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 ناختیشرابطه سبک زندگی اسالمی و عوامل شخصیت با شادکامی و بهباشی روان
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 26/03/2333ـ پذيرش:  25/05/2333دريافت: 

 چكيده

سبك زندگي اسالمي و پنج عامل بزرگ شخصيت در بهباشي  ن پژوهش، بررسي نقشهدف اي
گيري شناختي و شادكامي بود. جامعه پژوهش دانشجويان و طالب شهر قم دادند كه با استفاده از نمونهروان

 هاي سبك زندگينامهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به پرسشدانشجو و طلبه به 322در دسترس، 
آمده نشان داد كه بين سبك زندگي اسالمي و دست(، پاسخ دادند. نتايج بهILST-75اسالمي )

شناختي و شادكامي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنين رابطه هاي آن، با بهباشي روانمقياسخرده
ك زندگي بمعنادار صفات شخصيت با بهباشي و شادكامي بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه س

گرايي و شناسي و صفات شخصيتي برونهاي آن، شامل مالي، اخالق و زمانمقياساسالمي و خرده
شناختي، نتايج وانربيني بهباشي بيني شادكامي را دارند. همچنين در پيشگشودگي، به تجربه قابليت پيش

کر شناسي، امنيتي، عبادي، تفهاي اخالق، زمانمقياسرگرسيون نشان داد كه سبك زندگي اسالمي و خرده
بيني يشگرايي، توان پو علم و مالي و صفات شخصيتي توافق، گشودگي به تجربه، ثبات هيجاني و برون

ويت و افزايش موجب تق توانداسالمي مي - هاي دينيشناختي را دارند. بنابراين، تقويت پايبنديبهباشي روان
اري از تغييرات تواند بسيشود و توجه به صفات شخصيتي افراد، ميشناختي در افراد شادكامي و بهباشي روان

 شادكامي و بهباشي در افراد را موجب شود.

 شناختي، شادكامي.سبك زندگي اسالمي، عوامل شخصيتي، بهباشي روان ها:كليدواژه
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 مقدمه

اه، كه سالمتي است. برخالف اين ديدگ شناختي به مطالعه سالمتي انسان مورد انتقاد گرفتهدر ساليان اخير، رويکرد آسيب

ن شناسي مثبت، به خوب بودن به جاي بد بودن، يا بيمار بودكند، رويکردهاي روانعنوان نداشتن بيماري تعريف ميرا به

دهند كه ها نشان مي(. در قرن بيست و يکم، پژوهش1021، (Felton & Jowett) كنند )فلتون و جويييتتأكيد مي

مانند  ها، بيشتر بر هيجانات منفياش كند. در آغاز پژوهشهاي مثبت تجربهنرژي عقالني خود را صرف جنبهانسان بايد ا

کاران، شناختي )هالكويي و هماضطراب و افسردگي تمركز داشت، تا بر هيجانات مثبت مانند شادكامي و بهباشي روان

تري بينانههاي خوشهاي مثبت شخصيتي، به جنبهيشناسي مثبت، با مطالعه و بررسي هيجانات و ويژگ(. روان2331

 (.55ـ50، ص 1001پردازد )سليگمن، شناختي ميهمچون سالمت رواني و بهزيستي روان

تلف بوده هاي مخماهيت و ساختار بهباشي موضوعي است كه از گذشته مورد توجه فيلسوفان و دانشمندان رشته

گرا، كه مطالعة علمي عملکردهاي بهينه انسان است، قرار گرفته است )لينلي شناسي مثبتو اخيراً در كانون توجه روان

 (.1003و همکاران، 

ها و هاي عاطفي و شناختي براي درك توانمنديواكنش (، بهباشي راKardemas( )1003) كاردماس

هاي شخصي، تعامل كارآمد و مؤثر با جهان، در رابطه مناسب با اجتماع و رشد و پيشرفت مثبت در طول زمان ويژگي

شناختي، داند كه دربرگيرنده رضايت از زندگي، انرژي و خلق مثبت است. يکي از افراد مؤثر در حيطه بهباشي روانمي

شناختي را ارائه كرد كه به طورگسترده در جهان مورد ( است كه يکي از الگوهاي بهباشي روان2333) كارول ريف

شناختي، داراي شش مؤلفه شامل زندگي هدفمند، رابطه مثبت (. بهباشي روان1005توجه قرار گرفت )چينگ و چن، 

(. از اين منظر، 1021است )نلسون و همکاران، با ديگران، رشد شخصي، پذيرش خود، خودمختاري و تسلط بر محيط 

رده، هاي اجتماعي گستهايي مانند عزت نفس، ارتباطشود كه ويژگيشناختي تلقي ميكسي داراي سالمت روان

 (.2333احساس خودكارآمدي و حس اسـتقالل دارد )ريف، 

ت كه درجه و ميزاني احساسي اسنگر است. شادكامي، شناسي مثبتشادكامي نيز يکي از مفاهيم اساسي در روان

مولد  دهد. شادكاميعنوان يك زندگي كامالً مطلوب مورد قضاوت قرار ميفرد با آن، كيفيت كلي زندگي خود را به

 Chouكند )چو و وانگ )انرژي، شور و نشاط است و همچون سپري، انسان را در برابر فشارهاي رواني محافظت مي

& Wang ،)1026جه قضاوت و داوري انسان درباره چگونگي گذراندن زندگي است. بنابراين شادكامي (. شادكامي نتي

شود ي ميهاي مثبت ناشبه نگرش و ادراك شخصي مبتني است و به حالتي مطبوع و دلپذير داللت دارد كه از تجربه

 (.1021، (Lane) )الن

اي شادكامي هستند. فرد شادكام، فردي داشتن هيجانات مثبت، رضايت از زندگي و نداشتن عواطف منفي، از اجز

واني تواند سالمت جسماني و رها نشان داده كه شادي ميباشد. نتايج پژوهشگرا و آزاد از نگراني ميدل، سالم، برونزنده

شاركتي گيرند، داراي روحيه متر تصميم ميرا بهبود بخشد، افرادي كه شاد هستند، احساس امنيت بيشتري دارند. راحت

