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Abstract
The present study investigated the relationship between optimism and happiness and the mediating role of lifestyle. The
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چکيده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه خوشبینی و شادکامی با نقش

research method was descriptive correlation. To conduct

 روش پژوهش توصیفی از نوع.واسطهای سبک زندگی اجرا شد

the study, 155 religious students of Qom that were selected

 نفر از طالب و دانشــجویان155  بدین منظور.همبســتگی بود

through available sampling answered three instruments that
were Noori’s Islamic optical optimism questionnaire, Oxford happiness questionnaire, and Kaviani’s Islamic lifestyle

شــهر قم به روش نمونهگیری در دســترس انتخاب شدند و به
 جهات شادکامی،پرســشنامههای خوشبینی اســامی نوری

questionnaire. In data analysis, path analysis method was

 در.آکســفورد و ســبک زندگــی اســامی کاویانی پاســخ دادند

used. Findings showed that: a) There was a significant posi-

 یافتههای.تحلیل دادهها از روش تحلیل مســیر اســتفاده شــد

tive relationship between optimism and happiness b) There
was a significant positive relationship between optimism and
Islamic lifestyle c) There was a significant positive relation-

 الف) بین متغیرهای خوشبینی و شادکامی:تحقیق نشــان داد
رابطــهی مثبت معنادار وجود دارد ب) بین خوشبینی و ســبک

ship between Islamic lifestyle and happiness d) The results of

زندگی اســامی رابطهی مثبت معنادار وجود دارد ج) بین سبک

path analysis showed that optimism through Islamic lifestyle

)زندگی اســامی و شادکامی رابطهی مثبت معنادار وجود دارد د

has an effect on happiness and 0.33 of the effect of optimism
on happiness is mediated and predicted by Islamic lifestyle.
Therefore, strengthening Islamic optimism with the focus on
improving the Islamic way of life promotes happiness.
Keywords: optimism, Islamic lifestyle, happiness, positivity,
mediating role
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ﻣﻘدﻣﻪ

«شادکامي» 1يکي از مﺆلفههاي اساسي زندگي افراد و همچنين از جلوههاي برجستهي
هيجانات مثبت آدمي به شــمار ميرود که هــر کس به فراخور ﻇرفيت وجودي خود آن

را تجربه ميکند )ﮐار ،(۱۳۸۵ ،2اما تعريف شــادکامي به سادگي تجربهي آن نيست )جعﻔﺮی و
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ﻫﻤﮑاران .(۱۳۸۱ ،تعريفهاي زيادي از شادکامي ارائه شده است .طبق يک تعريف مشهور،
شادکامي عبارت از ارزشيابي مثبت فرد از خود و از زندگي است )ﺑاوس .(۲۰۰۰ ،3از اين رو

در شادکامي ،ارزشيابي افراد از زندگي و خود ميتواند جنبههاي شناختي مثل قضاوت در
مورد خشــنودي از زندگي و يا جنبههاي هيجاني از جمله خلق يا عواطف در واکنش به
رويدادهاي زندگي را در برگيرد )ﺑﺮاﺗﯽ ﺳﺪه.(۱۳۸۸ ،
شــادکامي چندين جزء اساســي را در بر ميگيرد .جزء هيجاني که فرد شادکام از نظر
خلقي شــاد و خوشحال است .جزء اجتماعي که فرد شادکام از روابط اجتماعي خوبي با
ديگران برخوردار است و ميتواند از آنها حمايت اجتماعي دريافت کند .و سرانجام جزء
شــناختي که باعث ميشود فرد شادکام اطالعات را به روش خاصي پردازش کرده ،مورد
تعبير و تفسير قرار دهد که در نهايت باعث احساس شادي و خوشبيني در وي ميگردد
)ﻧﻮرﺑاﻻ و ﻋﻠﯽﭘﻮر.(۱۳۸۷ ،
يکي از زمينهها و دالئل طرح موضوع شادکامي ،رشد روانشناسي مثبت 4است .در واقع،
با ﻇهور روانشناسي مثبت به شادکامي در سنين مختلف توجه زيادي شده است و به جاي
پرداختن به آســيبها يا اختالالت رواني به استعدادها ،تواناييها و به طور کلي ابعاد مثبت
وجود افراد نظر دارد )اﺳﺘﻮارت 5و ﻫﻤﮑاران .(۲۰۰۵ ،بر اين اســاس مارتين سليگمن (۲۰۰۰) 6پدر
1. Happiness.
2. carr.
3. Buss.
4. positive psychology.
5. Stewart, Ebmeier & Deary.
6. Martin Seligman.

روانشناســي مثبتگرا شادکامي را موضوع اصلي روانشناســي مثبتگرا دانسته است .به
همين جهت ،حجم وسيعي از پژوهشهاي نظري و تجربي در سالهاي معاصر به اين سازه
پرداختهاند )ﭼﻨﮓ و ﻓﻮرﻧﻬام.(۲۰۰۳ ،1

در مطالعاتي که در اين زمينه انجام شــده است محققان دريافتند افراد با شادکامي باال،

بيشــتر عمر ميکنند و از سبکهاي ســالم تفکر بهره ميبرند )ﺑﯿﺴﻮاس -دﯾﻨﺮ و دﯾﻦ.(۲۰۰۷ ،2
جاهودا (۱۹۵۸) 3و تايلور و براون (۱۹۸۸) 4نيز در پژوهشهاي خود به اين مطلب اشــاره
روان مثبت است )ﻻﯾﻮﺑﻮمﯿﺮﺳﮑﯽ 5و ﻫﻤﮑاران.(۲۰۰۵ ،

گستردهترين پژوهش در زمينهي شــادکامي روانشناختي را آرگيل ) (۲۰۰۱انجام داده

اســت .وي حاصل پژوهشهايش را در کتابي با عنوان روانشناسي شادي 6گزارش کرده
است .همچنين در چند ســال اخير ،بخش زيادي از پژوهشهاي مربوط به شادکامي در
نشريههاي معتبر علمي مانند «مجله مطالعات شادکامي» 7چاپ شده است.

با رويکرد اسالمي نيز تحقيقاتي در زمينه شادکامي انجام شده است .پژوهش قادريباف
) (۱۳۸۱با عنوان «مفهوم و جايگاه شــادماني در بيان قرآن و حديث» ،که نويســنده در اين
پژوهش به بررسي مفهوم شادماني ،شناسايي شادي ،انواع شادي ،جلوههاي شادي در دنيا،
توهم شادي ،زمينههاي ايجابي و سلبي و پيامدهاي شادي پرداخته ،نتيجه ميگيرد که دين
اســالم بر ايجاد زمينهها و عوامل شادماني و زدودن اندوه تأکيد ميکند و توجهي عميق
به اين نياز رواني انســان در کنار ســاير نيازها دارد .نتايج پژوهش علي محمدي و جان
بزرگي ) (۱۳۸۷نيز با عنوان «بررسي رابطه بين شادکامي با جهتگيري مذهبي و شادکامي
1. Cheng & Furnham.
2. Biswas-Diener & Diener.
3. Jahoda.
4. Taylor & Brown.
5. Lyubomirsky Sonja, Sheldon Kennon & Schkade David.
6. The Psychology of Happiness.
7. Journal of a Studies.
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روانشــناختي و افســردگي» نشان داد که بين شادکامي ديني و شــادکامي روانشناختي
رابطهي معنادار مثبت نيز وجود دارد.
در کنار عوامل متعددي که براي دستيابي به شادکامي شمرده شده است ،خوشبيني
يکي از مهمترين آنها به حساب ميآيد .خوشبيني تنها در داشتن افکاري خاص ﻏيرمنفي
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خالصه نميشود )ﻋﻠﯽمﺤﻤﺪی و ﺷﻔﯿﻊ زاده (۱۳۹۴ ،بلکه به معناي داشتن نگرش 1،افکار ،رفتار

و کرداري خوشبينانه در زندگي )آرﮔﯿﻞ (۲۰۰۸ ،2و توجه داشــتن به امور مثبت در زندگي

و نﭙرداختــن به جنبههاي منفي ميباشــد )ﮐﻮﯾﻠﯿام .(۱۳۹۰ ،3بنابراين ســه مﺆلفهي عمدهي

خوشبينــي عبارتند از الف) توجه به جنبههاي مثبت زندگي؛ اين مﺆلفه به اين امر توجه
دارد که افراد به چه جنبههايي از زندگي بيشــتر متمرکز ميشوند .ب) تفسير مشکالت و
رويدادها؛ به نوع نگاه افراد بدبين و خوشبين به مشــکالت و تفســير رويدادها بستگي
دارد و در آخــر ج) انتظار مثبت؛ افراد به دليل توجــه و همکاري با ديگران انتظار دارند
که آنها هم او را ياري دهند )ﻧﻮری .(۱۳۸۸ ،در ســوي ديگر افراد بدبين به جنبههاي منفي،
شکســتها ،بيعدالتيها ،فقدانها ،کمبودها و کجيها توجه دارند .اما افراد خوشبين به
امکانات ،فرصتها ،توانمنديها ،خوبيها ،عشــق ،محبــت و زيباييها و به خداوند به
عنوان عاليترين منبع زيباييها و خوبيها توجه دارند )ﻧﻮری .(۱۳۸۷ ،لذا استاالرد(۲۰۰۸) 4

 80مداخالت خوشبيني را بــر بهبود تواناييهاي فردي به منظور رويارويي با موقعيتهاي
منفــي و تمرکز بر مهارتهاي مثبت مﺆﺛر ميداند )ﺻﺪارت مﺮﻧﯽ (۱۳۸۸ ،که باعث ميشــود
فرد فعاالنه در سرنوشــت خود مشارکت داشته باشد و در نتيجه احساس شادکامي نمايد

)ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و ﺳﯿﮑﺰﻧﺖ مﯿﻬاﻟﯽ .(۲۰۰۰ ،5ون و استاف (۲۰۰۰) 6در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد
1. Attitude.
2. Argyle.
3. Quilliam.
4. Stallard.
5. Csikszentmihalyi.
6. Vans & Stuff.

