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Materials and Methods: The sampling method is a multi-
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and field methods were used to collect information. The 

research instrument consisted of a standard questionnaire and 

two researcher-made questionnaires and Pearson correlation 

and stepwise multiple regression were used to analyze the 

data. 

Findings: The results of this study show that there is a 
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transcendent family. There is. 
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  و همکاران     جعفری بیتا  2

 

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی
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 مقدمه
خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون، به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی، 
زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده 
است. از این رو آیین اسالم، بیشترین توجه را به واالیی خانواده دارد 

[ نیک بختی و 1و این نهاد مقدس را کانون تربیت می شمرد. ]
تی جامعه انسانی را نیز به صالح و فساد این بنا وابسته دانسته بدبخ

و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان 
[ تا آنجا که یکی از 2از جمله دست یابی به آرامش بر می شمارد. ]

ویژگی های بندگان راستین را توجه خاص به خانواده خویش می 
 أَعْیُنٍ قُرَّةَ وَذُرِّیَّاتِنَا أَزْوَاجِنَا مِنْ لَنَا هَبْ رَبَّنَا قُولُونَیَ وَالَّذِینَداند: 

[ همچنین خداوند می فرماید : یا ایها الذین 3]  إِمَامًا لِلْمُتَّقِینَ وَاجْعَلْنَا
[ 4آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة... ]

خداوند در این آیه خطاب را متوجه عموم مؤمنین می کند که خود 
[ پس یکی از مهمترین مسئولیت 5و اهل بیت خود را ادب کنید ... ]

نظر قرآن تالش و کوشش در ها و کارکردهای خانواده متعالی از 
جهت تربیت، رشد و بالندگی یکدیگر است و این اولین و مهمترین 
گام برای دستیابی به خانواده ای رشد یافته و متعالی است. از نگاه 
قرآن، خانواده، مدرسه محبت و دوستی است، آن گونه که فرموده 

یها و است: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لسکنوا ال
[ زن 6جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک آلیات لقوم یتفکرون ]

و مرد دو موجود ناقص و محتاج به یکدیگرند و از مجموع آن دو 
واحدهای تام و تمام درست می شود و به دلیل همین نقص و احتیاج 
است که هر یک به سوی دیگری حرکت می کند و چون بدان 

اقصی مشتاق کمال و هر محتاجی مایل رسید آرام می شود، زیرا هر ن
[ لذا اولین نکته ای که از 7« ]به زوال حاجت و فقر خویش است...

این آیه دانسته می شود دست یافتن به مقام سکونت و آرامش ونشاط 
است. خانواده ای از منظر قرآن متعالی است که ضامن فراهم شدن 

مهم حاصل زمینه مناسب برای دستیابی به آرامش باشد و این 
نخواهد شد مگر با تالش و کوشش بیشتر در جهت تعالی و تکامل 
دوسویه با وجود تفاوت های طبیعی و ذاتی .یکی از روشن ترین 
جلوه گاه ها و موارد خودنمایی مودت و رحمت، جامعه کوچک 
خانواده است، چون زن و شوهر در محبت و مودت مالزم 

زن، فرزندان کوچکتر را یکدیگرند و این دو با هم و مخصوصاً 
[یشترین نقش را در ساماندهی جامعه آماری 8رحم می کنند. ]

انسانی دارد و مؤثرترین عامل پرورش انسان های شایسته و 
کارآمدترین ابزار پیشبرد اهداف فردی، اجتماعی و مادی و معنوی 
است.خداوند متعال در این آیه، مهر و محبت را از آثار قدرت و 

زرگ برشمرده است. همه انسان ها نیازمند شادی و نعمت های ب
نشاط ، دوستی و محبت هستند و این همه هنگامی قابل دسترسی 
است که به انسان آموزش داده شود تا امید به زندگی بهتر و نشاط 

هر  روانشناسی مثبت گرا دراجتماعی در وی نهادینه گردد.
 مصداق و امیدواری تعریف امیدواری، یدرباره جستجویی

 به زود، یا دیر امیدواری در زندگی های
  پرسشنامه امید رسد. همان کسی کهمی (Snyder ) اسنایدر نام
 طراحی کرده است.را 

ای که به بررسی خوش بینی و امید مقاله هم در کریستوفر پترسون
 اسنایدر پیشنهادی چارچوب اساس بر ، تعریف امید راپردازدمی
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هم در کتاب معتبر  (Fred Luthans) لوتانز فرد. کندمی مطرح
 Psychological) سرمایه روانشناختی خود با عنوان

Capital)دهد و نایدر، توضیح میش، امید را با اشاره به تعریف ا
در پرسشنامه ی اشنایدر امیدواری حالت انگیزشی  .کندتحلیل می

[ راهیابی به 9مثبت و شامل تعامل دو مولفه راهیابی و اراده است ]
مسیرها به سمت هدف، و اراده یعنی انگیزه  معنی ظرفیت پیدا کردن

[راهیابی و اراده، هم افزایی و 10برای پیمودن آن مسیرها است ]
عملکرد متقابل دارند، اما مترادف هم نیستند و نمی توانند امیدوار 

[ و اگر هر کدام از 11را به عنوان مولفه ای واحد تعریف کنند ]
یابی به هدف غیرممکن می این دو مولفه وجود نداشته باشند، دست

شود .یافتن راه های متفاوت، به ویژه موقع بروز موانع بر سر راه 
اهداف، اهمیت می یابد؛ و اراده، برای پیمودن هر مسیری و رسیدن 

 [.12به هر هدفی، به ویژه برای غلبه بر موانع الزم است ]
 

ی ارتباط با جهان وحیانی و دانش نامتناهی، سخنان و مفاهیم واال
الهی این روحیه را در وجود انسان احیا نموده، نکاتی راهبردی را 

اصل اساسی از آن  3به وی پیشنهاد می کند که در این مقال به 
 پرداخته شده است.