 (.2336سرائي و همکاران، كنند )سوختهتري هستند و حس رضايتمندي بيشتري را تجربه مييقو



  33 . . .رابطه سبك زندگي اسالمي و عوامل شخصيت با شادكامي و 

ها، الزم است تا به عوامل مؤثر بر اين شناختي و شادكامي در زندگي انسانبا توجه به اهميت بهباشي روان

 حيط و هم شخصيت تأثيرگذار است وهاي رواني افراد، هم مها پرداخته شود. از ميان عوامل تأثيرگذار بر متغيرمتغير

دهد، تحت تأثير عوامل بسياري همچون عوامل محيطي، شناسان معتقدند: هر رفتاري كه فرد از خود نشان ميروان

اند كـه هاي انجام شده نشان داده(. پژوهش1021( و همکاران، Houbenعاطفي و شخصيتي است )هوبن )

تواند يشناختي افراد است و شخصيت افراد مهاي اصلي بهزيستي روانهكنندهاي شخصيتي، يکي از تعيينويژگي

(. 1005( و همکاران، Lyubomirskyشمار آيد )ليبوميرسکي )ترين عامل مؤثر در سازگاري و سالمتي آنان بهمهم

شناختي در روان كند كه بهباشي( بيان ميLutanz( )1001) لوتانزدار، همچنين، در يك فرايند تعليلي و تبييني دامنه

 هاي شخصيتي تأكيد كرد.توان بر نقش ويژگيپذيرد كه در اين ميان، ميدرجه اول، از عوامل فردي تأثير مي

شناختي ها در رفتارهاي روانكننده تشابهات و تفاوتشخصيت، گرايشات و خصوصيات پايداري است كه تعيين

 توان آنها را تنها پيامد فشارهاير طول زمان تداوم دارند و به راحتي نميگونه رفتارها د)افکار، عواطف و اعمال( است و اين

هاي شخصيتي، (. از نقطه نظر تحولي، ويژگي2331اجتماعي و زيستي يك لحظه در نظر گرفت )خرمايي و همکاران، 

 .(1023يك استراتژي تکامل يافته براي حل طيف وسيعي از مشکالت اجتماعي هستند )مويانو و سيرا، 

گرايي، هايي نظير برونهاي شخصيت از واژهگيري ويژگيشناسان حامي رويکرد صفات براي تعريف و اندازهروان

اكنون نظريه (. هم2331كنند كه با صفات فرد رابطه مستقيم دارد )شولتز و شولتز، شناسي و... استفاده ميوظيفه

يرو رويکرد صفات مطرح است و اجماع نظر عمومي در ترين نظرات پعنوان يکي از مطرحعاملي شخصيت، بهپنج

كننده توان در پنج بعد، يا مؤلفه اصلي و تعيينهاي شخصيت را ميشناسان به وجود آمده كه تمامي ويژگيبين روان

لو و همکاران، بندي كرد )تقيشناسي، و گشودگي به تجربه طبقهگرايي، توافق، وظيفهنظير روان رنجورخويي، برون

2336.) 

پذيري در گردد كه با اضطراب و تحريككنند بازميرنجورخويي، به ميزاني كه مردم احساسات منفي را تجربه ميروان

گرايي، به توصيف يك رويکرد پرانرژي نسبت به جهان، سازگاري اجتماعي و تجربه احساسات مثبت ارتباط است. برون

اوي، عقالني بودن، تفکر مستقل و قدرت پذيرش عقايد جديد مربوط گردد. گشودگي به تجربه، به خالقيت، كنجکبرمي

نترل بر شناسي، داللت بر سطح بااليي از كشود. توافق، با اجتماعي بودن، اعتماد و پذيرش صميمانه مرتبط است. وظيفهمي

 (.1021، (Gallego, & Pradoشود )گالگو و پرادا )وظايف و اهداف و قابليت اعتماد و اطمينان مربوط مي

شودگي، شناسي، و گگرايي، توافق، وظيفهرنجورخويي، برونهاي شخصيتي رواناعتقاد بر اين است كه ويژگي

(، گوش كردن به موسيقي 1021هاي انسان نظير رفتار جنسي )اليزابت و همکاران، به تجربه طيف وسيعي از فعاليت

ويژه فضاي مجازي و اينترنت )پارك خاص از فناوري، به( و نيز چگونگي استفاده اش1023مورد عالقه )يانگ لي، 

(Park ،و همکاران )كومارو  گوپتادهد. پژوهش ( را تحت تأثير قرار مي1022 (Gupta & Kumar) (1020 و )
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(، دريافتند كه 2331) جويباريو  عزيزيهاي ميان شادكامي و پنج عامل اصلي شخصيت را تأييد كردند. همبستگي

 صفريو  يازآذرينآزردگي همبستگي منفي داشت. گرايي همبستگي مثبت و با روانگرايي و توافقشادكامي با برون

با شادكامي  شناسي و گشودگيگرايي، وظيفهپذيري، بروننژندي، توافقهاي روان( نيز رابطه معنادار بين ويژگي2330)

رنجورخويي ( نشان دادند كه به ترتيب، روانAldridge & Gore( )1026) گورهو  دريجآلرا تأييد كردند. همچنين، 

كه صفت  نشان داد پوالكشناختي در دانشجويان بود. همچنين، هاي بهباشي روانبا وجدان بودن و توافق پيش بين

بزرگي تشود )دشد ميشناختي در افراگرايي، از طريق افزايش شادكامي موجب افزايش بهباشي روانشخصيت برون

 (.2331و شمشيرگران، 

ه سبك معتقد بود كآدلر ازجمله موضوعات مهم و مرتبط با شادكامي و بهباشي افراد، سبك زندگي افراد است. 

