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Abstract 

In religious society of Iran, the use of Iranian-Islamic psychological interventions for couples with marital 

conflicts has been ignored; thus, the present research was conducted with the aim of designing an 

educational package of Islamic happiness and its feasibility in the dimensions of psychological resilience 

of couples with marital conflicts. In the qualitative phase, the theme analysis by inductive method, and in 

the quantitative phase, a quasi-experimental method with a pretest-posttest design and with a control 

group and a two-month follow-up phase was applied. The population included couples with marital 

conflicts referring to the counseling centers in the east of Tehran during the first six months of 2020. In 

this research, 26 couples were purposefully selected and randomly placed in the test group (28 people) 

and in the control group (24 people). The test group received eight sessions of an educational package of 

Islamic happiness for two months. The questionnaires of marital conflict (Barati and Sanaei, 1996) and 

psychological resilience (Conner and Davidson, 2003) were applied. The data were analyzed with mixed 

ANOVA. The results showed that, according to the experts' view, the educational package of Islamic 

happiness has an appropriate content and execution validity. In addition, the education of Islamic 

happiness influences the dimensions of psychological resilience of couples with marital conflicts 

(P<0.0001), while this intervention does not have any significant influence on just the subscale of spiritual 

effects. Based on the findings of this research, the education of Islamic happiness can be used as an 

efficient method to improve the resilience of couples by taking advantage of creating a safe, supportive, and 

empathetic relationship, educating the concept of forgiveness, paying attention to the positive consequences 

of patience, and identifying the inherent abilities and talents of couples in reaching happiness. 
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 چکیده
 تعارضات یدارا نیزوج یبرا یاسالم−یرانیا یشناخت روان مداخالت یریکارگ به ران،یا ینیدر جامعه د

 یآموزش بسته یطراح هدف با حاضر پژوهش اساس نیا بر است؛ گرفته قرار غفلت مورد ییزناشو
 انجام ییزناشو تعارض یدارا نیزوج یروان یآور تاب ابعاد بر آن یسنج امکان و یاسالم یشادکام
 یکمّ قسمت در و ییاستقرا روش به مضمون لیتحل ،یفیک بخش در حاضر پژوهش روش. گرفت

 یآمار جامعه. بود دوماهه یریگیآزمون با گروه گواه و دوره پ پس−آزمون شیپ طرح با یشیآزما 
 شش در تهران شرق مشاوره مراکز به کننده مراجعه ییزناشو تعارض یدارا نیزوج شامل حاضر پژوهش

 انتخاب هدفمند یرتصادفیغ یریگ نمونه روش با زوج 62 تعداد پژوهش نیا در. بود 9911 سال اول ماهه
 شیآزما  گروه. شدند یدهیجا( نفر 62) گواه و( نفر 62) شیآزما یها گروه در یتصادف گمارش با و

 مورد یها پرسشنامه. کردند افتیدر ماه دو در را( جلسه)هشت  یاسالم یشادکام آموزش بسته مداخله
 یآور تاب پرسشنامه و( 9931 ،ییو ثنا ی)برات ییزناشو تعارض پرسشنامه شامل پژوهش نیا در استفاده

 مورد ختهیآم انسیوار لیتحل وهیش به پژوهش از حاصل یها داده. بود( 6009 دسون،یوید و)کانر  یروان
 یدارا متخصصان نظر از یاسالم یشادکام آموزش بسته که داد نشان جینتا. گرفت قرار لیتحل و هیتجز
 بر یاسالم یشادکام آموزش که بود آن انگریب ها افتهی نیهمچن است؛ مناسب ییاجرا و ییمحتوا ییروا

 نیا که ی( و در حالp<0009/0) باشد یم مؤثر ییزناشو تعارض یدارا نیزوج یروان یآور تاب ابعاد
 پژوهش از حاصل یها افتهی براساس. نداشت یمعنادار اثر یمعنو راتیتأث اسیرمقیز بر تنها مداخله
 آموزش همدالنه، و کننده تیحما امن، ارتباط جادیا از یریگ بهره با یاسالم یشادکام آموزش حاضر،
 در نیزوج یذات یاستعدادها و یتوانمند ییشناسا و صبر مثبت یامدهایپ به توجه بخشش، مفهوم
 استفاده مورد نیزوج یآور تاب بهبود جهت در کارآمد یروش عنوان به تواند یم یشادکام به یدسترس

  .ردیگ قرار
 .یاسالم یشادکام ،ییزناشو تعارض ،یآورتابواژگان کلیدی: 

                                                           
 .رانیا تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،یتحق علوم واحد ،یتیترب یشناس روان یادکتر  یدانشجو  *

az.zareh@yahoo.com 
 (.مسئول سندهی)نو  رانیا تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،یتحق و علوم واحد ،یشناس روان گروه اریاستاد  **

rrghorban@gmail.com 
 mkhademi@alzahra.ac.ir .رانیا تهران، الزهراء، دانشگاه ،یتیترب یشناس روان گروه اریدانش ***

 Ksheivandi@gmail.com .رانیا تهران، ،ییطباطبا عالمه دانشگاه ،یشناس روان گروه اریاستاد  ****
 22/7/2212: دییتأ خیتار  42/24/2211: افتیدر  خیتار 

Biquarterly Journal 

of 

Studies in Islam & Psychology 

Vol.16, No.31, Autumn & Winter 2022-2023 

 

 
 

 

 

                                                            

یعلم ۀدوفصلنام
شناسیروان و اسالم مطالعات

1411 زمستان و پاییز، 11ش، 16س
 111-111صفحات 

 پژوهشی−مقاله علمی
 

 

 
 

 

 

mailto:Ksheivandi@gmail.com


     751 ...آن بر ابعاد یسنج و امکان یاسالم یشادکام یبسته آموزش یطراح

 

 مقدمه

 دارد؛ خود اعضای بر را اثرگذاری پایدارترین اجتماعی، و فرهنگی نهاد ترین بنیادی عنوان به خانواده
 بتا. باشتد می ختانواده بستتر تأثیر تحت عمیقا   افراد عواطف و باورها رفتارها، ها، نگرش که ای گونه به

 و آن در فرزنتدان پتذیری جامعه گیری شتل  و جامعه نهاد نخستین عنوان به خانواده اهمیت به توجه
 امری نظام این حفظ به توجه فرزندان، رفتاری الگوگیری در خانواده اجتماعی عاطفی، روانی، نقش

 احستا  معمتو  طتور بته(. ۹۹۱۱ ی،و کالئت ی)ختداداد رستد می نظتر به انلارناپذیر و ضروری
 بتا امتا رود، متی شمار به بدیهی امری ازدواج ابتدایی روزهای در زوجین عاشقانۀ تعامالت و نزدیلی
(؛ 020۹ 1یتو،) شتوند می یلدیگر با ارتباطی مشلالت دچار تدریج به زوجین از برخی زمان گذشت

 یامتر یندفرا یناز بروز ا ینزوج یمانیپش یی،که با رجوع به تفلرات پس از تعارضات زناشو گونه  بدان
اذعتان داشتت کته در تعتامالت و  یتد(. البتته با02۹2و هملتاران،  2یلسون)و رسد یآشلار به نظر م

بته  یرنتاگز یامتر یلتدیگر،از تعارض، اختالف نظر و رنجش از  یاندک یزانوقوع م ین،اطات زوجارتب
 ینناستازگارانه متاب یاز رفتارها یا گونه یی(. تعارضات زناشو02۹۱و هملاران،  3)عبا  رسد ینظر م

. تعارضتات یابتد یو ادامته م شتود یم  یجتادا یناز زوجت یلتی یلهوست کم به دو همسر است که دستت
. کنتد یاز آنها آن را گتزارش م یلیدو همسر است که  ینفقدان توافق مداوم و معنادار ب ینوع ییزناشو

 یمسئله بر عمللرد همسران و منظتور از متداوم، اشتاره بته اختالفتات ینا یرمنظور از معنادار بودن، تأث
 یروانت ینتدهایدر فرا را یمنفت یجتانیو ه یشتناخت و آثار روان روند ینم یناست که به مرور زمان از ب

از تعتارض، اختتالف نظتر و  یاشاره کرد کته تجربته ست وخ مختلفت یداما با نهد، یم یبر جا ینزوج
 (.0202 4است )چان و النگ، یرناپذ و اجتناب یهیبد یزوج، امر یکرنجش در تعامالت 

 انجامتد؛ می روانتی و هیجتانی های آستی  به زناشویی سازگاری کاهش و تعارض گیری شل 
و هملتاران،  یمرکتز یدوائت) یابتد یکاهش م ینزوج 5روانی آوری تاب فرایندی، چنین در که چنان

 ییزناشتو یانتد کته کتاهش ستازگار ( گتزارش کرده0202) 6آیتدوگا و سیهان که چنان آن(. ۹022
 یروانت یآور کاهش دهتد. تتاب یزآنان را ن یشناخت روان یآور و تاب یبه مرور قدرت روان تواند یم

 یتر شود و همه عوامت  ستازگار راحت ییزناشو یها و کشملش ها یکه تحم  سخت شود یسب  م
 برختوردار بتاالتری زناشتویی رضایت از زوجین تا شود می موج  همچنین دهد؛ ارتقا را زناشویی

                                                           
1. Yu, K. 
2. Wilson, S.J.  
3. Abbas, J. 

4. Chan, K.S. & Leung, D.K. 
5. Psychological resilience 

6. Cihan, H. & Aydoga, D. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645301730121X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Chan%2C+Kevin+Ka+Shing
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Leung%2C+Donald+Chi+Kin
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 یبترا یتشخصت یاصتل یها از سازه یلیعنوان  به یروان یآور (. تاب0202و هملاران،  1ی)ل شوند
کته آثتار نتاگوار ازدواج بته کتاهش  یشده استت؛ در حتال یشناس و رفتار مفهوم یجانه زش،یفهم انگ

 یتزدیرا کاهش دهتد )ا ییزناشو یتس ح رضا تواند یو م انجامد یم ینزوج یندر ب یروان یآور تاب
آور  استتر  یطو توان افراد و مقاومت آنها در برابر شرا یتظرف یآور (. تاب02۹۱و هملاران،  یآوانج

