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  رابطه سبک زندگی اسالمی
  با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان
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  چكيده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی با شادي در رضـایت از زنـدگی   
 90ـ89دانشجویان شهر اصفهان انجام شد. جامعه آماري از میان دانشجویان سال تحصیلی 

 دانشگاه (اصفهان، صـنعتی  3گیري تصادفی از  دانشجو به صورت نمونه 300شهر اصفهان 
ـ  29هاي  نامه پرسشصنعتی اصفهان) انتخاب و ، مالک اشتر  5، شـادي (آکسـفورد)  الی ؤس

 شد.اجرا  بر روي آنان سبک زندگی اسالمی کاویانی و SWLS)( از زندگیالی رضایت ؤس
نتـایج   ل قرار گرفـت. یگانه مورد تحلون چندیو رگرس یفیتوص با روش آماراین پژوهش 

از زنـدگی  رضـایت   بـا ه سـبک زنـدگی اسـالمی و شـادکامی،     کد ده می نشانپژوهش 
 اسـالمی  زنـدگی  کمقیـاس سـب   خرده 6 شادکامی باو  )>001/0p( دانشجویان در سطح

)(ILST  سطحدر )001/0p<(  در سـطح بـا رضـایت از زنـدگی    سـالمت  خرده مقیاس و 
)001/0p<(  دارند.همبستگی مثبت و معناداري  
  دانشجویان.، رضایت از زندگی، شادي، زندگی اسالمی کها: سب واژهدیلک
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  مقدمه
بر  آدلرو پیروانش مطرح شد.  آدلر آلفردابتدا توسط ، شناسی در روان »یزندگ کسب«مفهوم 

نگاهی ارزشی و تجـویزي هـم بـه    ، عالوه بر نگاه توصیفی، شناسان خالف بسیاري از روان
 »رویکـرد اسـالمی  «با آنچه مـا آن را  ، آنچه رویکرد آدلر به روانشناسی. شناسی داشت روان

ل کـ . 2؛ هـا  توجه بـه ارزش . 1عبارتند از: ها  بعضی از مشابهتچند مشابهت دارد؛ ، نامیم می
نظریه  .7؛ جبرگرایی مالیم. 6؛ خود خالق. 5؛ جهت یابی فردي. 4؛ غایت گرایی. 3؛ نگري

معیارهــاي . 10؛ اولویــت دادن بــه هشــیاري. 9؛ تــالش بــراي برتــري. 8؛ میــدان اجتمــاعی
  .کارکردهاي سبک زندگی. 12؛ کید بر پیشگیريأت. 11؛ درمان شناسی و آسیب

توجـه  . 1  مثـل: هایی نیز وجود دارد.  و برتريها  تفاوت، اما در اسالم و سبک زندگی آن
معیارهـاي احسـاس   . 3؛ کهتـري و مهتـري واقعـی   تعریف  .2؛ به دوره جنینیعدم توجه  و

بـودن و  مبتنـی   .5؛ هاي کلی حاکم بـر زنـدگی   نگرشتعداد و جایگاه  .4 ؛کهتري و مهتري
کـافی و صـحیح   عدم توجه . 7؛ گیري سبک زندگی جایگاه اراده در شکل .6؛ بر دیننبودن 

  . و ... کیفیت عمل کردن به سبک زندگی. 8؛ به نگرش معنویت
و  یاسـالم هاي  ه به آموزهکن است یا یاسالم یزندگ کدر مفهوم سب ين نوآوریتر مهم

عنوانی اسـت شـناخته شـده در اکثـر      »زندگی اسالمی«سبک . ت اسالم نگاه شده استیلک
شود و مـورد مطالعـه    می متعدد به آن نگاههاي  از زاویهاما ، علوم انسانی در سطح بین الملل

سـبک   آن مـرتبط اسـت.   با تمام زندگی افـراد و ابعـاد  سبک زندگی اسالمی،  گیرد. می قرار
، شناسـی  در جامعـه . زنـدگی متفـاوت اسـت   هـاي   کا دیگر سـب از جهتی باسالمی،  زندگی

مطـرح اسـت،   نیز بحث از سبک زندگی ، اسی بالینی و ...نش علوم پزشکی و روان ،مدیریت
ـ پرداز میخاص  يبه رفتارفقط اما در این قلمروها  و عواطـف ارتبـاط   هـا   د و بـا شـناخت  ن