زندگي، نقش مؤثري بر افکار، احساسات و رفتار شخص در طول زندگي دارد و شامل الگويي از باورهاي هوشيارانه 

هاي مختلف خود، (. وي در نوشته2356ها است )آدلر، ها و ناكاميران، انتخاب همسر، موفقيتفرد در تعامل با ديگ

را معادل با سبك زندگي به كار برد و ابراز كرد كه سبك « خويشتن»و « فرديت»، «شخصيت»اصطالحات 

ول، مانند اصول (. بنابراين، استفاده از يك مجموعه مباني و اص2330شود )شولتز، زندگي توسط فرد خلق مي

گيري سبك زندگي اسالمي براي فرد باشد. سبك زندگي تواند موجب شکلاسالم در خلق يك سبك زندگي، مي

اسالمي، نوعي سبك زندگي است كه بر مبناي اصول، عقايد، آداب و رسوم مبتني بر دستورات اسالم )و بر مبناي 

تواند بهباشي و شادكامي افراد را تحت اسالمي، مي (. سبك زندگي2330گيرد )كاوياني، قرآن و سنت( شکل مي

جود عدالتانه، تنها به ظاهر وهاي تلخ، سخت و به ظاهر بيتأثير قرار دهد. دين بر آن است تا نشان دهد كه واقعيت

داري وي معناها نيز الگعدالتييابد كه حتي همين بيتري به آنها داشته باشد، درميدارند و اگر انسان نظر گسترده

داري، فرد كمتر احساس ها با دادگري در جهان ديگر جبران خواهد شد. در نتيجه دينعدالتيدارند. همه اين بي

تواند با شرايط سخت زندگي كنار بيايند و آرامش و آسايش رواني هدفي كرده و بهتر ميمعنايي و بيپوچي، بي

باورهاي مذهبي، تأثير مشخصي در معنادار كردن زندگي  (. رفتارها و2332زاده و همکاران، داشته باشند )سراج

 هاي مثبت، موجب آرامشتوانند از طريق ايجاد اميد و تشويق به نگرشافراد دارند؛ رفتارهايي مانند عبادت، مي

(. افرادي كه داراي اعتقادات مذهبي هستند، در برابر انواع مشکالت 2336سرائي و همکاران، افراد گردند )سوخته

شناسان (. روان1021هاي رفتاري، مصونيت بيشتري دارند )صالحي، هاي رواني و كژكاريجتماعي، بيماريا

 هاي بهباشيمعتقدند: بعد معنوي انسان، از طريق جهت دادن به زندگي فرد، نقش مهمي در تعيين شاخص

را به همراه سبك « اسالمي»ر واژه كند كه اگبيان مي اهلل مصباحآيت (.1003كند )چسبراگ، شناختي ايفا ميروان

هاي معيني مشخص باشد كه اسالمي را از غيراسالمي متمايز سازد زندگي بياوريم، مستلزم اين است كه شاخصه

 (. 30/3/2332)مصباح، 
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سبك زندگي اسالمي، از ده شاخص اجتماعي، عبادي، باورها، اخالقي، مالي، خانواده، سالمت، تفکر و علم، 

 شود كه سبك زندگي اسالمي ناقصشناسي تشکيل شده است؛ فقدان هريك موجب مييتي و زماندفاعي ـ امن

اتر از اي فرها قابل شناسايي است. البته وجود همه آنها در كنار هم، نتيجهباشد. همچنين مرز هريك از اين شاخص

 (.2331دهد )طغياني و همکاران، حاصل جمع ساده آنها به دست مي

المي، عاملي است كه به هنگام شکسِت ناشي از دست نيافتن به اهداف يا وجود تعارض، فرد سبك زندگي اس

سازد تا ضمن شناخت بهتر خود و ديگران، به ايجاد ارتباطات مناسب با مردم و سازگاري با محيط و اجتماع را قادر مي

 (.2331بپردازد )طوالبي و همکاران، 

 عقيلـي( و 2336و همکاران ) صفي(، 1026و همکاران ) هايوارد(، 1021) كبير ريزويو  زكير حسينهاي پژوهش

داري را با شادكامي را نشان دادند. (، به ترتيب رابطه مذهب، سبك زندگي اسالمي و دين1003در ) ونتـاش كومـارو 

مکاران و هبشارت . شناختي را نشان دادند(، رابطه معنادار سبك زندگي اسالمي و بهباشي روان2335) يوسفيو  مرحمتي

 دهد.شناختي را افزايش مي( نيز نشان دادند كه مداخله سبك زندگي اسالمي، بهباشي روان2331)

است. نوآوري  شناختي مرتبطدهد كه سبك زندگي و ابعاد شخصيتي، با شادكامي و بهباشي رواناين تحقيقات نشان مي

اين پژوهش اين است كه تاكنون پژوهشي به طور همزمان، به بررسي رابطه سبك زندگي اسالمي و صفات شخصيت در 

خصيت، ماني بررسي دو متغير سبك زندگي اسالمي و صفات ششناختي نپرداخته است. همزبيني شادكامي و بهباشي روانپيش

آورد كه به مقايسه پرداخته شده و مشخص شود كه از ميان سبك زندگي اسالمي و صفات شخصيت، اين امکان را به وجود مي

زندگي نمودي  سبك، آدلرشناختي دارند. در واقع، ازآنجاكه به عقيده يك سهم باالتري در تبيين شادكامي و بهباشي روانكدام

از شخصيت فرد در زندگي فردي اوست، يکي از اهداف اين پژوهش اين است كه بررسي كند آيا همراه شدن اصول اسالمي، 

 تواند سهم باالتري در تبيين شادي و بهباشي او داشته باشد.با نمودي از شخصيت فرد، مي

 پژوهش روش

ـ همبستگي مي هاي جامعه آماري اين پژوهش، شامل كليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاهباشد. اين پژوهش، از نوع توصيفي 

هزار  21بود كه در مجموع، حجمي بالغ بر  35-31هاي علميه اين شهر در سال تحصيليشهر قم و طالب دختر و پسر حوزه

هاي ر نظر گرفته شد. دادهنفر د 322رو حجم نمونه كنندگان، با روش در دسترس انتخاب شدند. ازاينباشند. شركتنفر مي

 و با روش همبستگي و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفته است. SPSSآمده، با استفاده از برنامه دستبه

 ابزارهاي پژوهش

ساخته شده است و داراي دو فرم  كاويانيآزمون مذكور توسط  (:ILST-75نامه سبك زندگي اسالمي )پرسش

 1باشد. در اين پژوهش، از فرم كوتاه آن استفاده شد كه يك طيف سؤالي( مي 16( سؤالي و فرم كوتاه )235بلند )



357   ، 3155بهار ، اولدهم، شماره چهارسال 

بعد تشکيل شده است. شاخص  20دهد. آزمون فوق، را تشکيل مي« خيلي كم تا خيلي زياد»اي از درجه

 6عبادي )آيتم(،  6آيتم(، باورها ) 22دهند كه عبارتند از: شاخص اجتماعي )هاي اين آزمون را تشکيل ميزيرمقياس