(. 020۹و هملتاران،  2زا استت )ماتستن، بازگشت به عق  از حوادث نتاگوار و بحتران یبه معنا یزو ن
 یتتحما یفعتا ، جستتجو یکنتار آمتدن مت ثر ماننتد راهبردهتا یبا استفاده از راهبردهتا یآور تاب

 ماننتد رمفیتدغی آمتدن کنتار راهبردهتای داده، افتزایش را مثبتت افلتار سازی،و خوددلگرم یاجتماع
 نشتان همچنتین. دهتدرا کتاهش  یح  مستئله منفعالنته و اجتنتاب یراهبردها ی،افسردگ هایواکنش

 و نفتس بته اعتمتاد مثبتت، عواطتف مانند حفاظتی عوام  افزایش سب  آوری تاب افزایش که دهد می
(. 0202و هملتاران،  3)بتروکس، شتودمی افسردگی و استر  منفی، عواطف کاهش و رهبری، خود
 روابتط بهبتود زناشتویی، رضتایت در مهم نقشی فردی آوریتاب که دهدمی نشان پژوهشی هاییافته

 (.02۹2و هملاران،  4ینار،)پ دارد مثبت هیجانات افزایش و زناشویی استر  کاهش زوجین،
به کتار گرفتته شتده  ییتعارض زناشو یدارا ینزوج یبرا یمختلف یو آموزش یدرمان های روش

 یترانا یترااستالم استت، ز ینظر یبه مبان یمداخالت، نبود توجه کاف یناست؛ اما خأل موجود در ا
بتوانتد  یاستالم یمبر مفتاه یمبن یها آموزش رود یدارد و انتظار م یمحور مذه  یتیساخت جمع

کته  یاز مداخالت یلیداشته باشد.  ییو زناشو یارتباط های ی در جهت کاهش آس یمناسب ییکارآ
 یها داده یگاهاست. با جستجو در پا یشود، آموزش شادکام ینتدو یاسالم یممفاه یهبر پا تواند یم

پتژوهش  یجنشتد؛ امتا نتتا یافتت یاستالم یشتادکام یبتا عنتوان بستته آموزشت یا مداخله ی،علم
(؛ ۹۹۱1(؛ خاکپور و هملاران )۹۹۱1و هملاران ) ی(؛ قضاو۹۹۱0و هملاران ) یمرن پوررحیمی

داده  نشتان( ۹۹۱۱و هملتاران ) یی( و بارکزا۹۹۱2سردرود و هملاران ) یدی(؛ حم۹۹۱2) یسیرئ
 یجتانیو ه یارتبتاط ی،شتناخت روان ی،به بهبود عمللرد شناخت تواند یم یاست که آموزش شادکام

برنامته  یاثربخشت یم العه بته بررست یک( در 02۹۱و هملاران ) 5دبافزون بر آن  ینجامد؛افراد ب
 افزایش افراد، این در که دادند نشان و پرداختند دانشجویان در زندگی از رضایت بر محور شادکامی

 رضتایت احسا  در آنها به تواند می شادکامی این و است همراه شادکامی افزایش با معنویت س ح

                                                           
1. Li, X.  

2. Masten, A.S. 

3. Brooks, S. 

4. Pinar, S.E. 

5. Deb, S. 
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کته  یختود نشتان داد افتراد یدر بررس یز( ن02۹2) 1پاندیا همچنین برساند؛ یاری زندگی از بیشتر
 یست وخ بتاالتر ستالمت یتزو ن یزنتدگ یشتترب یتافراد از رضتا یردارند، نسبت به سا یمعنو یدعقا

 .دهندیخبر م یستیو بهز یو روان یجسم
 حیتاتی و مهتم بسیار زوجی راب ه دوام و پایداری در زوجین سالمت و نشاط و شادکامی نقش

 بته نسبت آنها درایت با برخورد موج  رضایت و شادی احسا  از زوجین برخورداری زیرا است،
 شتادی. استت راب ته دوام کننده تضمین خود که شودمی آنها بر غلبه و مشلالت و موانع از بسیاری
گاهافزایش  حفتظ ستب  و باشتد یم یگر روابط اجتماعتسهی  و فرد فعالیت و خالقیت ی،دهنده آ

و  یپژوهش ستور یجکه م ابق نتا ی(؛ در حال02۹۱و هملاران،  2گردد )الورنسیم افراد سالمتی
از  یداشتته باشتد. برخت یآور بتا تتاب یمعنتادار یهمبستتگ تواند یم ی( شادکام۹۹۱۱هملاران )

 یمثبتت یریاطالعتات ستوگ یتابیهستتند کته در ارز یپژوهشگران باور دارند که افراد شادکام کسان
 3انجامد )تومتا یآنها م یکنند که به شادمی یرپردازش و تفس یاا به گونهاطالعات ر یعنیدارند، 

روابط دوستتانه باثبتات و  یبرونگرا، دارا یخته،سالم، فره ی(. افراد شادکام افراد02۹2و هملاران، 
بته  یدنرست پردازان یتهاز نظر ی(. برخت02۹2 4)راجپتات، باشتند یم یمحلمت یمذهب یهانگرش
 عشتق و زندگی بودن معنادار اساسی، نیازهای ی،ها و اهداف معنورا از راه توجه به ارزش یشادکام

 مقصتد جهتان در که عقیده این با مذهبی، یشدانند و معتقدند که افراد با گرامی پذیر املان خدا به
که  ی(؛ در حال02۹2و هملاران،  5خود را ارتقا بخشند )واد یتوانند شادکاممی دارد، وجود واالیی

 یهتایتتاز حما یمنتدزا، بهترهمشل  یطخداوند در شرا یاریبه  یدواریام ی،داشتن معنا در زندگ
هستند که افتراد  ییهاروش جمله از همگی واال منبعی به داشتن تعلق احسا  ی،و معنو یاجتماع

را متحمت  شتوند  یرسان، فشار کمتری توانند در مواجهه با حوادث آسیبا دارا بودن آنها م یمذهب
 و برونتی عوامت  تتأثیر تحتت بلندمتدت یتامدت کوتاه یستن(. شاد ز02۹2و هملاران،  6)هولدر
 یابیمعنا همچون درونی خودجوش عوام  تقویت با معنویت و دینداری و دارد قرار بسیاری درونی

و  یشتادکام ستاز ینهزم تواندمی دیگران به کمک و مهربانی گذشت، همچون مفاهیمی و زندگی در
 (. 02۹۱در افراد باشد )دب و هملاران،  یاحسا  شاد

 توانتدمتی احتمتاال   که است مفهومی اسالمی شادکامی گفت باید حاضر پژوهش ضرورت در
                                                           
1. Pandya, S.P. 

2. Lawrence, E.M. 

3. Thomas, J.N. 

4. Rajput, N.R. 

5. Wade, J.B. 

6. Holder, M. D. 
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 طیتف عنوان به مثبت عواطف افزاینده تواندمی نیز و سازد غنی را زوجی جمله از و فردی بین روابط
 عالقته تمای ، شوق، و شور توانمندی، احسا  شادی، جمله از مثبت خلقی حاالت از ایگسترده

 گنتاه، احستا  شتام  منفی های هیجان از طیفی عنوان به منفی عواطف کاهنده و خود به اعتماد و
 هاینقش ایفای جهت از خانواده در را سهم بیشترین زوجین. باشد پریشانی و بیقراری شرمساری،

 شتادکامی احسا  تقویت که است بدیهی و هستند دارا را والد و همسر نقش ایفای از اعم چندگانه
 را آنهتا فراینتد این انجامد؛ می کلی رضایت احسا  و آنها در روانی و روحی وضع بهبود به آنها در
 در آوری تتاب چون عواملی تقویت به تواندمی و رساندمی یاری خود چندگانه نقش بهینه اجرای در

 در امتر ایتن. هستتند ایختانواده هتر زیربنایی ارکان حفظ در دخی  عوام  از خود که نجامدبی آنها
 دارای زوجتین بترای دینتی مفتاهیم بتر مبتنتی بومی مداخالت کارگیری به حوزه در که است حالی

 ای مداخلته هتای پژوهش بیشتتر کته چنان آن. دارد وجود پژوهشی خأل ایران در زناشویی تعارضات
 بتر مبتنتی درمتانی هتای روش کارگیری بته بتر زناشویی تعارضات دارای زوجین برای گرفته صورت
 اثربخشتی بررستی دنبتا  به حاضر م العه اسا  این بر است؛ بوده استوار خارجی نظری مفاهیم
 .است زناشویی تعارضات دارای زوجین آوری تاب ابعاد بر اسالمی شادکامی آموزش

 :از عبارتند پژوهش های فرضیه
 .است مناس  ییاجرا و ییمحتوا ییروا یدارا متخصصان نظر از یاسالم یشادکام آموزش بسته .۹

 .دارد ریتأث ییزناشو تعارض یدارا نیزوج یروان یآور تاب ابعاد بر یاسالم یشادکام آموزش .0

 

 روش

ت قسمت در و ییاستقرا روش به مضمون  یتحل ،یفیک بخش در حاضر پژوهش روش  یشتیآزما  یکم 
 حاضتر پتژوهش یآمار جامعه. بود دوماهه یریگیپ دوره و گواه گروه با آزمون پس−آزمون شیپ طرخ با

 او  ماهته شتش در تهران شرق مشاوره مراکز به کننده مراجعه ییزناشو تعارض یدارا نیزوج شام 
 نیبتد شتد؛ استتفاده هدفمنتد یرتصادفیغ یریگنمونه روش از حاضر پژوهش در. بود ۹۹۱۱ سا 

 ییشناستا تهران شرق مشاوره مراکز به کننده مراجعه ییزناشو تعارض یدارا نیزوج ابتدا که صورت
 پژوهشتگر دستتر  در مرکتز شتش تعداد تهران، شهر مشاوره مراکز یباال حجم به توجه با) شدند

 یدارا نیزوجت نیبت در داوطلبانته شل  به پژوهش در حضور یها فرم پخش با سپس ،(شد انتخاب
 تعتارض پرسشتنامه داوطلت ، نیزوجت ییشناستا بتا. شد پخش( زوج 02) ییزناشو یها تعارض

 ینتیزوج آن، یگتذار نمره و ییزناشتو یها تعارض پرسشنامه یاجرا با. دیگرد ارائه آنها به ییزناشو
 کترده کست  ییزناشو یها تعارض پرسشنامه در( برش نق ه) ۹01 از باالتر نمره که شدند انتخاب