 اصل تفکر و اندیشه ورزی -1

اندکی تأمل در قرآن نشان از آن دارد که تفکر یکی از ویژگی های 
ایجاد خانواده متعالی هستند. تفکر اساسی کسانی است که به دنبال 

و تدبر از اموری است که در سیره ی نبوی درخششی خاص دارد و 
تجلی این درخشش بر کسی پوشیده نیست. تفکر اساس حیات انسانی 
است زیرا انسانیت انسان و ادراک او از عالم و آدم و پروردگار 

دن او ر کرعالمین و اتصالی که با حق برقرار می کند به نحوه ی فک
مربوط می شود. از طریق تفکر استعدادهای انسان بروز و ظهور پیدا 
می کند و انسان می تواند در مسیر کمال گام های موثری بردارد. 
دانایی ثمره ی تفکر است و علم نورانی نتیجه تفکر حقیقی، خداوند 
نیز در برتری عالمان حقیقی می فرماید: یرفع اهلل الذین آمنوا منکم 

خداوند کسانی را که ایمان  [.»14الذین اوتوا العلم درجات ] و
اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی آورده
 «. !دهید آگاه استبخشد؛ و خداوند به آنچه انجام میمی

اما آیا تفکر در خانواده متعالی چه نقشی ایفا می کند. اعضای 
اندیشند و اساساً کیفیت تفکر  خانواده متعالی چگونه و به چه می

در این گونه خانواده ها به کدامین گونه است. از دیدگاه مطهری 
خانواده متعالی خانواده ای است که اعضای آن یکدیگر را تشویق و 
ترغیب نمایند تا در آسمان ها و زمین و آنچه در آن هست با زاویه 

مت ها نهفته دید گسترده تری بنگرند و آنچه را در ژرفای این نع
است را استنباط نمایند. جریان تفکر و قتی ممکن است که علم و 
آگاهی در کار باشد. اگر انسان تفکر کند و اطالعاتش ضعیف باشد 
مثل کارخانه ای است که ماده خام ندارد یا ماده خامش کم است. 

[ خانواده ها باید تالشی مستمر و مداوم در جهت رشد اندیشه 15]
دانشان داشته باشند و سیر فکر فرزندان را به این سوی و فکر فرزن

سوق دهند تا ملکوت اشیاء را بنگرند، که نتیجه آن دستیابی به 
توحید و تقویت ایمان و اعتقادات مذهبی ونشاط آنان است. بدان 

 هِمْأَنفُسِ وَفِی الْآفَاقِ فِی آیَاتِنَا سَنُرِیهِمْسان که خداوند می فرماید : 

 هِید شَ شَیْءٍ کُلِّ عَلَى أَنَّهُ بِرَبِّکَ یَکْفِ أَوَلَمْ الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ تَبَیَّنَیَ حَتَّى
[16] 

لذا اولویت اول در خانواده این است که افراد در ابتدا به مسئله 
خودشناسی پرداخته سپس در خصوص جهان خارج از وجود خویش 

که هست بشناسد و  اندیشه نمایند زیرا اگر انسان خویش را آنچنان
مقام و موقع خود را در عالم وجود درک کند به کرامت ذاتی خود 
پی برده و این موجب افزایش اعتماد به نفس شده و اثر مثبتی بر 
روابط او با دیگران بر جای می گذارد، اما از مهمترین شیوه تقویت 

 یا ایها»[خداوند می فرماید : 17است] تفکر، از دیدگاه قرآن تقوی
[ ای ایمان آورده ها، 18« ]الذین آمنوا ان تتقوا اهلل یجعل لکم فرقاناً

اگر تقوی پیشه کنید خدا برای شما، فرقان قرار می دهد. فرقان در 
رأی و نظر،  جدا کردن فکر صحیح است از فکر باطل، همه اینها 
« نتیجه و میوه ای است که از درخت تقوی به دست می آید

حیح از فکر باطل، که حاصل آن تقوی است [جدا کردن فکر ص19]
از عوامل مؤثر در ایجاد خانواده ای متعادل است. اعضای خانواده 
متعادل افکار و اندیشه های ناصحیح مثل بدبینی، خودبزرگ بینی، 
احساس حقارت، تنفر و... را از خود دور می کنند و تفکرات مثبت 

از مصادیق مثبت را در خود پرورش می دهند. حسن ظن یکی دیگر 
اندیشی یا همان فکر مثبت است. تفکر مثبت در خانواده یعنی توجه 
به جنبه های مثبت زندگی، توجه به اعمال، گفتار، افکار و نشاط 
دیگران و ارائه تفسیرها و تعبیرهای مثبت از آنها. شهید مطهری، 
 منابع تفکر مفید در اسالم را با ارائه شواهدی از آیات شریفه قرآن