آيتم(، امنيتي ـ دفـاعي  5آيتم(، تفکر و علم( ) 1آيتم(، سالمت ) 3آيتم(، خانواده ) 21آيتم(، مالي ) 22آيتم(، اخالق )

(. نتايج تحليل عوامل روايي و ساختار عاملي مناسبي را براي آن 2330آيتم(. )كاوياني،  5شناسي )آيتم(، زمان 1)

به دست آمده است. ضريب پايايي كل اين  2661گيري مذهبي ، با آزمون جهتنشان داده است. روايي همزمان آن

به  2611(، پايايي آن به روش آلفاي كرونباخ 2333و همکاران ) آباديسلمبه دست آمد. در پژوهش  12/0آزمون، 

، عبـادي 16/0، باورهـا 12/0شاخص اجتمـاعي،  :هاي آن عبارتند ازدست آمد. پايايي اين آزمون، براي زيرمقياس

و  30/0، امنيتي ـ دفاعي 52/0، تفکـر و علـم 11/0، سالمت 10/0، خانواده 31/0، مالي 61/0، اخـالق 30/0

گيرد. نمرة كل مي 1تا  2گذاري آزمون هر آيتم با توجه به اهميـتش، ضـريبي بين . براي نمره30/0شناسي زمان

 خواهد بود. 510و حـداكثر  212آزمودني، حداقل 

عامل بزرگ شخصيت  5اي گويه 10اين مقياس نسخه (: 3333گلدبرگ ) نامه پنج عامل بزرگ شخصيتپرسش

گويه اختصاص يافته است كه  1باشد. به هر عامل، نامه ميها بيانگر روايي و پايايي باالي اين پرسشاست. نتايج پژوهش

افق، گرايي، توگيرد. اين پنج عامل عبارتند از: بروناي ليکرت، مورد سنجش قرار ميبا استفاده از مقياس پنج درجه

ن ها حکايت از پايايي بازآزمايي، واگرا، و همگرا و اعتبار سازه ايشناسي، ثبات هيجاني، و گشودگي به تجربه. بررسيوظيفه

در ايران نيز  هنامسنجي اين پرسشهاي روانهاي پنج عاملي است. ويژگيمقياس داشته كه قابل مقايسه با ساير مقياس

 (.2333بخشي است )خرمايي و همکاران، مورد بررسي قرار گرفته و داراي روايي و پايايي رضايت

، مقياس 2333در سال  ژوزفو  مك گريل (:3330نامه شادكامي ـ افسردگي ژوزف و مك گريل )پرسش

ـ شادكامي را براي اندازه ـ شـادكامي  6گيري افسردگي و شادكامي طراحي كردند.. فـرم كوتاه افسردگي  سؤالي افسردگي 

SDHS)ـك (، كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، براي استفاده در محيط هاي درماني كه بهباشي را در ـي

ـت  ده است )رجبي، گيري ميافســردگي و شادكامي اندازهپيوســتار بــين دو حاـل دوين گردـي مك (. 2332كند، ـت
دانشجو پايايي آن را با استفاده از روش  100(، پس از اجراي مقياس افسردگي شادكامي، بر روي 2333) ژوزفو  گريل

نامه سالمت عمومي مناسب شو همکاران، روايي همزمان مقياس را با پرس والشگزارش كردند.  33/0آلفاي كرونباخ 

 231( نيز ضريب پايايي آن را با اسـتفاده از روش آلفـاي كرونبـاخ، بر روي 2335و همکاران ) پورعلياند. گزارش داده

ين نتايج اين پرسش 65/0(، همبستگي منفي معنـادار 2335) بياني به دست آوردند. 33/0نفر ايراني؛  نامه و را ـب

ياند. عالوه بـر اين، در تحقيـق گزارش كرده بكنامه افسردگي پرسش نامه (، اعتبار اين پرسش2335و همکاران ) پورعـل

گذاري با استفاده از روش روايي صوري مورد تأييد قرار گرفته است. سؤاالت مرتبط با احساسات منفي معکوس نمره

 احساسات مثبت و ميزان ميزان بيشتري از احساسات دهنده مقدار كمتري ازتر نشانكه نمرات پايينايگونهشود، بهمي

 (.2333است )مك گريل و ژوزف،  15تا  0منفي است. دامنه نمرات بين 
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شناختي هاي بهباشي روانها، مقياسگيري اين سازه، براي اندازهريف (:3330نامه بهباشي رواني ريف )پرسش

هاي اوليه، نسخه عبارتي را طراحي كرد. پس از بررسي 3عبارتي و  3سؤالي،  21عبارتي،  10نامه همچون پرسش

سؤال است، تهيه شد. به دليل طوالني بودن اين آزمون، نسخه  31شناختي، كه داراي هاي بهباشي رواناصلي مقياس

مؤلفه اصلي الگوي بهباشي  6نامه، شناختي نيز طراحي شد. اين پرسشنامه بهباشي روانعبارتي پرسش 11

عبارت( است. بهباشي  1زيرمقياس )هر زيرمقياس شامل  6دهد. بنابراين، داراي ي را مورد ارزيابي قرار ميشناختروان

اي و دربرگيرنده پذيرش خود، رشد شخصي، روابط مثبت با ديگران، شناختي، يــك مفهــوم چندمؤلفــهروان

اي مشخص سازد كه درجه 6 ليکرتيف باشد. آزمودني بايد در يك طخودمختاري، تسلط بر محيط و هدفمندي مي

شناختي، حداكثر نمره آزمودني در مقياس بهباشي روان حداقل و تا چه حد، با هريك از عبارات موافق يا مخالف است.

