأثر ازریزی میکرده و زیربنای آن در خانواده پی انتخاب سبک زندگی روشی است که فرد در طول زندگی

ها  زشپژوهشگران حوزه سبک زندگی، ار نی. اول(4003و همکاران،  1)فیپسباشدمی اقتصادی و اجتماعی، اعتقادات و باورها تیمذهب، وضع

برای درک  هفیترین وظهای فردی، اصلیارزش ساختار داشتند که شناخت دیدانستند و تأکسبک زندگی می رییگشکل منبع ترینرا اصلی

داند که از تعامل قابل تعریف رفتاری می سازمان بهداشت جهانی، سبک زندگی را الگوهای مشخص و،(. 2314)فاضلی، است سبک زندگی افراد

. نقش رفتارهای بهداشتی فردی شودمی اقتصادی حاصل -اجتماعی هایتیو موقع طییشرایط مح اجتماعی، های شخصی، روابطویژگی نیب

)اسدی و همکاران، شناسایی شده است ناشی از آنها به خوبی ریو مرگ و م هامارییابتال به ب زانیم کاهش ورزش و تغذیه مناسب در رینظ

2312 ،33-31.) 

 کارهایی در جهت افزایشی آرمانی، بررسی و ارائه راهگیری جامعهبدیل و غیر قابل انکار زنان در اجتماع و شکلبه نقش بیلذا با توجه 

اشاره  انیجیهپردازان عمدتاً به دو مؤلفه شناختی و مفهوم شادی، نظریه لیدر تحلباشد. امید به زندگی و شادکامی آنها بسیار حائز اهمیت می

بعی و خندیدن، شوخ ط ریبر حاالتی نظ شتریب جانییمؤلفه ه وو امید به آن  داللت بر رضایت از زندگی شتریمؤلفه شناختی باند؛ داشته

 هیژو به و لهیا نیااد افهدا از حقیقی ورسر دیجاا و کامیدشا به نسید)همان(. ر مثبت و منفی، داللت دارد جاناتیه نیب تعادل نیهمچن

 یمیدانا و سستی ،کسالت هرگونه  و باشد میدا و شتال ط،نشا و رشو از رسرشا که ستا ایجامعهی یزرپایه لنباد به مسالا .ستا دهبو مسالا

رسد امید به زندگی و شادکامی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهمترین آن (. لذا به نظر می2310مقیمی حاجی، ید)دابز او از را

رسد آموزش سبک زندگی و بخصوص سبک زندگی اسالمی بتواند تاثیر بسزایی بر بهبود این دو ظر میباشد. بنابراین به نسبک زندگی می

 متغیر در زنان خانه دار داشته باشد. 

. بنابراین، چگونگی تعامل های اشخاص و آحاد مردم در هرجامعه داردسبک زندگی داللت بر ماهیت و محتوای روابط، تعامالت و کنش

کند. م میروی انسان ترسیها در زندگی روزانه نشان دهنده سبک زندگی انسان است و مسیر نسبتاً ثابتی را برای زندگی پیشرفتارها و نگرش

های شناختی و رفتاری انسان را به بهترین شکل در نظر بگیرد و از برای یافتن بهترین نوع سبک زندگی، الگویی الزم است که همه ی مولفه

ای مسلم علمی مخالف نباشد و همچنین دنیا و آخرت را در کنار هم ببیند و از هیچ یک از ابعاد مادی و معنوی انسان هطرف دیگر با یافته

در روانشناسی ابتدا « سبک زندگی»(. مفهوم 22 -47، 2310توان ادعا کرد که سبک زندگی اسالمی این گونه است )کاویانی، غافل نشود. می

نگاهی ارزشی و تجویزی هم به  فی،یبر نگاه توص عالوه شناسان،از روان ارییآدلر بر خالف بسمطرح شد. و پیروانش  20توسط آلفرد آدلر

د چن م،ینام می« آموزش سبک زندگی اسالمی»و « رویکرد اسالمی» شناسی، با آنچه ما آن راآنچه رویکرد آدلر به روان شناسی داشت.روان