که ديد خوشبينانه عامل اصلي شادکامي است و اين نگرش را ميتوان آموخت .شواهد
هم حاکي از ارتباط مثبت و معنادار خوشبيني و شــادکامي است )ﮐﯿاﻧﺰاد و ﻫﻤﮑاران۲۰۱۶ ،؛
اروزﮐان۲۰۱۰ ،1؛ ﮔﺮﺳﯽ 2و ﭘاﻧﻮار۲۰۱۶ ،؛ ﮐارور 3و ﻫﻤﮑاران۲۰۱۰ ،؛ دﮐاﻧﺘاﯾﺖ 4و ﻫﻤﮑاران۲۰۱۲ ،؛ جﻮﺷﻦ ﻟﻮ 5و

ﻫﻤﮑاران.(۲۰۱۷ ،
بر اساس مباني نظري و تحقيقات ميداني ،خوشبيني با شادکامي رابطه دارد و بر آن اﺛرگذار
است .حال اين سﺆال مطرح ميشود که خوشبيني از چه طريقي بر شادکامي تأﺛير ميگذارد؟
زندگي با شــادکامي )ﺳﻠﻢآﺑادی و ﻫﻤﮑاران۲۰۱۵ ،؛ ﻟﻮﭘﺰ۲۰۱۳ 6،؛ ﮐﺞ ﺑاف و ﻫﻤﮑاران۲۰۱۰ ،؛ ﻗﻤﺮی۲۰۱۰ ،؛

رودرﯾﮕﺰ۲۰۰۶ 7،؛ ﺳارﻟﯿﻮﻟﻬﻠﻤا و روس۲۰۰۴ 8،؛ ﻧﻮرﺑﺨﺶ و ﻫﻤﮑاران  (۱۳۹۷رابطه دارند .همچنين يکي از
9

عواملي که بر ميزان خوشبيني و شــادکامي افراد نقش بسزايي ايفا ميکند «سبک زندگي»
است .آرگيل ) (۱۹۹۵نيز يکي از روشهاي افزايش شادکامي و احتماالً بهترين آن را ،افزايش

شادکامي از طريق تغيير در سبک زندگي ميداند )ﻧﻮرﺑﺨﺶ و ﻫﻤﮑاران .(۱۳۸۴ ،بنابراين ،در پاسﺦ
به ســﺆال فوق ،اين فرضيه در ذهن شــکل ميگيرد که احتماالً خوشبيني از طريق سبک

زندگي اســالمي بر روي شادکامي اﺛر ميگذارد .از اين رو ضروري است که سبک زندگي
اسالمي به عنوان يک متغير واسطهاي مورد بررسي قرار گيرد.
ســبک زندگي عبارت اســت از مشي کلي فرد در جهت رســيدن به اهداف و ﻏلبه بر

مشکالت .در «سبک زندگي اسالمي» 10نيز از آن جهت که اسالمي است نميتواند بيارتباط
1. Erozkan.
2. Gorsy.
3. Carver, Scheier, & Segerstrom.
4. Daukantaitė.
5. Joshanloo.
6. Lopez.
7. Rodrigues.
8. Sarliv Lahlma & Russ.
9. Life style.
10. Islamic life style.

پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.

طبق تحقيقات ميداني خوشبيني با سبک زندگي اسالمي )ﺷعاع ﮐاﻇﻤﯽ و رﺿاﯾﯽ (۱۳۹۴ ،و سبک
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با عواطف و شناختها باشد .بنابراين ،در سبک زندگي اسالمي عمق اعتقادات و عواطف
و نگرشهاي فرد سنجيده نميشود ،بلکه رفتارهاي فرد مورد سنجش قرار ميگيرد )ﻗﺮﺑاﻧﯽ،

ﺷعاع ﮐاﻇﻤﯽ و ﺣﺠازی .(۱۳۹۶ ،مفهوم ســبک زندگي در روانشناســي بــا آنچه در «رويکرد
اسالمي» مطرح است چند تفاوت و شباهت دارد؛ شباهتها عبارتند از )1 :توجه به ارزشها
نقش.واسطه.ای.سبک.زندگی.اسالمی.در.رابطه.ی.بین.خوش.بینی.و.شادکامی

 )2کل نگــري  )3ﻏايتگرايــي  )4جهتيابي فردي  )5خود خــالق  )6جبرگرايي ماليم
 )7نظريهي ميدان اجتماعي  )8تالش براي برتري  )9اولويت دادن به هشياري  )10معيارهاي
آسيبشناسي و درمان  )11تأکيد بر پيشگيري  )12کارکردهاي سبک زندگي.
تفاوتهاي تلقي دو رويکرد اســالمي و روانشناســي از سبک زندگي نيز عبارتند از:
 )1توجه و عدم توجه به دورهي جنيني  )2تعريف کهتري و مهتري واقعي  )3معيارهاي
احســاس کهتري و مهتري  )4تعداد و جايگاه نگرشهاي کلي حاکم بر زندگي  )5مبتني
بودن و نبودن بر دين  )6جايگاه اراده در شکلگيري سبک زندگي  )7عدم توجه کافي و
صحيح به نگرش معنويت  )8کيفيت عمل کردن به سبک زندگي )ﮐﺞﺑاف و ﻫﻤﮑاران.(۱۳۹۰ ،
پژوهشگران اســالمي سبک زندگي اسالمي را شــامل ده مﺆلفه ميدانند )1 :مﺆلفهي
اجتماعي ،به وﻇايف فرد در ارتباط با ديگران اشاره دارد  )2مﺆلفهي عبادي ،همان وﻇايف
فرد در قبال خداوند را در بر ميگيرد  )3مﺆلفهي باورها ،به مفاهيم هستي شناختي ،انسان

 82شــناختي ،خداشناختي و مانند آن اشــاره دارد  )4مﺆلفهي اخالق ،به صفات و رفتارهاي
دروني شــدهاي از فرد گفته ميشود که وﻇيفهي رسمي و قانوني او شمرده نميشود و با
ترک يا انجام آن کســي او را مﺆاخذه يا تشويق نميکند )5مﺆلفهي مالي ،به رفتارهايي از
فرد اشاره دارد که مستقيم يا ﻏيرمستقيم به امور اقتصادي و مادي زندگي مربوط ميشود

 )6مﺆلفه خانواده ،به رفتارها و روابط فرد از اين حيث که عضوي از يک خانواده هستهاي
اســت ،برميگردد  )7مﺆلفهي ســالمت ،به اموري نظر دارد که در ســالمت جسماني و
رواني فرد ايفاي نقش ميکنند  )8مﺆلفهي تفکر و علم ،به وﻇايف شناختي فرد اشاره دارد
 )9مﺆلفــهي دفاعي ـ امنيتي ،به وﻇايفي اشــاره دارد که به صورت فردي يا اجتماعي با
امنيت افراد و جامعه مربوط ميشود  )10مﺆلفهي زمانشناسي به وﻇايف فرد در خصوص

استفادهي بهينه از زمان مربوط ميشود )ﮐاوﯾاﻧﯽ.(۱۳۹۰ ،

زير بناي سبک زندگي اسالمي مبتني بر اصول اعتقادي ،فرامين ديني و در نهايت قرب
الهي سازماندهي شده اســت .بنابراين اگر سبک زندگي اسالمي افراد بهبود يابد ،کيفيت
زندگي و اميد به زندگي در جامعه افزايش پيدا خواهد کرد .چرا که سبک زندگي مرحلهي
خروجي و بيروني نمايانترين وجه زندگي افراد است )ﻋﻠﯽ مﺤﻤﺪی .(۱۳۹۳ ،مالتبي و بورکين
شــاو (۲۰۰۰) 1در پژوهشي رابطهي بين مذهبي بودن با شادکامي و خوشبيني را معنادار
بيشتري از زندگي دارند .و بالعکس ،افرادي که از نظر مذهبي ضعيفترند ،سطح پايينتري
از رضايت زندگي را تجربه ميکنند )ﻫﯿﺪی و ﻫﻤﮑاران.(۲۰۱۰ ،

بر اســاس مباني نظري و تحقيقات انجام شــده ،هدف پژوهش حاضر بررسي نقش

واسطهاي سبک زندگي اسالمي در رابطهي خوشبيني با شادکامي است و پژوهش حاضر
در صدد بررســي اين فرضيه است که ســبک زندگي اسالمي رابطهي ميان خوشبيني و

شادکامي را واسطهگري ميکند .براي دستيابي به اين هدف اصلي و بررسي اين فرضيه

الزم است فرضيات فرعي ديگري مانند بين خوشبيني و شادکامي رابطه وجود دارد ،بين

ســبک زندگي و شادکامي رابطه وجود دارد ،بين خوشبيني و سبک زندگي رابطه وجود
دارد نيز مورد بررسي قرار گيرد.

پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.

گزارش کردهاند .ليما و پوتنام (۲۰۱۰) 2نيز در پژوهشي نشان دادند که افراد مذهبي رضايت
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روش اﺟﺮاى ﭘﮋوﻫﺶ

از آنجا که اين پژوهش به دنبال مطالعهي همبســتگي بين دو يا چند متغير و بررسي

نقش تعديلگري يک متغير در رابطه با دو متغير ديگر است ،بنابراين ميتوان گفت روش
اين پژوهش از نوع همبستگي است.