توانـد   نمی، از آن جهت که اسالمی است، زندگی اسالمیاما سبک . کنند نمی برقرارمستقیم 
بخواهد مبناي اسالمی  هر رفتاري که ،باشد. بر این اساسها  ارتباط با عواطف و شناخت بی

در  هایی از شناخت و عواطف اسالمی را پشتوانه خـود قـرار دهـد.    باید حداقلداشته باشد، 
 ها به رفتار نگریسـته علوم پزشکی تنو  شناختی جامعه، شناختی سبک زندگی از دیدگاه روان

سـبک   شـود.  نمـی  محسـوب  نآنا و عواطفها  شناخت، نیت افرادیک هیچ اما در ، شود می
که اگر اعتقاد بـه خداونـد و   باشد. مانند نماز، ها  توجه به نیت تواتند بی نمی، زندگی اسالمی
 1.شود نمی رفتار اسالمی محسوب، خود نداشته باشدۀ معاد را پشتوان



   ۶۳ رابطه سبك زندگي اسالمي با شادكامي در رضايت از زندگي دانشجويان شهر اصفهان 

و  آدلـر  اشـاره نمـود.  » یزندگ کدرخت سب«توان به  میی، اسالم یزندگ کسب یمعرف يبرا
ه یدرخـت تشـب   کیـ امدها و آثارش به یتا پگیري  لکهر فرد را از ش یزندگ کروانش سبیپ
  2:اند ردهک

ان یـ آن را بگیـري   لکه شکاست  یزندگ کسب يها شهین درخت همان ریا يها شهی. ر1
شـامل اعتقـادات و   (افـراد   یلـ ک يها ن درخت دربارة اعتقادات و نگرشیا قه. سا2ند؛ ک یم

ف یوظـا ، ن درخـت یـ ا يهـا  ها و سرشـاخه  شاخه .است ره)یغو  يرفتار یآمادگ یعواطف و حت
 یزنـدگ  کسـب  هاست. ها و سرشاخه همان شاخه یواقع یِزندگ کسب، قتیهستند. در حق یزندگ
ن یـ آنچـه در ا  شـود.  می مطرحفردي، خانوادگی و اجتماعی سطح سه در  )ها شاخه(سر یاسالم

بـه  ، درخت سبک زندگی اسالمی 3.است يفرد یاسالم یزندگ کسب، است طرحپژوهش م
اسـت و  را بـه دسـت آورده   و جامعیـت الزم  اسـتخراج  ، تفصیل از دیدگاه آیات و روایات

بـا   4و پیروانش) را آشکار کرده اسـت.  آدلرشناختی ( بین دیدگاه اسالمی و روانهاي  تفاوت
این نگاه به سبک زندگی است که مجاز خواهیم بود رابطه سبک زندگی اسالمی و هر یـک  

  این پژوهش با این هدف انجام شده است.. آن را با شادکامی بسنجیمهاي  از مؤلفه
انـد. از  د شان مـرتبط مـی   راد از زندگیرا به چگونگی ارزیابی اف یامکشاد )2005( 5دینر

ارزیـابی  . 1 :تواند به دو صـورت باشـد   میشخص در مورد زندگی خود، ارزیابی ، دینرنظر 
ل زندگی یـا در مـورد   که شخص به طور آگاهانه در مورد کآن نوع ارزیابی است . شناختی

آن . ارزیـابی عـاطفی  . 2دهـد.   تفریح و ازدواج انجام می، هاي خاصی از آن مانند شغل جنبه
ماننـد قضـاوت در مـورد    . استمطرح ل احساسات و عواطف که به شکاست نوع ارزیابی 

احساسات و هیجانـاتی   به عواطف خوشایند (مانند لذت) یا ناخوشایند (مانند افسردگی) و
 7و6اتلرکـ و  المـا بـه اعتقـاد    کـاري نـدارد.  نـد،  ک ه فرد در تعامل با زندگی اش تجربـه مـی  ک

، ه داشـته باشـد  کـ انسان هر مـذهبی  زیرا ؛ استترین هدف زندگی ما رسیدن به شادي  مهم
سـه جـزء    شـادمانی  آرگایـل به شادي است. به اعتقـاد  بی یاوي براي دستت و فعالیت کحر

رضایت از زندگی و فقدان عواطـف منفـی. همچنـین روابـط     ، هیجانات مثبت: اساسی دارد
اجـزاء  رشد شخصی و دوسـت داشـتن دیگـران از    ، هدفمند بودن زندگی، مثبت با دیگران

، اضـطراب ، خشـم  هـاي منفـی متعـددي از قبیـل     خلـق ، آرگایـل شادمانی هستند. به اعتقاد 
ه بـا عنـوان   کـ خلق مثبت وجـود دارد   کاما در حقیقت فقط یو جود دارند.  .افسردگی و..