. 1 خالق؛ . خود2. جهت یابی فردی؛ 2. غایت گرایی؛ 3. کل نگری؛ 4 ها؛ ارزش . توجه به2از: ها عبارتند  مشابهت دارد؛ بعضی از مشابهت

. 22 و درمان؛ شناسیبیآس ارهایی. مع20 اری؛یاولویت دادن به هش .1برتری؛  . تالش برای1اجتماعی؛  دانی. نظریه م7جبرگرایی مالیم؛ 

. 2وجود دارد. مثل:  زیهایی نها و برتری، تفاوتو آموزش آن زندگی سبک، در اسالم. کارکردهای سبک زندگی. اما 24 ری؛یشگیبر پ دیتأک

های . تعداد و جایگاه نگرش2کهتری و مهتری؛  احساس ارهایی. مع3. تعریف کهتری و مهتری واقعی؛ 4 نی؛یتوجه به دوره جن عدم توجه و

به نگرش  حی. عدم توجه کافی و صح7زندگی؛  سبک رییگاراده در شکل . جایگاه1. مبتنی بودن و نبودن بر دین؛ 2 زندگی؛ کلی حاکم بر

 )همان(.عمل کردن به سبک زندگی تیفی. ک1معنویت؛ 

ود شهای متعدد به آن نگاه می الملل که از زاویه نیانسانی در سطح بعنوانی است شناخته شده در اکثر علوم « زندگی اسالمی»سبک 

سبک زندگی اسالمی، از جهتی با آموزش آن مرتبط است.  ابعاد سبک زندگی اسالمی، با تمام زندگی افراد و. ردیگ مطالعه قرار می مورد و

                                                           
7- Argyle 
8 -Diener 
9- Phipps 
10- Alfred Adler 
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ت، بحث از سبک زندگی مطرح اس زین نی،یالب ناسی، مدیریت، علوم پزشکی و روانشناسیش متفاوت است. در جامعه زندگی های دیگر سبک

. اما سبک زندگی اسالمی، از آن کنندنمی برقرار میها و عواطف ارتباط مستقزند و با شناختپرداخاص می رفتاری اما در این قلمروها فقط به

بخواهد مبنای اسالمی داشته باشد، باید  که ها باشد. بر این اساس، هر رفتاریارتباط با عواطف و شناخت بی تواندنمی جهت که اسالمی است،

شناختی و علوم پزشکی جامعه شناختی،روان نه خود قرار دهد. در سبک زندگی از دیدگاهاسالمی را پشتوا عواطف هایی از شناخت وحداقل

توجه د بیتوانزندگی اسالمی، نمی سبک شود.ها و عواطف آنان محسوب نمیافراد، شناخت تییک، ن چیدر ه اما شود،تنها به رفتار نگریسته می

اران، شود)کجباف و همکنمی خود نداشته باشد، رفتار اسالمی محسوب یهند و معاد را پشتوانبه خداو اعتقاد که اگر باشد، مانند نماز هاتیبه ن

2310 ،12- 72.) 

های مختلفی در سراسر جهان صورت گرفته در رابطه با آموزش سبک زندگی اسالمی و تاثیر آن بر شادکامی و امید به زندگی پژوهش

 یاز زندگ تیدر رضا یشادکام بای اسالم یرابطه سبک زندگ»در پژوهش خود تحت عنوان ( 2312است. به عنوان مثال کجباف و همکاران )

مکاران فاطمی و ه مثبت و معناداری دارند. یهمبستگی اسالم یبا سبک زندگ یشادکامبه این نتیجه رسیدند که « شهر اصفهان انیدانشجو

 یندگزبه این نتیجه رسیدند که « در نوجوانان دوارییو ام یبا همدل یاسالم یسبک زندگ ۀرابط یبررس»( در پژوهش خود تحت عنوان 2312)

( در پژوهش خود به بررسی رابطه ابعاد سبک 2312. اسدی و همکاران )کند تقویترا در نوجوانان  دوارییو ام یهمدل زانیتوانند میم یاسالم

. حاجیان داری وجود داردبعاد سبک زندگی و شادکامی رابطه معنیزندگی و شادکامی در دانشجویان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین ا

دار شهر اصفهان پرداخت و به این نتیجه ( در پژوهش خود به بررسی اثر معنادرمانی بر افزایش شادکامی و امید به زندگی زنان خانه2312)