1. Maltby & BurkinShaw.
2. Lima , Putnam.

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرى و ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ

جامعهي آماري پژوهش حاضر شامل کليه طالب و دانشجويان شهر قم در سال تحصيلي
 1397 -1398اســت که با توجه به ماهيت همبســتگي پژوهش ،تعداد  155نفر به روش
نمونهگيري در دسترس انتخاب شــدند .روش اجرا به اين صورت بود که پژوهشگر با
نقش.واسطه.ای.سبک.زندگی.اسالمی.در.رابطه.ی.بین.خوش.بینی.و.شادکامی

مراجعه به کتابخانهي دانشگاه قم و حوزهي علميه فيضيه قم در صورت موافقت دانشجويان
و طالب براي شرکت در پژوهش ،پرسشنامهها را در اختيار آنان قرار ميداد .جهت تجزيه
و تحليل دادهها از روش تحليل مسير با استفاده از نرمافزار ليزرل استفاده شد.
ﻣﻌﺮﻓﻰ اﺑﺰارﻫﺎ

براي گردآوري دادهها از ابزارهاي ذيل استفاده شد:
الف -ســبک زندگي اسالمي :)ILST( 1پرسشنامهي ســبک زندگي اسالمي توسط
کاوياني در ســال  1388ساخته شده است ،داراي دو نسخه  135و  75سﺆالي ميباشد که
در اين پژوهش ،از فرم کوتاه آن با پايايي (آلفاي کرونباخ)  0/ 71استفاده شده است .اين
پرســشنامه با ليکرت  4درجهاي وضعيت فعلي زندگي پاسﺦگويان را در ده زير مقياس
روشــنفکري منفي ،اجتماعي ،نوع دوستي ،لذتخواهي ،کم همتي ،عبادي ،ويژگيهاي

 84دروني ،عدم دنياخواهي و گناهکاري اندازهگيري ميکند .نتايج تحليل عوامل نيز روايي و
ســاختار عاملي مناسبي را براي آن نشان داده است .در پژوهش حاضر پايايي اين ابزار با
استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  0/939محاسبه شد.
ب) خوشبيني اسالمي :پرسشنامهي خوشبيني اسالمي در سال  1388توسط نوري
ســاخته شد .اين پرسشنامه  60گويهاي سه زير مﺆلفهي توجه به جنبههاي مثبت ،تفسير
مشکالت و رويدادها و انتظار مثبت را در طيف ليکرت  5درجهاي ميسنجد .سﺆالهاي
 54 ،51 ،47 ،44، ،42 ،36 ،34 ،18 ،17 ،8 ،7و  58نمــره معکــوس ميگيرند و حداقل
نمرهي آزمودني  60و حداکثر نمرهي قابل کسب  300ميباشد .نمرهي باالتر نشاندهندهي
1. Islamic Life Style Test.

خوشبيني بيشــتر است .آلفاي کرونباخ براي کل مادههاي پرسشنامه  0/91گزارش شده
است )ﻧﻮری.(۱۳۹۲ ،

ج) پرســشنامه شادکامي آکســفورد :)OHI(1اين پرسشنامه توسط آرگيل ،مارتين و

کراسلند (۱۹۸۹) 2با  29گويه در طيف ليکرت  4گزينهاي ساخته شد که پنج مﺆلفهي خلق
مثبت ،کارآمدي ،رضايت از زندگي ،عزت نفس و سالمت را اندازهگيري ميکند .آرگيل و
لو ) (۱۹۹۰ضريب آلفاي پرسشنامه را با  347نفر آزمودني 0/90 ،و پايايي بازآزمايي آن را
با  101آزمودني به دست آوردند .پژوهش عليپور و نور باال ) (۱۳۸۷در مورد دانشجويان
دانشــگاه عالمه طباطبائي نشــان داد که اين پرســشنامه براي گروه مردان و زنان داراي
ضريب همساني دروني به ترتيب برابر  0/94و  0/90است .در پژوهش حاضر پايايي اين
ابزار با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  0/919محاسبه شد.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ

 50/3درصد پاسﺦگويان مرد و  49/7درصد زن بودند 23/2 .درصد پاسﺦگويان متاهل
و  72/9درصد مجرد بودند .نســبت پاســﺦگويان با تحصيالت کارشناسي  85/2درصد،
کارشناســي ارشــد  7/7درصد و دکتري  1/9درصد بوده است 34/2 .درصد پاسﺦگويان
کمتر از  20سال داشتهاند .سن  45/8درصد پاسﺦگويان بين  21تا  25سال بوده .سن 10/3
درصد پاسﺦگويان بين  26تا  30سال بوده است 3/2 .درصد پاسﺦگويان بيشتر از  30سال
داشتهاند .ميانگين سن پاسﺦگويان  22/5درصد با انحراف معيار  4سال است.
به منظور بررسي فرضيههاي تحقيق ابتدا همبستگيهاي پيرسون بين متغيرهاي تحقيق
بررسي شده است که نتايج در جدول شماره  1ارائه شده است.

1. oxford happiness questionnaire.
2. Crossland, J.
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پس از  7هفته  0/78گزارش کردهاند .فرآنهايم و برونيک ) (۱۹۹۰ضريب آلفاي  0/87را
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ﺟﺪول  :1ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻰ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎى ﺗﺤﻘﯿﻖ
متغیرهای تحقیق

معیار

224/9

42/71

1

104/4

14/72

**0/251

1

57/8

6/93

*0/189

**0/793

1

.4

انتظار مثبت

46/8

5/99

**0/237

**0/594

**0/508

1

.5

خوشبینی

209/2

24/69

**0/260

**0/963

**0/877

**0/740

1

.6

شادکامی

72/3

15/39

**0/449

**0/524

**0/432

**0/432

**0/538

.1
نقش.واسطه.ای.سبک.زندگی.اسالمی.در.رابطه.ی.بین.خوش.بینی.و.شادکامی
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سبک زندگی

میانگین

انحراف

1

2

3

4

5

.2

.3

اسالمی
توجه به جنبههای
مثبت زندگی
تفسیر مشکالت و
رویدادها

ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي تحقيق به همراه ضريب همبســتگي بين متغيرهاي

تحقيق در جدول 1ارائه شــده اســت .همبســتگي بين همهي متغيرهاي تحقيق مثبت و

معنيدار است .بنابراين ميتوان از دادههاي تحقيق به منظور بررسي رابطهي بين مولفههاي
خوشبيني اسالمي و شادکامي با واسطه سبک زندگي اسالمي استفاده کرد.

براي بررســي نقش ميانجي سبک زندگي اسالمي در رابطه بين مولفههاي خوشبيني

اسالمي و شادکامي از تحليل مسير استفاده شده است که نتايج آن در نمودار 1و جدول2
ارائه شده است.

ﻧﻤﻮدار  :1ﻧﻤﻮدار ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ واﺳﻄﻪي ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ

شاخصهاي برازش مدل فوق به صورت زير است.
 RMSEA = 0/07 ،CFI = 0/90 ،IFI = 0/90 ،NNFI = 0/90 ،NFI = 0/87و = 2/90

شاخصهاي مذکور نشان ميدهد مدل از برازش مناسب برخوردار بوده و ميتوان از

مدل مذکور براي پيشبيني شادکامي با استفاده از مولفههاي خوشبيني با واسطهي سبک

زندگي اســالمي استفاده نمود .نمودار  1مسير پيشبيني شادکامي با استفاده از مولفههاي

خوشبيني با واســطهي سبک زندگي اسالمي در حالت مقادير  tرا نشان ميدهد .جدول
ﺟﺪول  :2ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي آزﻣﻮن ﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار ﻣﺴﯿﺮ
مسیرهای آزمون
شده

اثر مستقیم
ضریب
استاندارد

اثر غیر مستقیم
t

ضریب
استاندارد

t

اثر کل
ضریب
استاندارد

2

t

R

شادکامی از
سبک زندگی
اسالمی
توجه به جنبههای
مثبت زندگی
تفسیر مشکالت و
رویدادها
انتظار مثبت

0/21

2/59

-

-

0/21

2/59

0/76

6/91

0/16

2/43

0/70

6/28

0/58

6/92

0/12

2/43

0/53

6/24

0/94

7/90

0/2

2/47

0/93

7/66

0/33
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سبک زندگی
اسالمی از
توجه به جنبههای
مثبت زندگی
تفسیر مشکالت و
رویدادها
انتظار مثبت

0/54

4/31

-

-

0/54

4/31

0/41

4/28

-

-

0/41

4/28

0/73

5/18

-

-

0/73

5/18
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شماره  2ضرايب مسير و اﺛرات مستقيم و ﻏيرمستقم متغيرهاي تحقيق را نشان ميدهد.

0/32

همانگونه که در جدول  2مشــاهده ميشــود مولفههاي خوشبيني اسالمي بر سبک
زندگي اسالمي تنها اﺛر مستقيم دارد که اﺛرات مذکور نيز مثبت و معنيدار است .مولفههاي
خوشبيني اسالمي  32درصد واريانس سبک زندگي اسالمي را تبيين ميکنند.
ســبک زندگي اسالمي بر شادکامي تنها اﺛر مســتقيم دارد که اين اﺛر مثبت و معنيدار
نقش.واسطه.ای.سبک.زندگی.اسالمی.در.رابطه.ی.بین.خوش.بینی.و.شادکامی

اســت .اﺛر مستقيم و ﻏيرمستقيم مولفههاي خوشبيني اســالمي بر شادکامي نيز مثبت و

تفسير مشــکالت و رويدادها ( )0/432و انتظار مثبت ( )0/432با شادکامي رابطه وجود
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همکاران ) ،(۱۳۹۳بنيآدم ) ،(۱۳۹۰برخوري و همکاران ) ،(۱۳۸۸جيسر 1و همکاران )،(۲۰۱۴

معنيدار است .همچنين  33درصد واريانس شادکامي توسط مولفههاي خوشبيني اسالمي
و سبک زندگي اسالمي تبيين ميشود.
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘیﺠﻪﮔیﺮى

پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطهاي سبک زندگي در رابطهي بين خوشبيني

و شــادکامي در طالب و دانشجويان شــهر قم انجام شد .براي دستيابي به اين هدف و
زمينهسازي براي تبيين آن الزم اســت رابطهي زوجي سه متغير مورد بررسي قرار گيرد.