  شود. از آن یاد می »شادي«
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 نیا خود. یاز زندگ یعاطفـ   یمثبت شناخت یابیارزاز:  عبارت است یت از زندگیرضا
ـ ، عینسبت بـه وقـا   یاحساسهاي  نشکاز واها  یابیارز از  یشـناخت هـاي   عـالوه قضـاوت  ه ب

ه کنشانگر آن است ، یت از زندگیرضا 8.اند ل شدهیکتشها  ت و برآورده شدن خواستهیرضا
ه فـرد  ک، يدار دامنه یابیند و بر ارزک می و برآورد یابیل ارزکرا در خود  یفرد چگونه زندگ

عنوان ه تواند ب ی میت از زندگیاصالح رضا ز است.کمتمرآورد،  می عمله بخود  یاز زندگ
ـ یـ از زمـان   یدر مقطع خاص یزندگهاي  طهیحۀ قضاوت فرد در مورد هم  کیـ عنـوان  ه ا ب

  9ف شود.یشخص از بدو تولد تعر یپارچه در مورد زندگکیقضاوت 
انـدازه نیازهـاي   ه تا چـه  کند ک س میکرضایت از زندگی این مسائل را منع، حقیقت در

به عنوان اهداف قابـل دسترسـی   ، تا چه اندازه انواع دیگر اهداف اند و اساسی بر آورده شده
 يارضـا ، ننـد ک متر پیشـرفته زنـدگی مـی   کشرایط  ه درکبراي افرادي ه، کباشند. درحالی  می

  10گیرد. قرار می بیشتر مورد توجه، نیازهاي اساسی
زنـدگی فـرد در مقطـع خاصـی از      هاي حیطه ۀهمتواند به عنوان  می »زندگی«اصطالح 

. پارچه در مورد زندگی شخص از بدو تولد تعریف شـود کقضاوت ی کیا به عنوان یزمان، 
بهتر است به پاسـخ دهنـده   بنابراین،  مبهم مانده است.، هاي فعلی این تمایز اغلب در مقیاس

به زنـدگی فعلـی او در همـه     از بدو تولد یاؤال به زندگی او، ه آیا این سکآگاهی داده شود 
در مقایسـه بـا افسـردگی و اضـطراب در علـوم      رضـایت از زنـدگی،    11ها اشاره دارد. حیطه

بـا مراجعـه    )1997(، دینرو  12مایرمثال، براي  انسانی به مراتب کمتر مورد توجه بوده است.
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند      1994تا  1967هاي  شناختی بین سال علوم روانهاي  مقالههاي  به چکیده

 36851و  46380به ترتیـب  ر شده در قلمرو افسردگی و اضطراب، منتشهاي  که تعداد مقاله
 باشد. می مقاله در رابطه با رضایت از زندگی 2389فقط که،  در حالی، بوده است مقاله

  لهئبيان مس
و هـا   بایـد . 1 !تالزم اسـ گیـري   دو نـوع جهـت  براي داشتن یک سبک زنـدگی مطلـوب،   

، اولگیري  جهت. اجرا و به عینیت رساندن آنهاي  شیوه. 2؛ مورد قبول در زندگیهاي  نباید
 ی اسـت. لـ ي عمهـا  مبتنی بر ارزشدوم، گیري  جهتبه طور غالب ارزشی و اخالقی است. 

