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چکیده
هدف :سبک زندگی اسالمی یکی از سبکهای مثبت زندگی انسان است .از طرفی شادکامی برای همه افراد در جوامع بشری یک هدف نهایی است اما در
میان افراد و فرهنگها متفاوت است .بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سبک زندگی اسالمی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
شهر بندرعباس در سال  1931انجام شد.
روشها :این مطالعه توصیفی–تحلیلی بر روی  111نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر بندرعباس در سال  1931انجام شد .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه محقق ساخته میباشد .اطالعات جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تی

مستقل ،آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
نتایج :میانگین سنی افراد مورد مطالعه  21/12بود .براساس یافتهها بین خودکارآمدی و سبک زندگی اسالمی رابطه معنیدار با همبستگی مثبت وجود
داشت ( .)r=1/112، P-Value>1/111همچنین بین جنسیت و سبک زندگی اسالمی ارتباط معنیداری وجود داشت (.)P-Value=1/199
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر بر اجرای برنامهها و کارگاههای آموزشی با تأکید بر آشنایی با سبک زندگی اسالمی ،ارتقا رضایت از زندگی،
گسترش فرهنگ مثبت اندیشی و خوشبینی ،افزایش آگاهی درزمینه معارف دینی و حضور در اماکن مذهبی ،روشهای ارتقا بهداشت روانی و جسمانی
تأکید دارد.
کلیدواژهها :سبک زندگی ،اسالم ،شادکامی ،دانشجویان.
نوع مقاله :پژوهشی
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شییکلگیری سییبک زنییدگی ،توجییه کییافی و صییحی بییه نگییرش

روانشناسییی را مطییرک کردنیید .از آنجییایی کییه نگییاه  Adlerبییر

سبک زندگی اسالمی به آموزههای اسالمی و کلیت اسالم توجه

روانشناسی ،نگاهی توصیفی و ارزشیی اسیت ،شیباهتهایی بیا

شده است و تمام زندگی افراد و ابعاد آن با سبک زندگی اسالمی

رویکرد اسیالمی در آن قابیل مشیاهده میباشید امیا در سیبک

مییرتبا اسییت ( .)1در علییوم دیگییر از قبیییل علییوم پزشییکی،

زنییدگی اسییالمی تفاوتهییا وبرتریهییایی نیییز وجییود دارد کییه

روانشناسی بالینی ،میدیریت و  ...مفهیوم سیبک زنیدگی مطیرک

عبارتاند از :تعریف کهتری و مهتری واقعی ،معیارهای احسیاس

میشود اما در ایین قلمروهیا بیا شیناختها و عواطیف ارتبیاط

کهتری و مهتری ،مبتنی بودن و نبودن بر دیین ،جایگیاه اراده در

مستقیم برقیرار نمیشیود و فقیا بیه رفتیاری خیاا پرداختیه

نویسنده مسئول :مطهره صیفی ،مقطع؟ ،رشته؟ ،دانشکده؟ ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
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اولییین بییار  Adlerو پیییروانش مفهییوم سییبک زنییدگی در