شناختي باالتر، در هريك از شش دهنده بهباشي روانخواهد بود. نمرات باالتر نشان 151و حداكثر  11ترتيب  به

 (. در آغاز بر روي يك نمونه2333( )ريف، RSPWBشناختي ريف )هاي بهباشي روانياسمق مقياس است.خرده

و ضريب  33/0تا  36/0ها بين مقياس 10زن( اجرا شد كه ضريب همساني دروني،  232مرد و  230نفري ) 312

همچنين، همبستگي دست آمد. به 36/0تا  32/0نفري، بين  221پس از شش هفته بر روي نمونه  12پايايي بازآزمايي 

گزارش گرديد كه باالترين همبستگي بين پذيرش خود و تسلط بر محــيط  16/0تا  31/0ها بين مقياسبين خرده

به دست آمد. اين مقياس در  31/0ترين همبـستگي بـين خـودمختـاري و روابـط مثبـت بـا ديگران، و پايين 16/0

گزارش  35/0(، مورد استفاده قرار گرفته و ضريب پايايي آن، با روش بازآزمايي 2331) كيانيو  خدابخشپژوهش 

(، با استفاده از تحليل عاملي 2335و همکاران ) حسنيشناختي، در پژوهش شد. روايي سازه مقياس بهباشي روان

به دست آمد كه  13/0ونباخ، تأييدي بررسي و مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن نيز با استناد به ضريب آلفاي كر

 نشان از همساني دروني قابل قبول مقياس داشت.

 هاي پژوهشيافته

 دهد.شناختي و شادكامي نشان ميهاي آن را با بهباشي روانمقياس: همبستگي بين سبك زندگي اسالمي و خرده2جدول 
 شادكاميشناختي و : ضريب همبستگي بين سبك زندگي اسالمي با بهباشي روان3جدول 

تفكر و  سالمت خانواده مالي اخالق عبادي باورها اجتماعي متغير

 علم

زمان  امنيتي

 شناسي

بهباشي 

 شناختيروان

13/5** 15/5** 15/5** 00/5** 07/5** 17/5** 17/5** 15/5** **15/5 **12/5 

شادكامي 

 ژوزف

13/5** 11/5** 15/5** 13/5** 11/5** 11/5** 13/5** **11/5 **33/5 **12/5 

ها، عبادي، اخالق، مالي، خانواده، هاي آن، شامل اجتماعي، باورمقياسبراساس اطالعات جدول سبك زندگي اسالمي و خرده

ش شناختي و شادكامي، رابطه مثبت و معنادار دارند؛ يعني با افزايشناسي با بهباشي روانسالمت، تفکر و علم، امنيتي و زمان

 ابد.يشناختي نيز افزايش ميهاي آن در زندگي افراد، شادكامي و بهباشي روانو مؤلفهميزان سبك زندگي اسالمي 
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 دهد.شناختي و شادكامي نشان مي: همبستگي عوامل شخصيت را با بهباشي روان1جدول 

 شناختي و شادكامي: ضريب همبستگي بين عوامل شخصيتي با بهباشي روان7جدول 

 گشودگي به تجربه ثبات هيجاني شناسيوظيفه توافق گراييبرون متغير

 **73/5 **10/5 **13/5 **15/5 **31/5 شناختيبهباشي روان

 **33/5 **11/5 **13/5 **72/5 **30/5 شادكامي ژوزف

شناختي و شادكامي رابطه مثبت و معنادار دارند؛ براساس اطالعات جدول فوق، پنج عامل شخصيت با بهباشي روان

يابد. اما مقايسه شناختي افزايش ميعامل شخصيتي، در افراد شادكامي و بهباشي روان 5افزايش ميزان يعني با 

 دهد كه سبك زندگي اسالمي، نسبت به صفات شخصيت داراي همبستگيها نشان ميضرايب همبستگي بين متغير

 باشد.باالتري با شادكامي و بهباشي مي

هاي سبك مقياسشناختي براساس زيربيني بهباشي روانون چندگانه پيش: نتايج حاصل از تحليل رگرسي3جدول 

 زندگي اسالمي و عوامل شخصيتي نشان داده شده است.
 هاي سبك زندگي و عوامل شخصيتيشناختي براساس زيرمقياسبيني بهباشي روان: ضرايب رگرسيون مربوط به پيش1جدول

 .T Sig ضرايب استاندارد ضرايب غير استاندارد 

B S.E Beta 

 5/737 3/703  2/010 3/117 مقدار ثابت

 5/555 0/051 5/733 5/532 5/133 اخالق

 5/555 1/237 5/313 5/772 5/303 شناسيزمان

 5/551 1/513 5/370 5/717 5/251 امنيتي

 5/555 1/217- 5/323- 5/713 5/353- عبادي

 5/551 7/201 5/373 5/753 5/001 تفكر و علم

 5/535 7/030 5/351 5/701 5/103 ثبات هيجاني

 5/533 7/012 5/311 5/370 5/173 مالي

 5/530 7/113 5/531 5/731 5/073 گراييبرون

 5/555 1/525 5/313 5/111 3/101 توافق

 5/555 1/513 5/313 5/731 3/312 گشودگي به تجربه

شناختي، از بيني بهباشي روانو صفات شخصيت، در پيشهاي سبك زندگي اسالمي براي تعيين سهم هريك از مؤلفه

(، توافق 132/0هاي اخالق )تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شده است. نتايج رگرسيون نشان داده است كه مؤلفه

ات (، ثب21/0(، تفکر و علم )-21/0(، عبادي )21/0(، امنيتي )26/0شناسي )(، زمان26/0(، گشودگي به تجربه )263/0)

(، ثبات 26/0(، گشودگي به تجربه )21/0( و صفات شخصيتي توافق )033/0گرايي )( و برون21/0(، مالي )20/0هيجاني )

 كنند.بيني ميشناختي را پيشطور معناداري، بهباشي روان( به20/0گرايي )( و برون23/0هيجاني )
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اسالمي و  هاي سبك زندگياس زيرمقياسبيني شادكامي، براسنتايج حاصل از تحليل رگرسيون پيش 1جدول 
 عوامل شخصيتي نشان داده شده است.