يافتههاي پژوهش نشــان داد که بين خوشبيني و شــادکامي رابطه وجود دارد (.)0/538

همچنين بين تمام مﺆلفههاي خوشبيني از جمله توجه به جنبههاي مثبت زندگي (،)0/524

دارد (جدول  .)1اين يافته با نتايج پژوهشهاي اصالني و همکاران ( ،)1394حيدرآبادي و

بولير 2و همکاران ) ،(۲۰۱۴وانگ ،(۲۰۱۲) 3هالي 4و کوهن(۲۰۱۰) 5؛ آلبرتو و جوينر،(۲۰۱۰) 6

هو 7و همکاران ) ،(۲۰۰۹وانگ و ليم ،(۲۰۰۸) 8ندرولدن 9و همکاران ) (۲۰۰۷همســو است

1. jeyser.
2. boulir.
3. Wang.
4. Hali.
5. Lee & Cohen.
6. Alberto & Joyner.
7. Hou.
8. Wong & Lim.
9. Nedrolden.

که نشان دهندهي اعتبار نتايج پژوهش حاضر است.
در تبيين يافتههاي اين پژوهش ميتوان گفت بر اساس مباني نظري ،خوشبيني شکلي
از تفکر اســت که به ما ياد ميدهد براي آنکه دربارهي خود احساس خوبي تجربه کنيم،
از دنيا و ديگران انتظار مثبت داشــته باشيم ،رويدادهاي زندگي را به صورت مثبت تفسير
نماييم و به جنبههاي مثبت زندگي توجه کنيم که تمام موارد مذکور منجر به شــادکامي
خواهد شد .افراد خوشبين به عواطف مثبت ،توانمنديها ،موفقيتها ،داشتههاي خويش،
عنــوان عاليترين منبع زيباييها و خوبيها توجه ميکنند 1.اين افراد زيباييهاي جهان و

اســرار خلقت را ميبينند و لذت ميبرند .چنين افرادي به امکانات و فرصتهاي دنيوي،
اســتعدادها و تواناييهاي خود ،موفقيتهاي خود در زندگي ،خصلتهاي مثبت ديگران
از جمله گذشت ،محبت ،پشــتکار ،روحيه همکاري ،خوشخلقي ،اعمال و رفتار مثبت
ديگران ،ســخنان و گفتار مثبت ديگران ،تصــورات و افکار مثبت خود توجه ميکنند .به

صورت طبيعي چنين افرادي شــادکامي بيشتري نيز تجربه خواهند کرد 2.افراد خوشبين

ســختيهاي زندگي را زمينهي صعود به مراحل باالتر معنوي تلقي ميکنند 3،مشکالت را

موقت و قابل حل ميدانند ،بر زندگي خود کنترل بيشتري احساس ميکنند و ميتوانند
با صبوري و تصحيح احســاس محروميت و تفســير واقعگرايانه 4،رويدادهاي تنشزا را
مثبتتــر و قابل کنترلتر ارزيابي نمايند ،رفتارهاي خود را عامل آنها پنداشــته و قدرت

خداوند متعال را در حل آنها دخيل ميدانند ،با اين وصف در همه حال شــکرگزار خدا
هســتند و لب به شکوه و شکايت نميگشايند .اين افراد با اعتماد و اعتقادي که به خداي
تعالي دارند هميشــه منتظر امدادهاي ﻏيبي و رويدادهاي خوشايند هستند .در عين حالي
اﻟﺮ ﹶﺿﺎ ﹶﻳﻨ ﹺﹾﻔﻲ ﹾﹸ
اﳊﺰﹾن» تميمي ،بيتا ،ص.104
 « .1ﹾار ﹶض ﺗ ﹾﹶﺴ ﹶ ﹺﱰح» تميمي ،بيتا ،ص132 :؛ « ﱢ

ﹺﹺ
ﹺ ﹺ
ﲔ ع ﹶﻣ ﹾﻦ ﹶأ ﹾد ﹶو ﹸم اﻟﻨ ﹺ
ﱠﺎس ﻏ ﹼ ﹰﹶﲈ ﹶﻗ ﹶﺎل ﹶأ ﹾﺳ ﹶﻮؤﹸ ﹸﻫ ﹾﻢ ﹸﺧ ﹸﻠﻘﺎ» شعيري ،بيتا ،ص.108
 « .2ﹸﺳﺌ ﹶﻞ ﹶأﻣ ﹸﲑ ا ﹾﹸﳌﺆﹾ ﻣﻨ ﹶ
َ ْ َ ْ ُ

َ ْ ً

ُ

َ

َ ُ

« .3ﻋﻰﺴ أن ﺗ� َﺮﻫﻮا ﺷ�ﺌﺎ َو ﻫ َﻮ ﺧ ْ ٌ
ﺮﻴ ﻟ� ْﻢ( »...بقره« ،)216:انﱠ ا ﹾﻟ ﹶﺒ ﹶﻼ ﹶء ﻟﹺﻠ ﱠﻈ ﹺﺎﱂﹺ ﹶأ ﹶد ﹲب ﹶو ﻟﹺ ﹾﻠ ﹸﻤﺆﹾ ﹺﻣ ﹺﻦ ﹾاﻣﺘﹺ ﹶﺤﺎنﹲ »...مجلسي ،1404 ،ج،64

ص.235

« .4ﰲ اﻟﺼﱪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻜﺮه ﺧﲑ ﻛﺜﲑ» تسليﮥ العباد در ترجمه مسکن الفﺆاد ،ص.61 :
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امکانــات ،فرصتها ،خوبيها ،عشــق ،محبت ،زيباييها و بــه ويژگيهاي خداوند به
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که از همت بااليي برخودارند به ديگران اعتماد ميکنند و از آنان انتظار بهترين رفتارها را
دارند و به آنان در مسير تحقق اهدافشان کمک ميکنند ،بر همين اساس از سطح شادکامي
1

بيشتري برخوردار هستند.

بنابراين توجه به جنبههاي مثبت زندگي و نعمتهاي پروردگار ،نگاه الهي داشــتن به
نقش.واسطه.ای.سبک.زندگی.اسالمی.در.رابطه.ی.بین.خوش.بینی.و.شادکامی

رويدادهاي تلﺦ و شــيرين زندگي و تفسير کردن آنها در مسير کمال و پرورش نفس و
همچنين اعتماد به وعدههاي خداوند متعال و انتظار مثبت نسبت به آينده ،آرامش رواني
و شادکامي را به بار خواهد آورد 2.اين شادکامي برآمده از لذتهاي معنوي پايدارتر است

و مومن با توجه کردن به لذتهاي پايداري مانند سعادت ابدي اخروي 3،شادماني دروني
4

پايدارتري را براي خود رقم خواهد زد.

انتظار و نگرش مثبت به آينده که يکي از مﺆلفههاي خوشبيني است و با شادکامي نيز

رابطه دارد ،در قرآن کريم به طور مکرر و به شــيوههاي مختلف ،مورد تأکيد قرار گرفته

اســت .قرآن کريم بارها از طريق توصيف رحمت الهي ،بشارت به بخشيده شدن گناهان

يا مژدهي ورود به بهشت و شرح جلوههاي بهشتي ،انسان را به خوشبيني ترﻏيب نموده

است .از اين رو ميتوان گفت که باور و عمل بـــه آمـوزههـــاي دينـــي از مهـمتـرين

عوامـل پديدآورنـده احساس شادکامي است .در تبيين اين رابطه با استناد به آيهي شريفه

« 90آنان کـساني هـستند کـه ايمان آوردهاند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن است ،آگاه باشيد
که با ياد خدا دلها آرامـش مييابد» )رﻋﺪ ،(۲۸ :ميتوان گفت که يکي از ﺛمرههاي ايمـان

بـــه خداوند متعال و عمل به مقتضيات ايمان ،آرامش درون و نشاط و شادکامي مﺆمنانه
5

اسـت.

ﻒ ﹶأ ﹾﺣﺰﹶنﹸ ﹶو ﹶﻗﺪﹾ ﹶﻋ ﹶﺮ ﹾﻓﺘﹸﻚ .....ﹶﻛ ﹾﻴ ﹶ
 « .1ﹶﻛ ﹾﻴ ﹶ
ﻒ ﹶأ ﹾﺣﺰﹶنﹸ ﹶو ﹶأﻧ ﹶﹾﺖ ا ﹾﻟﻜ ﹺﹶﺮ ﹸﻳﻢ» مجلسي ،1404 ،ج ،91ص.139

ُْ َ ْ
َْ َ َ َ ََْْ ُ
« .2ﻗﻞ ﺑِﻔﻀ ِﻞ اﷲِ َو� ِ َﺮﻤﺣﺘِ ِﻪ ﻓﺒِﺬ� ِﻚ ﻓﻠﻴﻔ َﺮﺣﻮا» (يونس)58 :؛ «ﻧﹺ ﹾﻌ ﹶﻢ ﹶﻃ ﹺﺎر ﹸد ﹾﹶاﳍ ﱢﻢ ا ﹾﻟ ﹶﻴ ﹺﻘﲔ» مجلســي ،1404 ،ج ،74ص230؛ « ﹶو إﹺنﹾ
ﻛﹶﺎنﹶ ﻛ ﱡﹸﻞ ﹶﳾ ﹴء ﺑﹺ ﹶﻘ ﹶﻀ ﹺ
ﺎء ﹶو ﹶﻗﺪﹶ ﹴر ﹶﻓ ﹾﹸ
ﺎﳊﺰﹾنﹸ ﹶﳌ ﹺﺎ ﹶذا؟» ليثي ،1376 ،ص.345
ﹾ
َ ْ َ ُ َ ٌْ َْ
ﺮﻴ َو أﺑﻲﻘ» (اعلي.)17 :
« .3و اﻵﺧِﺮة ﺧ
« .4ﻛ ﹾﹶﻢ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶﺷ ﹾﻬ ﹶﻮ ﹺة ﹶﺳﺎ ﹶﻋ ﹴﺔ ﹶﻗﺪﹾ ﹶأ ﹾو ﹶر ﹶﺛ ﹾﺖ ﹸﺣﺰﹾﻧ ﹰﺎ ﹶﻃ ﹺﻮﻳﻼ» مجلسي ،1404 ،ج ،75ص.46

 .5علي 7ميفرمايد« :مﺆمن شاداب و گشاده روست و  ...نشاطي پايدار دارد» کليني ،اصول کافي ،ج ،2ص.181