 چنین بیان می نماید.
طبیعت : آیات بسیاری امور محسوس طبیعت را به عنوان موضوع -1

 تفکر یاد کرده است 
قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِی السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا تُغْنِی اآلیَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ 

 [21] الَّ یُؤْمِنُونَ
نَنٌ فَسِیرُواْ فِی األَرْضِ فَانْظُرُواْ کَیْفَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُمْ سُتاریخ :  -2

 [22] کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذَّبِینَ
ضمیر انسان )انفس در مقابل آفاق یعنی جهان درون در مقابل -3

سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ جهان بیرون( 
 [23] لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِید الْحَقُّ أَوَ

روش دیگر تفکر در خانواده متعالی تفکر معطوف به زمان یا به 
عبارتی مدیریت زمان است، زمان با ارزشترین و گرانبهاترین 
سرمایه و حیاتی ترین نعمتی است که در اختیار هر انسانی است که 

ن ناپذیری به بار می آورد. نگرش صحیح تلف شدن آن ضایعات جبرا
نسبت به زمان و مدیریت آن، گام بزرگ در مسیر تبدیل شدن به 
خانواده ای متعالی است. تفکر معطوف به زمان در خانواده موجب 
به حداکثر رساندن کارایی، افزایش میزان انرژی و امید به زندگی 

ر شخصی در و کاهش فشارهای روانی، ارتقای دانش، نگرش و رفتا
جهت بهره برداری مناسب تر از عمر است. یکی از نتایج مهم تفکر 
معطوف به زمان در واقع نوعی دوراندیشی است که در زبان روایات 

تعبیر شده و از آثار آن به خوبی انجام شدن « جزم»از آن به 
شادابی و نیازهای روحی و فطری انسان است دیگر از  کارهاست.

نقش مؤثری  های حیاتی انسانسیاری از جنبهکه در بنشاط است 
 کند.ایفا می

 اصل شادابی و نشاط و آرامش -2
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  و همکاران     جعفری بیتا  4

 

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ورا نیز مورد توجه قرار داده شادابی و نشاط اسالم موضوع  آیین
حاکی از اهمیت نبوی احادیث و روایات  قرآنی ووجود آیات 

سالم، به مقوله خوشی و ااست. از منظر این آیین موضوع شادی 
های شرعی، شادمانی توجه ویژه دارد. شادی همسو با چارچوب 

منطقی و دور از افراط و تفریط، از شاهکارهای اسالم است. اسالم 
دهد؛ تا جایی که برای تبسم به گیری از شادی را آموزش می  بهره

چهره اهل ایمان و دیگران پاداش قرار داده است و به این ترتیب، 
نماید. قرآن کریم شادابی و آن را پایدار می به شادی عمق بخشیده، 

کند که مؤمن  نشاط را الزمه زندگی مؤمنانه دانسته و توصیه می
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ »باید از نعمت های الهی لذت برده و شاد باشد: 
بگو: به فضل و  بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ فَلْیفْرَحُوا هُوَ خَیرٌ مِمَّا یجْمَعُونَ؛

خدا باید خوشحال شوند که این، از تمام آنچه گردآورى  رحمت
گوهر نایاب و مهم ترین نیاز دیگر آرامش «. اند، بهتر است کرده

و برای به دست  بوده نانسان است که انسان همواره در جستجوی آ
تالش و کوشش می نماید. احساس امنیت و آرامش از مهم  نشآورد

ار می رود، زیرا او در سایه این ترین ویژگی های انسان سالم به شم
قرآن به ( 43،ص1393)پوریا آرامش می تواند به رشد و کمال برسد

و عوامل مؤثر بر آرامش  پرداختهموضوع آرامش   به زیبا گونه ای
به عنوان از خود قرآن و  روح و روان را به انسان ها معرفی نموده

 و می هکردنسخه شفابخش برای جان های دردمند مؤمنان، یاد 
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین و ال : » فرماید

 [24]«  خساراًالیزیدالظالمین ا
 کنیم،مى نازل است، رحمت و شفا مؤمنان براى که را قرآن این و

 .نیفزاید زیان جز را کافران ولى
 اصل ارتباط سازنده با دیگران -3

روابط مثبت و سازنده با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد 
شخصیتی، دوست داشتن دیگران و زندگی از مولفه های شادکامی و 

ارتباط فرایندی است که در آن اطالعات و  [25]نشاط هستند. 
شود و مانند یک خیابان دو طرفه است که احساسات مبادله می

ند پیوند اعضای خانواده اصول و قواعدی دارد که اگر رعایت نشو
ای که اعضای آن ارتباط نداشته مناسب نخواهد بود و در خانواده

وجود باشند، محبت، صمیمیت و عشق نیز بین افراد خانواده به
آید. در صورت برقراری ارتباط موثر بین اعضای خانواده است نمی

یا هویژه فرزندان مکه زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای خانواده به
 :پنج نیاز اساسی انسان براساس تئوری انتخاب شودمی

 نیاز به بقا 

 نیاز به عشق و احساس تعلق و معنویت 

 )نیاز به قدرت )موفقیت، ارزشمندی شخصی، شهرت 

 نیاز به آزادی و خودمختاری 

 می باشد. تفریح نیاز به 

نیاز به احساس تعلق و پیوند عاطفی داشتن با دیگر افراد، نیازی است 
سالمت  ها وجود دارد، گالسر در مفهومکه در همه انسان