 هاي سبك زندگي و عوامل شخصيتيبيني شادكامي براساس زيرمقياس: ضرايب رگرسيون مربوط به پيش1جدول 

 
 ضرايب استاندارد ضرايب غيراستاندارد

T Sig. 
B S.E Beta 

 5/555 1/751-  3/115 0/111- مقدار ثابت

 5/555 1/130 5/772 5/571 5/352 مالي

 5/555 1/101 5/710 5/533 5/537 اخالق

 5/555 1/111 5/330 5/513 5/730 شناسيزمان

715/0 5/711 5/527 5/123 گراييبرون  5/555 

253/7 5/371 5/531 5/705 گشودگي به تجربه  5/552 

نشان  هاي سبك زندگي اسالمي و صفات شخصيتمؤلفهبيني شادكامي، از روي نتايج تحليل رگرسيون براي پيش

( سبك زندگي اسالمي و صفات 23/0( و زمان شناسي )13/0(، اخالق )11/0هاي مالي )داده است كه مؤلفه

 كنند.بيني ميطور معناداري، شادكامي را پيش( به21/0( و گشودگي به تجربه )13/0گرايي )برون

 گيريبحث و نتيجه

ناختي و شهدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين سبك زندگي اسالمي و عوامل شخصيتي با بهباشي روان

باشد. نتايج ضريب همبستگي پيرسون، حاكي از وجود رابطه معنادار بين سبك زندگي اسالمي و صفات شادكامي مي

يت بك زندگي اسالمي و صفات شخصباشد؛ بدين معنا كه در افرادي كه در سشخصيت با بهباشي و شادكامي مي

هاي سبك نمره باالتري به دست بياورند، از بهباشي و شادكامي باالتري برخوردارند. عالوه بر اين، رابطه تمام مؤلفه

زندگي اسالمي شامل اجتماعي، باورها، عبادي، اخالق، مالي، خانواده، سالمت، تفکر و علم و زمان شناسي با شادكامي 

و  هايوارد(، 1021و همکاران ) دوانهاي پژوهش باشد. نتايج اين پژوهش، همسو با يافتهدار ميو بهباشي معنا

 باشد.( مي2331و همکاران ) بشارت(، 2335) يوسفيو  مرحمتي(، 1026همکاران )

اري ي، اميدورفتارشدر تبيين اين ارتباط، تحقيقات نشان داده كه دين مخالف افسردگي و خودخوري بوده و با خو

و نشاط موافق است. افراد با باورهاي مذهبي باالتر، از سالمت عمومي و شادكامي بيشتري برخوردارند )صفي و 

درصد كساني كه  31كشور اروپايي، دريافت  22(، در يك مطالعه فراتحليل از 2330) اينگلهرت(. 2336همکاران، 

 11روند و درصد كساني كه گاهي اوقات به كليسا مي 11 روند، در مقايسه بااي، يکبار يا بيشتر به كليسا ميهفته

 كنند.روند، احساس رضايت بيشتري از زندگي ميدرصد كساني كه اصالً به كليسا نمي

انجام اعمال مذهبي نظير نماز، روزه و ساير عبادات، موجب توجه دانشجويان به سوي خداوند و نوعي آرامش 

تواند در خودسازي و مقابله با استرس و در نتيجه، كاهش اختالالت رواني د، ميشود. اين خوروحي رواني در آنها مي
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و  شود. همچنين، حضورمؤثر باشد. همچنين معنويت، موجب شادكامي و رضايت بيشتر از زندگي در آنها نيز مي

 الي افراد، اثر مثبتكند و اين خود، بر روحيه و خلق باشركت در امور مذهبي براي افراد، حمايت اجتماعي ايجاد مي

يق پذيري و ساير امور، توفكساني كه در زمينه دين به اعتقاد رسيده باشند، در همدلي، مسئوليت .گذاردبه جا مي

ترين عوامل توان گفت: باور داشتن و عمل كردن به رهنمودهاي ديني، از مهمهمچنين، مي .بيشتري خواهند داشت

توصيف اين سخن، وجود آيات شريف از كالم خداوند و اين جمالت است كه پديدآورنده احساس شادكامي است كه 

هر كه از هدايت من پيروي كند، هرگز بيمناك و »( و 13)رعد: « با ياد خداوند دل ها آرامش مي يابد» فرمايند: مي

د هاي ناكارامگرشها باعث كاهش نگراني، اضطراب، افسردگي و ن(. اين قبيل آموزه33)بقره، « اندوهگين نخواهد شد

 (.2331شود )طغياني و همکاران، مي

زا در مواقع روبه رو شدن با آنها، از طريق كنند كه مذهب براي وقايع استرس(، بيان مي2331و همکاران ) بشارت

كند. هايي كه از رفتار افراد در معرض مشکل در كتاب مقدس آورده شده است، معنا و هدف فراهم ميآوردن مثال

ت رو موجب افزايش سالمهاي منفي كمتر شود. ازاينهاي مثبت بيشتر و هيجانشود كه هيجاناينها، موجب مي همه

شود و در مورد سبك زندگي اسالمي، بايد گفت: اساس سبك زندگي اسالمي بر دين اسالم و بهباشي در افراد مي

هاي شناختي، عاد مادي و معنوي، تمام مؤلفهكه ضمن توجه يکسان به دنيا و آخرت، و عدم غفلت از اب قرار دارد

 (.2330عاطفي و رفتاري فرد را نيز به بهترين شکل درنظر گرفته است )كاوياني، 

(، اخالق 21/0هاي تفکر و علم )( و مؤلفه50/0همچنين، نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه سبك زندگي اسالمي )

شناختي را طور معناداري، بهباشي روان( به21/0(، و مالي )-21/0عبادي )(، 3/0شناسي )(، زمان21/0(، امنيتي )13/0)

(، 23/0شناسي )( و زمان13/0(، اخالق )11/0هاي مالي )( و مؤلفه32/0كنند. همچنين، سبك زندگي اسالمي )بيني ميپيش

 كننده دارد.بينييششناسي و مالي نقش پبيني كنند. در هر دو مورد اخالق، زمانتواند شادكامي را پيشمي

ي اخالق در كنندگبينيهاي سبك زندگي اسالمي، نقش پيشدهد كه ميان همة مؤلفهها نشان ميمقايسه يافته

براي شادكامي(. در اين  13/0براي بهباشي و  13/0باشد )بتاي شناختي از بقيه باالتر ميشادكامي و بهباشي روان

، نشان دادند كه هوش اخالقي رابطه مستقيم با شادكامي دارد. همچنين، اثر (2331) رادبهشتيو  پورجمشيديراستا، 

( نيز ارتباط هوش اخالقي و 2333) ميزانباشد. غيرمستقيم هوش اخالقي بر شادكامي، با واسطه سالمت روان مي

انتظارات،  تواند از راه افزايش فضاي همکاري در روابط وشادكامي را تأييد كردند. رعايت اصول اخالقي، مي