 یها تعارض پرسشنامه در را ها نمره نیباالتر که نیزوج نیا از زوج یس تعداد آخر مرحله در. بودند
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 یبنتد  یترت صتورت بته و پرسشتنامه برش نق ه از باالتر یها نمره) بودند آورده دست به ییزناشو
 گتروه در زوج ۹1) شتدند گمارده گواه و شیآزما یهاگروه در یتصادف صورت به و انتخاب ،(شده
 در زوج ۹ و شیآزمتا گروه در زوج ۹ تعداد مداخله شروع از پس(. گواه گروه در زوج ۹1 و شیآزما
 در نفتر 02) شتد نفتر 10 حاضتر پتژوهش در نمونه یینها تعداد نیبنابرا داشتند؛ زشیر گواه گروه
 یزنتدگ ستابقه داشتتن شتام  پتژوهش بته ورود یهتامالک(. گواه گروه در نفر 00 و شیآزما گروه

 بته  یتتما و یجستم ستالمت داشتتن پلم،یتد التیتحصت حداق  داشتن سا ، سه از باالتر ییزناشو
 دوجلسته در بتتیغ شتام  زیتن ختروج یهتا مالک که است یادآوری به الزم. بود پژوهش در شرکت
. بتود طتالق بتروز هماننتد نشده ینیب شیپ حوادث بروز و شده خواسته فیتلال ندادن انجام ،یآموزش
 مراح  هیکل از و کس  مداخله برنامه در شرکت یبرا ن،یزوج تیرضا یپژوهش اخالق تیرعا جهت

 ،یپژوهشت ندیفرا اتمام از پس آنان که شد داده نانیاطم گواه گروه افراد به نیهمچن شدند؛  آگاه مداخله
 .کرد خواهند افتیدر را یدرمان مداخله نیا  یتما صورت در
 

 سنجش ابزار

 (۹۹21) ییثنتا و یبرات توسط ییزناشو تعارض پرسشنامه 1(:MCQ) ییزناشو تعارض پرسشنامه
 ابعاد نیا. دهد یم دست به را آن ابعاد و ییزناشو تعارض ک  نمره پرسشنامه نیا. است شده ساخته

 جلت  شیافتزا ،یجتانیه یهتا واکنش شیافتزا ،یجنس راب ه کاهش ،یهملار کاهش: از عبارتند
 شتاوندانیخو بتا یختانوادگ راب ه کاهش خود، شاوندانیخو با یفرد راب ه شیافزا فرزند، تیحما

 یادرجته پنج ا یمق کی یدارا آزمون س ا  هر. گریلدی از یمال امور کردن جدا دوستان، و همسر
 در بتاال نمتره. ردیگیم تعلق( ۹=هرگز و 0=ندرت به ،۹=ها وقت یگاه ،0=اوقات اکثر ،1=شهیهم)
 اوضتاع بتودن ختوب دهنده نشتان بتودن نییپا و اوضاع بودن بد و تعارض شدت یایگو آزمون نیا

 نمترات. باشتد یمت 0۹2 تا 00 نیب پرسشنامه ک  نمرات دامنه. (۹022 هملاران، و یداریب) است
 یرو بتتر را آن پرسشتتنامه ستتازندگان. استتت ییزناشتتو تعتتارض وجتتود دهنده نشتتان ۹01 از بتتاالتر

 و کترده یابیتهنجار ییزناشتو تعارض رفع جهت مشاوره مراکز ای ییقضا مراجع به کنندگان مراجعه
 و 1۹/2 پرسشنامه ک  یبرا کرونباخ یآلفا: اند داده گزارش شرخ نیبد را آن یسنجروان مشخصات

 واکتنش شیافتزا ،12/2 فرزنتد تیتحما جلت  شیافزا ،10/2 یهملار کاهش ا یمق خرده یبرا
 و همستر شتاوندانیخو بتا یختانوادگ راب ته کتاهش ،22/2 یجنست راب ه کاهش ،2۹/2 یجانیه

 1۱/2 گریلتدی از یمال امور کردن جدا و 10/2 شاوندانیخو با یفرد راب ه شیافزا ،10/2 دوستان

                                                           
1. Marital Conflict Questionnaire 
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 بنتابر شد، ینظرخواه یدرمان خانواده متخصص یتعداد از آزمون نیا ییروا نییتع یبرا. است بوده
 و یداریتب از نقت  بته ؛۹۹2۱ ،ییثنتا) استت یمناستب ییمحتتوا یتیروا یدارا آزمتون نیا آنها نظر

 کرونبتاخ یآلفتا  یضتر از استتفاده با حاضر پژوهش در پرسشنامه نیا ییایپا(. ۹022 هملاران،
 .شد محاسبه 2۹/2

جهتت  022۹را در ستا   یآور پرسشنامه تاب 2یودیسونکانر و د 1(:RQ) آوری تاب پرسشنامه
تصتور از  یرمقیتا پتنج ز یپرسشتنامه دارا یتنکردنتد. ا یافتراد طراحت یآور تتاب یزانسنجش م

 تحمت / فتردی غرایتز به اعتماد(؛ 01−00−0۹−۹2−۹1−۹0−۹۹−۹2های یه)گو یفرد یستگیشا
 ایمتتن روابتتط و تغییتتر مثبتتت پتتذیرش(؛ 02−۹۱−۹2−۹1−۹0−2−1 های یتته)گو منفتتی عاطفتته

( ۱−۹ های هیت)گو معنتوی تأثیرات و( 00−0۹−۹۹ های یه)گو کنتر (؛ 2−1−0−0−۹ های یه)گو
 چهتار مقیتا  یتک روی بتر را ختود پاست  هتا آزمودنی که دارد گویه 01 پرسشنامه این. باشد می

 در کت  امتیاز. کردند می مشخص( 0) درست همیشه تا)صفر(  نادرست کامال   از لیلرت ای درجه
 شتخص در شتربی آوری تاب دهنده نشان باالتر نمرات پرسشنامه این در است، ۹22 تا 2 از آزمون این

 کرونبتاخ آلفتای از استتفاده بتا را آوری تتاب پرسشنامه درونی ثبات( 022۹) دیودیسون و کانر. است
 گتزارش 22/2 را آوری تتاب پرسشتنامه ستازه روایتی میزان نیز و 22/2 را آن بازآزمایی پایایی و 2۱/2

 بتا را دیویستون و کتانر پرسشتنامه یتایی(، پا۹۹20) ی(. محمتد۹۹۱2و هملتاران،  ی)عباس اند کرده
 پایتایی همچنین. است کرده گزارش مناس  نیز را آن روایی و محاسبه 2۱/2 کرونباخ آلفای از استفاده

 در. استت شده محاسبه 22/2 کرونباخ آلفای از استفاده با( ۹۹۱2) مظفری پژوهش در پرسشنامه این
 .شد محاسبه 21/2 کرونباخ آلفای ضری  از استفاده با پرسشنامه پایایی میزان نیز حاضر پژوهش

 
 پژوهش اجرای شیوه

 انجتام و مربوطته مشاوره مراکز به آن ارائه و مربوط دانشگاه سوی از الزم مجوزهای دریافت از پس
 در تصتادفی شتیوه بته( ییزناشتو تعارض دارای زوج سی) شده انتخاب زوجین گیری،نمونه فرایند
 نشتده مشتاوره مراکز درمانی جلسات وارد هنوز افراد این. شدند جایدهی گواه و آزمایش های گروه

 کیت یا هفته صورت به ماه دو در جلسه هشت در را اسالمی شادکامی آموزش شیآزما  گروه. بودند
 در را حاضتر مداخلته گتواه گروه در حاضر افراد که یحال در کردند؛ افتیدر را یا قهیدق ۱2 جلسه

 تیترعا بتا پژوهشتگر درمتان یها جلسته که است یادآوری به الزم. نلردند افتیدر پژوهش طو 

                                                           
1. Resilience Questionnaires 

2. Conner, K.M. & Davidson, J.R.T. 
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 بتا نیتز استالمی شتادکامی آموزش تدوین. شد اجرا گانیرا صورت به یبهداشت یها نامه وهیش کام 
 :بود شرخ نیا به ییاستقرا روش به مضمون  یتحل روش از استفاده
 یتزو ن ییبا تعتارض زناشتو زوجین یو عاطف یجانیه ی،شناخت روان یازهایمرحله نخست ن در

 در پژوهشتگر کته صتورت بتدینم العه قرار گرفتت؛  مورداسالم  یدگاهاز د یشادکام ینظر یمبان
 مرحله این در. کرد بررسی و م العه را مرتبط شده چاپ های کتاب و ها نامه پایان ها، مقاله او  مرحله

هنرمنتد  زاده یمقتدم و مهرابت انیت(؛ کاظم۹۹22) یجتانیو آذربا محمتدی یعل بته مربتوط های مقاله
 یو منشتئ یگتیب یتیالق(؛ ۹۹۱2(؛ کجباف و هملاران )۹۹2۱) پور یو عراق یتوکل ی(؛ منظر۹۹22)
و هملتتاران  نیتتا ی(؛ مظفر۹۹۱۹و هملتتاران ) یدهلتترد اکبتتری ی(؛ عل۹۹۱2) یده(؛ پستتند۹۹۱2)
و هملتاران  فتر میی(؛ کر۹۹۱0(؛ خشتنود و هملتاران )۹۹۱0) پتور یثابت و م من ین(؛ حس۹۹۱۹)
و  نیا یمی( و ستل۹۹۱۱) ی(؛ غفار۹۹۱2(؛ رضاداد و هملاران )۹۹۱2و هملاران ) ی(؛ دهقان۹۹۱1)

 بته آنهتا مفهتومی نزدیلتی مقتاالت ایتن انتخاب مالکم العه قرار گرفتند.  مورد( ۹۹۱۱هملاران )
 نیتز روایتات و کتریم قرآن شادکامی و شادی با مرتبط آیات این بر افزون. بود شادکامی نظری مبانی

 بندی دستتته متتورد او ، مرحلتته در شتتده آوری جمتتع م التت  دوم مرحلتته در. گرفتتت قتترار متتدنظر
 ی و مسائ  تشل یازهامع وف به ن محتوایی−مفهومی های زیرگروه و گرفت قرار محتوایی( ی)کدبند