فرد به اهمیت روابط متقابل بین افراد تأکید دارد. به اعتقاد  روانی
گالسر، نیاز به تعامل با دیگران و داشتن رابطه صمیمانه یکی از 

شود. در مشاوره برای در ما می رفتار نیازهایی است که باعث صدور
توانیم در آموزش مفهوم نیاز به احساس تعلق سه حالت اصلی می

نظر بگیریم: احساس تعلق اجتماعی، احساس تعلق شغلی و احساس 

 ندی کبندی این سؤال را در ذهن تداعی متعلق خانوادگی. این تقسیم
نش را انیازش به احساس تعلق و پیوند با دوستفرد یک چگونه»: که

 « . کند؟در مدرسه یا محیط کار یا با خانواده و اجتماع برآورده می
به اعتقاد گالسر، نداشتن رابطه و پیوند عاطفی، یا وجود روابط 

ای که در آن رضایتی وجود ندارد، ریشه اصلی ناخشنود یا رابطه
 [26] شناختی در افراد استتمام مشکالت پایدار روان

همراه شده است؛ زیرا زندگی بالنده و حقیقی، به اجتماع آمیخته و 
زیستن با دیگران و شریک بودن در لذت ها و شادی های آنان است. 
بزرگ ترین مجازات برای فرزندان، زندان انفرادی است، زیرا آنها 

دوست »شکسپیر می گوید: .را از دوستان و همنوعان دور می کند
خش نیز مؤثرتر است. خوب و مصاحبت با او، گاه از داروی آرام ب

اگر دوست صمیمی پیدا کردی، او را مانند قالب آهنین به خود 
مردم هر یک آرزویی دارند؛ »همچنین سقراط می گوید: .«وصل کن

یکی مال و ثروت می خواهد و دیگری افتخار و مقام، ولی به عقیده 
عصری که ما در [ 27]ی من، دوست خوب از تمام اینها بهتر است

می کنیم به کلی متفاوت از زمان های گذشته است پدیده آن زندگی 
های جدید متنوع و به هم پیچیده آنچنان فراوان و نو به نو شده اند 
که دانایی ها، توانایی ها و امکانات را اجتناب ناپذیر می کند. البته 
این دانستنی ها و مهارت ها باید قادر باشند امنیت روانی و احساس 

در مواجهه با مشکالت زندگی تضمین کند. در  زیبایی دوستی را
روند استفاده از امکانات در راه مقابله منطقی و فراگیر مسایل دنیای 
جدید به خصوص نگرش های جوانان باید از اصول بهداشت روانی 
استفاده نمود، چرا که نوجوانان نیازمند فضای شاد برای شاداب 

 [28]زیستن هستند.
اعث ایجاد شادابی ونشاط در جوانان که بسبک زندگی مطلوب 

آموزه های سبک زندگی است که متناسب با تعالیم و  گردد ،
دیدگاه  .تنظیم شده باشد اسالمی در چهارچوب دیدگاه ارتباطی 

شخصیت انسان است که بر شناختی از  ی روان ارتباطی دیدگاه
اساس آن شناخت شخصیت از طریق شناخت نوع ارتباط هایی که 

خود، خداوند، دیگران و طبیعت برقرار می کند میسر می  فرد با
شود. این دیدگاه با یک رویکرد تحولی نوع ارتباط های چهارگانه 
فوق را در مراحل مختلف رشد تشریح و جهت گیری های فرد را 
معین می سازد. در سبک زندگی مطلوب و متناسب با ارزش های 

ا )ارتباط با خدا، ارتباط ب اسالمی فرد باید به تمام روابط چهارگانه
خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت( توجه داشته باشد. 
شناخت نسبت به خود به این معناست که یک نگرش واقع بینانه 
از ضعف ها و توانایی های خود داشته باشیم و با تکیه بر توانایی ها 

نیم. قرار کو استعدادهای خود تالش کنیم ارتباط بهتری با خداوند بر
وقتی ارتباط ما با خداوند بهینه شد و در متن زندگی خود این ارتباط 
را به شکل مستمر، دائمی و برای هر لحظه تعریف شد، این رابطه 
وابستگی و دلبستگی به خداوند ایجاد می کند و فرد تالش می کند 

 دستورات الهی را به نحو مطلوب انجام دهد.
د باید مولفه هایی را مورد توجه قرار در هر یک از ارتباط ها فر

 دهد: 
در رابطه ی فرد با خود الزم است تعامل سازنده با دیگران و با 
طبیعت و با خدا تحت تاثیر کمیت و کیفیت ارتباط با خود قرار 

 گیرد. 
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خود شناسی فرایند مواجهه فرد با خویش است. امام علی )ع( 
ناسی است همچنین فرمودند بهترین معرفت برای انسان خوش ش

 بهترین تعقل فکر در خودشناسی است.  
انسان از خودشناسی به خداشناسی می رسد. در رابطه ی فرد با خدا 
انسان باید نسبت خود را با خداوند دریافته و متناسب با این نسبت 

ای انسان ما تو »و رابطه، به وظایف خود عمل کند. قرآن می فرماید:
 «تو آگاهیم، جایگاه تو جایگاه رفیعی است.را خلق کردیم. از ذات 

