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  چکيده

 یهمبسـتگ  - یفیبه روش توصـ ، در نوجوانان يدواریو ام یبا همدل، یاسالم یرابطۀ سبک زندگ یبه بررس ،ن پژوهشیا

 93- 94 یلیدر سال تحصـ ، ه دوم و سوم دورة دوم متوسطۀ شهر تهرانیآموزان پسر پا ۀ دانشی، کليآمارد. جامعۀ زپردا می

ـ ، انتخاب گرديا چندمرحله يا خوشه يریگ ان آنها به روش نمونهیاز م، يآموز به عنوان نمونۀ آمار دانش 380بودند که  د. ی

ج حاصـل  یبر طبق نتـا  .استفاده شد يدواریو ام ی، همدلیاسالم یسبک زندگ يها نامه از پرسش، ها داده يآور جمع يبرا

وجـود دارد.   يدر نوجوانان، رابطۀ مثبـت و معنـادار   يدواریو ام یبا همدل یاسالم یسبک زندگ ین نمرة کلیاز پژوهش، ب

ان زیتوانند م یآن م يها شاخص یو برخ یاسالم ینشان داد که سبک زندگ، ون گام به گامیل رگرسیج تحلین نتایهمچن

نوجوانـان بـه سـبک     يبندیپامیزان هر چه  :گفت توان یم، گریبه عبارت دن کنند. ییرا در نوجوانان تب يدواریو ام یهمدل

 یاسـالم  یسبک زنـدگ  يبا ارتقا ،نیبنابرا خواهد بود. شتریدر آنها ب يدواریو ام یهمدل زانیباشد، م شتریب یاسالم یزندگ

  ش داد.یرا در نوجوانان افزا ید و همدلیامتوان سطح  ی، مینیت اعتقادات دیو تقو

  و نوجوانان. يدواری، امی، همدلیاسالم یسبک زندگ ها: دواژهیکل
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۱۳۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

  مقدمه

ک فرد است که نه تنهـا  یروزمرة  يش جامع و منسجم از عملکردهایکم و ب يا مجموعه »یسبک زندگ«

ش یخـو  یت شخصـ یـ هو يبـرا  يرا کـه و  یت خاصـ یسازد، بلکه روا یاو را برآورده م يجار يازهاین

ـ ی ی، سبک زندگآدلرسازد. از نظر  یگران مجسم میند، در برابر دیگز یبرم ـ یـ کل یعن  يهمتـا و فـرد   یت ب

ـ ، ذیزنـدگ  یعموم يندهایکه همۀ فرا یزندگ ف یتعـار  ).1393و همکـاران،   یافشـان ل آن قـرار دارد ( ی

). سـازمان  1391، یفیرشـ شـمندان ارائـه شـده اسـت (    یان اندیـ در م »یسبک زنـدگ «از مفهوم  يمتعدد

مشـخص و   يبـر الگوهـا   یکند که مبتنـ  یف میتعر یاز زندگ يا وهیرا ش ی، سبک زندگیبهداشت جهان

 يهـا  تیـ و موقع یفرد، روابـط اجتمـاع   یشخص يها یژگین ویاست که از تعامل ب يف رفتاریقابل تعر

  ).1998، یسازمان بهداشت جهانشود ( یفرد، حاصل م یزندگ یطیو مح ي، اقتصادیاجتماع

ـ بن يهـا  افتن ارزشیـ  يتجسم تالش انسان است برا یسبک زندگ :) معتقد است1908( ملیز  يادی

مورد نظـر خـود،    يمعنا يگر، انسان برایبه سخن د .گرانیاش و شناساندن آن به د ینیخود در فرهنگ ع

، فـرد و جامعـه   هر یازآنجاکه سبک زندگ ).34، ص 1392، یانیکاوند (یگز یرا برم يا يرفتار يها شکل

حـاکم بـر روح و روان آنهاسـت، کسـب      یو ارزشـ  ياعتقـاد  يهـا  ، برآمـده از آمـوزه  يبه لحـاظ نظـر  

ـ ید يو باورها یالزم در خصوص سبک زندگ يها یآگاه اسـت   يضـرور ، ن دو مقولـه یـ و تعامـل ا  ین

ـ یردیغ یسبک زندگ يها یکه کاست، خصوص در عصر حاضر. ب)1392، یضیف( بـر همگـان    يو مـاد  ین

مهـم   يهـا  از سبک، نیبرآمده از د یسبک زندگ، نی). بنابرا1393و همکاران،  یافشانوشن شده است (ر

  د.رو یشمار م افراد به یرگذار در زندگیو تأث

شـنهاد نمـوده اسـت کـه     یانـه پ یگرا ن حال، واقعیو در ع یآرمان یاسالم با احکام جاودانۀ خود، سبک

داند که سرنوشـت   یمسئول و مختار م يرا موجود یآدم .استو انسان  یمتعال به هست یبر نگرش یمبتن

شـامل مجموعـۀ بـه هـم     ، یاسـالم  یسـبک زنـدگ  ). 1392، یضـ یفخورد ( یاو به دست خودش رقم م

که از دل اصـول کشـف    یاست. سبک يات بشریمختلف ح يها در حوزه يرفتار ياز الگوها يا وستهیپ 

ان یـ دار میـ جـاد روابـط پا  یزد و ضـمن ا یخ یبر م یآدم يها ییها و دارا یهست یعنی، یتیترب یشده از مبان

، ی، پـرورش صـفات کمـال   یۀ روانیدر تزک ییها در جامعه، نقش بسزا هیرو يساز کسانیافراد خانواده و 

  ).16، ص 1392، یانیکاودارد ( یانسان يها ل به سعادت و رشد ارزشین

ازمنـد  یبا همنوعان خـود ن  یکیند و نزدویو پاجتماع در  یاست که به زندگ یاجتماع يانسان موجود

، رشـد و  ی، برحسب تصادف نبـوده، بلکـه بـر اسـاس مصـالح اجتمـاع      یژگین وینش او با ایآفر .است
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، ياسـتعمار  يزهایها و سـت  به ظاهر متمدن، جنگ يایدن يها یشکل گرفته است. نگران یسعادت همگان

ـ  يو فقـر معنـو   يمـاد  يهـا  ي، نابرابریو مذهب ی، طبقاتی، فرهنگياستبداد ـ یب ش، انسـان را بـه   یش از پ