شتده در مرحلته دوم بته دوازده حتوزه  ی تشتل محتوایی−مفهومی های زیرگروه سوم مرحله درشد. 
استتخراج شتده از  یفنتون آموزشت یهپا بر اسالمی شادکامی آموزش بسته یتدرنها و تبدی  یمهارت

بته پتانزده  استالمی شتادکامی آمتوزش بستتهچهتارم  مرحلتهشد. در  ینتدو یهمنابع به صورت اول
ارائه و از آنان خواستته شتد تتا بتا م العته و اظهتارنظر در متورد  یمتخصص مشاوره خانواده مذهب

 یکه همراه بسته آموزشت یاز جلسات در قال  پرسشنامه نظرسنج یکهر یو محتوا یندساختار، فرا
 یتاری یینهتا یبسته آموزشت یناز متخصصان قرار گرفته بود، به تدو یکهر یارشده و در اخت ینتدو

و  یشتنهادهافرم اظهارنظر باز پاس  به منظور ارائته پ یکمرحله الزم بود  ینرسانند. افزون بر آن در ا
 آمتوزش بستته فراینتدمحتتوا، ستاختار و  یاز متخصصان در جهت ارتقا یکهر یاصالح ینظرها

 یپتنجم نظرهتا مرحلتهدر  انجتام شتد. ینتدفرا یتنکته ا یردآنها قرار گ یاردر اخت اسالمی شادکامی
 یاستالم یآموزش شتادکام بستهآنها درباره  یاصالح یو نظرها یپانزده متخصص بررس یتخصص
همراه با فترم  اسالمی شادکامی آموزش بستهآماده شد. در مرحله ششم  یینها یآموزش بستهانجام و 
بستته  یستاختار و محتتوا ینتد،توافتق متخصصتان دربتاره فرا ی و محاسبه ضتر یینها ینظرسنج

کته همچنتان متخصصتان  یمرحلته در صتورت یندوباره به پانزده متخصص ارائه شد. در ا یآموزش
 توافتق ضتری  پایتان در اعما  شد. یدر بسته آموزش یداشتند، به صورت مورد یاصالح ینظرها
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  یضتراستتفاده از  بتا اسالمی شادکامی آموزش بسته محتوای و ساختار فرایند، درباره متخصصان
 یگفتنت محاستبه شتد. 2۹/2و  22/2  یتبه ترت 2ییمحتوا ییو شاخص روا 1ییمحتوا اعتبار ینسب

مشتاوره ختانواده  یدکتتر یالتست ح تحصت یدارا یمشاوره خانواده متذهباست که افراد متخصص 
چهتار  یشده بر رو ینتدو یاسالم یبسته آموزش شادکام یرونی،به منظور اعتبار ب ینبودند. افزون بر ا

 آن بیتانگر نتتایج. شد انجام آزمون پس−آزمون یشبا قواعد پ یبا طرخ مقدمات ییزوج با تعارض زناشو
 هتای نمره میتانگین در معنتادار تغییتر موجت  استت توانستته استالمی شادکامی آموزش بسته که بود

 کته بتود صورت بدین نیز تأثیر جهت. شود زناشویی تعارض با زوجین آوری تاب و زناشویی سازگاری
 تعتارض بتا زوجتین آوری تتاب و زناشتویی سازگاری بهبود به توانسته اسالمی شادکامی آموزش بسته

 استتنباطی و توصتیفی آمار س ح دو از ها داده تحلی  و تجزیه برای پژوهش این در. بینجامد زناشویی
 از استتنباطی آمتار ست ح در و استتاندارد انحتراف و میتانگین از توصیفی آمار س ح در شد؛ استفاده
 برابتری بررستی بترای لتوین آزمتون متغیرهتا، توزیع بودن نرما  بررسی جهت ویلک−شاپیرو آزمون

 آمیختته واریتانس تحلیت  از نیز و هاداده کرویت فرضپیش بررسی جهت موچلی آزمون ها، واریانس
 آمتاری افتزار نرم از استتفاده بتا شتده آوری جمتع های داده. شد گرفته بهره پژوهش فرضیه بررسی برای
0۹SPSS- قرار گرفت. ی و تحل یهمورد تجز 

 
 جینتا

 ارائه شده است. ۹در جدو   (ساخته)محقق  اسالمی شادکامی آموزش شده تدوین بسته خالصه
 

 (ساخته)محقق  اسالمی شادکامی آموزش برنامه نامه شیوه محتوای: 1 جدول

 محتوا جلسه

 اول
 کاهش در آن نقش و تیاهم و جلسات اهداف درباره حیتوض همدالنه، و کننده تیحما امن، یفضا کی در ارتباط جادیا

 یها چارچوب و اصول به یبند یتواند از ضعف پایم که ییزناشو مشکالت یاحتمال علل یبررس مراجعان، مشکل
 .باشد ینید و یاسالم

 دوم

 آموزش ؛یرفتار  یشناخت ،یخود به طور کامل از ابعاد عاطف ییمشکالت زناشو ییبازگو یکنندگان برا کمک به شرکت
 امور برابر در «صبر» ند؛یخوشا امور برابر در «شکر» صورت به و یرباور یخ براساس خداوند ریتقد از «یرضامند »

 نیا در بخشش گاهیجا یبررس ؛یشادکام زانیم بر آن یاثرها یبررس و دهاینبا از یدور  دها؛یبا انجام به لیتما ند؛یناخوشا
 یفراوان یها بتیمص و ها یسخت با که شده دهیآفر  ینحو  به انسان نکهیا حیتوض ؛یشادکام تیتقو بر آن آثار و رابطه

 یار ی استرس با مقابله در را انسان نکهیا جمله از اسالم، و قرآن دگاهید از صبر مثبت یامدهایپ یبررس است؛ همراه
 تجارب دوباره یابیارز  و فیبازتعر  یبرا کنندگان شرکت به کمک کند؛ یم لیتسه را روابط و یزندگ در تیموفق و دهد یم

 خداوند ریتقد از یرضامند  و ید یتوح تفکر چارچوب در خود ییزناشو

                                                           
1. content validity ratio 

2. content validity index 
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 محتوا جلسه

 سوم

 خداوند، عبادت مانند یاله و انسان لیاص اهداف حیتشر  و یبررس ؛یکنندگان در زندگ اهداف شرکت ییو شناسا یبررس
گاهی و علم ها، انسان امتحان و شیآزما  شیافزا در آنها نقش و یاله رحمت از یبرخوردار  و خداوند علم و قدرت از آ
 لیاص اهداف با اهداف نیا ییهمسو زانیم و یزندگ در کنندگان شرکت یفرد اهداف ییشناسا و یبررس ؛یشادکام سطح

 ناکارآمد و کننده ناکام اهداف دنیکش چالش به آن؛ فیتضع ای و یشادکام سطح تیتقو در آنها نقش و یانسان
 اهداف افتنی و ییشناسا یبرا کنندگان شرکت به کمک ل؛یاص و ید یتوح اهداف با آن تقابل و یزندگ در کنندگان شرکت

 کننده لیتواند تسهیم اندازه چه تا یزندگ در لیاص و یاله اهداف نکهیا مورد در گفتگو و بحث و خود یزندگ در لیاص
 .باشد تیرضا احساس و یشادکام

 چهارم

 عظمت و مقام مورد در میکر  قرآن دگاهید یبررس ؛یفرد یها شناخت خود از نظر نظام باورها و ارزش یآموزش به فرد برا
 یتعال خلقت یینها هدف نکهیا انیب باشد؛ شأن و عظمت نیتواند در سطح ایم که یانسان یها ارزش یبررس و انسان

 نیا و برساند یاله قرب به را خود و کنند یر یگ بهره آنها از انسان تا اند شده دهیآفر  موجودات همه و است انسان یوجود
 شناخت ،یاله فیتکال انجام یاله امانت از منظور نکهیا حیتشر  باشد؛ جانبه همه یتیرضا کسب با همراه تواند یم ندیفرا

 با احساسات و جاناتیه نیب ارتباط ییشناسا است؛ فساد از یخوددار  و یپاکدامن و شرع حدود تیرعا و اطاعت خداوند
 احساسات ندهیزا که یپوشال و نامعتبر و لیراصیغ یهاارزش و باورها دنیکش چالش به ؛یفرد یها ارزش و باورها نوع

گاه و خود احساسات و جاناتیه ییشناسا هستند؛ دردناک و دکنندهیناام  یجسمان و یرفتار  ،یشناخت مختلف ابعاد از یآ
 یفرد یها ارزش و باورها با جاناتیه رابطه دادن نشان و آنها

 پنجم

 نواقص؛ و کمبودها نه و هاست داشته و ها نعمت بر تمرکز جهینت یزندگ از تیرضا و یشادکام نکهیا و ینگر  مثبت بر دیتأک
 همراه به یسرزندگ و یشاداب تواند یم که خود یذات یاستعدادها و یتوانمند  ییشناسا یبرا کنندگان شرکت به کمک

 از یقدردان و یشکرگزار  و همسر محاسن و قوت نقاط ییشناسا قرآن؛ و اسالم دگاهید از یشکرگذار  دیفوا یبررس اورد؛یب
 بر شتریب هیتک و خود یدرون یها تیظرف و استعدادها براساس آنها اصالح و ها ارزش رییها؛ تغ ها و نعمتداشته نیا تمام

 یرونیب یجا به یدرون منابع

 ششم

و اهداف ارزشمند  لیاص یهاارزش یمبنا بر نیهمچن و خداوند ریتقد از «یرضامند »در جهت  یسبک زندگ قرار دادن
و  یتمند یرضا تواند یکه م ینیو د یاسالم یخود؛ بحث در مورد سبک زندگ یدرون یها تیشکل گرفته براساس ظرف

ارتباط با خداوند " ذکر و دعا و نماز، شکر  نییو تب حیارکان آن )توض ییو شناسا یکند و بررس نیرا تأم نیزوج یشادکام
 و ها سختی تحمل ، خودخواهی نداشتن" خود با ارتباط"، الهی بالی بر صبر خداوند، قضای به رضاخداوند،  یها نعمت

 مهربانی، و شفقت سخاوت، تواضع، دیگران، تقصیرهای از پوشی چشم بردباری،"  دیگران با ارتباط"، ها خواسته کنترل
 سادگی به گرایش طلبی، زیاده از دوری ها، داشته در ایثار ها، کمترین به بودن راضی"  دنیا با ارتباط و" انصاف و رخواهیخی