هـاي   شـیوه شناسـی،   بـه ویـژه روان  کلی زندگی و علـوم انسـانی،   هاي  جهت گیرياخالق، 
 اسـت. اي  سبک زندگی از موضوعات بین رشته دهد. می آن را فرا راه انسان قراررسیدن به 
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میـان  عد روانی و جسمانی سـبک زنـدگی توجـه دارد. از    به هر دو بشناسی،  اخالق و روان
 15،الکسـاندر مـولر   14،لیدا سیچر 13،کرت آدلرو پیروان وي همچون  آلفرد آدلر ،شناسان روان

آیدا  20،سوفیا الزار فلد 19،الکساندر نور، 18،اروین وکسبرگ 17،آنتونی بروك 16،سوفیا دوریس
سـبک   23انـد.  ه تفصیل به بررسی سبک زندگی پرداختـه ب دیگران و 22فریناند برن بام 21،لوي

امـا   شی کلی فرد در جهت رسیدن به اهداف و غلبه بر مشکالت.مزندگی عبارت است از: 
 ،شوند نمی سنجیده ياعتقادات وو  فردهاي  نگرش، در سبک زندگی اسالمی عمق عواطف

بخواهـد مبنـاي اسـالمی     هر رفتاري کهگیرند. اما  قرار می فرد مورد سنجشهاي  بلکه رفتار
یکـی   خود قرار دهد.ۀ هایی از شناخت و عواطف اسالمی را پشتوان قلاباید حدداشته باشد، 

ه بـ است که اسـالم و سـبک زنـدگی اسـالمی،     ثر در سبک زندگی اسالمی آن ؤاز عوامل م
متوسط و باال ، بلکه یک پیوستار بزرگ است که مراتب پایین، باشد نمی صورت همه یا هیچ

قدر شناخته شده است که حتی اگـر   ن آنامنؤمهاي  ویژگی بعضی از درجات ایمان و دارد.
ري بـودن اسـالم و   پیوسـتا . باز هم مطلوب بودن آن روشن بـود ، در روایات هم نیامده بود

هـا   خداونـد بـه ایمـان آورده    آیـد.  مـی  سبک زندگی اسالمی از آیات و روایات متعددي بر
نکته اشاره به مراتب ایمـان دارد. قـرآن در وصـف     این 24.کند می دوباره امر به ایمان آوردن

امروز بـه  ها نآ« فرماید: می ،کردند می اهی اجتنابوهاي  که از رفتن به جبهه به بهانهمنافقان، 
در  دهـد.  مـی  کـه نگـاه پیوسـتاري را نشـان    ) 165عمران:  (آل ؟»ترند یا به ایمان کفر نزدیک

یکی پس ها  کنند که باید پله می به ایمان بسان نردبانی نگاه امام صادقروایات آمده است: 
  25از دیگري پیموده شوند.

 ،پیوسـتاري اسـت  حالـت  داراي شود که سبک زندگی اسالمی،  می معلوماین اساس،  بر
  .در این پیوستار دارندافراد مسلمان هر کدام جایگاهی 

  پيشينة بحث
به ویـژه در تحقیقـات   فارسی، به اصطالح رایج امروزي به » یاسالم یزندگ کسب«رامون یپ

دیـن و سـبک   «تـوان بـه کتـاب     می شناسی کاري انجام نشده است. در جامعه، شناختی روان
در ایـن زمینـه    یمکقات یتحقره کرد. در مطالعات دینی هم ااش مهدوي کنیلیف أت» زندگی

موسـوي  ، دگاه اسـالم یاز د یهدف در زندگ یبه بررس)، 1379( مطهري 26.انجام شده است
بـه حقـوق   ، )1383(نیا كپا، یاسالم كر و سلویاز نوع س یبه زندگ ،)1378( زنجان رودي
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، یث اسـالم یدگاه احادیاز د یدگت از زنیرضا)، 1384( پسندیده، ن و فرزندانیمتقابل والد
 یبـه زنـدگ  ، )1378( نجفـی قوچـانی  ، در پرتـو اخـالق   یبه زندگ، )1376( ارم شیرازيکم

 ناصـر ، یاسـالم  یبه هدف و مقصد زنـدگ ، )1376( فقیهی علینقی، یداستان یبا قلم یبرزخ
به ، )1379( فر امیدي، دگاه اسالمیصد و پنجاه درس از دکیبه ، )1376(ارم شیرازي ناصرکم

، بررسـی هــدف و فلسـفۀ زنــدگی  بـه   )1386( جعفــري، زنــدگی اجتمـاعی نقـش دعـا در   
پـس  پژوهشـگران   اند. غرائز از دیدگاه دینی پرداختهة نندکنترل کبه عوامل ، )1369(مظاهري