از وسایلی که انسان را به خدا نزدیک می کند و سبب شرافت و 
کرامت و منزلت در پیشگاه خدا می گردد قرآن کریم است.در قرآن 
کریم، توسّل به اسماء الهی و صفات او در مقام دعا توصیه شده است 

)اسماء حسنا ویژه خداوند  [29]«و هلل االسماء الحسنی فادعوه بها»
 است پس خداوند را به وسیله آنها به خوانید(

 با قرآن، نیاز به و پیوند عاطفی روحی ایجاد ارتباط برایو اما 
 است. راه قرآن قرائت فضای به و ذائقة روح فضای کردن نزدیک

  :چند چیز است و زمینه رابطه ایجاد چنین
یا  تشخیص قرآن، برای و مفاهیم معانی در درک نمودن سعی - 1

  .قرآن با آیات قرائت آهنگ تطبیق
خود  و ذائقة روح افق ساختن نزدیک برای با قاریان نشینیهم -2
  .آنان و ذائقة روح افق به
پرتی، نگرانی،  مشغولی، غفلت، حواس دل هایحجاب زدودن  -3

 است جهت این به قرآن مبارک زول[ ن30]غیرهو  اضطراب، تعجیل
و  تخیلیه قوای با تحریک قرائت آهنگ ،تدبر کنند در آیاتش که

تدبر و تفکر در  مقدمات آیات مفاهیم به بخشیدن و تجسم عاقله
تأثیر  جنبة نیز به از محدثان کند. بعضیمی را فراهم قرآن آیات

 و شادابی و نشاط و تمرکز حواس دل ر تنبهقرائت، د آهنگ
نووی  حافظ نمونه اند. برایداشته توجه قرآن یا شنوندة خواننده

صدا بهتر است، زیرا بی قرآن، از قرائت با صدای قرائتِ»گوید: می
 قاری رسد و دلنیز می شنوندگان به اشبرد و فایدهمی کار بیشتری

 کند. گوشمی را فراهم فکر و اندیشه سازد و زمینةار میرا بید قرآن
برد می لذت مند و خود نیز از قرائتشخود بهره نیز از قرائت قاری

 .افزایدمی قرآن قاری و شادابی و بر نشاط را برده و کسالت و خواب
 مؤثر عاملی آن پیشنهادی راهکارهای و دین [ بنابراین نقش31]

 اعتقادات گرو در توان است و می جامعه افراد روانی متسال بر

 .یافت روانی دست آرامش به پسندیده، اخالقی و صالح اعمال و
 برای رفع است. شاداب زندگی اهداء انسان، در اعتقادات این ثمره

 انطباق با باید آرامش روانی به رسیدن و روحی فشار و اضطراب

 در .داد کاهش را اضطراب جدید، موقعیت و وضع موجود با

 در انسان پذیری ازانعطاف عبارت اصل این مهم پیام حقیقت،

 در حرکت و روانی فشار از جهت کاستن زندگی، ریزی برنامه

 [32طبیعی است.] حالت به بازگشت و زندگی طبیعی مسیر
 نیب روابط که دانست یاخانواده توانیم را «یمتعال یهاخانواده»

 . باشد شده نهاده بنا یدیتوح شهیاند اساس بر آن، یاعضا

 که دانست یمرد و زن را خانواده لیتشک یاصل عناصر توانیم
 گریهمد کنار در را یزندگ ش،یخو یاجتماع رسوم و آداب مطابق
 و گرددیم افزوده آنها جمع به یفرزندان احتماالً و کنندیم آغاز
 ،یمهربان و یدوست انسان، آرامش قرآن، منطق در آن لیتشک از هدف

 .است شده یمعرف او یهانعمت شکر و پروردگار به مانیا

 آن، با ییآشنا که ستنیز یوهیش و یاجتماع رفتار یعنی یزندگ سبک
 یعنی انسان یاصل هدف به دنیرس یبرا)یمعنو جهت دو از

 از برخوردار و راحت یزندگ)یماد و( نجاح و فالح ،یرستگار
 که نیا بر عالوه دارد؛ ضرورت انسان یبرا( یاخالق و یروان تیامن

 .باشدیم یاسالم تمدن به دنیرس شرط

 به اغلب م،یکر قرآن در یمتعال خانواده قیمصاد انیب در خداوند
 به طفق امبران،یپ ریغ انیم از و است پرداخته امبرانیپ خانواده ذکر

 .است کرده اشاره میحک لقمان خانواده

 توانیم یزندگ سبک نگرش با را قرآن یمتعال خانواده قیمصاد اهم
 عقوب،ی حضرت م،یابراه حضرت حوا، و آدم سرنوشت از یقسمت در

 لیاسماع ب،یشع حضرت ،یموس حضرت وسف،ی حضرت
 و ایزکر حضرت ،یسیع فرزندش و میمر حضرت الوعد،صادق

( سلم و آله و هیعل اهلل یصل)محمد حضرت و( السالم همیعل)ییحی
 .است شده اشاره آنها به اتیآ در اجمال ای لیتفص با که برشمرد

 رد خانواده با ارتباط در( السالم هیعل)میابراه حضرت یزندگ سبک
 با تعامل آذر، شیعمو با برخورد: است لیتحل قابل مقطع چهار