 از انتظارات بیان: زوجین شادکامی و رضایت کننده تضعیف یا کننده تقویت زندگی سبک جزئیات مورد در بحث"(؛ زیستن
 انجام همسرش قبال در را خود وظایف میزان چه تا فرد اینکه بررسی یکدیگر، با دو این مقایسه و او قبال در وظایف و همسر

 خود وظایف در کوتاهی و ندادن انجام مقابل در همسر از باال انتظارات پیامدهای مورد در گروهی بحث دهد، می

 هفتم

 وجود تیاهم مورد در بحث و آنها نیب یجنس رابطه و یعاطف تعامالت و نیزوج نیب تعامل مورد در اسالم دگاهید یبررس
 و نیزوج نیب تعهد و تیمیصم شیافزا ،ییزناشو مشکالت و تعارضات کاهش در آن نقش و نیزوج نیب مثبت تعامالت

 یازهاین یارضا عدم از محصول ییزناشو تعارضات و مشکالت از یار یبس نکهیا مورد در بحث طرف؛ دو یشادکام
 آن؛ یامدهایپ و نیزوج یجنس و یعاطف یازهاین یارضا عدم مورد در اسالم دگاهید یبررس و است آنها یجنس و یعاطف

 ،یاخالق خوش تیرعا گر،یکدی به نسبت ینگر  مثبت از اعم یمیصم و گرم یزوج رابطه یها مؤلفه مورد در گفتگو
 گریکدی به دنیورز  عشق و یررسانیخ جدل، و جنگ از یدور  خشم، کنترل

 هشتم
 و لیاص یها ارزش و اهداف تیشده؛ پرسش و پاسخ در مورد موضوعات آموزش داده شده از جمله اهممرور مطالب ارائه 

 از تیرضا و یشادکام بر یآموزش جلسات یاثربخش مورد در کنندگان شرکت از بازخورد گرفتن ؛یزندگ سبک اصالح
 شانییزناشو یزندگ

 
و  ستا  10/۹0±  ۹0/۹ یشدر گروه آزما یسن یانگیننشان داد که م شناختی یتجمع های یافته
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 و زناشتتویی ستتازگاری استتتاندارد انحتتراف و میتتانگین. بتتود ستتا  22/۹2±  01/۹در گتتروه گتتواه 
 جتدو  در گواه و آزمایش گروه دو تفلیک به پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش مراح  در آوری تاب

 .است شده ارائه 0
 

 گواه و آزمایش گروه دو در روانی آوری تاب ابعاد استاندارد انحراف و میانگین: 2 جدول

 ها گروه ها مؤلفه
 یگیریپ آزمون پس آزمون یشپ

 یارانحراف مع یانگینم یارانحراف مع یانگینم یارانحراف مع یانگینم

 فردی یستگیتصور از شا
 47/1 41/22 72/1 57/22 41/4 41/41 شیگروه آزما

 42/4 14/40 14/4 17/40 45/4 80/41 گروه گواه

 یتحمل عاطفه منف
 82/4 40 44/4 41/40 22/2 07/47 شیگروه آزما

 15/2 22/47 72/2 21/47 22/2 51/47 گروه گواه

 رییتغ مثبت رشیپذ
 44/2 28/42 74/2 54/42 44/2 07/48 شیگروه آزما

 04/2 28/44 00/2 14/48 42/2 42/44 گروه گواه

 کنترل
 21/4 12/5 05/4 74/5 71/4 01/7 شیگروه آزما

 12/4 22/7 24/4 58/7 22/4 21/2 گروه گواه

 یمعنو  راتیتأث
 24/4 01/5 15/4 74/0 04/4 07/5 شیگروه آزما

 47/4 28/0 72/4 70/5 75/4 04/5 گروه گواه

 
 زناشتویی تعارضتات دارای زوجتین آوری تاب ابعاد میانگین که داد نشان توصیفی جدو  نتایج

 معنتاداری اما است، یافته افزایش آزمون پیش مرحله به نسبت آزمون پس مرحله در آزمایش گروه در
 آزمتون تحلیت  نتتایج ارائته از پیش. است شده بررسی آمیخته واریانس تحلی  با ادامه در تغییر این

 آزمتون نتتایج استا  ایتن بتر. شد سنجش پارامتریک های آزمون های فرض پیش آمیخته،  واریانس
 از تصتور متغیرهتای در ها داده ای نمونه توزیع بودن نرما  فرض پیش که بود آن یانگرب شاپیروویلک

 تغییتر مثبت پذیرش(، F=۹۹/2 ؛P=02) منفی عاطفه تحم (، F=۹0/2 ؛P=02) فردی شایستگی
( F=۹۱/2 ؛P=۹0) معنتوی تأثیرات و( F=۹۹/2 ؛P=02) کنتر (، F=۹2/2 ؛P=۹1) ایمن روابط و

 (؛p>21/2)برقترار استت  یگیریو پ آزمونپس آزمون،پیش مراح  در گواه و آزمایش های گروه در
تصتور از  یرهتایدر متغ هتاداده کرویتت فترضیشآن بود که پ یانگرب یآزمون موچل یجنتا ینهمچن

 یمعنتو یراتکنتتر  و تتأث یمن،و روابط ا ییرمثبت تغ یرشپذ ی،تحم  عاطفه منف ی،فرد یستگیشا
 متورد لتوین آزمون توسط نیز واریانس همگنی فرض پیش درنهایت. (p>21/2)معنادار بوده است 

 در ها واریانس همگنی فرض پیش داد  نشان یافته این که نبود معنادار آن نتایج که گرفت قرار سنجش
 ؛P=۹2) منفتتی عاطفتته تحمتت (، F=۹۹/2 ؛P=2۹/2) فتتردی شایستتتگی از تصتتور متغیرهتتای
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2۱/۹=F ،)ایمتن روابتط و تغییتر مثبت پذیرش (۹2=P20/0 ؛=F ،) کنتتر (۹2=P22/0 ؛=F )و 
 .(p>21/2)شده است  یت( رعاF=11/2 ؛P=00) معنوی تأثیرات

 
 فردی، شایستگی از تصور متغیرهای در گروهی بین و درون تأثیرات بررسی جهت آمیخته واریانس تحلیل: 3 جدول

 معنوی راتتأثی و کنترل ایمن، روابط و تغییر مثبت پذیرش منفی، عاطفه تحمل

 توان آزمون اندازه اثر pمقدار  fمقدار  مجذورات یانگینم یدرجه آزاد مجموع مجذورات یرهامتغ

تصور از 
 یستگیشا

 فردی

 4 47/8 8884/8 52/22 05/44 2 51/25 مراحل
 11/8 44/8 8884/8 11/22 54/210 4 54/210 یبند  گروه

تعامل مراحل و 
 4 74/8 8884/8 25/72 04/54 2 22/414 یبند  گروه

     22/4 488 57/422 خطا

تحمل 
عاطفه 

 یمنف

 4 42/8 8884/8 01/24 47/47 2 54/48 مراحل
 4 41/8 8884/8 44/27 22/428 4 22/428 یبند  گروه

تعامل مراحل و 
 4 15/8 8884/8 71/11 21/20 2 40/75 یبند  گروه

     21/8 488 14/21 خطا

 رشیپذ
 مثبت

 رییتغ

 4 12/8 8884/8 20/42 77/42 2 48/27 مراحل
 4 44/8 8884/8 44/21 18/47 4 18/47 یبند  گروه

تعامل مراحل و 
 4 10/8 8884/8 08/12 41/42 2 40/42 یبند  گروه

     41/8 488 71/41 خطا

 کنترل

 11/8 21/8 8884/8 21/47 42/1 2 21/0 مراحل
 4 11/8 8884/8 44/47 17 4 17 یبند  گروه

تعامل مراحل و 
 4 24/8 8884/8 41/08 42/24 2 21/12 یبند  گروه

     22/8 488 47/22 خطا

 راتیتأث
 یمعنو 

/882 52/8 42/8 52/8 2 72/4 مراحل
8 48/8 

 44/8 84/8 14/8 20/8 00/4 4 00/4 یبند  گروه
تعامل مراحل و 

 15/8 81/8 81/8 42/2 72/7 2 44/44 یبند  گروه

     47/2 488 80/247 خطا

 
 گروهتی عضتویت عامت  تأثیر ،F ی براسا  ضرا دهد ینشان م آمیخته واریانسآزمون  نتایج
 پتذیرش منفتی، عاطفته تحمت  فتردی، شایستتگی از تصور نمرات بر( اسالمی شادکامی)آموزش 

، ۹۹ ترتیت  به و است معنادار زناشویی تعارضات دارای زوجین کنتر  و ایمن روابط و تغییر مثبت
 پتذیرش منفتی، عاطفه تحم  فردی، شایستگی از تصور نمرات در تفاوت از درصد 0۱ و ۹۹، ۹0



 7047 زمستان و زییپا/17ش/ 71س/ یشناس روانو  اسالم  711

 

 ایتن، بر افزون کند؛ می تبیین را زناشویی تعارضات دارای زوجین کنتر  و ایمن روابط و تغییر مثبت
 فردی، ستگیشای از تصور نمرات بر هم زمان عام  و درمان نوع متقاب  اثر که است آن بیانگر نتایج

 زناشتویی تعارضتات دارای زوجتین کنتر  و ایمن روابط و تغییر مثبت پذیرش منفی، عاطفه تحم 
 تحم  فردی، شایستگی از تصور نمرات در تفاوت از درصد 1۹ و 02، 02، 1۹ ترتی  به و معنادار
 تبیتین را زناشتویی تعارضات دارای زوجین کنتر  و ایمن روابط و تغییر مثبت پذیرش منفی، عاطفه

 منفتی، عاطفته تحمت  فتردی، شایستتگی از تصتور بر اسالمی شادکامی آموزش مجموع در. کند می
 متورد مختلتف مراح  در زناشویی تعارضات دارای زوجین کنتر  و ایمن روابط و تغییر مثبت پذیرش
 نداشتته معنتادار رتأثی معنوی تأثیرات بر مداخله این که بود حالی در امر این است؛ داشته تأثیر ارزیابی