گر دور نمـوده اسـت.   یکدیرا از  يسوق داده و جوامع بشر ی، ترس و انزواطلبیزدگ أس، دلی یبیسراش

آورد  يرو یشد و به اتحـاد و همـدل  یندیب ینکه به مهر و دوستایست جز ین يا ت را چارهیبشر، رو نیازا

  ).1391، يو جواد یهیفق(

؛ 1999فابز و همکـاران،  (باشدد  مطرح می یدر رشد و تحول همدل یاتیح يا دورهبه عنوان  ینوجوان

 يهـا  ییش توانای، از جمله افزایدر طول نوجوان یرات تحولییتغ ).2007و همکاران،  )Soenens( سوننس

ـ  ی)، پهمانچندگانه ( يها دگاهیدر مالحظۀ د یشناخت زنبـرگ و فـابز،   یا( یشرفت سطوح اسـتدالل اخالق

)، 2007بـه نقـل از سـوننس،     1986ل و هولمبـک،  یـ هو شدت روابط با همسـاالن (  یو فراوان )،1990

قـات  یکنـد. تحق  یمـ  يزیـ ر هیگران، پاید يازهایت به نیو اهم یدوست رشد و تحول نوع يرا برا يا مرحله

ارنـد  نوجوانان به عهده د ين فردیدر عملکرد ب ینقش مهم ،آن يها و مؤلفه یکه همدلدهند که  مینشان 

  ).2007سوننس و همکاران، (

انـد   ف کـرده یـ گـران تعر ید یبه حـاالت ذهنـ   یده و پاسخ ییشناسابراي انسان  ییرا توانا» یهمدل«

ـ یحساس«، »ینش اجتماعیب«ن مفهوم به ی، ایاجتماع یشناس ات روانی). در ادب2006انو، یچ - کاس( ن یت ب

فـرد در   ییتوانـا  ی، همدلیشناس مطالعات روانارجاع داده شده است. در » ين فردیقضاوت ب«ا ی، »يفرد

همکـاران   و سیوید). همانخاص است ( یشناخت ط روانیدر شرا، گرانید یده پاسخ یچگونگ ینیب شیپ

 يا کننـد، و آن را سـازه   یان مـ یب» گریک فرد به تجارب مشاهده شدة فرد دیواکنش «را  یهمدل )،1994(

. توجـه  2گـران؛  یدگاه دیدر نظر گرفتن د يبرا یی: توانايریگ گاهدی. د1که عبارتند از: ند دان می يچندبعد

ـ یزان احساسات همدالنه دیهمدالنه: م : یشخصـ  ی. درمانـدگ 3افـراد درمانـده؛    يبـرا  یگرمحور و نگران

ـ یو تنش در شرا ی، نگرانياحساسات خودمحور وردانـو و  یگ؛ 1391، يان و احمـد یـ هرات( يفـرد  نیط ب

  ).2014همکاران، 

 يهـا  سـم یبـر تسـلط مکان   یمبنـ  ي، مباحث جدیهمدلدر زمینۀ قات یال گذشته، تحقس یس یدر ط

شـامل هـر    یهمدل: جاد کرده است. اکنون محققان معتقدندین ساختار ایا یرا در بررس یا شناختی یعاطف

ـ ا از زاویـ دن دنیـ د يبه معنـا ، ی). همدل1391، يخدابخش و منصوراست ( یو شناخت یدو بعد عاطف ۀ ی

 يهـا  جـان یفهـم ه  يبـرا  یشناخت ییگران، و تواناید يها جانیتجربۀ ه يبرا یعاطف یی، تواناگرانید دید

گـران اسـت   ید یبه حاالت ذهنـ  یده و پاسخ ییشناسا يانسان برا یی، توانایگر است. همدلیاشخاص د

۱۳۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

، مارکستروم و همکـاران شود ( یمتحول م یشیبه طور افزا یکه از بدو تولد وجود داشته و در طول زندگ

  ).1392همکاران،  و ياکبر یعل ؛2014؛ چنگ و همکاران، 2010

 یبـه پـرورش روح جمعـ   ، یالهـ  يارهـا یدارد و در قالب مع یبه روابط اجتماعاي  توجه ویژهاسالم 

، يو جـواد  یهـ یفقکنـد (  یدعـوت مـ   یو اتحاد و همـدل  یدوست تقوا، نوع يپردازد و جامعه را به سو یم

ـ ید يهـا  افت آمـوزه یدر ين منبع برایتر و مهمن ی). قرآن به عنوان اول1391  يبـرا اي  برجسـته نقـش  ، ین

و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خـود یـاد   « قائل است: یهمدل

هاى شما الفت انداخت، تا به لطف او بـرادران هـم    کنید: آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودید، پس میان دل

هاى خود را براى شـما   کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید. اینگونه، خداوند نشانهشدید و بر 

  ).103 :عمران (آل »کند، باشد که شما راه یابید روشن مى

ـ بـوده کـه نبا   یان مردمان و مؤمنان، نعمت ارزشمند الهیو الفت م یه، همدلین آیبر اساس ا د مـورد  ی

مسـلمانان را از پرتگـاه آتـش     ،کنـد  یت مـ یرا تقو يد و برادریزدا یها را م یدشمنزیرا رد؛ یغفلت قرار گ

 شود. یت آنها مینجات داده و موجب هدا

ـ بـر ا ، است یانیوح يها ن راه در شناخت آموزهیکه دوم، ن در سنت معصومانیهمچن ن موضـوع  ی

  د:یفرما یم ین علیرالمؤمنیار شده است. امید بسیتأک

اش زنـدگى کـرده و در    هیان آنان برقـرار کـرد تـا در سـا    یکه م یوند الفتیمت با پن ایو خداوند پاك بر ا

را بهاى الفـت و  یداند؛ ز دگان نمىیرند، به نعمتى منت نهاد که ارزش آن را احدى از آفریتش مأوى گیحما

  ).299و  298ص البالغه،  نهجتر است ( میى باالتر و از هر عظمتى عظیگر از هر بهایکدیبا  یهمدل

 منوط یزندگ ۀادام معنا که نیباشد؛ بد یمنده ید به آیام ،انسان یروان يازهاین نیتر از مهم گرید یکی

 یلحظـۀ زنـدگ   . لحظـه دهـد  یو نشاط مـ  یزه، شادابینده به انسان انگید به آی. امداشتن امید است به