 -2يافتههاي پژوهش نشــان داد بين خوشبيني و سبک زندگي اسالمي رابطه وجود
دارد ( .)0/260همچنين بين تمام مﺆلفههاي خوشبيني از جمله توجه به جنبههاي مثبت
زندگي ( ،)0/251تفســير مشکالت و رويدادها ( )0/189و انتظار مثبت ( )0/237با سبک
زندگي رابطه وجود دارد (جــدول  .)1اين يافته با نتايج احمديتبار و همکاران )،(۱۳۹۸
صفآرا و همکاران ) ،(۱۳۹۸حســنوند و همکاران ) ،(۱۳۹۸آلياسين و همکاران )،(۱۳۹۵
کريمي و همکاران ) ،(۱۳۹۵بيرانوند و همــکاران ) ،(۱۳۹۴نيکمنش و زندوکيلي )،(۱۳۹۴
در تبيين اين يافته ميتوان گفت که افراد خوشبين با تمرکز بر جنبههاي مثبت زندگي
از جملــه امکانات ،فرصتها ،توانمنديها ،خوبيها ،عشــق ،محبت و زيباييها ،حس
نوع دوســتي و تعامالت اجتماعي مثبت خود را تقويت مينماينــد .توجه به جنبههاي
مثبت زندگي موجب تقويت همت و تالش دائمي در مســير کمال خواهد شد و فرد را
از گرفتاري در گناهان و خطاهاي رفتاري و شــناختي باز ميدارد .بر اســاس آموزههاي
اسالمي توجه به رحمت ،عدالت ،قدرت ،گذشت و بخشش خداوند موجب نجات انسان
از گناهان شــده و زمينه توبه و جبران گذشته و زمينهسازي براي ساختن آينده را فراهم
ميآورد .فردي که به زيباييهاي جهان و اســرار خلقت و امکانات و فرصتهاي موجود
توجه دارد و استعدادها و تواناييهاي خود را ميشناسد و موفقيتهاي خود در زندگي را
ميبيند ،چنين شخصي به آساني از دنيا بهره و لذت ميبرد و با همت واالي خود نسبت به
حذف زمينههاي گناهکاري تالش ميکند .با ديدن افکار ،صفات ،رفتار و گفتارهاي مثبت
ديگران مانند گذشت ،محبت ،پشتکار ،روحيه همکاري و خوشخلقي با آنان تعامل مثبتي

دارد و از ميزان نوعدوستي و همکاري اجتماعي بااليي برخوردار است 1.اما افرادي که تنها
بر جنبههاي منفي ســايرين تمرکز ميکنند ،از تعامل مثبت با ديگران خودداري کرده و از
نوعدوستي پاييني برخوردارند.
 « .1ﹶﻣﻦ ﹶﺣ ﹸﺴ ﹶﻦ ﹶﻇﻨﱡ ﹸﻪ ﺑﹺﺎﻟﻨ ﹺ
ﹼﺎس ﺣﺎز ﹺﹶﻣ ﹸﻨﻬ ﹸﻢ ا ﹶﳌ ﹶﺤ ﱠﺒ ﹶﺔ» تميمي ،بيتا ،ص.226
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فرنام و حميدي ) (۱۳۹۴و حشمتي و همکاران ) (۱۳۹۴همسو است.
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افراد خوشبين هميشه در انتظار بهترينها هستند .از اين رو از روشنفکري منفي پرهيز

ميکننــد ،در صورت ارتکاب رفتارهاي نامطلوب بدون نااميدي و با اعتماد به وعدههاي
الهي و اميد به بخشــش پروردگار در راستاي جبران گذشته تالش کرده و پايبندي خود
به مناسک ديني را تقويت مينمايند .فرد خوشبين با اعتماد به وعدههاي الهي از او انتظار

نقش.واسطه.ای.سبک.زندگی.اسالمی.در.رابطه.ی.بین.خوش.بینی.و.شادکامی
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کمک دارد ،با مثبتنگري هميشه منتظر رويدادهاي خوشايند است .چنين فردي با اعتماد
به ديگران ،به آنان کمک ميکند و از نوعدوستي بااليي برخوردار است.

زندگي هميشــه با ناگواري و اتفاقات ناخوشايند همراه اســت .افراد خوشبين اين
رويدادهاي ناخوشايند را به صورت مثبت تفسير کرده و آن را زمينهاي براي بهبود سبک
زندگي خود قرار ميدهند .با پذيرش سهم خود در ايجاد آن رويدادها و اميد به امدادهاي
الهــي تابآوري خود را افزايــش داده ،در حل آنها تالش ميکنند و از آنها براي بهبود
آينده خويش بهره ميبرند.
شخص خوشبين به دليل اينکه دائم منتظر اتفاقات خوشايند است و رويدادهاي ناگوار

زندگي را مثبت تفسير و به جنبههاي مثبت زندگي توجه ميکند ،از نيروي عقل خويش بيشترين

بهره را ميبرد .بر همين اساس در تعامالت فردي ،خانوادگي و اجتماعي بر اساس عقل و شرع
رفتار کرده ،از دلبستگي به دنيا پرهيز ميکند .با تقويت همت و ويژگيهاي مثبت دروني از

جمله مهرباني ،حسن خلق ،گذشت ،صبر و ديگر دوستي سايرين را در ﺛمرهي تالشهاي خود
شريک ميکند ،که تمام موارد مذکور از مظاهر سبک زندگي اسالمي به شمار ميروند.

 -3يافتهي ديگر پژوهش حاضر اين بود که بين سبک زندگي و شادکامي رابطه وجود
دارد (( )0/449جــدول  )1و ايــن يافته با نتايج پژوهشهــاي ابراهيمآبادي و همکاران
) ،(۱۳۹۴عيســيزادگان و همکاران ) ،(۱۳۹۳زارعي و همکاران ) ،(۱۳۹۱کجباف و همکاران
) ،(۱۳۹۰برنا و سواري ) ،(۱۳۸۹قمري ) ،(۱۳۸۸کاوياني ) ،(۱۳۸۸بورن 1و همکاران ) (۲۰۱۰و

ليم و پوتنام (۲۰۱۰) 2همسو است و نتايج نشان داده است که افراد مذهبي سطح باالتري از
1. Burn.
2. Lim & Putnam.

شادکامي و رضامندي را تجربه ميکنند.
در تبيين اين يافته ميتوان گفت از جمله عوامل مختلفي که در ميزان شــادکامي افراد
نقش دارد ،ســبک زندگي آنان است .سبک زندگي اسالمي ميتواند به عنوان چارچوبي
مناسب در قالب الگوهاي رفتاري براي رشد و تعالي انسان و هدايت او به سمت زندگي
ســالم عمل کند و باعث ميشــود فرد با اعتقاد و اتکا به قدرت الهي و اعتماد و توکل بر

قدرت ،حضور و پاسﺦگويي خداوند متعال آرامش هميشگي را تجربه نمايد 1.فرد داراي
مســير شاد کردن ديگران و حل مشــکالت آنان تالش مينمايد که بر اساس آموزههاي
اسالمي ،اين رفتارها خود موجب شادکامي خود فرد نيز ميگردد 2.چنين فردي با پايبندي

به آيينهاي عبادي و انجام مناسک ديني روح خود را جال داده و شادماني براي خود ايجاد

خواهد کرد 3،از دنيا خواهي و دلبستگي به آن پرهيز مينمايد ،چرا که بر اساس آموزههاي
اســالمي موجب حزن و اندوه فراوان شده و شــادکامي را از بين خواهد برد 4.خود را با

ارتکاب رفتارهاي نامطلوب گرفتار حزن و اندوه پايدار نميکند ،چرا که گناه و رفتارهاي
خالف فطرت موجب اندوه و زائل شــدن شادماني ميگردند 5.ويژگيهاي دروني مثبت
از جمله خوش اخالقي ،تواضع ،حسن ﻇن و مانند آن را در وجود خود تقويت مينمايد

که ﺛمرهي طبيعي آن افزايش ســطح شــادکامي خواهد بود 6.در مقابــل فردي که داراي
رذائل اخالقي و صفات ناپســند اخالقي و رواني است ﻏير از آنکه تعامالت اجتماعي او
ََ

ْ

َ

ُْ ُ

ُ
ْ َ ُّ
ﻦﺌ اﻟﻘﻠ
ﻮب» (رعد.)28 :
« .1أﻻ ﺑِﺬِﻛ ِﺮ اﷲِ �ﻄﻤ ِ

ﹺ ﹺ
اﻟﴪ ﹺ
ﹺ ﹶ ﹴ ﹶ
ور ﹸﻟ ﹾﻄﻔ ﹰﺎ ﹶﻓﺈﹺ ﹶذا ﹶﻧ ﹶﺰ ﹶﻟ ﹾﺖ ﺑﹺ ﹺﻪ ﻧﹶﺎﺋﹺ ﹶﺒﺔ» نهج البالﻏه ،ص.515
ﴎور ﹰا إﹺ ﱠﻻ ﹶو ﹶﺧ ﹶﻠ ﹶﻖ اﷲﹶﹸ ﹶﻟ ﹸﻪ ﻣ ﹾﻦ ﹶذﻟ ﹶﻚ ﱡ ﹸ
 « .2ﹶﻣﺎ ﻣ ﹾﻦ أ ﹶﺣﺪ أ ﹾو ﹶد ﹶع ﹶﻗ ﹾﻠﺒ ﹰﺎ ﹸ ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﻠﺼﺎﺋﹺ ﹺﻢ ﹶﻓ ﹾﺮ ﹶﺣﺘ ﹺ
ﹶﺎن ﹶﻓ ﹾﺮ ﹶﺣ ﹲﺔ ﹺﻋﻨﹾﺪﹶ إﹺ ﹾﻓ ﹶﻄ ﹺﺎر ﹺه ﹶو ﹶﻓ ﹾﺮ ﹶﺣ ﹲﺔ ﹺﻋﻨﹾﺪﹶ ﻟﹺ ﹶﻘ ﹺﺎء ﹶر ﱢﺑﻪ» کليني ،ج ،4ص.66
 « .3ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶأ ﹺﰊ ﹶﻋ ﹾﺒﺪ اﷲﹶﹺ 7ﹶأ ﱠﻧ ﹸﻪ ﹶﻗ ﹶﺎل :ﻟ ﱠ