( در 2312است. همتی راد و همکاران ) دار موثرزنان خانه ینیز امید به زندگ و آن یهاو مؤلفه یشاد بر افزایش یآموزش معنادرمانرسید که 

 انیم پرداختند و به این نتیجه رسیدند که جوانان یسالمت روان زانیبر م یاسالم یآموزش سبک زندگ یاثربخش پژوهش خود به بررسی

( در پژوهش خود به بررسی رابطه 2313ی و کاظمی زاده )چنار وجود دارد. هجوانان، رابط یِو سالمت روان یاسالم یآموزش سبک زندگ

فنگچی داری وجود دارد. تفنگچی و تسالمت معنوی و سبک زندگی اسالمی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین این دو متغیر رابطه معنی

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که  اردنهاخ واغل ش لهان متانز نادکامی در بیو شری آوارتباط تاب( در پژوهش خود به بررسی 2313)

( در پژوهش خود به بررسی تاثیر آموزش 2314داری وجود دارد. رضایی و همکاران)دار رابطه معنیآوری زنان شاغل و خانهبین شادکامی و تاب

 د که آموزش سبک زندگی اسالمی برسبک زندگی اسالم محور بر صمیمیت و رضایت از زندگی زوجین پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدن

های مذهبی رابطه بین مولفه( در پژوهش خود به بررسی 2312گذارد. قهرمانی و نادی)داری میصمیمت و رضایت از زندگی زوجین تاثیر معنی

طه معناداری راب ا امید به آیندههای بهزیستی وجودی بمولفهپرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین معنوی با سالمت روان و امید به آینده  -

 وجود دارد. 

( در پژوهش خود به بررسی رابطه امید با سبک و کیفیت زندگی پرداخت و به این نتیجه رسید که بین سبک زندگی و 4022) 22بورث

سبک زندگی و  شادکامی، بین که رسیدند این نتیجه به خود پژوهش در ،( 4020) همکاران و 24داری وجود دارد. بورنامیدواری رابطع معنی

کشور جهان صورت  71پژوهشی در زمینه رابطه معنویت و مذهب با امید به زندگی در  .دارد وجود معناداری مثبت رابطۀ زندگی از رضایت

 یسرمایهها ،باشد بیشتر ندگیز به میدا چه هر و هستند طتباار در جتماعیا یهاسرمایه با مذهبی دبعاپذیرفت و نتایج به دست آمده نشان داد ا

(. عقیلی و 4001، 23آکولیزست)ا بیشتر نهاآ در ندگیز  به میدا و ندهست تردشا مذهبی یهارکشو در مذهبی ادفرا و ستا بیشتر جتماعیا

 داری وجود دارد. در( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین نگرش و سبک زندگی مذهبی و شادکای رابطه معنی4001) 22کومار

، همبستگی مثبت داشته است )ساندرا و مریکاییآ و فریقاییآ نناپژوهشی دیگر، پژوهشگران نشان دادند که معنویت با امید به زندگی در ز

 بطهرا که ستا داده ننشا انتایو مذهبی نناز در ندگیز به میدا انمیز یمینهز در هشوپژ نتایج(. همچنین 227 -233، 4003، 22هوگی

 (.22-2، 4000زندگی وجود دارد)سلیگمن،  به میدا و مذهب بین داریمعنا و مثبت

ا های اجرگیری الزم است، اول، باید و نبایدهای مورد قبول در زندگی و دوم، شیوهبرای داشتن یک سبک زندگی مطلوب، دونوع جهت

های عملی است و این مسایل، هر بر ارزش گیری دوم مبتنیگیری اول به طور غالب ارزشی و اخالقی و جهتو به عینیت رساندن آن. جهت

کنند اسالم پاسخگوی ها است که علمای اسالم ادعا می(. در واقع قرن20-2، 2314دو در سبک زندگی اسالمی دیده شده است)شریعتی، 

انی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار های بشر در تمام ابعاد زندگی است. لذا با توجه به نقش مهم زن در خانواده و اجتماع توجه به سالمت رونیاز