معنویت ،کیفیت عمل کردن به سبک زنیدگی و یییره .در مفهیوم

مطهره صفی و همکاران

سبک زندگی اسالمی و شادکامی

میشود ( )2از آنجایی که سبک زندگی اسالمی مسیتلزم داشیتن

شادکامی دانشجویان ،رابطه مثبت و معنادار بیین سیبک زنیدگی

مبنای اسالمی است در نییت افیراد ،شیناخت و عواطیف دخییل

اسالمی و سالمت روان دانشجویان و رابطیه نگیرش میذهبی و

هستند .به عنوان مثال در نمازخواندن اگر اعتقاد به خداوند و معاد

شادکامی گزارش شیده اسیت ( Putnam .)1،11،11و  Limaدر

پشتوانه قرار داده نشود رفتار اسالمی محسوب نخواهد شد (.)9

مطالعه خود گزارش نمودند افیراد میذهبی رضیایت بیشیتری از

سبک زندگی اسالمی یکی از سبکهای مثبت زنیدگی انسیان

زندگی دارند ( .)12با وجود آنکه شیادکامی بیرای همیه افیراد در

است و در واقع عهد و پیمانی بین انسان و خداوند وجود دارد که

جوامع بشری یک هدف نهایی است اما در میان افراد و فرهنگها

درهای روک را گشوده و انسان را به زنیدگی اسیالمی و میدرن

و حتی قشرهای مختلف ،متفاوت اسیت ( .)19بنیابراین پیژوهش

راهنمایی میکند تا او را به شادی در زندگی هدایت کند ( .)1سبک

حاضییر بییه منظییور بررسییی رابطییه سییبک زنییدگی اسییالمی و

زندگی اسالمی از ده شاخص اجتماعی ،عبادی ،باورهیا ،اخیال ،

شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگیان در سیال

مییالی ،خییانواده ،سییالمت ،تفکییر و علییم ،دفییاعی -امنیتییی و

 1931انجام شد.

زمانشناسی تشکیل شده است و نبود هر کدام باعث میشود که
سبک زندگی اسالمی ناقص باشد ،همچنین مرز هر کدام از ایین

مواد و روشها

شاخصها قابل شناسایی است و البته وجود همه آنها در کنار

پژوهش حاضر مطالعهای توصییفی تحلیلیی اسیت .جامعیه

هم نتیجهای فراتر از حاصل جمع ساده آنها به دست میدهد(.)5

آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری ،مامایی و

یکی از ابعادی کیه سیبک زنیدگی بیه خصیوا سیبک زنیدگی

دانشییکده پیراپزشییکی دانشییگاه علییوم پزشییکی در سییال 1931

اسالمی میتواند بر آن تأثیرگذار باشد شادکامی است .شادی در

تشکیل دادند .حجیم نمونیه بیا توجیه بیه جیدول مورگیان111 ،

حوزه روانشناسی یک هیجان مثبت و احساسی است که شخص

نفربرآورد گردید .روش نمونهگیری طبقهای نسبتی بود .براساس

بییه کمییک آن زنییدگی خییود را معنییادار و بییا ارزش میدانیید (.)6

روش نمونهگیری  13نفر از دانشجویان در رشته هوشیبری19 ،

بایرامی و همکاران نیز در تحقیق خود ،تعریف شادکامی را حالت

نفر در رشته رادیولیویی 93 ،نفیر در رشیته مامیایی 7 ،نفیر در

خوشی یا سرور ،راضی بودن از زنیدگی و فقیدان افسیردگی و

رشته فناوری اطالعات سالمت 5 ،نفیر در رشیته پرسیتاری13 ،

اضطراب معرفی میکنند ( Veenhoven .)7خاطر نشیان میکنید،

نفر در رشته اتا عمیل و  8نفیر در رشیته علیوم آزمایشیگاهی

شادکامی و به تعبیری ،رضایت از زندگی از عناصر اصلی رفیاه

مشغول به تحصیل وارد مطالعه شدند.

شادکامی در واقع بخش قابیل تیوجهی از مفهیوم رفیاه ذهنیی را

سه بخش بود .بخش اول اطالعات دموگرافیک (سن ،جنس ،محل

تشییکیل میدهیید ( .)3در حییال حاضییر یییک حیطییه کلییی از علییم

سکونت ،وضعیت تأهل و رشته تحصییلی) و بخیش دوم سیبک

روانشناسی با عنیوان روانشناسیی مثبیت ،اختصیاا بیه در

زندگی اسالمی شامل  11سؤال و بخش سوم شادکامی شامل 6

فرآیند شادکامی در انسان دارد .درباره رابطه ابعاد مختلف سبک

سؤال و براساس مقیاس لیکرت میباشد.