اي اخالقي و ايجاد توقع در رفتارهاي اخالقي موجب ايجاد هاي افراد در زمينهپذيري و تعهد و توانمنديمسئوليت

( نشان دادند كه 2335و همکاران ) حسني(. همچنين، 2331راد، اي شاد خواهد شد )پورجمشيدي و بهشتيجامعه

تقيم بر آن مسطور غيرشناختي، از طريق خودكارآمدي نيز بهوانهوش اخالقي عالوه بر تأثير مستقيم بر بهباشي ر

ها و مؤثر است بود. البته وقتي افراد از هوش اخالقي بااليي برخوردار باشند و خود را در رسيدن به وظايف، فعاليت
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ود ختي، زندگي خشنااهداف خود، خودكارآمدتر تصور كنند، به واسطه اين احساس خودكارآمدي باال، آنها از نظر روان

شتري شناختي بيتر ارزيابي نموده و از زندگي خود رضايت خاطر بيشتري داشته و احساس بهباشي روانرا مثبت

 (.2335خواهند داشت )حسني و همکاران، 

مؤلفه مالي سبك زندگي اسالمي، اشاره به رفتارهايي از فرد اشاره دارد كه مستقيم يا غيرمستقيم، به امور اقتصادي 

اند اي نشان داده(، در مطالعه1021و همکاران ) ساكس(. 2331آبادي و همکاران، شود )سلممادي زندگي مربوط مي و

سطح  توان استدالل نمودشود. ميكه رشد اقتصادي بيشتـر، موجب رشد باالتري در رضايت از زندگي و بهباشي مي

عنوان شاخصي از كيفيت كلي زندگي )در بعد اقتصادي(، نمايانگر كيفيت زندگي مطلوب در اين زمينه است و با درآمد به

 (.2332يابد )رحيميان بوگر و بشارت، شناختي نيز افزايش ميايش كيفيت زندگي كلي، بهباشي روانافز

توان به شناختي، ميشناسي سبك زندگي اسالمي در بهباشي روانكنندگي مؤلفه زمانبينيدر تبيين نقش پيش

ل ها و مادر فضايكه در اوج ارزشايهگونكتاب مقدس قرآن استناد كرد. در قرآن، وقت داراي احترام بسيار است، به

شك وقت و فرصت (. بي2)عصر: « والعصر؛ سوگند به وقت»فرمايد: است. خداوند به آن سوگند ياد كرده، مي

ها به پيش توان در استفاده بهينه از آن، در همه عرصهنظير براي بشر است كه ميترين سرمايه گرانبها و بيبزرگ

 رجات مادي و معنوي نائل گشت.ترين درفت و به عالي

(، نشان داد كه امنيت اجتماعي با 2333و همکاران ) خانجانيهمسو با نقش امنيت در شادكامي و بهباشي، پژوهش 

ن نياز، بيني شادكامي مي، قادر به پيش11/0بتاي  باشد. احساس امنيت، از جمله نيازهاي اساسي بشر است كه عدم ارضا اـي

ا حد زيادي فرد  را دچار مخاطرات روحي و رواني كرده و تشويش، نگراني و نارضايتي از وضع موجود را براي وي در پي ـت

خاطر دخيل باشد. در اين صورت، فرد احساس سودمندي و مؤثر تواند در بروز احساس آرامشخواهد داشت. اين نياز، مي

 (.2335دي و آگاهي، بودن در جامعه كرده و احساس شادي و نشاط بيشتري خواهد كرد )ايز

وال عنوان عبد و ممؤلفه عبادي سبك زندگي اسالمي، به وظايفي اشاره دارد كه رابطه بين فرد و خداوند را به

دهد. مراد از عبادت، معناي عام آن است. اعم از عبادات مشخص مثل نماز، روزه و تالوت قرآن، ذكر نشان مي

ه ظاهر عبادت نيست، اما فرد رسماً به اطالعت از خدا آنها را انجام مستحبي و حج است و همچنين رفتارهايي كه ب

، تپارگامن(. همسو با رابطه مؤلفه عبادي سبك زندگي و بهباشي در اين پژوهش، پژوهش 2330دهد )كاوياني، مي

سردگي و كنند، كمتر از افدهد، افرادي كه به طور مکرر دعا و نيايش مي( نشان مي1001) پرزو  كونينگ، اسميت

هاي معنوي، هدفمند بودن زندگي و عشق و عالقه توان گفت: داشتن هدفبرند. به عبارت ديگر، مياضطراب رنج مي

طه معنوي كه داشتن رابايگونهشناختي است. بههاي اصلي براي رسيدن به سالمت و بهباشي روانبه خدا، يکي از راه

شود )حيدري رفعت و ي مقابله با استرس و اضطراب و ناكامي ميبا خدا، موجب كاهش استرس و افزايش راهبردها

 (.2333فر، عنايتي نوين
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بات هيجاني شناسي، ثگرايي، توافق، وظيفههمچنين در اين پژوهش، همچنين مشخص شد كه صفات شخصيتي برون

( 1026) گوره و آلدريجهاي شكنند. همسو با اين رابطه، پژوهبيني ميشناختي را پيشو گشودگي به تجربه بهباشي روان

هاي شخصيتي با بهباشي بزرگساالن (، كه با عنوان رابطه اهداف زندگي و ويژگي2331و همکاران ) نجفي( و 2335) تبيك

ا بهباشي ذهني رنجورخويي بهاي شخصيتي با بهباشي رابطه مثبت و روانبود، دريافتند كه اهداف دروني و بيروني و ويژگي

و  ملکي(، 1025و همکاران ) پوالكهاي رند. همچنين، ارتباط صفات شخصيت و بهباشي در پژوهشرابطه منفي دا

 ( نيز تأييد شده است.2330و همکاران ) دستجردي( و 2330) چالمه(، 2332) رحيمي(، 2331همکاران )

ناداري، به طور مع 21/0و گشودگي به تجربه با بتاي  13/0گرايي با بتاي همچنين، مشخص شد كه برون

هاي شخصيتي افراد شادكام، ( در فراتحليل ويژگي2333كنند. در اين راستا، دينو و كوپر )بيني ميشادكامي را پيش

گانه شخصيت هاي شادكامي در بين عوامل پنجكنندهبينيترين پيشرنجوري، قويگرايي و رواندريافتند كه ابعاد برون