سـاده  هـاي   از جنگ جهانی دوم نیز رضایت از زندگی و شادکامی را با استفاده از فهرسـت 
ۀ بررسـی رابطـ  «تحـت عنـوان   )، 1388( قمـري در پژوهشی که توسـط   .دادندبررسی مورد 

انجـام   »هـل أو میزان شادمانی در بین دانشجویان به تفکیک جنسیت و وضعیت ت داري دین
استقانی  ) حاصل شد.>01/0Pبین دینداري و میزان شادکامی رابطۀ مثبت و معناداري (، شد

رضایت از زنـدگی  بینی  پیش را براي در پژوهش خود چندین متغیر مستقل، )2006( کورف
مـذهبی درونـی و رضـایت از    گیري  د که بین جهتده می وي گزارش در نظر گرفته است.

در پـژوهش خـود بـه ایـن     ، )2010( و همکـاران  بورن رابطۀ معناداري وجود دارد.زندگی، 
 نتیجه رسیدند که بین شادکامی و رضایت از زنـدگی رابطـۀ مثبـت معنـاداري وجـود دارد.     

در پژوهشی رابطۀ بین مذهبی بـودن و شـادکامی را معنـادار    ، )2000( بورکین شاوو  مالتبی
در یک مطالعۀ موردي به این نتیجه رسید کـه بـین مـذهبی    ، )2000( لویز اند. گزارش نموده

در ، )2008( ونتـاش کومـار  و  عقیلـی بودن و شادکامی رابطـۀ مثبـت معنـادار وجـود دارد.     
نگـرش مـذهبی و شـادکامی رابطـۀ     هـاي   ه بین تمام خرده مقیـاس پژوهشی گزارش نمود ک

در پژوهشی نشان دادند کـه افـراد مـذهبی رضـایت     ، )2010(پوتنام ولیم  مثبت وجود دارد.
نشان دادند کـه افـراد مـذهبی رضـایت     ، )2010( و همکاران هدي بیشتري از زندگی دارند.

رضـایت  ترنـد،   ظـر مـذهبی ضـعیف   افـرادي کـه از ن  العکس، ه بیشتري از زندگی دارند و ب
بین مذهب و شـادکامی رابطـۀ مثبـت    دارند. در اکثر مطالعات انجام شده، کمتري از زندگی 

دریافتنـد کـه معنویـت بـا     )، 2010( و همکـاران  بارك هولدر معناداري گزارش شده است.
 مـذهب بـر  تـأثیر   با هـدف بررسـی  ، )2009( للکزو  کالرك شادکامی رابطۀ معناداري دارد.

فضـاي حـاکم مـذهبی    زندگی پژوهشی انجام داده و نشان دادند که به هر میزان  رضایت از
نشان ، )1388و همکاران ( السادات نوري نرگسرضایت از زندگی بیشتر خواهد بود. باشد، 

عبـاس  . رابطۀ مثبت معناداري وجـود دارد  شادکامی کارکنان با رضایت از زندگیدادند بین 
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دانشجویان دختـر از رضـایت بـاالتر نسـبت بـه      نشان داد که ، )1384( بخشی پوررودسري
در ، )1387( و همکـاران  روحانی 0).>P/01( .تر برخوردارند زندگی و گرایشات مذهبی قوي

که بین دینداري با شـادکامی و رضـایت زناشـویی همبسـتگی مثبـت      پژوهشی نشان دادند 
را بین  پژوهشی رابطۀ مثبت معناداريدر ، )1386و همکاران( کشاورز .معناداري وجود دارد

  اند. مذهب و شادي گزارش نموده

  ها ل و روشيوسا
  )SWLS( يت از زندگياس رضايابزار: مق

لفه شناختی بهزیستی ؤکه م، گزارهپنج ) تهیه و از 1985( و همکاران دینراین مقیاس توسط 
 ،دارند که بـراي مثـال   میاظهار ها  آزمودنی تشکیل شده است.کند،  میگیري  فاعلی را اندازه

هـر   نزدیـک اسـت.  آنهـا   چقدر از زندگی خود راضی هستند و یا چقدر به زندگی آرمـانی 
ـ ا. شود می ينمره گذار 7تا  1از که نه است یهفت گز يگزاره دارا ـ یـ ن مقی صـورت  ه اس ب