پشـت سـر    يبعـد دن بـه دورة  ید رسـ یـ د همراه است. او هر دوره از عمر خود را به امیانسان با ام

. 2کننـد؛   ین میی. اهداف خود را تع1آن افراد:  یاست که ط يندید فرای، امدریاسناگذارد. از نظر  یم

کارها  ن راهیبه اجرا درآوردن ا يزة الزم برای. انگ3سازند؛  یدن به آن اهداف میرس يبرا ییکارها راه

د ی)، ام1995( دریاسنا). از نظر 1390و همکاران،  یمیکنند (ابراه یر حفظ میجاد و در طول مسیرا ا

 ينـد یظـاهر شـود، بلکـه فرا    یک و مـبهم زنـدگ  یست که تنها در لحظات تاریجان منفعل نیک هی

 اسـتاتس کننـد. بـه اعتقـاد     یش را دنبـال مـ  یق آن، فعاالنه اهداف خویاست که افراد از طر یشناخت

توانــد  یآن، مــ یلفــۀ عــاطفباشــد کــه مؤ یمــ یو عــاطف یدو مؤلفــۀ شــناخت يد دارایــ)، ام1986(

  ).1387و جوکار،  يریباشد (نص یکنندة سالمت روان ینیب شیپ
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باور، بـه داشـتن    ییتوانا يد به معنای. اماست يضرور یابعاد زندگهمۀ در  يدواریام، رسد ینظر م به

ـ نافذ خـود، تحر  يروید با نیباشد. ام ینده میاحساس بهتر در آ ـ کننـدة فعال  کی نـد  ت فـرد اسـت تـا بتوا   ی

انسـان   یمراحل زندگهمۀ در  يدواریجاد کند. امیرا در فرد ا يا تازه يروهایند و نکنو کسب  يها تجربه

ـ تواند به عنوان  یاست و م يضرور ف شـود کـه در   یتوصـ  يبعـد   ا و چنـد یـ قدرتمنـد و پو عامـل  ک ی

  .)1393طامه و همکاران،  يزدی(ادارد  یها نقش مهم یها و سخت تیبا محروم يسازگار

هـا بـر    انسان يبرا یاله يها م وعدهیت است که در قرآن کریاهمبه حدي داراي د در اسالم یش امنق

و همکـاران،   یعقـوب ید شـده اسـت (  یـ آن تأک یزشـ یو انگ یاستوار و بر عنصر شـناخت  یدبخشیمحور ام

 ،دهبین بودن به نظام زنـدگی دعـوت کـر    که خداوند همواره انسان را به امیدواري و خوش چنان. )1393

 ازشـمرده، آن را   ناپسـند کند. بعکس، یأس و ناامیدي را بسیار قبیح و  روشنی را براي او ترسیم می ةآیند

ب یأس از لطـف، رحمـت و اعتقـاد نداشـتن بـه قـدرت و کـرم        موجکند؛ زیرا  کبیره قلمداد می انگناه

کسـى جـز گمراهـان از    چـه  «. در قرآن کریم آمده اسـت:  )1389، یهیو فق يعباد( شود پایان الهی می بی

ـ پ یدر کالم نـوران  رو نیا از). 56 (حجر:» شود؟ رحمت پروردگارش نومید مى آمـده اسـت:    خـدا امبر ی

چ یداد و هـ  یر نمـ یفرزنـدش را شـ   يچ مـادر یهـ ، د نبودیرحمت است و اگر ام ۀیامت من ما يد برایام«

 ).38 ص ،1383، یحلوان» (کاشت ینم یدرخت یباغبان

شـدن   یحد و حصـر جوامـع و صـنعت    رغم توسعه بی یت و هزارة سوم، علاما در عصر اطالعا

ف بـودن  یکه در رفتار عموم مردم، بخصوص جوانان وجود دارد، ضـع  ییها از مشخصه یکیامور، 

ات همه ی، که مادیختۀ کنونیلجام گس ياینکه در دنینده است. با توجه به ایو آ ید به زندگیزان امیم

 یبه فراموشـ  یو همدل یدوست ، احساسات، نوعیاده است، عواطف انسانالشعاع قرار د ز را تحتیچ

ـ ، امیشـ یاند ، مثبـت يجز پشتوانۀ معنو يزیسپرده شده است، چ ـ ، تغيدواری ـ  یی ، یر و تحـول درون

ـ  یدگیپاشـ  و از هـم  یختگیگسـ  ، از هـم ین همه نابسامانیتواند بشر را از ا ینم نجـات دهـد    یروان

  ).1389، یهیو فق ي(عباد

، مانند یاز اعمال مذهب یبه عنوان بخش يمعنو یو آگاه يداری، بیو مذهب یات علمیدر ادب

و  یدوسـت  ر شـفقت، عشـق، نـوع   یـ صفات مثبت نظ یش، با تجلیایتأمل، تعقل، مراقبه، دعا و ن

). 2012دونالـد،   ؛ هـابر و مـک  1983؛ مورگـان،  1980بنسون و همکـاران،  ارتباط دارد ( یهمدل

د قـرار  یرا مورد تأک یجانیه یده و پاسخ یت با همدلین مذهب و معنویمطالعات، رابطۀ ب یبرخ

 ؛2010؛ مارکسـتروم و همکـاران،   1995؛ ماتون و ولز، 1987رسون، یس و پیاند (ر.ك: فرانس داده

۱۳۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

ـ )، م2010و همکـاران (  مارکستروم). در مطالعۀ 2013لز، یم ـ  یمـذهب  يزان بـاالتر باورهـا  ی ن یدر ب

در پسـران مـرتبط بـود.     يریگ دگاهیاز دغدغۀ همدالنه در دختران و د يرنوجوانان، با درجات باالت

). 2013لـز،  یافت (می یش با همدلیاین خواندن دعا و نیب ي)، رابطۀ معنادار2004( تیاسمن یهمچن

بـا   یافت نشد، امـا همـدل  یبودن  یو مذهب ین همدلیب يا )، رابطه2004( زیدورهرچند، در مطالعۀ 

ـ  يز رابطۀ مثبت معناداری)، ن2012و همکاران ( يهاردرابطه داشت.  یم مذهبیپردازش مفاه ن یرا ب