 عاطفته تحمت  فتردی، شایستتگی از تصتور نمرات میانگین زوجی مقایسه 0در جدو   اکنون. است
 .شود می ارائه ارزیابی مرحله براسا  ها آزمودنی کنتر  و ایمن روابط و تغییر مثبت پذیرش منفی،
 

 روابط و تغییر مثبت پذیرش منفی، عاطفه تحمل فردی، شایستگی از تصور نمرات میانگین زوجی مقایسه: 4 جدول

 ارزیابی مرحله براساس ها آزمودنی کنترل و ایمن

 یمعنادار  یارانحراف مع یخطا ها یانگینتفاوت م یسهمرحله مورد مقا یرمتغ

 یفرد یستگیتصور از شا
 آزمون شیپ

 8884/8 25/8 −11/4 آزمون پس
 8884/8 24/8 −21/4 یر یگیپ

 8884/8 25/8 11/4 آزمون شیپ آزمون پس
 11/8 41/8 28/8 یر یگیپ

 یتحمل عاطفه منف
 آزمون شیپ

 8884/8 41/8 −01/8 آزمون پس
 8884/8 41/8 −10/8 یر یگیپ

 آزمون پس
 8884/8 41/8 01/8 آزمون شیپ

 05/8 42/8 −81/8 یر یگیپ

 رییتغ مثبت رشیپذ
 آزمون شیپ

 8884/8 41/8 −08/8 آزمون پس
 8884/8 48/8 −01/8 یر یگیپ

 آزمون پس
 8884/8 41/8 08/8 آزمون شیپ

 52/8 48/8 −81/8 یر یگیپ

 کنترل
 آزمون شیپ

 8884/8 44/8 −74/8 آزمون پس
 8884/8 81/8 −14/8 یر یگیپ

 8884/8 44/8 74/8 آزمون شیپ آزمون پس
 21/8 81/8 81/8 یر یگیپ

 
آزمون  با پس آزمون یشنمرات مرحله پ یانگینم ینب دهد،یم نشان 0 جدو  نتایج که گونه همان

 روابتط و تغییر مثبت پذیرش منفی، عاطفه تحم  فردی، شایستگی از تصور یرهایدر متغ یگیریو پ
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 یبه شل  معنتادار یاسالم یشادکام آموزشتفاوت معنادار وجود دارد؛ بدان معنا که  کنتر  و ایمن
 ی،تحم  عاطفه منف ی،فرد یستگیاز شا تصور متغیرهای یگیریآزمون و پ است نمرات پس  توانسته
 یگرد یافتهکند.  ییردچار تغ آزمون یشو کنتر  را نسبت به مرحله پ یمنو روابط ا ییرمثبت تغ پذیرش

ر وجتود تفاوت معنتادا یگیریآزمون و پ نمرات مرحله پس یانگینم ینکه ب دهد یجدو  نشان م ینا
 فتردی، شایستتگی از تصتور متغیرهتایکرد کته نمترات  یینتب ینچن ینا توان یرا م یافته ینندارد. ا
 زناشتویی تعارضتات دارای زوجتین کنتر  و ایمن روابط و تغییر مثبت پذیرش منفی، عاطفه تحم 

 دوره طتو  در را تغییتر ایتن استت توانستته بود، شده معنادار افزایش دچار آزمون پس مرحله در که
 .کند حفظ نیز پیگیری

 
 گیرینتیجه و بحث

 یآورتتاب ابعتاد بتر یاستالم یشتادکام آمتوزش برنامته یاثربخشت نییتع حاضر پژوهش از هدف
 توانستته یاستالم یشتادکام آمتوزش برنامه که داد نشان جینتا. بود ییزناشو تعارض یدارا نیزوج

 مثبتت رشیپتذ ،یمنفت عاطفته تحم  ،یفرد یستگیشا از تصور بهبود بر یمعنادار مثبت اثر است
 پتژوهش جینتتا با افتهی نیا. باشد داشته ییزناشو تعارض یدارا نیزوج کنتر  و منیا روابط و رییتغ

 یشتادکام زانیتم بتر یشتادکام آمتوزش برنامته ریتتأث یبررس بر یمبن (۹۹۱1) هملاران و یقضاو
 و ینستتوه بتر یشتادکام یالگو آموزش ریتأث بر یمبن (۹۹۱1) هملاران و خاکپور افتهی پرستاران؛

 یاثربخش بر یمبن (۹۹۱2) هملاران و سردرود یدیحم گزارش نابارور؛ نیزوج ییزناشو یسازگار
 ؛یقتانون یپزشتل کارکنان یشغل یفرسودگ و جانیه یشناخت میتنظ یراهبردها بر یشادکام آموزش

 بتر یشتادکام آمتوزش یاثربخشت بتر یمبنت( ۹۹۱0) هملتاران و یمرنت یمیپوررح پژوهش جینتا
 بتر یمبن (۹۹۱2) یسیرئ افتهی ؛دختر انیدانشجو ینیب خوش و یزندگ تیفیک ،یا مقابله یراهبردها

 گزارش ان؛یدانشجو یشاد زانیم و روان سالمت بر یرفتار یشناخت وهیش به یشادکام آموزش ریتأث
 نتوزادان متادران یافستردگ بتر یشتادکام آموزش برنامه ریتأث بر یمبن( ۹۹۱۱) هملاران و ییبارکزا
 بتر محتور یشادکام برنامه یاثربخش یبررس با( 02۹۱) هملاران و دب نیهمچن بود؛ همسو نار 

 شیافتزا بتا تیتمعنو ست ح شیافتزا افتراد، نیتا در کته دادنتد نشان انیدانشجو یزندگ از تیرضا
 یاریت یزنتدگ از شتتریب تیرضتا احسا  در آنها به تواند یم یشادکام نیا و است همراه یشادکام

 هستتند، یمعنتو دیعقا یدارا که یافراد داد نشان خود یبررس در( 02۹2) ایپاند نیهمچن برساند؛
 و یروانت و یجستم یستالمت بتاالتر ست وخ زیتن و یزنتدگ از شتریب تیرضا از افراد ریسا به نسبت

 بزرگستاالن یرو بتر م العته کیت در( 02۹2) هملاران و واد نیا بر افزون .دهند یم خبر یستیبهز
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 به تواندیم یمذهب دیعقا و تیمعنو از آنها یبرخوردار که دادند نشان یلینورولوژ یماریب به مبتال
 .کند کمک تر موفق یدرمان پاس  و شتریب روان سالمت جهینت در و یشادکام س ح شیافزا

 آوری تتاب ابعتاد بتر یاستالم شتادکامی آموزش برنامه اثربخشیبر  یحاضر مبن یافته یینتب در
 زوجین( کنتر  و ایمن روابط و تغییر مثبت پذیرش منفی، عاطفه تحم  فردی، شایستگی از)تصور 

بتتر  یاستتالم یکتته در مداخلتته شتتادکام ییهتتاآمتتوزش گفتتت تتتوان می زناشتتویی تعارضتتات دارای
 شناخت و شلرگزاری خود، ذاتی استعدادهای و توانمندی شناسایی ها، نعمت شناسایی ی،رضامند

 بتاور و شناخت کردن مثبت با دارند، تأکید ها نعمت این تمام از قدردانی و همسر و خود قوت نقاط
 آنهتا در نشتاط و مثبتت هیجانتات ست ح افتزایش ستاز زمینه شتان،زندگی و خود به نسبت زوجین

 ایتن بتر و دهند نمایش خود از را تری مثبت خودادراکی زوجین تا شود می سب  روند این. باشدمی
 .باشند داشته باالتری فردی شایستگی احسا  اسا 

 منشتأ افلتار و باورهتا رفتتاری،−شتناختی دیتدگاه نظتری رویلترد و دیدگاه بنابر این، بر افزون
 من قتی و مثبتت شناختی الگوی از برخورداری و هستند ها انسان در رفتار و احساسات هیجانات،

 و)دب  شتود منفتی هیجانتات تجربته کتاهش و مثبتت هیجانتات ست ح یشتواند موج  افتزامی
 خلقتت هدفمنتدی بتا راب ته در ینکه د ییهایترسد واقعمی نظر به رو این از(؛ 02۹۱ هملاران،

 صتبر، ی؛همتراه بتا زنتدگ یهتامصیبت و هاسختی انسان، عظمت و مقام دنیا، های ویژگی انسان،
 تحتت زوجتین شناختی الگوی تواندیکند، ممی بیان ها نعمت معرفی و زندگی در ها سختی فلسفه

 شتناختی بازسازی و اصالخ ترتی  بدین و سازد مثبت و بینانه واقع زندگی، و دنیا به نسبت را م العه
 تحمت  قتدرت روندی چنین. رسید خواهد زندگی به نسبت جدید دیدگاهی ایجاد به گرفته صورت

 عواطتف تحم  در بیشتری قدرت آنان تا شود می موج  بخشیده، بهبود را متعارض زوجین روانی
 حالی در امر این. بپذیرند بتوانند بهتری شل  به را اطراف مثبت تغییرات و دهند نشان خود از منفی
 و نشاط و مثبت هیجانات بیشتر تجربه به تواند می نیز دشوار امور بیشتر تحم  و آوری تاب که است

 .کند کمک رضایت
از  یمنتدزا، بهترهمشتل  شرایط در خداوند یاری به امیدواری زندگی، در معنا داشتن همچنین

 ییهتاروش جملته از همگتی واال منبعتی به داشتن تعلق احسا  معنوی، و اجتماعی های یتحما
همچتون  رستان ی تواننتد در مواجهته بتا حتوادث آسیبا دارا بودن آنهتا مت یهستند که افراد مذهب

خود را حفظ کرده،  یو شادکام یمتحم  شوند و احسا  شاد را یفشار کمتر یی،تعارضات زناشو
 یدارا ینتتا زوجت شود یروند سب  م ین. ایندخود ادراک نما یزندگ یندهایرا بر فرا یشتریکنتر  ب

اسالم بنا نهاده، بلوشند بتا  یارزش یممفاه یهرا بر پا یدیجد یها و ارزش یمعان یی،تعارض زناشو
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را نشتان  یبتاالتر یذهنت یتتظرف یلتدیگر یارتباط یاز صبر و بخشش نسبت به خ اها یریگ بهره
را بتا هتم  یتر ستازنده ییتالش کنند تا ارتباط زناشتو آمده، یشپ یمشلالت ارتباط یمو با ترم دهند