اس یـ ن مقیا باشد. می )69/0باشد. مقیاس رضایت از زندگی با اعتبار ( می جرااقابل  یگروه
 کیـ در ، )1998( تریاندیس، اویشی، دینر، ساهتوسط  یو ژاپن ییایاسپان، یآلمانهاي  به زبان

  ترجمه شده است. ین فرهنگیمطالعه ب

  )۲۰۰۱آرگايل ( سفوردكآ يشادمان نامه پرسش
ایـن   ییپایـا است و چهار گویه داراي ماده است و هر ماده  29: داراي آکسفوردنامه  پرسش

  27گزارش شده است. 6/0تا  52/0 ویرینگو  هیديتوسط سال،  6ماه  6آزمون پس از 

  سبك زندگي اسالمي نامه پرسش
، ساخته شده اسـت  )1388( اویانیک که توسط، (ILST)سبک زندگی اسالمی  نامه پرسش

در این پـژوهش، از   باشد که می) سؤالی76(  سؤالی) و فرم کوتاه 135داراي دو فرم کوتاه (
  استفاده شده است. 786/0آلفاي کرونباخ) با پایائی (فرم کوتاه آن، 

  ها  تجزيه و تحليل دادههاي  روش
ان یدانشجو یت از زندگیدر رضا يو شاد یاسالم یزندگ کسبتأثیر  میزانبه منظور تعیین 

 همبسـتگی  تعیین جهت داري آن و همچنیناهاي معن ضرایب همبستگی و آزمون ازاصفهان،  شهر
 ) در تبیین متغیـر امیکزندگی اسالمی و شاد کلفه سبؤم 10از متغیرهاي پیش بین ( یکهر 

 ) از آزمون استنباطی رگرسیون چندگانه استفاده شده است.یت از زندگیرضامالك (
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  انحراف معیار حداقل وحداکثر نمرات مربوط به متغیرهاي پژوهش میانگین و: 1 جدول شماره
رهایمتغ

  حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف معیار  میانگین  يآمار يها شاخص

  123  38  7/14  9/75  شادکامی
  77  5  1/7  21/21  رضایت اززندگی

  534  178  2/46  4/415  اسالمی یسبک زندگ

ثر کحـداقل و حـدا  ، اریـ انحراف مع، نیانگیشامل م یفیتوصهاي  شاخص )1(در جدول 
  آورده شده است یپژوهشهاي  ریمتغ ينمره برا

  ندگی اسالمی و شادکامی با رضایت از زندگیزسبک ضرایب همبستگی : جدول شماره (
  سطح معنا داري  ضریب همبستگی  متغیر  ردیف

  0/ 001  0/ 27  سبک زندگی اسالمی  1
  0/ 001  0/ 46  شادکامی  2

  

ت از یبـا رضـا   کامیشـاد  و یاسـالم  یزنـدگ  کسـب  یزان همبستگیم)، 2در جدول شماره(
 مالحظـه  2در جـدول  ه کـ و همـان گونـه    ده اسـت. شـ ) محاسبه 001/0در سطح ( یزندگ

  باشد. می ياز رابطه مثبت معنادار یکحا، گردد می
  

  )یت از زندگی(رضا كر مالی) و متغیامکو شاد یاسالم یزندگ ک(سب نیش بیپ يرهایمتغ آزمون رگرسیون: 3جدول شماره 
  سطح معنا داري  R2  F  چندگانهR  مدل
  000/0  12/40  213/0  461/0  هامتغیر 

  

توانـد   مـی  ،یامکو شاد یاسالم یزندگ کسبهاي  ریه متغکانگر آن است یب، 3جدول شماره 
 .)>461/0R=( )000/0P( نـد یبه حساب آ یت از زندگیرضابینی  پیش يبرا یشاخص خوب

زنـدگی   در رضـایت از  فـردي هـاي   صد از تفـاوت در 21نشان دهنده آن است که همچنین 
  مربوط به شادکامی و سبک زندگی اسالمی است.