افتند. در مطالعۀ ین یو همدل یمذهب يرین درگیب يا گزارش کردند، اما رابطه یو همدل یتعهد مذهب

ساله  12تا  9در کودکان  یت با همدلیت، مذهب و معنویرابطۀ جنس یز که به بررسی) ن2013( لزیم

  افت نشد.ی یت با همدلین مذهب و معنویب يا رابطهچ یپرداخت، ه

ـ  یبر سـالمت جسـمان   يدیمف رثاآت یاند که معنو مطالعات نشان داده یبرخ افـراد دارد. بـه    یو روان

د بـه  یـ و ام ی، احساس خوشبختیهمچون نشاط در زندگ، ها و عالئم مثبت اشخاص نشانه ،گریعبارت د

، نی). همچنـ 1391، يو نـاد  ی؛ قهرمـان 2010بنـاب،   يغبارشود ( یده میت آنها سنجیزان معنویبا م ،ندهیآ

 يو سـالمت معنـو   يمعنـو  - یمـذهب  يهـا  با مؤلفـه  يدوارین امیب يرابطۀ مثبت و معنادارها به  پژوهش

؛ 2000، یهـال یکزنت میگمن و سـ ی؛ سل1391، یان و سلمانیمی؛ مق1391، يو ناد یاند (قهرمان افتهیدست 

ـ ) ن2011( بـورت ) و 2004( هرثو  یبوکل)، 2006و همکاران ( میج يها ). پژوهش1393، يعاشور ز ی

ـ  يانگر رابطۀ مثبت و معناداریسخت و العالج صورت گرفتند، ب يها يماریب يافراد دارا يکه بر رو ن یب

 بودند. ید به زندگیت و امیمعنو

ـ نظر بـه اهم   هـا و  همبسـته  يجـو و بشـر، جسـت   ید در زنـدگ یـ و ام یت نقـش و کـارکرد همـدل   ی

ـ یب شیپ ـ   ،ج آنیشـتر و تـرو  یو درك ب ییبـه منظـور شناسـا   ، آن يهـا  کننـده  ین ن گـروه  یبخصـوص در ب

 یچ پژوهشـ یر، هـ مزبـو  يهـا  ر از پـژوهش یاست. اما به غ يالزم و ضرور يساز نوجوانان امر سرنوشت

 .نکرده اسـت  یبررس یچ گروه سنیدر ه، يدواریو ام یهمدل يرهایرا بر متغ یاسالم ینقش سبک زندگ

ـ ن يدواریـ و ام یهمـدل  يرهایبا متغ، تیشتر مطالعات انجام گرفته در رابطۀ مذهب و معنویب  يز بـر رو ی

ن مسـائل و افـزون بـر آن، بـا     یبر اساس ارو،  ازاین. يت عادیجمع ينه بر رو ،ماران انجام گرفته استیب

ر یـ ۀ زیبه دو فرض ییگو ن پژوهش با هدف پاسخیرها در قشر نوجوان، این متغیت ایتوجه به نقش و اهم

ـ آ د:یگرد ین نوجوانان پسر شهر تهران طراحیدر ب ـ ی د بـه  یـ و ام ی، همـدل یاسـالم  ین سـبک زنـدگ  یا ب

آن  يهـا  و مؤلفـه  یاسـالم  یزان سـبک زنـدگ  یا بر اساس میرابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد؟ آ، یزندگ

  نمود؟ ینیب شیرا پ ید به زندگیو ام یزان همدلیتوان م یم



  ۱۳۹ در نوجوانان يدواريو ام يبا همدل ياسالم يرابطة سبک زندگ يبررس

  روش پژوهش

ۀ دوم و سـوم  یآموزان پسر پا ۀ دانشیکل ،آن يجامعۀ آمار .است یهمبستگ - یفین پژوهش از نوع توصیا

نفـر   380، آمـاري . حجم نمونـۀ  باشند می 93- 94 یلیشهر تهران در سال تحص یدورة دوم متوسطۀ دولت

دنـد.  یگرد انتخـاب  يا چندمرحلـه  يا خوشـه  يریگ بوده که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه

گـام   بـه  ون گامیرسون، رگرسیپ یاز آزمون همبستگ  ،رهایرابطۀ متغ یبررس يها، برا داده يآور پس از جمع

  استفاده شد. یو خط

  پژوهش ابزار

ـ  يهـا  فهرست واکـنش «از  یسنجش همدل يبرا :يفـرد  نیب يها فهرست واکنش ) 1983( سیویـ د» يفـرد  نیب

اس دارد کـه عبارتنـد از: دغدغـۀ همدالنـه،     یـ مق خـرده  3ه و یـ وگ 21، ین ابزار، خودسنجیاستفاده شد. ا

گـران  یجانات دیما در درك تفکر، احساسات و ه ییا توانایگران، نه از نگاه خود، یاز نگاه د ییگرا دگاهید

هـر سـه    يکرونباخ را برا يب آلفایم، ضر1994و  1980در سال  سیویدن، ی. همچنیشخص یو آشفتگ

ک یـ ز پـس از  یبازآزمون مجدد را ن - آزمون  ییای% گزارش کرده است. او پا77% تا 71ن یاس بیمق خرده

  ).1391، يان و احمدی% گزارش نموده است (هرات80% تا 62ن ی، بيا دورة چهار هفته

) استفاده 2001و همکاران ( دریاسنا يدوارینامۀ ام ن پژوهش، از پرسشیدر ا در:یاسنا يدواریاس امیمق

 ي%، و بـرا 82مدار  م هدفیبعد تصم ي%، برا86کل  يدواریام ياخ آن، براکرونب يب آلفایشد. ضر

ـ آمـده اسـت. در ا   دسـت  % بـه 82هفتـه،   10 یدر ط ییبازآزما ییای% بود. پا84ر یا مسیگذرگاه  ران ی

 يکل، بـرا  یدرون یب همسانید. ضریمحاسبه گرد ينفر 250نمونۀ  ياس بر رویمق ییو روا ییایپا

ز بـا  یـ اس نیـ همزمـان مق  یـی % به دست آمده اسـت. روا 68مدار  م هدفیم% و تص71ابعاد گذرگاه 

اس، در یـ ن مقیکرونباخ ا ي). آلفا1391ا و همکاران، ین ی% گزارش شده است (کرم81بک،  يدیناام