ﹺ
ﹺ
ﹺ
اﻟﺮ ﹾﻏ ﹶﺒ ﹸﺔ ﹺﰲ اﻟﺪﱡ ﹾﻧ ﹶﻴﺎ ﹸﺗﻜﹾﺜﹺ ﹸﺮ ﹾﹶاﳍ ﱠﻢ ﹶو ﹾﹸ
اﳊﺰﹾنﹶ » صدوق،
« .4إﹺنﱠ ﹶأ ﹾﺟ ﹶﺰ ﹶﻋﻜ ﹾﹸﻢ ﻋﻨﹾﺪﹶ ا ﹾﻟ ﹶﺒ ﹶﻼء ﹶﻷﹶ ﹶﺷــﺪﱡ ﻛ ﹾﹸﻢ ﹸﺣ ﹼﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﺪﱡ ﹾﻧ ﹶﻴﺎ» تحف العقول ،النــص ،ص393؛ « ﱠ

ج ،1ص.74

َ َ ٌ َ َْ
َ َ َ َ ًََُْ َ ْ ُُْ َ ّ
َ ُ َ ُ َ
َ ْ َ
آﻣ َﻦ ﺑﺎﷲِ َو ْ َ
ِﻨﺪ َر� ِ ِﻬ ْﻢ َوﻻ ﺧ ْﻮف ﻋﻠﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻻ ﻫ ْﻢ ﺤﻳْ َﺰﻧﻮن»؛ (بقره )62 :و همچنين
ﺎﺤﻟﺎ ﻓﻠﻬﻢ أﺟﺮﻫﻢ ﻋ
اﻴﻟ ْﻮمِ اﻵﺧ ِِﺮ وﻋ ِﻤﻞ ﺻ ِ
...« .5ﻣﻦ
ِ
يونس 27 :و هود36 :؛ «ﻛ ﹾﹶﻢ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶﺷ ﹾﻬ ﹶﻮ ﹺة ﹶﺳﺎ ﹶﻋ ﹴﺔ ﹶﻗﺪﹾ ﹶأ ﹾو ﹶر ﹶﺛ ﹾﺖ ﹸﺣﺰﹾﻧ ﹰﺎ ﹶﻃ ﹺﻮﻳﻼ» مجلسي ،1404 ،ج ،75ص.46
ﻒ ﹾﹶاﳍ ﱠﻢ ﹶو ﹸﻳﻨ ﹺﹾﺠﻲ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶﺗ ﹶﻘ ﱡﻠ ﹺﺪ ﹾ ﹺ
 « .6ﹸﺣ ﹾﺴ ﹸﻦ اﻟ ﱠﻈ ﱢﻦ ﹸ ﹶ
ﳜ ﱢﻔ ﹸ
اﻹ ﹾﺛﻢِ» ليثي ،1376 ،ص.229

پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.

ســبک زندگي اسالمي ،تعامالت اجتماعي مثبت و نوع دوستي و همت بااليي دارد و در
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مخدوش خواهد بود ،سطح بااليي از ناراحتي و نگراني را تجربه کرده و با شادکامي فاصله
دارد 1.از ديگر ويژگيهاي دروني مثبت افراد داراي ســبک زندگي اســالمي ،ميتوان به

امانتداري ،پاکيزگي ،پايبندي به عهد و پيمان ،مسئوليتپذيري در انجام کارهاي محوله،
مهرباني با ديگران ،متواضع و خوش برخورد بودن با ديگران اشاره نمود .طبيعي است که
نقش.واسطه.ای.سبک.زندگی.اسالمی.در.رابطه.ی.بین.خوش.بینی.و.شادکامی
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داشــتن چنين ويژگيهاي مثبت مطابق با فطرت ،منجر به افزايش رضايت و شادکامي در
زندگي خواهد شد و بر اساس آموزههاي اسالمي اگر افراد در سبک زندگي خود در مﺆلفه
عبادي و ارتباط با خداوند قوي باشــند ،از شادکامي بيشتري برخوردار هستند 2.از سوي

ديگر همچنان که در آيات و روايات بسياري به آن اشاره شده است دنيا خواهي ،ارتکاب
محرمات و گنهکاري ،عدم پايبندي به دستورات شرعي و ديني و خدافراموشي موجب
3

حزن و اندوه دروني شده و شادکامي را کاهش ميدهند.

توجه به اين نکته ضروري است که سبک زندگي اسالمي به معناي دوري از شادي و

بهرهمندي از نعمتها و امکانات مادي و دنيوي نيست و اسالم شادي ،لذت از زندگي و
رضايتمندي از آن را تأييد و طي آموزههاي سهل و آسان آموزش داده است ،تا جايي که
حتي تبســم به چهره ديگران را پاداش داده و عملي داراي ﺛواب ميشمارد .امام علي7

در اين باره ميفرمايند« :شــادماني موجب انبساط روح و مايه وجد و نشاط است» )ﺗﻤﯿﻤﯽ

آمﺪی ،ﺑﯽﺗا( .بنابراين زندگي ديني مطلوب توأم با نشــاط ،شادابي ،تالش و سازندگي است

و اســالم براي نيل به اين نوع شادکامي ،برنامهي منسجم و هماهنگي ارائه کرده است که
مستلزم نگاه مثبت به خود ،ديگران ،جهان و خداوند متعال است.

 -4يافتهي ديگر پژوهش حاضر اين اســت که ســبک زندگي اســالمي ،رابطهي بين

خوشبيني و شــادکامي را واسطهگري ميکند .بر اساس جدول  2سبک زندگي اسالمي و
ﹺﹺ
ﹺ ﹺ
ﲔ 7ﹶﻣ ﹾﻦ ﹶأ ﹾد ﹶو ﹸم اﻟﻨ ﹺ
ﱠﺎس ﻏ ﹼ ﹰﹶﲈ ﹶﻗ ﹶﺎل ﹶأ ﹾﺳ ﹶﻮؤﹸ ﹸﻫ ﹾﻢ ﹸﺧ ﹸﻠﻘﺎ» شعيري ،بيتا ،ص.108
 « .1ﹸﺳﺌ ﹶﻞ ﹶأﻣ ﹸﲑ ا ﹾﹸﳌﺆﹾ ﻣﻨ ﹶ
ََ

ْ

َ

ُْ ُ

ُ
ْ َ ُّ
ﻦﺌ اﻟﻘﻠ
ﻮب» (رعد.)28 :
« .2أﻻ ﺑِﺬِﻛ ِﺮ اﷲِ �ﻄﻤ ِ

َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ
َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً
اﻟﺬ ﹺ
ﺿﻨﺎﻜ» (طه« ،)124 :إنﱠ ﹺﻣ ﹶﻦ ﱡ
َ « .3وﻣﻦ أﻋ َﺮض �ﻦ ذِﻛ ِﺮي ﻓﺈِن ﻪﻟ ﻣﻌِ�ﺸــﺔ
ﻧﻮب ﹸذﻧﻮ ﹶﺑ ﹰﺎ ﻻ ﹸﻳ ﹶﻜ ﱢﻔ ﹸﺮ ﹶﻫﺎ ﺻﻼ ﹲة و ﻻ ﺻﻮ ﹲم  .ﻗﻴﻞ :ﻳﺎ رﺳﻮل
اﻟﺮ ﹾﻏ ﹶﺒ ﹸﺔ ﰲ اﻟﺪﱡ ﻧﻴﺎ ﺗ ﹺ
اﷲ! ﹶﻓ ﹶﲈ ﹸﻳ ﹶﻜ ﱢﻔ ﹸﺮ ﹶﻫﺎ؟ ﻗﺎل :ﹶا ﹾﹸﳍ ﹸﻤﻮ ﹸم ﹺﰲ ﹶﻃ ﹶﻠ ﹺ
ﹸﻮر ﹸ
ﺐ ا ﹾﹶﳌ ﹺﻌ ﹶ
ث ا ﹾﻟﻐ ﱠﹶﻢ
ﻴﺸــﺔ» محقق نوري طبرســي ،1408 ،ج ،13ص13؛ « ﱠ
ﹶو ﹸ
اﳊﺰﹾنﹶ » مجلسي ،ج ،75ص.240

مﺆلفههاي آن عالوه بر اينکه به صورت مستقيم بر شادکامي اﺛر دارند ،به صورت ﻏيرمستقيم
و از طريق سبک زندگي اسالمي نيز بر شادکامي اﺛر گذار هستند .توجه به جنبههاي مثبت

زندگي ( ،)β= 0/16 ، t = 2/43تفسير مشکالت و رويدادها ( )β= 0/12 ، t = 2/43و انتظار
مثبت ( .)β= 0/20 ، t = 2/43اين تأﺛير ﻏيرمستقيم خوشبيني بر شادکامي که از طريق تأﺛير

بر ســبک زندگي صورت گرفته است به معناي واسطهگري سبک زندگي در رابطهي ميان
خوشبيني و شادکامي است .بنابراين فرضيهي تحقيق مبني بر نقش واسطهاي سبک زندگي

انجام نشده است ،مقايسه نتايج مقدور نيست.