  

  )یت از زندگی(رضا كر مالی) و متغیامکو شاد یاسالم یزندگ ک(سب نیش بیپ يرهایآزمون رگرسیون متغ :4جدول شماره 
  سطحمعنا داري  B Beta  t  متغیر

  001/0  44/3  18/0  02/0  سبک زندگی اسالمی
  000/0  14/7  38/0  18/0  شادکامی

  21/0  24/1  -  -32/4  ثابتمقدار 
  

 و 001/0( و شادکامی بـه ترتیـب   بیانگر آن است که سبک زندگی اسالمی، 4جدول شماره
 =18/0B( به ترتیـب تأثیر  و میزان اینرد. زندگی دا ) رابطۀ معناداري را با رضایت از000/0

  باشد. می )=38/0Betaو 



   ۶۹ رابطه سبك زندگي اسالمي با شادكامي در رضايت از زندگي دانشجويان شهر اصفهان 

  حداکثر نمرات مربوط به متغیرهاي پژوهش انحراف معیار حداقل و میانگین و: 5جدول شماره 
  آماريهاي  شاخص

  حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف معیار  میانگین  متغیرها

  00/123  00/38  89/7  92/75  یامکشاد
  00/60  00/7  11/5  15/18  یزمان شناس

 00/47  00/8 97/4 31/25  یتیامن

 00/55  00/10 92/4 04/21  ر و علمکتف

 00/43  00/15 85/4 13/26  سالمت

 00/106  00/21 45/12 94/63  یخانوادگ

 00/100  00/41 66/10 18/72  یمال

  00/97  00/30 15/12 44/68  یاخالق
 00/56  00/14 77/8 54/44  باورها

 00/41  00/8 84/4 68/21  يعباد

 00/90  00/30 89/7 41/53  یاجتماع

ثر نمـره  کحـداقل و حـدا  ، ارینحراف معا، نیانگیشامل م یفیتوصهاي  شاخص، 5در جدول 
  سبک زندگی اسالمی به تفکیک آورده شده است.هاي  خرده مقیاس يبرا

 

  یت از زندگیرضا با یامکو شاد یاسالم یزندگ کاس سبیخرده مق 10 ضرایب همبستگی: 6جدول شماره 
  سطح معنا داري  ضریب همبستگی  متغیر  ردیف

  000/0  426/0**  یامکشاد  1
  075/0  103/0  یزمان شناس  2
  792/0  015/0  یتیامن  3
  000/0  206/0**  ر و علمکتف  4
  012/0  145/0*  سالمت  5
  000/0  294/0**.  یخانوادگ  6
  003/0  170/0**  یمال  7
  287/0.  062/0  یاخالق  8
  000/0  216/0**  باورها  9
  000/0  207/0**  يعباد  10
  000/0  251/0**.  یاجتماع  11

*05/0 P<  
** 01/0 P<  

 بـا  یامکو شـاد  یاسـالم  یزنـدگ  کاس سبیخرده مق 10 ضرایب همبستگی)، 6 در (جدول
بین شادکامی و خرده شود،  می گونه که مالحظه همان ارائه گردیده است. یت از زندگیرضا

اجتمـاعی در  ، عبادي، ها باور، مالی، خانوادگی، تفکر و علم :یعنی یزندگ کسبهاي  اسیمق
  همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد.) 05/0( ) و سالمت در سطح01/0( سطح
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  :7جدول شماره 
  )یت از زندگی(رضا كر مالیو متغ )یامکو شاد یاسالم یزندگ کاس سبیخرده مق 10( نیش بیپ يرهایآزمون رگرسیون متغ

  سطح معنا داري  R2  F  چندگانهR  مدل
  000/0  850/8  253/0  503/0  هامتغیر 

و  یاسـالم  یزنـدگ  کسـب هاي  ریمتغهاي  مقیاسه خرده کانگر آن است یب، 7جدول شماره 
 نـد یبـه حسـاب آ   یت از زنـدگ یرضـا بینـی   پـیش  يبـرا  یتواند شاخص خوب می، یامکشاد

)503/0R=( ) 000/0P<(.  فرديهاي  صد از تفاوتدر 25نشان دهنده آن است که همچنین 
  .استسبک زندگی اسالمی هاي  خرده مقیاس مربوط به شادکامی ودر رضایت از زندگی، 

  :8جدول شماره 
  )یت از زندگی(رضا كر مالی) و متغیامکو شاد یاسالم یزندگ کاس سبیخرده مق 10( نیش بیپ يرهایآزمون رگرسیون متغ