  ).1991در و همکاران، ی% گزارش شده است (اسنا84% تا 74از  يا دامنه

) ساخته شـده اسـت. وي   1388( یانیکاوامه توسط ن ن پرسشیا (فرم کوتاه): یاسالم یاس سبک زندگیمق

ـ ان بایگو باشد. پاسخ یه میگو 75د کرده است که داراي ییآن را تأ ییروا ت ید بـا توجـه بـه وضـع    ی

به سـؤاالت پاسـخ دهنـد.    » ادیز یلیکم تا خ یلیاز خ« يا درجه 4ف یک طیخود، در  یزندگ یفعل

ـ ا يها اسیرمقیز  شد. ده شاخص،با می 570و حداکثر  141، حداقل ینمرة کل آزمودن ن آزمـون را  ی

ه)، یـ گو 6( يه)، عبـاد یگو 6ه)، باورها (یگو 11( یدهند که عبارتند از: شاخص اجتماع یل میتشک

ه)، یـ گو 5ه)، تفکر و علم (یگو 7ه)، سالمت (یگو 8ه)، خانواده (یگو 12( یه)، مالیگو 11اخالق (

۱۴۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

درصـد   71ن آزمـون،  یـ کـل ا  ییایـ ب پایه). ضـر یـ گو 5( یشناسـ  ه)، زمانیگو 4( يعباد - یتیامن

 یـی آن نشان داده است. روا يرا برا یمناسب یو ساختار عامل ییز روایل عوامل نیج تحلیباشد. نتا یم

  ).1390، یانیدرصد به دست آمده است (کاو 64، یمذهب يریگ همزمان آن، با آزمون جهت

  پژوهش يها افتهي

 1ج آن در جـدول شـمارة   یرسون استفاده شد که نتایپ یهمبستگ ۀ اول پژوهش، از روشیبراي آزمون فرض

  آورده شده است.

  )=380n( یاسالم یسبک زندگ يها با شاخص يدواریو ام یر همدلیان متغیم یل همبستگیج تحلینتا .1جدول 

  

  

  

  

  

  

  معنادار است،  01/0در سطح  معنادار است 05/0در سطح 

 ،یاسـالم  یبه دست آمده از نمرة کل سبک زندگ یب همبستگیضر: توان گفت ی، م1با توجه به جدول 

 یزان سـبک زنـدگ  یهر چه مکه دهد  ینشان م. این امر r=538/0آموزان برابر است با  ن دانشید در بیبا ام

ب یگـر، ضـرا  ید ياز سو خواهند بود. يشتریب ید به زندگیامداراي شتر باشد، یآموزان ب در دانش یاسالم

 یهمبسـتگ  ،)99/0ها در سطح ( دهد، همۀ شاخص ید نشان میو ام یسبک زندگ يها شاخص یهمبستگ

 دارند. يدار یمثبت و معن

ـ ن یهمـدل  ی، بـا نمـره کلـ   یاسالم یسبک زندگ یآمده از نمرة کل دست به یب همبستگیضر ـ ی ن یز در ب

در  یالماسـ  یزان سـبک زنـدگ  یـ دهد کـه، هـر چـه م    ی. این امر نشان مr=391/0آموزان برابر است با  دانش

، یاسـالم  یسبک زندگ ین نمرة کلین بیخواهند بود. همچن يشتریب یشتر باشد، داراي همدلیآموزان ب دانش

ـ یمسـتق  یهمبسـتگ  يریـ گ دگاهیـ دغدغۀ همدالنه و د يها با شاخص  یدار، و بـا شـاخص آشـفتگ    یم و معن

نمـرة   يآمـده بـرا   دست به يوجود دارد. با توجه به سطح معنادار يدار یمعکوس و معن ی، همبستگیشخص



  ۱۴۱ در نوجوانان يدواريو ام يبا همدل ياسالم يرابطة سبک زندگ يبررس

ـ آید که م جه به دست میی، این نتیاسالم یسبک زندگ يها و شاخص یر همدلیمتغ یکل  يهـا  ان شـاخص ی

  وجود دارد. يمعنادار یرابطۀ خط یبا همدل ی، باورها، و اجتماعيتفکر، سالمت، خانواده، اخالق، عباد

ج آن در جـداول  یده شد که نتـا ون استفایل رگرسیز از روش تحلین، ۀ دوم پژوهشیآزمون فرضبراي 

  ر آورده شده است.یز

  یاسالم یسبک زندگ يها شاخص ياز رو یهمدل ینیب شیون گام به گام جهت پیل رگرسیج تحلینتا .2جدول 

  مدل
ب استاندارد یضرا  راستانداردیب غیضرا

)Beta(  
  )ن (ییب تعیضر  يمعنادار tآماره 

B اریانحراف مع  

  153/0  000/0*  141/4  309/0  039/0  262/0  اورهاب  1 مدل

  2 مدل
  000/0*  719/4  305/0  042/0  257/0  باورها

171/0  
  000/0*  349/3  240/0  037/0  188/0  تفکّر

  3 مدل

  000/0*  347/5  349/0  044/0  290/0  باورها

  000/0*  341/4  326/0  042/0  241/0  تفکر  183/0

  000/0*  623/3  279/0  047/0  222/0  يعباد

  معنادار است 05/0* آزمون در سطح 

 يهـا  شـاخص  ي، از رویر همدلیمتغ ینیب شیپ يدهد که برا ن مینشان گرسیورنتایج تحلیل ، 2طبق جدول 

لۀ دمعاب ثابـت وارد  ین ضـر یو همچنـ  يباورهـا، تفکـر، عبـاد    يهـا  ، تنهـا شـاخص  یاسالم یسبک زندگ

ین متغیرها ع، امجمودر  .غیر مؤثر تلقی شدندرج و له خادعاماز مستقل ي ند. سایر متغیرهاا هگرسیونی شدر

  ).R2=183/0هند (دتوضیح کرده و تبیین را بسته وایانس متغیر از وارصد در 18نستند اتو

  یاسالم یسبک زندگ يها شاخص ياز رو يدواریام ینیب شیون گام به گام جهت پیل رگرسیج تحلینتا. 3جدول 