در تبييــن اين يافته ميتوان گفــت که خوشبيني و مﺆلفههــاي آن از طريق تأﺛير بر

سبک زندگي و بهبود آن ،شادکامي فرد را افزايش خواهند داد .خوشبيني موجب کاهش

روشنفکري منفي ،کم همتي ،دنياخواهي و ارتکاب رفتار نامطلوب موجب شادکامي شده
و همچنين نگاه مثبت به هســتي ،خود و ديگران با افزايش تعامالت مثبت اجتماعي ،نوع

دوستي ،مناسک عبادي و بهبود ويژگيهاي دروني زمينهي ارتقاي سطح کيفيت زندگي را

فراهم ميآورد که خود منجر به تجربهي سطح باالتري از شادکامي خواهد شد .فرد داراي

سبک زندگي اسالمي بر اساس عقل عمل ميکند و آموزههاي اسالمي زندگي عاقالنه را
موجب شادکامي معرفي کردهاند 1.فرد خوشبين ،نسبت به ديگران ديدگاه مثبتي دارد و با
نوعدوستي باالي خود در راستاي شاد کردن ديگران و رفع مشکالت آنان تالش مينمايد
که اين امر شــادکامي خود فرد را نيز به دنبال دارد 2.خوشبيني به خداوند يا همان خدا

پنــدارهي مثبت و اعتماد به وعدههاي الهي موجــب ارزيابي مثبت فرد از آينده و کاهش

نگراني نســبت به آن خواهد شد .چنين فردي در زندگي بر اساس توکل و قناعت عمل
ميکند که يکي از ﺛمرات آن شادکامي است 3.فرد خوشبين بر اساس اعتقاد و اعتمادي که

به قضا و قدر الهي دارد ،رويدادها را مثبت تفسير ميکند و باليا و گرفتاريها را موجب

ﹶ
ور» مجلسي ،ج ،75ص.8
اﻟﴪ ﹸ
« .1أ ﹾﺻ ﹶﻞ ا ﹾﻟ ﹶﻌ ﹾﻘ ﹺﻞ » «٢ا ﹾﻟ ﹸﻘﺪﹾ ﹶر ﹸة ﹶو ﹶﺛ ﹶﻤ ﹶﺮ ﹶ ﹶﲥﺎ ﱡ ﹸ

ﹺ ﹺ
اﻟﴪ ﹺ
ﹺ ﹶ ﹴ ﹶ
ور ﹸﻟ ﹾﻄﻔ ﹰﺎ ﹶﻓﺈﹺ ﹶذا ﹶﻧ ﹶﺰ ﹶﻟ ﹾﺖ ﺑﹺ ﹺﻪ ﻧﹶﺎﺋﹺ ﹶﺒﺔ» نهج البالﻏه ،ص.515
ﴎور ﹰا إﹺ ﱠﻻ ﹶو ﹶﺧ ﹶﻠ ﹶﻖ اﷲﹸ ﹶﻟ ﹸﻪ ﻣ ﹾﻦ ﹶذﻟ ﹶﻚ ﱡ ﹸ
 « .2ﹶﻣﺎ ﻣ ﹾﻦ أ ﹶﺣﺪ أ ﹾو ﹶد ﹶع ﹶﻗ ﹾﻠﺒ ﹰﺎ ﹸ ﹸ

ﹺ ﹺ
ﹺ
ﻒ ﹶأ ﹾﺣﺰﹶنﹸ ﹶو ﹶﻗﺪﹾ ﹶﻋ ﹶﺮ ﹾﻓﺘﹸﻚ .....ﹶﻛ ﹾﻴ ﹶ
اﺣﺔ» کليني ،ج ،8ص19؛ « ﹶﻛ ﹾﻴ ﹶ
ﻒ ﹶأ ﹾﺣﺰﹶنﹸ ﹶو ﹶأﻧ ﹶﹾﺖ ا ﹾﻟﻜ ﹺﹶﺮ ﹸﻳﻢ»
اﻟﺮ ﹶ
ﹶﴫ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹸﺑ ﹾﻠﻐﹶﺔ ا ﹾﻟ ﹶﻜ ﹶﻔﺎف ﹶﻓ ﹶﻘﺪ ا ﹾﻧ ﹶﺘ ﹶﻈ ﹶﻢ ﱠ
 « .3ﹶﻣ ﹺﻦ ا ﹾﻗﺘ ﹶ ﹶ

مجلسي ،1404 ،ج ،91ص.139

پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.

اسالمي در رابطهي بين خوشبيني و شادکامي تأييد گرديد .از آنجا که چنين تحقيقي تاکنون

95

رشــد و کفاره گناهان ميداند 1،همين امر موجب بهبود سبک زندگي و افزايش آرامش و
شــادکامي وي خواهد شد .چنين فردي به دليل عدم دلبستگي به دنيا ،در زمان فقر و از

دست دادن امکانات دنيوي ،صبور است و از بيتابي پرهيز ميکند و اين ويژگي زمينهساز
2

تجربه سطح باالتري از شادکامي ميگردد.

نقش.واسطه.ای.سبک.زندگی.اسالمی.در.رابطه.ی.بین.خوش.بینی.و.شادکامی

با توجه به يافتههاي پژوهشهاي حاضر و تأييد روابط مســتقيم و ﻏيرمستقيم موجود
ميــان متغيرهاي پژوهش ،ميتوان گفت تقويت خوشبيني موجب بهبود ســبک زندگي
ميشود و ارتقاي کيفيت سبک زندگي اسالمي باعث افزايش سطح شادکامي ميگردد .از
اين رو براي ارتقاي ســطح شادکامي افراد و جامعه الزم است سبک زندگي افراد اصالح
و خوشبيني آنان تقويت شــود .برگزاري کارگاههاي اصالح خطاهاي شناختي نسبت به
هستي ،خود و ديگران و دورههاي دانش و مهارت افزايي در راستاي بهبود سبک زندگي
و تقويت خوشبيني از جمله راهکارهاي مهم دســتيابي به شادکامي است .از آنجا که
ســبک زندگي اسالمي داراي نقش واسطهاي ميان خوشبيني و شادکامي ميباشد ،از اين
رو ميتوان با تقويت خوشبيني افراد ،ســبک زندگي آنان را بهبود بخشيد که به صورت
ﻏيرمستقيم موجب افزايش سطح شادکامي آنان نيز خواهد شد .از سوي ديگر از آنجا که
خوشبيني بر ســبک زندگي اسالمي اﺛر دارد ،الزم است خانوادهها ،مسئولين ،مشاوران و

 96خانوادهي درمانگران براي بهبود سبک زندگي اسالمي به تقويت خوشبيني و رفع عوامل
بدبيني افراد توجه ويژه داشته باشند.

ﹺ
ﹺ
ﺎب ﹶﻋ ﹾﻴ ﹸﺸــ ﹸﻪ» ليثي ،1376 ،ص455؛ «انﱠ ا ﹾﻟ ﹶﺒ ﹶﻼ ﹶء ﻟﹺﻠ ﱠﻈ ﹺﺎﱂﹺ ﹶأ ﹶد ﹲب ﹶو ﻟﹺ ﹾﻠ ﹸﻤﺆﹾ ﹺﻣ ﹺﻦ ﹾاﻣﺘﹺ ﹶﺤﺎنﹲ ﹶو ﻟﹺ ﹾ ﹶ
ﻸ ﹾﻧﺒﹺ ﹶﻴ ﹺﺎء ﹶد ﹶر ﹶﺟ ﹲﺔ» مجلســي،
ﴈ ﺑﹺﺎ ﹾﻟ ﹶﻘ ﹶﻀﺎء ﹶﻃ ﹶ
 « .1ﹶﻣ ﹾﻦ ﹶر ﹶ

 ،1404ج ،64ص.235

ﹺ
ﹺ
ﹺ
اﻟﺮ ﹾﻏ ﹶﺒ ﹸﺔ ﹺﰲ اﻟﺪﱡ ﹾﻧ ﹶﻴﺎ ﹸﺗﻜﹾﺜﹺ ﹸﺮ ﹾﹶاﳍ ﱠﻢ ﹶو ﹾﹸ
ﻳﺢ
اﳊﺰﹾنﹶ ﹶو اﻟﺰ ﹾﱡﻫﺪﹸ ﹺﰲ اﻟﺪﱡ ﹾﻧ ﹶﻴﺎ ﹸﻳ ﹺﺮ ﹸ
« .2إﹺنﱠ ﹶأ ﹾﺟ ﹶﺰ ﹶﻋﻜ ﹾﹸﻢ ﻋﻨﹾﺪﹶ ا ﹾﻟ ﹶﺒ ﹶﻼء ﹶﻷﹶ ﹶﺷﺪﱡ ﻛ ﹾﹸﻢ ﹸﺣ ﹼﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﺪﱡ ﹾﻧ ﹶﻴﺎ» تحف العقول ،ص393؛ « ﱠ

ا ﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﹶﺐ ﹶو ا ﹾﻟ ﹶﺒﺪﹶ نﹶ » صدوق ،ج ،1ص.74
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 .1قرآن کریم ،ترجمه مکارم شیرازی ،)1380( .تحقیق و تصحیح هیئت علمی دار القرآن الکریم.

 .2ابن بابویه ،محمد بن علی1362( .ق) ،الخصال ،قم :جامعه مدرسین.

 .3ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی1404( .ق) ،تحف العقول ،قم :جامعه مدرسین.

 .4احمدیتبار ،ســید مرتضی؛ مکوندی ،بهنام؛ ســودانی ،منصور ،)1398( .اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزههای
دینی بر سازگاری زناشویی ،تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین ،روان شناسی و دین ،ش.54-37 ،47
 .5اصالنی ،ج؛ احمددوســت ،ح؛ بهمنی ،م» ،)1394( .تأثیر روان درمانی مثبت نگر بر نشــانههای افســردگی و بهزیستی ذهنی
 .6آلیاسین ،سید علی؛ فریدونی ،سمیه ،)1395( .مقایسه مثبت نگری ،امید به زندگی و رضایت از زندگی بین دانشآموزان دختر
تک فرزندی و چند فرزندی ،مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی ،ش.56-45 ،11
 .7براتی ســده ،فرید ،)1388( .اثر بخشــی مداخالت روان شناســی مثبتگرا جهت افزایش نشاط و خشنودی از زندگی و کاهش
افسردگی ،تدوین مدلی برای اقدام .رساله دکتری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 .8برخوری ،حمید؛ رفاهی ،ژاله؛ فرحبخش ،کیومرث» ،)1388( .اثر بخشــی آموزش مهارتهای خوشبینی به شــیوه گروهی بر
انگیزه پیشــرفت ،عزت نفس و شادکامی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان شهر جیرفت« ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی.131-144 ،)5(2 ،
 .9برنا ،محمدرضا؛ ســواری ،کریم» ،)1389( .ارتباط ســاده و چندگانه عزت نفس ،احســاس تنهایی و ابــراز وجود با کم رویی«،
یافتههای نو در روانشناسی.62-53 ،)17(5 ،
 .10بنی آدم ،لیال ،)1390( .اثر بخشــی آموزش مهارت مثبتاندیشــی بر شــادکامی دانشــجویان ،پایاننامه کارشناســی ارشــد
روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 .11بیرانوند ،معصومه؛ موســوی ،ســیده ســمیرا؛ کاکاوند ،علــی رضا؛ غفوری ،اعظــم؛ اوحدی ،عارفــه ،)1394( .تأثیر آموزش
تفکر مثبت بر رضایت از زندگی و احســاس معنی در زندگی مادران کودکان مبتال به اختاللهای برونی ســازی شــده ،مشاروه
کاربردی ،ش.80-63 ،9
 .12تمیمی آمدی ،ابوالفتح ،بیتا ،غررالحکم و دررالکلم ،ناشر :دارالکتاب االسالمی.