  سطح معنا داري  B Beta  T  متغیر

  000/0  075/7  399/0  192/0  یامکشاد
  457/0  -744/0  -042/0  -/059  یزمان شناس

  069/0  -827/1  -102/0  -145/0  یتیامن
  008/0  674/2  152/0  220/0  ر و علمکتف

  471/0  -722/0  -044/0  -067/0  سالمت
  304/0  030/1  067/0  044/0  یخانوادگ

  584/0  -548/0  -040/0  -026/0  یمال
  275/0  093/1  068/0  039/0  یاخالق

  349/0  939/0  065/0  053/0  باورها
  339/0  958/0  060/0  088/0  يعباد

  227/0  210/1  082/0  074/0  یاجتماع
  376/0  -887/0  -  -303/3  مقدار ثابت

 تــوان شــادکامی مـی ، سـبک زنــدگی اسـالمی و شــادکامی  هــاي  از بـین خــرده مقیـاس  
)000/0B=  0/ 39و= (P ،) 000/0و تفکر و علمB=  008/0وP= (     را بـه عنـوان پـیش بـین

  کننده رضایت از زندگی دانست.

  يريگ جهينت بحث و
در  یامکو شـاد  یاسـالم  یزنـدگ  کو رابطه معنادار سـب تأثیر  بر یمبنج پژوهش حاضر ینتا

و  بـورن ، )2006( اسـتقانی کـورف  )، 1388( قمـري  قـات یج تحقایبا نتـ ، یت از زندگیرضا
، )2008( ونتـاش کومـار  و  مجتبی عقیلـی ، )2000( بورکین شاوو  مالتبی، )2010( همکاران

و  نــرگس الســادات نــوري، )2009( للکــزو  کــالرك)، 2008( و همکــاران بــارك هولــدر
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ج ین نتـا یباشـد. همچنـ   مـی  هماهنـگ  )1384و همکـاران(  امیر کشـاورز ، )1388همکاران (
هـاي   تیاز محـدود  باشـد.  مـی  یامکدر شـاد  ر و علـم کـ لفه تفؤمتأثیر  انگریپژوهش فوق ب

 شـنهاد یپ اشـاره نمـود.   یاسـالم  یزنـدگ  کرامـون سـب  یپ نهیشـ یپفقدان توان به  می پژوهش
 گـردد. مختلف اجـرا ّ هاي  در گروه، یاسالم یزندگ کرامون سبیپ ییها ه پژوهشکردد گ می

چـه  . ردیـ گ یل مـ کشـ  یزنـدگ  کم چگونه سبیه بدانکبدان معناست ، یزندگ کدرخت سب
روزانـه   یهـا در زنـدگ   هـا و نگـرش   شهیچگونه تعامل ر. گذارد یمتأثیر  در آن ییها نگرش

 يرا بـرا  یر نسـبتاً ثـابت  یدهند و مسـ  یو الگو م کانسان سب ینند و به زندگک ینقش م يفایا
هـا   یژگین ویه از نظر اسالم اک يا یزندگ کدن به سبیرس ينند. براک یم میآنها ترس یزندگ

 يهـا  لفهؤمو  ن باشدید دییأه از جهات گوناگون مورد تکالزم است  ییالگو، را داشته باشد
مخـالف   یمسلم علم يها افتهیبا ، هکنیگر ایباشند. دگر تعامل داشته یدکیز با یمختلف آن ن
انسـان   يو معنـو  ياز ابعـاد مـاد   کیچ ینند و از هینار هم ببکا و آخرت را در ینباشند و دن
سـازي علـوم    میگامی اساسی در اسال توان می تدوین سبک زندگی اسالمی را. غافل نشوند

سـبک  ، اسـالمی هـاي   احادیث موجود و آموزه، با مراجعه به قرآند بای. انسانی ارزیابی کرد
، هـا  و تـزاحم هـا   و پس از پیرایش آن از تعارض زندگی اسالمی را استخراج و تدوین نمود

  مبتنی بر اقتضائات این سبک زندگی دست یافت. تالش کرد تا به علوم انسانی
ژه یـ وه ب، یابی به سبک زندگی اسالمی دست، سازي علوم انسانی هایی از اسالمیهدف ن

این امر در قالب انقالب فرهنگی به معنی واقعـی   یشادمان جادیر و این امر خطیجاد ایو با ا
  پذیر است. تحقق
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