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  و يبا خود مهارگر ياسالم يسبک زندگ ةرابط

 ان و طالبين دانشجويدر ب يتيشخص يهايژگيو

  / امام خمينيو پژوهشي شناسي عمومي مؤسسة آموزشي رواندانشجوي كارشناسي ارشد محمدسعيد نصر اصفهاني 
 snasr1907@gmail.com 

 شناسي باليني دانشگاه عالمه طباطبائيكارشناسي ارشد روانمحمدمهدي يوسفي / 
  شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدكتراي تخصصي روانبين صالحي / م

 شناسي اسالمي مؤسسة عالي اخالق تربيتكارشناس ارشد روانامين رحمتي / 
 51/10/1931 پذيرش: -11/11/1931 دريافت:

 دهيچک

اسالت  رو   يتيشخصال يهالايژگيو و يبالا خودماالارگر ياسالالم يرابطه سبک زندگتعيين ميزان پژوهش،  نيهدف ا
و  گ الدبر  يت پالن  عالام ي، شخصاليخودماالارگر يهانامهاست و در آن از پرسالش ياز نوع همبستگ يفيق، توصيتحق

آمالاري دانشالجويان مؤسساله كننده از جامعاله شالركت 989استفاده شد  گروه نمونه تحقيق، شامل  ياسالم يسبک زندگ
 يهالاق، توسال  رو يتحق يهااز مدارس حوزه ع ميه قم انتخاب شدند  داده يدانش و طالب تعدادآموز  عالي شااب

هاي تحقيالق نشالان داد كاله افتالهيل قرار گرفت  يه و تح يانس، مورد تجزيل واريپيرسون و تح  يب همبستگيضر يآمار
رابطاله مببالت و  - ياليگراآزمالون برونبجالز خرده - يتيشخص يهايژگيو و ير، با خودماارگياسالم ين سبک زندگيب

ب، بالا يالن ترتيتفاوت معنادار هستند  به ا يدارا ياسالم يان در سبک زندگيمعنادار وجود دارد  همچنين طالب و دانشجو
ش يز افالزايال( نياليگرا)بجالز بالرون يتيشخصال يهايژگيو و ي، نمرات خودماارگرياسالم يش نمره در سبک زندگيافزا

 افت يخواهد 

  يتيشخص يهايژگي، وي، خودماارگرياسالم يسبک زندگ :هادواژهيکل
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 مقدمه

هاي روزانه دارد  از منظالر پژوهشالگران، بر چالش يقير عمياست كه شناخت آن تأث ي، مفاوم«خودماارگري»

خاسالته از شکسالت در ، كه بسالياري از شالاروندان امالروزي را متالأثر نمالوده، بريو اجتماع يمشکالت شخص

اي كه خودماارگري نامناسب و ناقص، با مشکالت رفتاري و ماارتکاناله از جم اله خودماارگري است  به گونه

، بالارداري ياي جنسالها، رفتالار تکانالهنالهيت و خشالونت، افالراد در هزيمصرف مواد و الکل، جناپرخوري، سوء

ن يالباله ا يرو، خودماالارگرازايالن .(9، ص 1931ر، هناليعيات مرتب  بوده است )رفيناخواسته، و استعمال دخان

مقاومت  ييعبارت است از: توانا يت اعمال خود را در دست دارد  خودماارگريمعناست كه فرد كنترل و مسئول

در  يو اساسال يک عنصر اص يت دارد و هم يار اهميبس يريادگي ي، هم برا«يميخودتنظ»ها  در برابر وسوسه

منجالر شالود  يزيآمال، به عواقب فاجعالهيدر كنترل ام يو ناتوان يفکرين است باست  ممک يت اجتماعيموفق

ت ياز عوامل مام موفق يکيدهند كه يهاي بسياري نشان مگر، پژوهشي(  از سوي د41، ص 1935، ي)گنج

، خودماارگري است  پژوهشگران بر رابطة مببالت و معنالادار خودماالارگري بالا يهاي گوناگون زندگدر عرصه

و  كوالانالد )مالکد كردهيالتأك ي يف و عم کرد تحصيشرفت در تکاليفردي، پني، رواب  بيشناختري روانسازگا

 ( 5113، (McCullough & Brian) انيبرا

داننالد و ماالار ياند و خود را حاكم بر سرنوشالت خالود مي، معتقد به خودمختاريدرون يمسند ماارگر يافراد دارا

، در يمببالت زنالدگ يدادهايالن باورند كاله روين افراد بر اي(  ا1948، يد )ر ك: فراهانپندارنيرا از درون خود م يزندگ