 .13حســنوند ،بنفشــه؛ میرزایی سرایی ،رضوان؛ ســوری ،ســارا ،)1398( .اثربخشــی گروه درمانی کیفیت زندگی بر تغییر سطح
باورهای فراشناختی منفی و مثبت مردان معتاد به شیشه ،اعتیاد پژوهی ،ش.202-189 ،51
 .14حســنی ،رمضانعلی ،)1390( .بررســی رابطه بین خوشبینی اســالمی ،خوشبینی آموخته شده ســلیگمن و امنیت روانی،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،روانشناسی ،قم ،مﺆسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .15حشــمتی ،رسول؛ حاتمی ،جواد؛ بهرامی احسان ،هادی؛ صادقیان ،سعید ،)1394( .نقش سطوح  LVEFدر کیفیت زندگی
مرتبط با ســالمت در بیمــاران مبتال به  :CADنقش میانجــی ادراکات بیماری و عواطف مثبت/منفــی ،پژوهشهای نوین
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روانشناختی ،ش.76-52 ،39
 .16رعیــت ابراهیم آبــادی ،م؛ ارجمندنیا ،ع؛ افروز ،ع ،)1394( .تأثیر برنامه آموزشــی مثبت نگری بر شــادکامی و باورهای غیر
منطقی نوجوانان بزهکار ،پژوهشنامه روانشناسی مثبت.1-14 ،)2(1 ،
 .17زارعی ،حسن؛ بحیرائی ،صدیقه؛ افتخاری ،ثریا ،)1391( .بررسی تأثیر شخصیت بر شادی دانشجویان ،فرهنگ در دانشگاه
اسالمی.35-15 ،)2(2 ،
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 .18ســلمابادی ،مجتبی و همکاران ،)1394( .بررسی ارتباط سبک زندگی اسالمی با سالمت روان دانشجویان دانشگاه بیرجند،
دین و سالمت.10-1 ،)1( 2 ،
 .19شــعاع کاﻇمی ،مهرانگیز؛ رضایی ،طاهره ســادات ،)1394( .بهداشــت روانی خانواده :برگرفته از دیدگاههای روانشناسی و
اسالم ،تهران :آوای نور.
 .20شعیری ،محمد بن محمد( .بیتا) ،جامع اﻷخبار ،نجف :مطبعة حیدریة.

 .21شهید ثانی ،زین الدین بن علی1374( .ق) ،تسلیة العباد در ترجمه مسکن الفﺆاد ،تهران :هجرت.

 .22صــدارات مرنی ،مرضیه ،)1388( .اثر بخشــی آموزش مهارتهای خوشبینی در کاهــش اعتیادپذیری دانشآموزان دختر،
پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .23صفآرا ،مریم؛ خانبابایی ،)1398( .نقش تعدیل کنندگی جنســیت در رابطه ســبک زندگی اســالمی با خلق مثبت و سالمت
روان دانشجویان ،رویش روان شناسی ،ش.128-119 ،42
 .24علی محمدی ،راضیه ،)1393( .اثربخشــی آموزش مبتنی بر ســبک زندگی اسالمی بر شادکامی و کیفیت زندگی زنان ،پایان
نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
 .25علی محمدی ،علی؛ شفیعزاده ،حمید ،)1394( .رابطه مهارت خوشبینی با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان مقطع دوم
متوسطه شهرستان سمنان ،فصلنامه خانواده و پژوهش ،شماره .77-91 ،29
 .26علیمحمــدی ،کاﻇم؛ جان بزرگی ،مســعود ،)1387( .بررســی رابطه بین شــادکامی با جهتگیری مذهبی و شــادکامی در
روانشناختی و افسردگی ،فصلنامه روانشناسی در تعامل با دین.131-144 ،)2(1 ،
 .27عیســیزادگان ،علی؛ شیخی ،سیامک؛ اسدی ،سامره ،)1393( .مقایسه شادی و رضایت از زندگی در تیﭗهای شبانه روزی،
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.21-12 ،)1(25 ،
 .28غالمی حیدرآبادی ،زهرا؛ نوابی نژاد ،شــکوه؛ دالور ،علی؛ شــفیعآبادی ،عبدالله ،)1393( .اثربخشی آموزش مثبتنگری بر
افزایش شادکامی و سخترویی مادران ،فصلنامه افراد استثنایی.95-113 ،)16(4 ،
 .29فرنام ،علی؛ حمیدی ،محمد ،)1394( .اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش کیفیت زندگی با تأکید بر قرآن و آموزههای
اسالمی ،فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،ش.86-61 ،22
 .30قادری باف ،محمد ،)1381( .مفهوم و جایگاه شادکامی در بیان قرآن و حدیث ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته علوم قرآنی
و حدیث دانشگاه تربیت مدرس.

 .31قربانی ،نادیه؛ شــعاع کاﻇمی ،مهرانگیز؛ حجازی ،الهه ،)1396( .بررســی رابطه سبک زندگی اسالمی با سالمت روان زنان
هیئت علمی دانشگاههای شهر تهران ،پژوهشنامه سبک زندگی ،ش.78-61 ،5
 .32قمری ،محمد ،)1388( .بررســی رابطه دینداری و میزان شادمانی در بین دانشجویان به تفکیک جنسیت و وضعیت تأهل،
روانشناسی و دین ،سال سوم.75-91 ،
 .33کار ،آ ،)1385( .روانشناسی مثبت :علم شادمانی و نیرومندیهای انسان ،ترجمه حسن پاشاشریفی ،جعفر نجفی زند و باقر
ثنایی ،تهران :سخن.
 .34کاویانی ،محمد ،)1388( .طرح نظریه ســبک زندگی بر اساس دیدگاه اسالم و ساخت آزمون سبک زندگی اسالمی و بررسی
 .35کاویانی ،محمد ،)1390( .کمیسازی و سنجش سبک زندگی اسالمی ،روان شناسی و دین.27-44 ،)2(4 ،

 .36کجباف ،محمد باقر؛ سجادیان ،پریناز؛ کاویانی ،محمد؛ انوری ،حسن ،)1390( .رابطه سبک زندگی اسالمی با شادکامی در
رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان ،روان شناسی و دین.61-74 ،)4(4 ،
 .37کریمی ،زهرا؛ کربالیی محمد میگونی ،احمد؛ ثابت ،مهرداد ،)1395( .مقایسه مثبتاندیشی ،رضایت شغلی و کیفیت زندگی
حرفهای دریانوردان و کارمندان ،مشاروه شغلی و سازمانی ،ش.95-78 ،27
 .38کلینی ،ثقةاالسالم ،)1388( .اصول کافی ،ج  ،2قم :انتشارات اسالمیه.

 .39کویلیام ،سوزان ،)1390( .خوشبینی و مثبتگرایی کاربردی ،ترجمه فریده براتی سده ،تهران :جوانه رشد.
 .40لیثی واسطی ،علی بن محمد ،)1376( .عیون الحکم و المواعﻆ( للیثی) ،قم :دارالحدیث.
 .41مجلسی ،محمدباقر1404( .ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :الوفاء.

 .42میرشاه جعفری ،ابراهیم؛ عابدی ،محمدرضا؛ دریکوندی ،هدایت الله ،)1381( .شادمانی و عوامل مﺆثر بر آن ،تازههای علوم
شناختی.50-58 ،)3(4 ،
 .43نورباال ،احمد علی؛ علی پور ،احمد ،)1378( .بررســی مقدماتی پایایی و روایی پرســشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان
دانشگاههای تهران ،فصلنامه اندیشه و رفتار.64-55 ،)1(5 ،
 .44نوربخش ،اعظم؛ آتش پور ،سید حمید؛ مولوی ،حسین ،)1384( .مقایسه سبک زندگی ،سالمت روانی و شادکامی دبیران زن
و زنان خانهدار شهرستان بشرویه ،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،شماره .37-62 ،26
 .45نوری ،حسین ،)1408( .مستدرک الوسائل ،بیروت :نشر آلالبیت ،چاپ اول.

 .46نوری ،نجیبالله؛ جان بزرگی ،مســعود ،)1387( .بررســی رابطه انگیزه پیشرفت و خوشبینی ،فصلنامه روانشناسی و دین،
ش.130-105 ،2
 .47نوری ،نجیب الله؛ جان بزرگی ،مســعود ،)1392( .رابطه خوشبینی از دیدگاه اســالم با افکار اضطرابی و افکار فراشــناختی
نگرانی ،فصلنامه روانشناسی و دین ،ش .84-66 ،24
 .48نــوری ،نجیبالله؛ ســقای بیریــا ،ناصر ،)1388( .بررســی رابطه بین خوشبینی سرشــتی ،خوشبینی از دیدگاه اســالم و
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.68-29 ،7  ش، فصلنامه روانشناسی و دین،رضایتمندی از زندگی
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