تواند گرايي و رضايت خاطر، ميهاي خود دريافتند كه بروندر پژوهش( 2330) كريمكو كوستا است. همچنين، 

 بيني كند.سال بعد پيش 23شادكامي فرد را در 

يجاني يا به شناختي، بايد گفت كه عدم ثبات هكنندگي ثبات هيجاني در بهباشي روانبينيدر تبيين نقش پيش

باط شناختي و جسماني در ارتهاي روانو ساير بدكاركردي رنجوري به خاطر اينکه با اضطراب، افسردگيعبارتي، روان

شود كه عواطف مثبت، كه شود و مانع از اين مياست، موجب فعال شـدن عواطـف و هيجانات منفي در فرد مي

شناختي فرد را تبع آن، بهباشي روانشناختي دارند، جايگزين عواطف منفي شوند و بـهنقشي اساسي در بهباشي روان

 (.1005خواهد داد )كلين،  كاهش

اد برونگرا به دليل توان گفت: كه افرشناختي و شادكامي، ميگرايي در بهباشي روانكننده برونبينيدر تأييد نقش پيش

هايي مانند فعال و پرانرژي بودن، تمايل به برقراري ارتباط با ديگران و لذت از هـم صحبتي با ديگران، برخورداري از ويژگي

د. نتيجه چنين ويژگيبيشتري براي فعاليت و اطمينان بيشـتري به توانمندي انگيزه هاي ي، كسب موفقيتهايهاي خود دارـن

وي هاي مثبت و خلق و خهاي عاطفي و اجتماعي بيشتر، از ديگران است و هيجانبيشتر در زندگي و برخورداري از حمايت

و  هايي و پايين بودن ميزان اضطراب، تنشااليي از چنين ويژگيكند. روشن است كه سطح ـبشاد را در فرد تقويت مي

 (.2336نيا و ميرزايي، بيني با كسب نمره باالتر بهباشي رواني همبسته باشند )تقواييخودكم

گرايي و شادكامي، (، در توضيح رابطه برونCarver & Scheier( )2330) اسچيرو  كاروربرخي از محققان مانند 

ظام پاداش كنند؛ چون نگرا، هيجانات مثبت بيشتري را تجربه مياساس، افراد بروناند. براينکيه كردهها تبر پاداش

 (.2333تري دارند )سليمي، فعال

كنندگي بينيدهد كه گشودگي به تجربه، در هر دو متغير بهباشي و شادكامي، نقش پيشها نشان ميمقايسه يافته

توان شناختي، ميندگي گشودگي به تجربه، در ارتباط با شادكامي و بهباشي روانكنبينيدارد. در تبيين نقش پيش

فته پذيري و خردورزي گگفت گشودگي در تجربه به تمايل فرد براي كنجکاوي، عشق به هنر، هنرمندي، انعطاف



  353 . . .رابطه سبك زندگي اسالمي و عوامل شخصيت با شادكامي و 

ورد كند له برخعنوان يك مسئهاي زندگي بهشود كه فرد با مشکالت و چالشبازبودن به تجربه، موجب مي .شودمي

ود )مولر و شو حتي گاهي، تمايل به مقابله با آنها را داشته باشـد. اين امر موجب ارزيابي مثبتي از وقاي زندگي مي

 (.1003مادگر، 

يزان بيني، مقايسه مكه در بيان مسئله گفته شد، هدف اين پژوهش عالوه بر بررسي رابطه و پيشطور همان

هاي سبك زندگي اسالمي در شادكامي و بهباشي كنندگي صفات شخصيت و مؤلفهبينيپيشرابطه و سهم 

گذرا به  دهد و با نگاهها نشان ميطور كه يافتهباشد؛ به اين معنا كه كدام نقش باالتري دارند. همانشناختي ميروان

بيني يني شادكامي و هم در پيشبشود كه هم در پيشآمده از تحليل رگرسيون، مشاهده ميدستضرايب بتاي به

هاي سبك زندگي اسالمي، به همراه صفات شخصيت داراي بتاهاي نزديك به هم شناختي مؤلفهبهباشي روان

بيني دارند. به روشني گفت: شخصيت يا سبك زندگي اسالمي، قدرت باالتري در پيشتوان بههستند. بنابراين، نمي

هاي سبك زندگي اسالمي، در كنار هم و با تأثير و تأثر بر صيت و مؤلفهرسد صفات شخعبارت ديگر، به نظر مي

 بيني كنند.توانند بهباشي و شادكامي افراد را پيشيکديگر، مي

ازآنجاكه اين پژوهش، بر روي گروه دانشجويان و طالب شهر قم انجام شده است، امکان تعميم نتايج به ساير 

ها بود. در آوري دادهدهي براي جمعژوهش، استفاده از ابزارهاي خودگزارشها وجود ندارد. محدوديت ديگر پگروه

نگري كافي نداشته و مسئوالنه پاسخ ندهند. هرچند تالش شد با بيان چنين ابزارهايي، ممکن است افراد خويشتن

ضعيت واقعي ي وها پاسخ صحيح و غلط وجود ندارد و بهترين پاسخ، پاسخي است كه گويانامهاين نکته كه در پرسش

هاي آينده براي انجام پژوهش از شود در پژوهشبنابراين، پيشنهاد مي .آنها باشد، از آثار سوء اين محدوديت كاست

ا نيز انجام شود. هساختاريافته استفاده شود. همچنين، چنين پژوهشي در ساير گروههاي ساختاريافته و يا نيمهمصاحبه

شود با اهميت و نقش سبك زندگي اسالمي در بهباشي و شادكامي افراد، پيشنهاد مي مده، درآدستبراساس نتايج به

اد شويم. شناختي در افربا ارائه الگويي صحيحي در زمينه آموزش سبك زندگي اسالمي موجب افزايش بهباشي روان

ح افراد با اصول صحي ها ارائه شود تا زمينه آشناييهمچنين، چند واحد سبك زندگي اسالمي در مدارس و دانشگاه

شناسايي  شناختي، بررسي واسالم فراهم شود. همچنين با توجه به نقش صفات شخصيت در شادكامي و بهباشي روان

شود تا براي درمان افراد داراي شخصيت صفات مختلف شخصيتي در دانش آموزان و دانشجويان پيشنهاد مي

 رنجور اقدام شود.روان
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