زندگی و شادکامی افراد ،پژوهشهای مختلفی انجام شده اسیت.

برای تعیین روایی پرسشنامه از ضریب محتوا استفاده شد.

در اکثر مطالعات انجام شده ،بین دین ،مذهب و شیادکامی رابطیه

پرسشنامه طراحی شده در اختیار پنج نفر از اعضای هییاتعلمی

مثبت و معناداری گزارش شده است .همچنیین در پژوهشهیای

قرار داده شد تا میزان مربوط بودن ،ساده بودن و واض بیودن

دیگری همبستگی مثبت و معنادار بین سیبک زنیدگی اسیالمی و

هر یک از عبارت موجود در پرسشنامه تعیین شود .این ضیریب
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ذهنی محسیوب میشیود ( Cummins .)8نییز معتقید اسیت کیه

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بیر

مطهره صفی و همکاران

سبک زندگی اسالمی و شادکامی

 1/81برآورد گردید .برای تعییین پاییایی ابیزار از آزمیون– بیاز

نداشت ( )P-Value<1/15اما میانگین نمره سبک زندگی اسالمی

آزمون استفاده گردید .بدین منظور پرسشنامه دو بار و به فاصله

در افراد ییر خوابگاهی و متأهلین بیشتر بود.

زمانی ده روز در اختیار یک گروه  91نفره از افراد مورد مطالعیه

براساس نتایج حاصل از آزمون آنیالیز وارییانس یکطرفیه،

قرار داده شد .دادههای حاصل از دو آزمون برای تعیین ضیریب

بین سبک زندگی اسالمی و رشته تحصیلی ( )P-Value=1/179و

همبستگی با همدیگر مقایسه گردید .این مقدار  1/81به دست آمد.

بییین شییادکامی و رشییته تحصیییلی ( (P-Value=1/211ارتبییاط

قبل از توزیع پرسشنامه ،اخال در پیژوهش رعاییت شید و

معناداری مشاهده نشد .این در حالیست که بین جنسیت و سیبک

محقق پس از ارائه توضیحاتی مختصر درباره تحقیق ،محرمانیه

زندگی اسیالمی ارتبیاط معنییداری وجیود داشیت (P-=1/199

بودن اطالعیات ،بینیام بیودن پرسشینامه و کسیب رضیایت از

 Valueو میزان نمیره سیبک زنیدگی اسیالمی در جینس مؤنیث

دانشجویان برای همکاری ،شیرو بیه جمیعآوری دادههیا کیرد.

بیشتر از جنس مذکر بود.

دادههییا پییس از جمییعآوری بییا نرمافییزار  SPSSنسییخه  16و بییا
استفاده از آزمونهای آماری توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین
و انحراف معییار) و آزمونهیای اسیتنباطی (تییمسیتقل ،آنیالیز
واریانس یکطرفه و آزمون همبستگی پیرسون) مورد تجزییه و
تحلیل قرار گرفت .سط معنیداری کمتر از  1/15از نظر آمیاری

جدول  -1تفاوت میانگین نمره سبک زندگی اسالمی در متغیرهای جمعیت
شناختی
سبک زندگی اسالمی
متغیر
جنسیت
محل سکونت

معنیدار تلقی گردید.