 تشئونا هعمد در مذهب است ومذهبی  ای جامعه انیرا جامعه که نجاآ است. دین مبین اسالم هم به این موضوع تاکید اساسی نموده است. از

                                                           
11- Burt 
12- Bourne 
13 -Okuliez 
14 -Aghili .M, Kumar 
15- Saundra and Hughey 
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ت. سا رداربرخو دییاز همیتا از و شادکامیندگی ز به میدا نچو مفاهیمی با مذهب بطهرا ینابنابر دارد ذنفوو بخصوص زنان  دممر ندگیز

ذار است دار تاثیرگباشد که آیا آموزش سبک زندگی اسالمی بر شادکامی و امید به زندگی زنان خانهبنابراین سوال اصلی این پژوهش این می

 شوند:یا خیر؛ در این راستا فرضیات این پژوهش به صورت زیر مطرح می

 دار موثر است؟امی زنان خانهآموزش سبک زندگی اسالمی بر میزان شادک  -2

 آموزش سبک زندگی اسالمی بر میزان امید به زندگی زنان خانه دار موثر است؟ -4

 

 روش
ی ی اثربخشپژوهش حاضر که به منظور مطالعه. باشدمی پیمایشی روش نظر از و کاربردی نوع از ماهیت و هدف به توجه با پژوهش این

شادکامی و امید به زندگی صورت گرفت از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و با در نظر گرفتن آموزش سبک زندگی اسالمی بر 

دار که با کانون های خانهنفر از خانم 24باشد، دار استان یزد میباشد. در این پژوهش که جامعه هدف آن تمام زنان خانهگروه کنترل می

ی نفره 42رت داوطلبانه برای شرکت در طرح اعالم آمادگی نمودند و با گمارش تصادفی به دو گروه فرهنگی مساجد در ارتباط بودند به صو

آزمون به عمل آمده و بعد از آن گروه آزمایش در هشت جلسه یک ساعته، مورد آموزش آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از هر دو گروه پیش

آوری اطالعات از دو پرسشنامه شادکامی ه پس آزمون به عمل آمد. به منظور جمعسبک زندگی اسالمی قرار گرفتند و سپس از هر دو گرو

 ( استفاده گردید.4002) 27( و امید به زندگی اشنایدر4002) 21آکسفورد

 

 ابزار پژوهش
ترتیب و به  لیکرت روش به آن گذارینمره روش و باشدمی گزاره 41شامل  پرسشنامه این الف( پرسشنامه ي شادکامی آکسفورد :

 از آن دامنه که دهدمی تشکیل را مقیاس کل نمره هایگزاره نمرات جمع و شودمی گزاری( نمره3، کامال موافقم 0)کامال مخالفم  3تا  0از 

 هگرو برای درونی ضریب همسانی مورد، استفاده گردید، 202ای متشکل از ( در نمونه2317باال ) نور و پورعلی پژوهش است. در 17تا  صفر

ی زمانی سه هفته در یک و ضریب بازآزمایی با فاصله 71/0هفته  7و اعتبار بازآزمایی بعد از  10/0و  12/0با  برابر ترتیب به زنان و مردان

 به دست آمد. 71/0نفری  42نمونه 

سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد  24این پرسشنامه دارای  ب( پرسشنامه ي اميد به زندگی اشنایدر :

باشد اما این امتیاز را دارا می 2امتیاز و کامال مخالفم  2ای بوده که کامال موافقم گزینه 2گذاری آن بر اساس طیف لیکرت باشد. شیوه نمرهمی

باشد. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک معکوس می 22و  7، 3گذاری در مورد سواالت شماره شیوه نمره

(. 4004سواالت را با هم محاسبه نمائید. امتیازات باالتر، نشان دهنده امید به زندگی بیشتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس )اشنایدر، 

 گرفته قرار تایید و بررسی مورد معلم تربیت و مشهد دانشگاه آزمایشی مطالعه و مدیریت رشته استادان توسط این پرسشنامه پایایی و روایی

 .اندبدست آورده 71/0تا  72/0 کل آزمون را درونی همسانی (4002) 21ونگروس و برایانت (.2312 است)کریمیان،