 فرزندان یبرا دعا و هیتوص و لیاسماع فرزندش با یهمکار همسرش،
 .هیذر و

 حضرت یخانوادگ روابط در ستیز وهیش و یزندگ سبک
 تیمیصم جادیا در جمله از دارد یخاص گاهیجا( السالم هیعل)عقوبی
 یریجلوگ و برادران انیم دادن سازش یبرا تالش فرزند، و پدر نیب
 یراب یدلسوز بت،یمص برابر در صبر و خدا به پناه اختالفات، از

 .نادم یول گناهکار فرزندان حق در دعا و فرزندان

 توانیم را یزندگ سبک یدیتوح نگرش با برادران نیب ارتباط نحوه
 در سکوت در جمله از کرد مشاهده برادران با وسفی تعامل در

 برابر در مانهیکر برخورد و انتقام توان رغم یعل تهمت برابر
 .زشت یکارها

 بزرگتر خواهر با قرآن اتیآ در( السالم هیعل)یموس حضرت تعامل
 مهم قیمصاد جمله از همسرش با برخورد و هارون برادرش خود، از

 .باشدیم حضرت آن یزندگ سبک
 
با توجه به اینکه شادی و نشاط خانواده ها به دورازهرگونه استرس  

می تواند عامل مهمی در زندگی باشد. در این پژوهش به بررسی 
رابطه بین سطح امید در زندگی و نشاط درونی خانواده ها باقرائت 
 وانس با قرآن در خانواده متعالی بامدل مفهومی تحقیق پرداخته شد 
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  و همکاران     جعفری بیتا  6

 

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
. مدل مفهومی تحقیق در خصوص رابطه بین سطح امید به 1شکل

 زندگی ونشاط درونی  با قرائت وانس باقرآن درخانواده متعالی
ه زندگی امیدبفرضیه های این تحقیق مبتنی بر آن است که بین سطح 

مبتنی بر ابعاد چهارگانه)انس باقرآن،تفکرمعطوف به 
زمان،تفکرمثبت و نشاط درونی( وقرائت قرآن کریم وبهبود خانواده 
ها به سمت خانواده متعالی، رابطه معناداری وجود دارد و قرائت 
قرآن کریم، رابطه بین ابعاد چهارگانه)انس باقرآن،تفکرمعطوف به 

نشاط درونی( سطح امیدبه زندگی را با بهبود زمان،تفکرمثبت و 
خانواده متعالی، میانجی گری می کند و روش پژوهش نیز توصیفی 
و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانواده 

تشکیل داده اند. روش نمونه  1393-1394های شهراصفهان در سال 
نفر از  215اً تعداد گیری، خوشه ای چند مرحله ای  بوده که نهایت

خانواده های دانش آموزان متوسطه  شهراصفهان  بطور تصادفی برای 
تحقیق انتخاب شدند.برای جمع آوری اطالعات از دو روش کتابخانه 
ای و میدانی استفاده شده است.ابزار تحقیق سه پرسشنامه استاندارد 

 12پرسشنامه سطح امیدبه زندگی اشنایدر)-1ومحقق ساخته است: 
پرسشنامه محقق ساخته  قرائت قرآن کریم  -2گویه ( 

 14پرسشنامه محقق ساخته خانواده متعالی شامل  -3گویه 10دارای
درجه ای لیکرت) خیلی زیاد، زیاد، متوسط،  5گویه که بر حسب 

کم و خیلی کم ( تنظیم و درجه بندی شده و برای تأمین روایی 
ان استفاده شده که پرسشنامه ها به لحاظ محتوا از نظر متخصص
وبرای تجزیه  89/0پایایی آن نیز براساس فرمول کوکران باضریب 

و تحلیل اطالعات از دو روش همبستگی پیرسون و رگرسیون  
چندگانه گام به گام استفاده بعمل آمده است.که روش پژوهش به 

 صورت اختصار درتوضیح درسه بندآورده شده :
 ضریب میزان همبستگی بین این ضریب همبستگی پیرسون:الف (  

+ و 1را محاسبه کرده مقدار آن بین  دو متغیر فاصله ای یا نسبی 
می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است   -1

که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش 
در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر 

_________________________________ 
1 . Lisrel 

منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می  r مقدار
یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش کنند یعنی با افزایش مقدار 

می یابد و برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که 
+ شد همبستگی 1هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 

 .شد همبستگی کامل و منفی است -1مثبت کامل و اگر 
گام به  رگرسیون در روش )گام به گام(:رگرسیون چند گانهب( 

ن متغیر پیش بین بر اساس باالترین ضریب همبستگی گام اولی
شود. از آن پس سایر صفرمرتبه با متغیر مالک وارد تحلیل می

متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی )جزئی( و 
 شود. در این روش پسنیمه تفکیکی )نیمه جزئی( در تحلیل وارد می

کیکی کیکی یا تفاز ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تف
، تمام متغیرهایی که قبال در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین 

گیرد و چنانچه با ورود متغیر متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می
جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج 

شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در می
برای آزمون مدل مفهومی از مدل معادله  .محقق نیست دست

در تحقیقاتی که هدف، آزمودن مدل  ساختاری استفاده می شود.
متغیرها است، از تحلیل مدل معادالت   خاصی از رابطه بین