وضعیت تأهل

گروه

انحراف معیار ±میانگین

مذکر

95/51±6/11

مؤنث

93/65±6/27

خوابگاهی

97/26±6/21

ییر خوابگاهی

98/67±6/58

مجرد

97/82±6/29

متأهل

98/15±7/17

سط معنیداری
1/199
1/269
1/836

یافتهها
براساس یافتهها میانگین سینی افیراد میورد مطالعیه 21/12

براساس نتایج حاصل از آزمون تیمستقل در جدول  ،2بین

( )SD = 2/18بود .از  111نفر 11 ،نفر ( 97/9درصد) مرد 69 ،نفر

شادکامی با متغیرهای جنسیت و وضعیت تأهل ارتباط معناداری

( 57/9درصد) ساکن خوابگیاه و  83نفیر ( 81/3درصید) مجیرد

وجود نداشت ( )P-Value<1/15اما میانگین نمیره شیادکامی در

بودند .میانگین نمره سبک زندگی اسالمی در افراد مورد مطالعیه

گییروه مؤنییث و مجییرد بیشییتر بییود اییین در حالیسییت کییه بییین

 97/86± 6/98و میانگین نمره خودکارآمدی  16/31± 9/31بیود.

شادکامی و محل سکونت ارتباط معنادار بود (.)P-Value>1/111

نمیییره سیییبک زنیییدگی در میییردان  96/51±6/11و در زنیییان

افراد ییر خوابگاهی میانگین نمره باالتری را در زمینه شیادکامی

 98/65±6/27و نمره شادکامی در میردان  15/37±1و در زنیان

به خود اختصاا داده بودند.

براسییاس تجزیییه و تحلیییل حاصییل از آزمییون پیرسییون بییین
خودکارآمدی و سبک زندگی اسیالمی رابطیه مثبیت و معنییدار
وجود داشت یعنی با افزایش سبک زندگی اسیالمی ،شیادکامی

شادکامی
متغیر
جنسیت

در دانشجویان افزایش پییدا میکنید .براسیاس نتیایج حاصیل از

محل سکونت

آزمون تیمستقل در جیدول  ،1بیین سیبک زنیدگی اسیالمی بیا

وضعیت تأهل

گروه

انحراف معیار ±میانگین

مذکر

11/37±1/11

مؤنث

18/17±9/77

خوابگاهی

15/82±1/1

ییر خوابگاهی

18/98±9/27

مجرد

16/36±9/85

سط معنیداری
1/155
>1/111
1/811

متغیرهای محل سکونت و وضعیت تأهل ارتباط معناداری وجود
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 17/17 ±9/77گییییزارش شیییید (.)r=1/112، P-Value>1/111

جدول  -2ارتباط بین شادکامی با متغیرهای جمعیت شناختی

مطهره صفی و همکاران

سبک زندگی اسالمی و شادکامی

 Mastekaasaو عابدی و همکاران دریافتند افراد متأهل در

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک زندگی اسالمی و

مقایسه با افراد مجرد و افراد متارکه کرده از شادکامی بیشتری

شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر بندرعباس

برخوردارند ،همچنین متأهالن دارای فرزند ،شادتر از متأهالن

در سال  1931انجام شد .براساس تجزیه و تحلیل حاصل از

بدون فرزند هستند ( .)21،21این تناقض در یافتهها را میتوان

نتایج ،بین شادکامی و سبک زندگی اسالمی رابطه مثبت و

ناشی از نو ابزار جمعآوری اطالعات و وضعیت اجتماعی گروه

معنیدار وجود داشت .نتایج این پژوهش با یافتههای

هدف دانست .این نتایج با یافتههای این پژوهش مغایرت دارد.