متغیر مستقل در این پژوهش آموزش سبک زندگی اسالمی بود که با استفاده از آیات، روایات،  ج( آموزش سبک زندگی اسالمی :

بندی و تجزیه و تحلیل و با راهنمایی آوری، دستهتحلیلی جمع -های معتبر اسالمی در این زمینه به روش توصیفیمنابع، کتب و نرم افزار

وین شد. سپس بعد از اصالحات و تایید نهایی با راهنمایی و نظارت اساتید، توسط اساتید متخصص به صورت هشت جلسه آموزشی تنطیم و تد

 ( ارائه شده است.2پژوهشگر این پژوهش اجرا شد. سرفصل محتوای جلسات آموزش سبک زندگی اسالمی برای زنان خانه دارد در جدول )

 

 یافته هاي پژوهش
ی بر شادکامی و امید به زندگی در زنان خانه دار شهرستان یزد است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی اسالم

های آماری توصیفی و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس)مانکووا(، مورد تجزیه و تحلیل و روش spssهای پژوهش، با استفاده از نرم افزار فرضیه

بوط به متغیرهای پژوهش )مقادیر میانگین، انحراف استاندارد و های توصیفی مر( یافته2شود)جدول قرار گرفت. همانطور که مالحظه می

 آزمون نشان داده شده است.آزمون و پسخطای استاندارد( به تفکیک گروه آزمایش و کنترل در پیش

 

                                                           
16- Oxford Happiness Questionnaire 
17- Snyder Hope scale 
18- Bryant & Cvengros 
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 پژوهش متغيرهاي توصيفی هاي¬یافته: 1 جدول

 

 ميانگينخطاي استاندارد  انحراف استاندارد ميانگين گروه تعداد متغير مرحله اجرا

 پیش آزمون

اميد به 

 زندگی

 22/0 23/4 20/22 آزمایش 42

 21/0 22/4 2/20 کنترل 42

 شادکامی
 14/2 12/1 20/31 آزمایش 42

 31/2 44/1 71/24 کنترل 42

 پس آزمون

اميد به 

 زندگی

 27/0 22/4 20/21 آزمایش 42

 22/0 2/4 41/20 کنترل 42

 شادکامی
 72/4 24/24 71/27 آزمایش 42

 41/2 14/2 31/24 کنترل 42

 

ی های این آزمون مورد بررسی توصیفی، برای اجرای تحلیل کوواریانس چندمتغیره)مانکووا(، در ابتدا پیش فرضهاپس از بررسی یافته

 =P=0.013 ،F(3, 288000)باکس استفاده شد. نتایج نشان داد  Mقرار گرفت. به منظور بررسی یکسانی ماتریس کوواریانس از آزمون 

(. بنابراین شاخص پیالیی مبنای گزارش قرار P<0.05باشد)ی یکسانی ماتریس کوواریانس برقرار نمیباکس، مفروضه =M 374/22و  3.58

 داد که مفروضه(. نتایج نشان 4ی یکسانی واریانش خطا از آزمون لوین استفاده شد)جدول = پیالیی(. به منظور ارزیابی مفروضه122/0گرفت )

(. اما با توجه به اینکه حجم گروه ها با هم برابر است تخظی از این P< 0.05باشد)یکسانی واریانس خطا در مورد متغیر شادکامی برقرار نمی

 توان از نتایج این آزمون صرف نظر کرد.کند و میمفروضه آسیب جدی به نتایج آزمون وارد نمی
 

 خطا واریانس یکسانی بررسی رايب لوین آزمون نتایج: 2 جدول
 

 سطح معناداری درجه آزادی مخرج درجه آزادی صورت Fمقدار  متغیرها

 022/0 20 2 12/3 امید به زندگی

 002/0 20 2 12/23 شادکامی

 

ها به منظور مقایسه گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای مورد بررسی از تحلیل کوواریانس چند متغیره )مانکووا( پس از بررسی مفروضه

بین گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود  F(2,37)= 188.57و  P<0.0005استفاده شد. نتایج نشان داد 

ن شود. به منظور تعییمید به زندگی و شادکامی(  توسط آموزش سبک زندگی اسالمی تبیین میواریانس متغیرهای وابسته )ا %12دارد و 