 را از خود نشان دهند.  یتر و سازنده یمنروابط ا یوهش ینبرقرار کنند و بد
 یمبتنت یرفتار یالگوها و یزندگ سبک درمورد شده داده یهاآموزش گفت دیبا گرید ینییتب در

 و ینتید و یمعنو بعد همچون یزندگ مختلف ابعاد بر یاثرگذار با است توانسته یاسالم میمفاه بر
 بتا ارتباط یبرقرار و یاجتماع بعد خداوند، یها نعمت شلر و نماز و دعا و ذکر به پرداختن شیافزا

 بعد در و انصاف، و یرخواهیخ ،یمهربان و شفقت تواضع، آنها، یرهایتقص از یپوش چشم گران،ید
 نیزوج نیب تعهد و تیمیصم شیافزا آنها، نیب یعاطف و مثبت تعامالت آموزش شیافزا و ییزناشو

 و یشتاد ست ح شیافتزا در گریلتدی بته دنیتورز عشتق و خشتم کنتتر  ،یاخالق خوش تیرعا و
 کنتر  ادراک افراد نیا روند، نیا با که باشد داشته یم ثر نقش ییزناشو مشلالت با زنان یسرزندگ

 نیچنت جتادیا دنبتا  به اسالم نیمب نید گفت دیبا نیهمچن داشت؛ خواهند خود یزندگ بر یشتریب
. کنتد جتادیا را یرباوریخ افراد، در تا کوشد یم اسالم نید راستا، نیهم در و است افراد در یتیرضا

 از یحتالت بته جتهیدرنت و دیتبجو یاریت او از و گردد یمتل خداوند به فرد شود یم سب  یرباوریخ
 یزمتان یالهت ریتقتد از تیرضتا و یربتاوریخ. برستد یزنتدگ از تیرضا و یخشنود ،یقلب آرامش
 یبترا را امور شهیهم خداوند نلهیا به علم یعنی گردد، کام  خداوند به شناخت که شودیم حاص 
 تحم  قدرت شیافزا و یرضامند حالت سب  خداوند شناخت سان نیبد زند؛یم رقم ریخ بندگان

 یمعنتو راتیتتأث بعتد بتر یاستالم یشتادکام آمتوزش پژوهش نیا در. شودیم یآور تاب و یروان
 گونته نیا تتوان یمت را روند نیا یاحتمال نییتب. است نداشته ریتأث ییزناشو تعارضات یدارا نیزوج

 عمتق بته توجته بتا نیبنتابرا دارنتد؛ یرگذاریتأث و گسترده اریبس ابعاد یمعنو یندهایفرا که کرد انیب
 بته استت نتوانسته پژوهش نیا کوتاه یزمان بازه در یاسالم یشادکام آموزش م لفه، نیا ادیز یروان

 .نشد مشاهده یمعنادار اثر جهیدرنت و رساند یاری آن یبخش عمق
 مشتاوره مراکتز بته کننتده مراجعه زناشتویی تعارض دارای زوجین به یقتحق  محدود بودن دامنه

 حاضتر زوجتین زناشتویی های تعارض عل  مانند نشده، کنتر  متغیرهای برخی وجود تهران، شرق
 از نبتردن بهتره و آنهتا اجتمتاعی موقعیتت و فرزنتدان تعداد ها، خانواده مالی وضعیت پژوهش، در

 بترای شتود می پیشتنهاد بنابراین بود؛ پژوهش این های محدودیت از تصادفی گیری نمونه های روش
 منتاطق شهرها، سایر در پژوهش این پژوهشی، پیشنهاد س ح در نتایج پذیری تعمیم قدرت افزایش

 گیری نمونته روش و شتده یتاد عوامت  کنتتر  زوجتین، دیگتر متفاوت، های فرهنگ دارای جوامع و
بستته آمتوزش  ییکتارآ یگترد هتایپژوهش در که شودمی پیشنهاد این بر افزون شود؛ اجرا تصادفی
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 یهتا تعارض یدارا ینهمچتون زنتان م لقته، زوجت یگترد یآمار یها در جامعه یاسالم یشادکام
 آمتوزش اثربخشتی بته توجته بتا. پتذیرد انجتام نیز...  و نابارور زوجین خیانت، تجربه با زناشویی
 پیشتنهاد کتاربردی ست ح در زناشتویی تعارض دارای ینزوج یآورتاب ابعاد بر اسالمی شادکامی

 حتوزه درمتانگران و مشتاوران بته تخصصتی کارگاهی در حاضر اسالمی شادکامی آموزش شود می
 بتا آنهتا تتا شتود ارائته ستراها فرهنگ و ها دادگستتری شتهر، ست ح مشاوره مراکز س ح در خانواده

 زوجتین آوری تتاب بهبتود جهت در زناشویی، تعارض با زوجین برای آموزشی بسته این کارگیری به
 .بردارند عملی گامی زناشویی تعارض دارای

 زمینته کته پژوهش در کننده شرکت زوجین تمامی از دانند می الزم خود بر مقاله این نویسندگان
 رشتته دکتتری رستاله از مستتخرج مقالته ایتن. کننتد قتدردانی و تشتلر آوردند، فراهم را آن انجام
 .باشد می تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی شناسی روان
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 بتتر یمتتاگوتراپیا یاثربخشتت» ،(۹022) یکرامتتت. ک و یزارعتت. ا ،یتتیرخرایام. آ ؛.ف ،یداریتتب .۹
 ،«هیاول ناسازگار یها طرحواره با ییزناشو تعارض یدارا زنان ناکارآمد یها نگرش و ییگرا کما 
 .0000−0۹۹ص ،۹ش ،10  ،مشهد یزشکپ عل م هانشگر  یپزشک هانشکد  م له

، ۹، ش0س یر،،  ه یشنرس فصلنرمه   ان، «شادکامی در توحید یهنظر»(، ۹۹۱2. )ع یده،پسند .0
 .۹2−۹ص

 آمتوزش یاثربخش» ،(۹۹۱0) ارپوریبخت.   و ،یعسگر. پ ،یاحد. خ ؛.م ،یمرن یمیپوررح .1
 زن ،«دختتر انیدانشجو ینیب خوش و یزندگ تیفیک ،یا مقابله یراهبردها بر سیفوردا یشادکام

 .02−01ص ،۹ش ،1س جرمعه،  

 .سسه انتشارات بعثت تهران: م ،سن ش خرن اه    ازه اج یهررسیمق ،(۹۹2۱) ، بییثنا .1
 متذهبی گیری جهت و دینی باورهای به عم  یزانراب ه م»(، ۹۹۱0) پور م منی. م و. ف ثابت، ینحس .2

 .۹1۱−۹01، ص۹، ش2س ی،،  ه یشنرس فصلنرمه   ان، «دختر دانشجویان در شادکامی با

 یشتادکام آمتوزش یاثربخش» ،(۹۹۱2) راد یصمد. ب و یطباطبائ.   ؛.م سردرود، یدیحم .2
 یپزشل کارکنان یشغل یفرسودگ و جانیه یشناخت میتنظ یراهبردها بر سیفوردا مد  بر یمبتن

 .۹۱۱−۹۱۹ص ،0ش ،01س ،یقرن ن یپزشک یعلم م له ،«یقانون
 ،(۹۹۱1) یچنتتار. ت و یمرتضتتو.   د،یتتمهرآفر. م ان،یتتمیکر. ف نجتتات،. خ ؛.م ختتاکپور، .۱

 ،«نابتارور نیزوجت ییزناشتو یستازگار و ینستتوه بر سیفوردا یشادکام یالگو آموزش تأثیر»
 . 02−0۹ص ،0ش ،1س ،یپ سار  آم زش

 بستتتر در ازدواج از تیرضتتا یمفهتتوم یالگتتو نیتتتدو» ،(۹۹۱۱) یکالئتت. ا و. ج ،یختتداداد .۹2
 ،0۹ش ،۹۹س ،یه مرن   ان   مشر    ف هنگ فصلنرمه ،«یفرهنگ بافت بر یمبتن سالم خانواده

 .12−02ص
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 متذهبی، یریگ راب ه جهت» (،۹۹۱0) عاشوری. ج و امیری بابایی. ن یان،خشنود، ق.؛ ن. شا .۹۹
، «پرستتاری دانشتجویان معنتوی ستالمت بتا ای مقابلته راهبردهتای و کنتتر  منبع شادکامی،

 .۹۹1−۹۹۹، ص2، ش0زنرن   خرن اه ، س یپژ هشنرمه اسالم
متداخالت زوج  یاثربخشت یبررست»(، ۹022) یو ک. گتودرز یمیم.؛ ج. کر ی،مرکز یدوائ .۹0

 ،«ینزوجتت یو تتتاب آور یمتتدار بتتر شتتادکام یجتتانو ه یدرمتتان یتتتبتتر واقع یمبتنتت یدرمتتان
 . ۹0۹−2۱، ص22، ش02،  مشر    یهر پژ هش

 شتاد مدرسته درسی برنامه اهداف یینتب»(، ۹۹۱2) صفت خوش.   و یالمهد. ن.؛ م ی،دهقان .۹۹
 .۹2−1، ص۹، ش1س اسالم، هیدگر  از ت بیای عل م یهنش ، «اسالمی های آموزه براسا 

 جهتت کننتده ی نقش تعد»(، ۹۹۱2) شعرباف یانو خ.ر. آقامحمد یرضاداد، ن.؛ خ. کارشل .۹0
 یهنشر ، «متاهلین دینی شادکامی با چندبعدی پذیری مسئولیت راب ه در اسالمی مذهبی گیری
 .۹۹2−2۹ص ،0، ش01س ا تبرطرت،   هی،

 ستالمت بتر سیفتوردا یرفتتار یشناخت وهیش به یشادکام آموزش تأثیر» ،(۹۹۱2). ز ،یسیرئ .۹1
 . 01−۹۱ص ،۹ش ،2س ،یپ سار    ان ،«انیدانشجو یشاد زانیم و روان

 شتادکامی متد  ینتدو»(، ۹۹۱۱) انتظار کوچک. ر و فرزاد. و پور، امامی.  .؛ ن نیا، یمیسل .۹1
 در خود به شفقت و آوری تاب گری میانجی با فردی بین روابط کیفیت و معنوی هوش براسا 