  مدل
ب استاندارد یضرا  راستانداردیب غیضرا

)Beta(  
  )ن (ییب تعیضر  يمعنادار tآماره 

B اریانحراف مع  

  234/0  000/0*  697/10  484/0  078/0  838/0  یمال  1 مدل

  2 مدل
  000/0*  568/7  370/0  085/0  640/0  یمال

286/0  
  000/0*  216/5  255/0  064/0  332/0  سالمت

  3 مدل

  000/0*  623/5  292/0  090/0  505/0  یمال

  000/0*  227/4  209/0  064/0  272/0  سالمت  314/0

  000/0*  952/3  200/0  066/0  261/0  زمان

  4 مدل

  000/0*  039/4  225/0  096/0  390/0  یمال

331/0  
  000/0*  610/3  179/0  065/0  234/0  سالمت

  000/0*  436/3  175/0  066/0  228/0  زمان

  000/0*  065/3  164/0  064/0  186/0  تفکّر

  معنادار است 05/0* آزمون در سطح 

۱۴۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

 یسـبک زنـدگ   يهـا  شـاخص  ياز رو يدواریـ ر امیمتغ ینیب شیپ يبرا: توان گفت یم 3طبق جدول 

ـ    یمـال  يها ، شاخصیاسالم گرسیونی رلۀ دمعاوارد ، ب ثابـت ین ضـر ی، سـالمت، زمـان، تفکـر و همچن

نستند این متغیرها توا، عمجمودر  .غیرمؤثر تلقی شدندرج و له خادمعااز مستقل ي سایر متغیرها .ندا هشد

 یشاخص خـوب : د گفتیبارو،  . ازینهنددتوضیح کرده و تبیین را بسته وایانس متغیر از وارصد در 1/33

  ).R2=331/0ند (یآ یشمار م ن بهییتب يبرا

  يريگ جهيتبحث و ن

در نوجوانان پسـر   يدواریو ام یبا همدل، یاسالم یرابطۀ سبک زندگ یهدف این پژوهش، بررس

آن،  يها و شاخص یاسالم ین سبک زندگیج پژوهش بیانگر این است که بیشهر تهران است. نتا

 ین سـبک زنـدگ  یوجـود دارد. همچنـ   يدار یمثبت معن ید در نوجوانان همبستگیو ام یبا همدل

 هـر : گفـت  توان یم، گرید عبارت بهد در نوجوانان همراه باشد. یو ام یتواند با همدل ی، میاسالم

ـ ام و یهمـدل  زانیمشتر باشد، یب  یاسالم یزندگ سبک به نوجوانان يبندیزان پایم چه  در يدواری

  .بود خواهد شتریب آنها

ـ ام يبرا یمناسب ةکنند ینیب شیپ، آن يها شاخص و یاسالم یزندگ سبک ن،یهمچن  یهمـدل  و يدواری

و  يدواریـ رات امییـ درصـد از تغ  9/28توانست ، در مجموع یاسالم یباشند. سبک زندگ یم نوجوانان در

 یم دربارة رابطۀ سـبک زنـدگ  یمستق ید. هر چند پژوهشینما ینیب شیرا پ یرات همدلییدرصد از تغ 2/15

 يهـا  نهیشید، اما با توجه به آنچه که در بخش پیدر نوجوانان مشاهده نگرد يدواریو ام یبا همدل یاسالم

ـ آمـده در ا  دسـت  به يها رابطه: تتوان گف ید، ممآ ينظر و  سیفرانسـ قـات،  یج تحقین پـژوهش، بـا نتـا   ی

و  مارکسـتروم ) و 2004( تیاسـم )، 1995( ولـز و  ماتون)، 1985و همکاران ( واتسون)، 1987( رسونیپ

 لـز یماند، همسو و با پژوهش  پرداخته یت با همدلیرابطۀ مذهب و معنو یکه به بررس، )2010همکاران (

 :تـوان گفـت   یم  نچنیباشد. هم یافت، ناهمسو مین یت با همدلین مذهب و معنویب يا رابطهکه ، )2013(

 یقهرمـان با مطالعـات   ،یک سطح کلی، در يدواریبا ام یاسالم ینۀ رابطۀ سبک زندگیپژوهش در زماین 

و همکـاران   میجـ )، 2000( یهـال یکزنت میسـ و  گمنیسـل )، 1391( یسلمانو  انیمیمق)، 1391( ينادو 

  باشد. ی) همخوان م2011( بورت) و 2004( هرثو  یبوکل)، 2006(

 یجـه، سـبک زنـدگ   یتـرین کـارکرد دیـن و در نت    توان گفت: اولـین و مهـم   یج مین نتاین اییدر تب

)، 1972( فرانکـل )، 1954( آلپـورت شناسان، مانند  روان یبه زندگی است. برخ» یبخش معنی«، یاسالم



  ۱۴۳ در نوجوانان يدواريو ام يبا همدل ياسالم يرابطة سبک زندگ يبررس

 یشـناخت  روان يهـا  ن عامل مؤثر بـر کـنش  یتر را به عنوان مهم یدگ)، وجود معنا در زن1962( مازلوو 

 ي، عنصـر یدهـد کـه وجـود معنـا در زنـدگ      نشان مـی  يمتعدد يها پژوهش يها افتهیدانند.  یمثبت م

ت، یاز شخصـ  یوار بـا ابعـاد گونـاگون    بوده و بـه صـورت نظـانم    یعاطف - یروان یستیدر بهز یاساس

و اخـتالالت   یمـذهب  يها تیها، مذهب و فعال با استرس يار، انطباق و سازگیو ذهن یسالمت جسم

  ).1387و جوکار،  يریارتباط دارد (نص يرفتار

، یفات مذهبیش، و انجام تشریای، همچون مراقبه، دعا و نیو اعمال مذهب يمعنو يها مقابله

 يبـرا  یجـاد چـارچوب  یق ایـ د در افـراد، از طر یـ و احسـاس ام  یزنـدگ  يمعنـا  يریگ در شکل

م یدارند (ج یاساس یرند، نقشیکه افراد با آن درگ یها و مسائل از پرسش ياریبه بس ییوگ پاسخ

دوارانـه  یتوان فرض کـرد تفکـر ام   ی) معقتدند: م2005( فلدمنو  دریاسنا). 2006و همکاران، 

د است و یتر از ام گسترده يا ، سازهیزندگ يباشد. معنادار یم یدر زندگ يمعنادار یامد اصلیپ

). 1387و جوکار،  يریمعنادار به حساب آورد (نص یاز زندگ يد را به عنوان عنصریامتوان  یم