ها تفاوت معناداری وجود دارد، از تحلیل کوواریانس تک متغیره )آنکووا( یک از متغیرهای امید به زندگی و شادکامی بین گروهاینکه در کدام

 (.  3استفاده شد)جدول 
 

 شادکامی و زندگی به اميد در ها گروه تفاوت بررسی براي آنکووا آزمون نتایج: 3 جدول
 

 متغیر وابسته منابع
مجموع 

 مجذورات
درجات 

 آزادی
میانگین 

 مجذورات
 مجذور اتا سطح معناداری Fمقدار 

 گروه
 112/0 000/0 23/411 201/222 2 201/222 امید به زندگی

 211/0 000/0 42/31 222/173 2 222/173 شادکامی

 

دهد که در دو متغیر بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ و میزان امید به زندگی و شادکامی گروه نتایج نشان می

 اشد.بآزمایش به نحو چشمگیری افزایش یافته است که حاکی از اثربخشی آموزش سبک زندگی اسالمی بر امید به زندگی و شادکامی می

 

 گيريبحث و نتيجه
هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش سبک زندگی اسالمی بر شادکامی و امید به زندگی زنان خانه دار شهرستان یزد است. با 

دهد که آموزش سبک زندگی اسالمی بر امید به زندگی زنان خانه دار استان یزد موثر توجه به تحلیل کوواریانس، نتایج پژوهش نشان می
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 نادی و ، قهرمانی(2313) زادهکاظمی و ، چناری(2312) ، حاجیان(2312) همکاران و فاطمی هش با نتایج پژوهشباشد. نتایح این پژومی

 ( همخوانی دارد. 4000( و سلیگمن )4003(، ساندرا و هوگی )4001(، آکولیز )4022، بورث )(2312)

ی است. به زندگ« معنی بخشی»زندگی اسالمی  سبک ه،نتیج در و دین کارکرد ترینمهم و اولین: گفت توانمی نتیجه در تببین این

 بر مؤثر عامل ترینمهم عنوان به را زندگی در معنا ( وجود2114) 42( و مازلو2174) 40فرانکل ،(2122) 21آلپورت مانند شناسان، روان برخی

 بهزیستی در عنصری اساسی زندگی، در معنا وجود که دهدمی نشان متعددی هایپژوهش هاییافته. دانندمی شناختی مثبتروان هایکنش

 و مذهب ها،استرس با سازگاری و انطباق ذهنی، و جسمی شخصیت، سالمت از گوناگونی ابعاد با وار نظانم صورت به و بوده عاطفی - روانی

 (. 271-227، 2317 جوکار، و نصیری)دارد ارتباط رفتاری اختالالت و مذهبی هایفعالیت

 احساس و زندگی معنای گیریشکل مذهبی، در تشریفات انجام و نیایش، و دعا مراقبه، همچون مذهبی، اعمال و معنوی هایمقابله

 44جیم)ددارن اساسی نقشی درگیرند، آن با افراد که مسائلی و هاپرسش از بسیاری به گوییبرای پاسخ چارچوبی ایجاد طریق از افراد، در امید

 یمعنادار اصلی امیدوارانه و امید به زندگی پیامد تفکر کرد فرض توانمی: ( معقتدند4002) 43فلدمن و اشنایدر(. 712-723، 4001 همکاران، و

 حساب به معنادار زندگی از عنصری عنوان به را امید توانو می است امید از ترگسترده ای سازه زندگی، معناداری. باشدمی زندگی در

 شناختی ایمجموعه عنوان به امیدواری و امید به زندگی، با معنوی بهزیستی یا معنویت رو، این (. از271-227، 2317 جوکار، و نصیری)آورد

 امید برای منبعی واال، و عمیق هایو هدف انگیزه ایجاد با معنویت. دارد رابطه مسیرها، و گوناگون منابع از ناشی موفقیت، بر احساس مبتنی

های الهی و با تکیه به آیات و احادیث هدف از آفرینش زن را بیان نموده و باعث افزایش به فاده از استداللکند؛ همچنین با استمی فراهم

 تظاران قابل و منطقی زیادی حد تا زندگی، به امید بر اسالمی زندگی دار آموزش سبکاثرگذاری معنی وجود بنابراین،. شودزندگی وی می