شود. در این مدل داده ها به ساختاری یا مدل های علّی استفاده می
آمده و یک صورت ماتریس های کواریانس یا همبستگی در
شود. چنانچه در مجموعه معادالت رگرسیون بین متغیرها تدوین می

مدل برای هر متغیر از بیش از یک نشانگر استفاده شود، مدل شامل 
شود. تحلیل مدل معادالت ساختاری مولفه اندازه گیری نیز می

برآوردهایی از پارامترهای مدل )ضرایب مسیر و جمالت خطا( و 
 .برازش فراهم می آورد چند شاخص نیکویی

ج( آزمون تحلیل واریانس چند راهه: برای آزمون تفاوت معنی دار 
بین چند میانگین، یعنی زمانی که متغیر مستقل ازدو سطح بیشتر 
باشد، از آزمون تحلیل واریانس چند راهه استفاده می گردد.همچنین 

که یکی  1ازتکنیک معادالت ساختاری وازنرم افزارلیزرل

تفکرمثبت   

انس باقرآن   

 

 

 سطح امیدبه زندگی
 

تفکرمعطوف به 

 زمان

نشاط درونی    

 

 خانواده متعالی

 

قرائت قرآن 

 کریم
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رترین نرم افزارها جهت مدل سازی است،به منظور آزمون ازمشهو
فرضیه هابا هدف سنجش روابط همزمان،مستقیم یاغیرمستقیم میان 

 متغیرهااستفاده شده است.
 

 یافته ها

 فرضیه اول
.بین سطح امیدبه زندگی  مبتنی بر ابعاد چهارگانه)انس 1

رائت وقباقرآن،تفکرمعطوف به زمان،تفکرمثبت و نشاط درونی( 
قرآن کریم  وخانواده متعالی ادراک شده، رابطه معناداری وجود 

 دارد.
 

رگرسیون چندگانه گام به گام در خصوص پیش بینی خانواده متعالی ادراک شده بر اساس سطح امیدبه زندگی مبتنی برابعادچهارگانه  . 1 جدول

 ت و نشاط درونی(.)انس باقرآن،تفکرمعطوف به زمان،تفکرمثب

 
 

 ، مسیرهای آزمون شده در الگوی معادله ساختاری 2جدول 
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

براساس یافته های جدول فوق، بین سطح امیدبرزندگی مبتنی بر ابعاد 
چهارگانه)انس باقرآن،تفکرمعطوف،تفکرمثبت،نشاط درونی(و 

رابطه معناداری >05/0pمتعالی ادراک شده، در سطح  خانواده
وجود دارد.براساس ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش سطح 
امیدبه زندگی مبتنی بر انس باقرآن، خانواده ی متعالی ادراک 

واحد افزایش و به ازای یک واحد افزایش سطح امیدبه  0/ 68شده
 34/0دراک شدهزندگی مبتنی برتفکرمعطوف ، خانواده متعالی ا

واحد افزایش، و به ازای یک واحد سطح امید به زندگی مبتنی 
واحد افزایش، و به  38/0برتفکرمثبت، خانواده متعالی ادراک شده

ازای یک واحد سطح امیدبه زندگی مبتنی بر نشاط درونی، خانواده 
واحد افزایش یافته است. نیز یافته های  45/0متعالی ادراک شده 

 22ان داد، سطح امیدبه زندگی مبتنی برانس باقرآن ، جدول فوق نش

درصد واریانس خانواده های متعالی ادراک شده ، سطح امید به 
درصد واریانس خانواده های  29زندگی مبتنی برتفکرمعطوف، 

درصد  18متعالی ادراک شده، سطح امید به زندگی برتفکر مثبت، 
سطح امید به زندگی واریانس خانواده های متعالی ادراک شده، و  

درصد واریانس خانواده های متعالی ادراک شده 27برنشاط درونی
 را تبیین کرده است.

 
 فرضیه دوم

قرائت قرآن کریم، رابطه بین ابعاد چهارگانه )انس  
باقرآن،تفکرمعطوف به زمان،تفکرمثبت و نشاط درونی( سطح 

گری می امیدبه زندگی را با خانواده متعالی ادراک شده، میانجی 
 کند.

 

 متغیرهای پژوهش ردیف

 قرائت قرآن کریم
 خانواده متعالی  ادراک شده 

اثر غیر  اثر مستقیم
 مستقیم

اثر  اثر کل
 مستقیم

 اثر کل اثر غیر مستقیم

 قرائت قرآن کریم 1
 

0 0 0 141/0 0 141/0 

3 
 برانس باقرآنسطح امیدبه زندگی مبتنی 

 144/0 019/0 125/0 135/0 0 135/0 کریم

4 
سطح امیدبه زندگی مبتنی برتفکرمعطوف 

 به زمان
 

126/0 0 126/0 124/0 017/0 141/0 

 155/0 017/0 138/0 130/0 0 130/0 سطح امیدبه زندگی مبتنی برتفکرمثبت 5
 153/0 020/0 133/0 132/0 0 132/0 سطح امیدبه زندگی مبتنی برنشاط درونی 6

(، اثر  قرائت قرآن کریم مبتنی بر  انس با 141/0جدول فوق نشان داد که اثر مستقیم قرائت قرآن کریم بر خانواده متعالی ادراک شده برابر با ) 
وف به زمان بر خانواده متعالی ادراک شده برابر (، اثر سطح امیدبه زندگی مبتنی بر تفکر معط125/0قرآن بر خانواده متعالی ادراک شده برابر با )