ت، یکپارچه، رضایت یهو يشود، فرد دارا یت موجب می) معتقدند: معنو2003( شریفو  گومز

ـ   يها ، عشق، احترام، نگرشيشاد باشـد   یو هـدف و جهـت در زنـدگ    یمثبت، آرامـش درون

  ).1393و همکاران،  یعقوبی(

بـر   یمبتنـ  یشـناخت  يا ، به عنوان مجموعـه يدواریبا ام يمعنو یستیا بهزیت یرو، معنو نیا از

زه و یـ جـاد انگ یت بـا ا یـ رها، رابطـه دارد. معنو یاز منابع گوناگون و مسـ  یت، ناشیاحساس موفق

ـ  ين، وجود رابطۀ مثبت و قـو یکند. بنابرا ید فراهم میام يبرا یق و واال، منبعیعم يها هدف ن یب

ـ ، تـا حـد ز  ید به زندگیو ام یاسالم یدگسبک زن و قابـل انتظـار اسـت. چنانچـه      یمنطقـ  يادی

تـوان   یدر نظر گرفتـه شـود، مـ    یک قدرت متعالیاعتقاد و ارتباط با  يامدهایاز پ یکی يدواریام

 یاست، ارتبـاط  یبا آنچه خواست معبود تبارك و تعال يزة پرستش خداوند و سازگاریگفت: انگ

پرسـتش و سـالمت را    يهـا  ز در قرآن مؤمنان را که شاخصینه که خداوند نگو است. آن يادیبن

ه بـه قـدرت   یـ د و تکیـ ن، امی). همچن1391، يو ناد یکند (قهرمان یم یدوار معرفیدارا هستند، ام

ه ین تکین افراد با ایکند. ا یت میاو را حما يقو يرویدهد که ن ینان را مین اطمیکران، به فرد ایب

نـده  یو بـه آ  یجـه، بـه زنـدگ   یتـر اسـت. در نت   نانهیب تر و خوش نده مثبتیان از آو توکل، انتظارش

 يدوارین موجب امیان کرده، دی) ب2002( گمنیسلگونه که  ن، همانیدوارتر خواهند بود. بنابرایام

ـ یب شود و خـوش  یم ). باورهـا و  1393و همکـاران،   یبجسـتان  یمیدهـد (سـل   یش مـ یرا افـزا  ین

۱۴۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

ـ یب ع، خـوش یر وقـا یافراد از جمله تفس یشناخت يها ، بر مؤلفهيوو معن یمذهب يها نگرش ا یـ  ین

  ).1392دخت و همکاران،  نیگذارد (حس یر میو نوع تفکرات آنها تأث ینیبدب

نـۀ  یتوانـد زم  می  ،یاسالم یآید که سبک زندگ دست می ن بهین پژوهش چنیا يها افتهین از یهمچن

 يازهـا یانسان، ن یاساس يازهایاز ن ینظر اسالم، بخش مهمجاد کند. از یرا در نوجوانان ا یرشد همدل

ـ ی، یتین مؤلفۀ رفتـار حمـا  یاست که با اول یعاطف از اخـتالالت و   ياریارتبـاط دارد. بسـ   یهمـدل  یعن

شـه دارد.  یو کمبـود آن ر  یاز اساسـ یـ ن نیبه ا یتوجه ی، در بيو رفتار ی، خلقیتیشخص يها یینارسا

ـ  یفه و توجـه د ازمند محبت، عاطیها ن همۀ انسان پـرورش   يازمندنـد کـه بـرا   ین آنهـا ن یگراننـد. همچن

مند سـازند.   ش بهرهیگران را از عاطفه و توجه خویگران محبت کرده، دیدر خود، به د یکماالت انسان

 ییهـا  ت انسـان یـ مبذول داشته اسـت و ترب  یاز اساسین نیبه ا یجامع، توجه کاف ینیاسالم به عنوان د

جـاد  یق ایـ ش قـرار داده اسـت و از طر  یگران را وجهۀ همت خوید یعاطف يازهایحساس نسبت به ن

ـ بـرآوردن ا  يده است بـرا ی، کوشیعمل يز ارائۀ الگوهایب آنان و نیح به مسئله و ترغینگرش صح ن ی

ـ ن یاسـالم  يهـا  ). در آموزه1391، يان و احمدیمناسب را فراهم آورد (هرات ي، بسترهایاز اساسین ز ی

 پیـاپى  کـرم،  قاعـدة «نـد:  یفرما یم یمثال، امام عل ياز شده است. براین نیه اگانه بیمستقل و  یتوجه

ن ین بـاالتر ی). همچنـ 499، ص 1376،  واسـطى  (لیثى» داشتن برادران با یهمدل و است کردن احسان

بـا بـرادران    ین احسـان، همـدل  ینوعان دانسته است: بهتر هم ياری، تعاون و همیها را در همدل احسان

  ).194ق، ص 1410، يآمد یمی(تماست  یمانیا

، و اعتقـاد بـه مرکـز    یاجتمـاع  یت عـدالت در زنـدگ  یـ واحد، قـانون واحـد، رعا   ینیب جهان

 یاتحاد و انسجام اسالم یدتیعق يها شهی، رامبریم همه در برابر خدا و پیواحد و تسل یفرمانده

ن امور برخوردار یاز اکه  يا آورد. هر جامعه ید میرا پد ینیوحدت د یین ساختار اجرایو همچن

و  یمند است. اسـالم بـا رد قـاطع تعصـبات قـوم      بهره ین عوامل اتحاد و همدلیتر باشد، از مهم

کـرده اسـت.    یگر معرفـ یکـد یها، همۀ مؤمنـان را بـرادر    انسان یو با توجه به کرامت ذات ينژاد

الً روح ش گذاشـته اسـت. اصـو   یرا بـه نمـا   یاجتمـاع  ین جلـوة همبسـتگ  یب، واالتـر یترت نیبد

د یـ حـول محـور توح   یاتحاد و همدل ياست که همگان را به سو يا به گونه یاسالم يها آموزه

). بـراي  163، ص 1392د شده است (فاضل قانع، ین مسئله تأکیبر ا ياریات بسیخواند. در آ یم

 يهـا  دل بـه دسـت آوردن   يبـرا  زکات را مصرف مصرف يها از راه یکی، خداوند متعال  نمونه