 .1۹2−1۹1، ص0، ش۹۹شرپ  ، س یفصلنرمه ت سعه آم زش جند، «دانشجویان
 یا نقتتش واستت ه یبررستت»(، ۹۹۱۱و ا. مرادنتتژاد ) نیا یق. ناصتتر یتتی،خ.؛ ک. امرا ی،ستتور .۹2

فصرلنرمه خررن اه    ، «آموزان در دانش یو شادکام یآور تاب یانخانواده در راب ه م یجوعاطف
 .10−۹۹، ص0، ش۹2پژ هش، س

افتراد  یآور بر تتاب یدرمان فراشناخت یاثربخش»(، ۹۹۱2مقدم ) یمیخ. ابراه یی،ع.؛ ا. آقا ی،عباس .۹2
 .1۱2−1۱۹، ص22ش، ۹2س ی،فصلنرمه عل م   انشنرخا ،«یرمبتال به اختال  اض راب فراگ

بتا جهتت  یراب ه شادکام یبررس»(، ۹۹۱۹) اسلمی. ا و آقایوسفی. ع.؛ م ی،دهلرد یاکبر یعل .۹۱
 .۹00−۹۹۱ص ،۹، ش۹2س ی،شنرخا فصلنرمه مطرلعرت   ان، «شخصیت و مذهبی یریگ

 یو شتادکام یاستالم یشتادکام ینراب ته بت یبررس»(، ۹۹22) یجانیک. و م. آذربا محمدی، یعل .02
 .۹۱−2، ص۹، ش0س ی،،ه   یشنرس فصلنرمه   ان، «دانشگاه قم یاندر دانشجو یروان شناخت

 یهتا بتر آموزه یمبتنت یا مقابلته یراهبردهتا یآموزش گروه یاثربخش» (،۹۹۱۱. )ع ی،غفار .0۹
، «یتادگیری هتای ناتوانی بته مبتتال کودکتان والتدین زنتدگی از یتو رضا یبر شادکام یاسالم

 .۹۹0−۹۹۹، ص۹، ش۱س یرهگی ی، هری یفصلنرمه نرت ان
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 یشتادکام آمتوزش برنامته تتأثیر یبررست» ،(۹۹۱1) زاده پهلوان.   و یمردان. ز ؛.ز ،یقضاو .00
 . ۹00−۹۹2ص ،۹ش ،۹۱س م اقبت،   سالمت ،«پرستاران یشادکام زانیم بر سیفوردا

بتا  یراب ته نگترش متذهب یبررست»(، ۹۹22) هنرمنتد زاده مهرابتی. م و. ک مقتدم، یانکاظم .0۹
، «بهبهتان واحتد استالمی آزاد دانشتگاه پستر و دختتر یاندانشجو یو سالمت روان یشادکام

 .۹1۱−۹12، ص0، ش0س ی،،  ه یشنرس فصلنرمه   ان
 یراب تته ستتبک زنتتدگ»(، ۹۹۱2) انتتوری. خ و کاویتتانی. م یان،کجبتتاف، م.ب.؛ پ. ستتجاد .00

   یشنرسر فصلنرمه   ان، «اصفهان شهر دانشجویان زندگی از یتدر رضا یبا شادکام یاسالم
 .2۱−1۹، ص0، ش0س ی،،ه

 یاثربخشتت»(، ۹۹۱1استتمرود ) یو ف. ستتهراب پتترور ینا. د ینتتی،م.؛ م. روخ االم فتتر، یمیکر .01
 یپژ هشرنرمه اسرالم، «مثبت در نوجوانان یروانشناس یها بر م لفه یمعنو یها آموزش م لفه

 . ۹۹1−۹۹۹، ص2، ش0زنرن   خرن اه ، س
 خط  ضمع  ه  اه رررفا ه  آ  ی بررررت  رررب مؤث  ملاع  یب  سرر(، ۹۹20م. ) ی،محمتتد .01

 .انتهر انبخشی،توو  یستیبهز موتعل هنشگادا ی،كترد مۀنا نپايا اه،م  فمص  ءس 
گاه بر ذهن یمبتن یدرمان شناخت یاثربخش»(، ۹۹۱2و. ) ی،مظفر .02 و کنتتر   یآور بر تتاب یآ

 .11−1۹، ص0، ش۹۹م له طب جرنبرز، س، «همسران جانباز اعصاب و روان یجانیه
 شتادکامی و معنتوی سالمت ینراب ه ب»(، ۹۹۱۹) حیدرنیا. ع و شلروی امین. ف.؛ ف نیا، یمظفر .02

 .۹۹2−۱2، ص0، ش0س ی ان،سالمت ا یم له آم زش بهداشت   ا تقر، «دانشجویان
 بتین در شتادکامی و دینتداری ینراب ه بت یبررس»(، ۹۹2۱) پور عراقی. ن و. ع ی،توکل یمنظر .0۱

فصرلنرمه ، «۹۹22−۹۹2۱ تحصیلی سا  کرمان واحد اسالمی آزاد دانشگاه دختر دانشجویان
 .۹2−۹۱، ص0، ش۹۱س یای،ت ب یشنرس   ان

 یهرر پژ هش ،«یبا شادکام یمارتباط آموزش قرآن کر»(، ۹۹۱2) یم. و غ. منشئ یگی،ب ییالق .۹2
 . 1۹−01، ص0، ش0س ک یم، ق آن ای  شاه یرنم

31. Abbas, J., Aqeel, M., Abbas, J., Shaher, B., Jaffar, A., Sundas, J. & Zhang, W. 

(2019), The moderating role of social support for marital adjustment, depression, 

anxiety, and stress: Evidence from Pakistani working and nonworking women, 

Journal of Affective Disorders, 244, 231−238. 

32. Brooks, S., Amlôt, R., Rubin, G.J. & Greenberg, N. (2020), Psychological 

resilience and post−traumatic growth in disaster−exposed organisations: 

overview of the literature, BMJ Military Health, 166(1), 52−56. 

https://www.magiran.com/paper/720781
https://www.magiran.com/paper/720781
https://www.magiran.com/paper/984454
https://www.magiran.com/paper/984454
https://www.magiran.com/paper/1314211
https://www.magiran.com/paper/1314211
https://www.magiran.com/paper/1043192
https://www.magiran.com/paper/1043192
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-affective-disorders


 7047 زمستان و زییپا/17ش/ 71س/ یشناس روانو  اسالم  711

 

33. Chan, K.S. & Leung, D.K. (2020), The Impact of Child Autistic Symptoms on 

Parental Marital Relationship: Parenting and Coparenting Processes as 

Mediating Mechanisms, Autism Research, 13(9), 1516−1526. 

34. Cihan, H. & Aydoga, D. (2020), Relational resilience as a protective factor in 

marital adjustment of couples with cancer: a dyadic model, Neurological 

Sciences, 33(1), 281−288. 

35. Conner, K.M. & Davidson, J.R.T. (2003), Development of a new resilience 

scale: The Conner –Davidson Resilience scale (CD− RISC), Depression & 

Anxiety, 18(2), 36−82. 

36. Deb, S., Thomas, S., Bose, A. & Aswathi, T. (2019), Happiness, meaning, and 

satisfaction in life as perceived by Indian university students and their 

association with spirituality, Journal of religion and health, 8, 1−7. 

37. Holder, M.D., Coleman, B. & Wallace, J.M. (2010), Spirituality, religiousness 

and happiness in children aged 8–12 years, Journal of happiness studies, 11(2), 

131−150. 

38. Izadi−Avanji, F. S., Hajibagheri, A. & Azizi Fini, E. (2019), Predict of marital 

satisfaction based on resilience and mental health among elderlyelderly, 

SSU_Journals, 27(3), 1361−1371. 

39. Lawrence, E.M., Rogers, R.G., Zajacova, A. & Wadsworth, T. (2019), Marital 

happiness, marital status, health and longevity, Journal of Happiness Studies, 

20(5), 1539−1544. 

40. Li, X., Ye, L., Tian, L., Huo, Y. & Zhou, M. (2020), Infertility−Related stress 

and life satisfaction among chinese infertile women: a moderated mediation 

model of marital satisfaction and resilience, Sex Roles, 82 (1−2), 44−52. 

41. Masten, A.S., Lucke, C.M., Nelson, K.M. & Stallworthy, I.C. (2021), Resilience 

in development and psychopathology: Multisystem perspectives, Annual Review 

of Clinical Psychology, 17, 521−549. 

42. Pandya, S.P. (2017), Spirituality, Happiness and Psychological Well−being in 

13−to 15−year olds: A Cross−country Longitudinal RCT Study, Journal of 

Pastoral Care & Counseling, 71(1), 12−26. 

43. Pinar, S.E., Yildirim, G. & Sayin, N. (2018), Investigating the psychological 

resilience, self−confidence and problem−solving skills of midwife candidates, 

Nurse education today, 64, 144−149. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Chan%2C+Kevin+Ka+Shing
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Leung%2C+Donald+Chi+Kin


     711 ...آن بر ابعاد یسنج و امکان یاسالم یشادکام یبسته آموزش یطراح

 

44. Rajput, N.R. (2017), Marital adjustment and happiness, The International 

Journal of Indian Psychology, 5(1), 116−123. 

45. Thomas, J.N., Alper, B.A. & Gleason, S.A. (2017), Anti−pornography narratives 

as self−fulfilling prophecies: Religious variation in the effect that pornography 

viewing has on the marital happiness of husbands, Review of Religious 

Research, 59(4), 471−497. 

46. Wade, J.B., Hayes, R.B., Wade, J.H., Bekenstein, J.W., Williams, K.D. & Bajaj, 

J.S. (2018), Associations between religiosity, spirituality and happiness among 

adults living with neurological illness, Geriatrics, 3(3), 35−41. 

47. Wilson, S.J., Andridge, R., Peng, J., Bailey, B.E., Malarkey, W.B. & 

Kiecolt−Glaser, J.K. (2017), Thoughts after marital conflict and punch biopsy 

wounds: Age−graded pathways to healing, Psychoneuroendocrinology, 85, 

6−13. 

48. Yu, K. (2021), Why do we resolve marital conflicts the way we do? 

Self−construals, marital conflict resolution strategies and marital satisfaction in 

Japan and South Korea, Asian Journals of Social Psychology, 24(2), 59−68. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645301730121X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645301730121X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645301730121X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645301730121X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645301730121X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645301730121X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03064530