(، اثر امیدبه زندگی مبتنی بر نشاط درونی 138/0(، اثر مستقیم امیدبه زندگی مبتنی بر تفکر مثبت خانواده متعالی ادراک شده برابر با )124/0با )
امیدبه زندگی مبتنی بر انس باقرآن بر خانواده متعالی ادراک ( بوده است. همچنین اثر غیرمستقیم 133/0بر خانواده متعالی ادراک شده  برابر با)

(، اثر غیرمستقیم امیدبه 017/0(، اثر غیرمستقیم امیدبه زندگی مبتنی بر تفکرمعطوف بر خانواده متعالی ادراک شده برابر با )019/0شده برابر با )
(، اثر غیر مستقیم امیدبه زندگی مبتنی برنشاط درونی بر خانواده متعالی 017/0زندگی مبتنی بر تفکرمثبت بر خانواده متعالی ادراک شده برابر با )

 .( بوده است020/0ادراک شده برابر با)
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 . مدل تجربی تحقیق در خصوص رابطه بین سطح امیدبه زندگی با خانواده متعالی ادراک شده2شکل
 

 . شاخص های مدل تجربی پژوهش          3جدول                                                    
2 df P(value) AGFI GFI RMR RMSEA 

15/213 77 00119/0 068/0 97/0 028/0 0215/0 

 فوق،براساس یافته های جدول 

0215/0=RMSEA،028/0=RMR ، 

97/0= GFI،068/0=AGFI ،00119/0=P(value) ،
214=df،15/213=

2 بوده و بیانگر این است که مدل مورد
 مطالعه از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است.

 
 نتیجه گیری 

 قائل اسالم برای حفظ و حراست خانواده متعالی اهمیتی ویژهآیین 
است و همه دستورات درباره ی خانواده جهت تحکیم روابط 
خانوادگی، درآیات قرآن کریم تشریح گردیده تا خانواده در محیطی 
گرم و دور از هرگونه اختالف بتوانند به وظائف محوله خود با 
 صمیمیت و عالقه در چهار چوب مسئولیت مشترک عمل نمایند.

بطه معناداری بین سطح امیدبه براساس یافته های این پژوهش را
زندگی ونشاط درونی خانواده ها باقرائت وانس باقرآن درخانواده 
متعالی دانش آموزان شهراصفهان وجودداردکه نتایج فرضیه اول این 

 سعدی[،و 33] 1391پژوهش بانتایج پژوهش )مردانی نوکنده، 
[ ونتایج فرضیه دوم 35( ]1386[،و رجبی ،34] 1381،شاهرودی

[ و)ییالق بیگی 36(]1386ین  پژوهش با مطالعات )قدیری ،ا
در تبیین این  [همخوانی دارد.38( ]1390[ ،)منصوری ،37(]1390،

یافته های می توان گفت قرائت قرآن در خانواده های متعالی و 
اعتقاد به خداوندی که در همه حال در کنار انسان است و در سختی 

دست او را می گیرد و یاریگر او ها و تنگدستی ها و گرفتاری ها 
است، باعث آرامش در موقعیت های تنش زا و افزایش امیدواری 
انسان خواهد شد؛ قرائت قرآن و توجه به معانی آن از موثرترین 
تکیه گاه های روانی برای فرزندان خانواده ها می باشد و قادر است 

 دگی انسانبرای لحظه لحظه ی زندگی معنا و غنا ایجاد کند و به زن
جهت دهد و به این ترتیب به افراد امید ببخشد.                     همجنین 

 :فرمود یم ات،یروا یبرخ به استناد ضمن (سره قدس) امام حضرت

 اعماق در قرآن که است یتالوت آن قرآن، تالوت نوع نیتر مطلوب
 از و گردد یاله کالم صورت انسان باطن و کند ریتأث انسان قلب
: دیفرما[ معصوم] که آنجا …رسد، تحقق مرتبه به ملکه، مرتبه

 وارد او خون و درگوشت قرآن کند، قرآن قرائت اگر مؤمن جوان»
 و مستقر قلب در قرآن صورت که است آن از هیکنا نیا ،«شود
 و دیمج اهلل کالم انسان، باطن خود که یطور به گردد؛ نیگزیجا

 تعاد را خود که یکس. استعداد و اقتیل اندازه به گردد، دیحم قرآن
 مک ،یاله نیتدو و نیتکو کتاب هیاله یاسما و اتیآ قرائت به داد
 محقق ذات باطن و ردیگ خود به یا هیآ و یذکر صورت او قلب کم
 رسول به ذکر، چنانچه. شود اهلل تیآ و اهلل اسم و اهلل ذکر به

 و یهد ائمه به ،یحُسن اسماء و )ع(طالب یاب بن یعل و )ص(اکرم
 اتیآ ها آن است، شده قیتطب و ریتفس بزرگواران آن به زین اهلل تیآ
 .                                                                             اکبرند ذکراهلل و یحسن اسماءاهلل و هیاله

 

 تفکرمثبت

 انس باقرآن

 سطح امیدبه زندگی

 

 تفکرمعطوف به زمان

 نشاط درونی

 خانواده متعالی ادراک شده

 قرائت قرآن کریم
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