  ).60ان داشته است (توبه: یبا آنها ب ياریو هم یان و مخالفان، و همدلمسلمان



  ۱۴۵ در نوجوانان يدواريو ام يبا همدل ياسالم يرابطة سبک زندگ يبررس

م یشناسان و مشـاوران از مفـاه   استفادة روان يبرا ینۀ مناسبیتواند زم ین پژوهش، میا يها افتهی

افـراد را   ید به زندگیو ام ین همدلییو کاربرد آن در تب یاسالم یج و سبک زندگیز ترویو ن يمعنو

ـ توان سـطح ام  ی، مینیت اعتقادات دیو تقو یاسالم یسبک زندگ ين، با ارتقاینابرافراهم آورد. ب د ی

  ش داد.یرا در نوجوانان افزا یو همدل

رو، روابط به دسـت   است. ازاین ین مطالعه، استفاده از روش همبستگیت این محدودیتر مهم

باشد  ییرهایر متغیاز سا ین روابط ناشید ایفرض کرد. شا یتوان به عنوان روابط عل یآمده را نم

 يهـا  نامـه  گر، استفاده از ابزار پرسشیت دین مطالعه به آنها پرداخته نشده است. محدودیکه در ا

گران تصـور  یکنند که د يآور را جمع ییها ن ابزارها، ممکن است پاسخیاست. ا یده خودگزارش

باشـند و مسـئوالنه بـه     نداشته یکاف ينگر شتنید درست باشد. افراد ممکن است خویکنند با یم

، که بـر  یو فرهنگ ی، اجتماعير عوامل فردیبه سا ین پژوهش، توجهیها پاسخ ندهند. در ا هیگو

آمـوزان   ق، محدود به دانشین نمونۀ تحقیگذارند، نشده است. همچن یر میتأث يدواریو ام یهمدل

ت در یود نقـش جنسـ  شـ  یشـنهاد مـ  یباشد. پ یها م افتهیم یاط در تعمیپسر است که الزمۀ آن احت

  رد.یقرار گ یمورد بررس يمطالعات بعد

۱۴۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

  منابع

  صالح، قم، هجرت. یح صبحیق، تصح1414، البالغه نهج

ـ ر پژوهش و برنامـه ، »انیدانشجو یلیت تحصید با موفقیرابطۀ ام یبررس«، 1390ن و همکاران، ی، نسریمیابراه در  يزی

  .16- 1، ص 60، ش یآموزش عال

ـ مـردم شـهر    یبـا سـالمت اجتمـاع    یاسالم یرابطۀ سبک زندگ یبررس«، 1393کاران، رضا و همیدعلی، سیافشان ، »زدی

  .103- 83، ص 14ش ، سال هشتم، یشناس مطالعات اسالم و روان

ـ نفـس و ام  بـا عـزت   یدلبسـتگ  يهـا  رابطۀ سبک«، 1393طامه، احمد و همکاران،  يزدیا ، »يان پرسـتار ید در دانشـجو ی

  .25- 16، ص 1، سال ششم، ش ابلز ینامۀ دانشگاه علوم پزشک فصل

  االسالمی. ، قم، دارالکتابغررالحکم و دررالکلم،  ق1410، عبدالواحد، يآمد یمیتم

، »ییت زناشـو یو رضا یت زندگیفیبا ک يمعنو یستیو بهز يرابطۀ هوش معنو«، 1392دخت، آرزو و همکاران،  نیحس

  .74- 57، ص 2، سال ششم، ش نیو د یشناس روان

  ث.ی، نزهۀ الناظر و تنبیه الخاطر، قم، دارالحد1383داهللا حسین بن محمد بن حسن بن نصر، ، ابوعبیحلوان

فصـلنامۀ  ، »يو پرسـتار  یان پزشـک یدر دانشجو یرابطۀ عفو با همدل«، 1391، ين منصوریخدابخش، محمدرضا و پرو

  .55- 45، ص 2، دورة هیجدهم، ش گناباد یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

بـا اضـطراب سـالمت در زنـان      يدواریـ و ام یمـذهب  يریگ ارتباط جهت«، 1393ن و همکاران، ی، حسیبجستان یمیسل

 .24- 17، ص 1، دورة نهم، ش يپژوهش پرستار، »تهران ینیمارستان امام خمیپرستار ب

، یاجتمـاع  یگمعرفت فرهن، »مانیسطح ا یابیارز يبرا یبه عنوان شاخص یسبک زندگ«، 1391ن، ی، احمدحسیفیشر

  .62- 49، ص 3سال سوم، ش 

 يهـا  پـژوهش ، »ان قـرآن یـ مرب يبا سالمت معنو یمذهب يریگ و جهت ید، شادکامیرابطۀ ام«، 1393، جمال، يعاشور

  .102- 91، ص 1، سال پنجم، ش میقرآن کر يا رشته انیم

زنـان بـدون    ید بـه زنـدگ  یـ امش یدر افـزا  ينگر آموزش مثبت یاثربخش یبررس«، 1389، یهیفق ینق ی، ندا و عليعباد

  .74- 61، ص 2، سال سوم، ش نیو د یشناس روان، »د بر قرآنیهمسر شهر اهواز؛ با تأک

 يهـا  تازه ،»یهمـدل  ینیب شیپ در ییاجرا يکارکردها و ذهن يتئور نقش یبررس« ،1392 همکاران، و مهناز ،ياکبر یعل

  .10- 1ص  ،2 ش پانزدهم، سال ،یشناخت علوم

 يمای، قـم، صـدا و سـ   )يا کـرد رسـانه  ی(با رو یاسالم يها بر اساس آموزه یسبک زندگ، 1392د، یفاضل قانع، حم

  .یاسالم يها ران، مرکز پژوهشیا یاسالم يجمهور

ـ یات تعلینامۀ ادب پژوهش، »يزیـ در اشعار صائب تبر یاتحاد و همدل«، 1391، ين و آرزو جوادی، حسیهیفق ، سـال  یم

  .121- 156، ص 15چهارم، ش 

  .42- 27، ص 185ست و دوم، ش ی، سال بمعرفت ،»یبر سبک زندگ يدرآمد«، 1392، یمجتب، یضیف

ـ با سالمت روان و ام يمعنو - یمذهب يها ن مؤلفهیرابطۀ ب«، 1391، يناد ین و محمدعلی، نسریقهرمان نـده در  ید بـه آ ی
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