 و داوندخ پرستش انگیزة: توان گفتمی شود، گرفته نظر در متعالی قدرت یک با ارتباط و اعتقاد پیامدهای از یکی چنانچه امیدواری. است

 رستشپ هایشاخص که را مؤمنان قرآن در نیز خداوند که گونه آن. است ارتباطی بنیادی است، تعالی و تبارک معبود خواست آنچه با سازگاری

 اطمینان این فرد به قدرت بیکران، به تکیه و امید همچنین،(. 22-2، 2312 نادی، و قهرمانی)کندمی معرفی امیدوار هستند، را دارا سالمت و

 به تیجه،ن در. است تربینانهخوش و تر مثبت آینده از انتظارشان توکل، تکیه و این با افراد این. کندمی حمایت را او قوی نیروی که دهدمی را

 .بود خواهند امیدوارترآینده  به و زندگی

نتایج پژوهش همچنین نشان داد که آموزش سبک زندگی اسالمی بر شادکامی زنان خانه دار استان یزد موثر می باشد. نتایج این 

(، بورن و 2314)همکاران و ، رضایی(2312)، حاجیان(2312)همکاران و (، اسدی2312پژوهش با نتایج پژوهش کجباف و همکاران)

 همخوانی دارد. ( 4001)کومار و ( و عقیلی4020همکاران)

 رضایت رد مقدس، اماکن زیارت و بودن دینی مقررات داشتن، تابع خدا به توان گفت که توکلدر تبیین دالیل احتمالی این نتیجه می

زندگی  اسالمی انسان را از توان گفت که آموزش سبک باشد. از طرف دیگر می داشته مؤثری نقش افراد شادکامی آن به تبع و زندگی از

 دنیوی آسایش و راحتی در را خود و سعادت دارند زیادی عالقه دنیوی زیان و سود و اندوزیثروت به دنیاخواه کند. افرادخواهی نفی میدنیا

همچنین سبک زندگی اسالمی افراد را به دوری از گناه  .نسازد فراهم افراد برای را شادکامی است ممکن هاییچنین ویژگی داشتن و دانندمی

 گذاریمنت تمسخر، دروغ، غیبیت، زبانی مانند گناهان گرفتار دارند، اسراف و دیگران به رساندن آزار به میل کار،کند. افراد گنهتشویق می

 از هشد یاد هایویژگی گذاشتن اجرا با زیرا آنها دهد، کاهش را افراد شادکامی می تواند زندگی سبک در هاییچنین ویژگی داشتن. هستند

نابراین ب .گردد افراد شادی کاهش منجر به تواندمی نیز زندگی از رضایت کاهش که کرد خواهند تجربه را زندگی پایینی از رضایت کاری،گنه

گذاری و ... و دعوت به توکل، امید، منت تمسخر، دروغ، رسد آموزش سبک زندگی اسالمی با توصیه به دوری از دنیا خواهی، غیبیت،به نظر می

 همت و ... نقش بسزایی در افزیش شادکامی زنان داشته باشد. 

 المس سمت زندگی به افراد هدایت و انسان تعالی و رشد برای مناسب چهارچوبی به عنوان تواندمی اسالمی زندگی عالوه بر این سبک

 دهدمی نشان را خداوند و فرد بین یرابطه دارد که اشاره وظایفی به عبادی مؤلفه ثانی در (،22-2، 2313سلم آبادی و همکاران، )کند عمل

 نیت به فرد اما ندارند، عبادت نام رسماً که و رفتارهایی حج، و مستحبی ذکرهای قرآن، تالوت روزه، نماز، مثل عبادات مشخص، از است اعم و

 انتظار هستند، غنی زندگی اسالمی سبک از مؤلفه این در که افرادی بنابراین. (22-47، 2310کاویانی، )دهدمی انجام آن را خداوند از اطاعت

 .برخوردار باشند بیشتری روان سالمت و شادی از و کنند عمل بهتر شادی و سالمت روان مانند فردی و اجتماعی ابعاد در رودمی

 

                                                           
19- Allport 
20- Frankl 
21- Maslow 
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