پژوهشهای مشابه همراستا میباشد ( .)1،6،7،11،19تحقیقات

براساس نتایج پژوهش حاضر اجرای برنامهها و کارگاههای

نشان داده است دین مخالف افسردگی و خودخوری بوده و با

آموزشی با تکیه بر سبک زندگی در افزایش شادکامی ،ارتقا

خوشرفتاری ،امیدواری و نشاط موافق است و افراد با باورهای

رضایت از زندگی ،گسترش فرهنگ مثبت اندیشی و خوشبینی،

مذهبی باالتر از سالمت عمومی و شادکامی بیشتری

افزایش آگاهی در زمینه معارف اسالمی ،روشهای ارتقا

برخورداراند ( Inglehart .)15،11در یک مطالعه فراتحلیل از 11

بهداشت روانی و جسمانی پیشنهاد میشود .همچنین از آنجایی

کشور اروپایی دریافت  85درصد کسانی که هفتهای یکبار یا

که ابعاد سبک زندگی اسالمی به صورت کارآمد برای اکثر افراد

بیشتر به کلیسا میروند ،در مقایسه با  82درصد کسانی که

جامعه ناشناخته است ،بنابراین پیشنهاد میشود معاونتهای

گاهگاهی به کلیسا میروند و  77درصد کسانی که اصال به

فرهنگی دانشگاهها و مراکز مشاوره با برگزاری همایش،

کلیسا نمیروند ،احساس رضایت بیشتری از زندگی میکنند

کارگاههای آموزشی ،جلسات سخنرانی مرتبا ،دانشجویان را با

(.)16

ابعاد سبک زندگی اسالمی آشنا نموده و آگاهی آنها را افزایش

نتایج حاصل از مطالعه رابطه معنادار بین جنسیت و سبک

دهند .همچنین با ارائه دستاوردها و پیامدهای مثبت بهکارگیری

زندگی اسالمی را نشان داد که با نتایج پژوهش انجام شده

سبک زندگی اسالمی در ابعاد مختلف زندگی ،دانشجویان را به

توسا سلماآبادی و همکاران که دریاقتند بین جنسیت و سبک

اتخاذ و یا ینیسازی سبک زندگی اسالمی سو دهند.

زندگی اسالمی رابطه وجود دارد ،همراستا میباشد ( .)1تفاوت

پژوهش حاضر تنها به بررسی نقش سبک زندگی اسالمی و

در سبک زندگی دختران و پسران میتواند ناشی از عوامل

شادکامی در بین دانشجویان پرداخته است ،بنابراین تعمیم نتایج

گوناگون مانند تفاوت در ویژگیهای شخصیتی ،بافت اجتماعی و

به سایر گروهها با محدودیت مواجه است.

طبقات اقتصادی -اجتماعی نمونههای موردمطالعه باشد.

تشکر و قدردانی

نتایج مطالعه نشان داد که رابطه معنیداری بین شادکامی و

 Koivumaaو همکاران ،علی پور و نورباال و همچنین صیامیان و

دانشکده پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

همکاران همراستا بود (.)17-13

هرمزگان که در اجرای این پژوهش همکاری نمودند ،تشکر و

یافتهها نشان داد بین شادکامی و وضعیت تأهل رابطه

قدردانی نمایند.

معناداری وجود ندارد اما میانگین نمره در افراد متأهل بیشتر از
افراد مجرد میباشد .صیامیان و همکاران نیز به نتایج مشابهی
دست یافتند (.)13
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Abstract
Introduction: Islamic life style adopts a positive approach to human life and is concerned with Islamic
instructions and deals with all aspects of human life. On the other hand, happiness is a goal pursued in all
human communities, but it differs across individuals and cultures. Therefore, the present research aimed to
investigate the correlation between happiness and Islamic life style in the students of Bandar Abbas
University of medical sciences in 2015.

Methods: The present descriptive-analytical research was conducted on 110 students affiliated with the
nursing, midwifery and paramedical faculties of Bandar Abbas University. The data collection instrument was
a questionnaire developed by the researchers. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of
experts and its reliability was checked and confirmed through the test-retest method. The data were
statistically analyzed using SPSS ver.16.
Results: The average age of the participants was 42.21±8.2years. Pearson's correlation test revealed a
significant positive correlation between self-efficacy and Islamic life style (P<0.001, r=0.412). Similarly, a
statistically significant correlation was found between sex and Islamic life style (P=0.033).
Conclusion: This study showed that Islamic life style can enhance the happiness. The findings of this study
emphasize on the need for conducting educational programs and workshops regarding the effect of Islamic
life style on happiness, life satisfaction, optimism, and mental health.
Key Words: Life Style, Islamic, Happiness, Students.
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