انسالان،  يزنالدگ در خودماالارگري تيالد  اهميالآيخود آنان به دست م يريگيق و كوشش و پيدق يزيرجة برنامهينت

 ارگريخودماال چراكاله كننالد  يبررسال را ش خودماالارگرييافزا ياختصاص عوامل پژوهشگران كه است شده موجب

 ( 5114و همکاران،  (baumeister) ستريشرفت دارد )باميش و پيت افزاي، قاب يدر بزرگسال يحت

 يتيشخصال يهايژگيسالم دارد  و يبر سبک زندگ يمبتن ينافذ با رفتارها ياز رابطهيت نيگر، شخصيد ياز سو

سالالم  يسالم، مرتب  با سبک زنالدگ يهارفتار ينيبشي، باوجدان بودن و خصومت، عموماً قادر به پيآزردگر روانينظ

ف كالرد  يالگران دارد، تعريبر د يكه و يريتأث يتوان بر مبنايت فرد را مي(  شخص1939و همکاران،  ييرزاياست )م

 يهالايژگي، باله و«تيشخصال»ن ما در كاربرد خالود از واهه يرسد  همچنينکه فرد مورد نظر چگونه به نظر ميا يعني

 سالت، ب کالهيعينالي ن و ساده ، مفاومي«شخصيت(  »11، ص 1931، (schultz) شولتز و شولتزم )يكنيدار اشاره ميپا

سالازد  دشالوار مي را آن است، تعريف سازه يک شخصيت كه حقيقت اين است  سازه اصطالح به يا مفاومي انتزاعي

 سالازگارانه تارهالايگوناگون زندگي، رف هايموقعيت در افراد تا شوندمي موجب شخصيتي خاص هاييويژگ از برخي

 ( 1931دهند )سروقد و همکاران،  نشان خود از متعادل و

ه و رو  مشالخص يالرو يپرداخالت  و« يسبک زندگ»به مسئ ه  يشناسخ روانيبود كه در تار ين كسي، اولآدلر
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، تيالت، فرديماننالد خالود، شخصال ير گونالاگونين مفاوم را بالا تعالابيد  او اينام« يسبک زندگ»خود را  يفرد در زندگ

 & warren) يو مالاالچ مواجاه با مشکالت به كار برده اسالت )وارن يهاوهيخالق فرد و ش يهاتيدهنده فعالشکل

Malachy) ،5110 مصرف، مالد و پوشالش ي، سرگرميرواب  اجتماع ين مفاوم شامل الگوهاي، ايطورك (  به1، ص ،

كنالد )اوانالس و يم ييعضو آن است را بازنمالا كه يفرد و گروه ينيبها و جاانها، ارز شامل نگر  يشود  حتمي

 ( 4، ص 5114، (evanse & Jackson) جکسون

 يو كاله دهديم شکل فرد در را يتي، هويطورك و به افکار ها،كنش هنجارها، الگوها، ،يزندگ سبک هر انتخاب

گسالتر   ريالنظ آن، حوالتت و هاشناسه و مدرن يايسازد  دنيم زيمتما دارند، يگريد يزندگ سبک كه يافراد از را

 و عناصالر نيالا باله فالراوان يدسترسال ها،خانواده در يفرهنگ هيسرما شيافزا ،يارتباط و يافناورانه ليوسا شرفتيپ و

 ييهالاتيهو باله دادن شکل آن، تبع به و مخت ف يزندگ يهاسبک به دادن شکل در روند، نيا به ژه جوانانيو توجه

 ايالمالدرن،  يايالدن محصالول ،يزنالدگ يهاسالبک در تنوع رايز دارد  يکار ناشدنر انيتأث ،يزندگ سبک آن با متناسب

 ( 1935و همکاران،  ينگانيدارد )با قرار تهيمدرن نفوذ و ريتأث تحت است كه ياجامعه

رمجموعاله يز يهاوجود دارد كه رابطة مؤلفاله ياديز يها، پژوهش«يسبک زندگ»مفاوم  يبا توجه به گستردگ

(، رابطه بالين ارضالاي نيازهالاي 1931و همکاران ) يماردهد  يقرار م يمورد بررس يدماارگررا با خو يسبک زندگ

هاي سالالمت روان، بالا شناختي، خودشناسي انسجامي، هوشياري، شفقت خود، خودماارگري و شالاخصبنيادين روان

و  يمالذهب يريالگز رابطالة جاالتيال( ن1983) يبزرگجالانو  هنالريعيرفانالد  كرده يعم کرد شغ ي مع مالان را بررسال

گيالري مالذهبي و عامالل اخالالق بالا بالين عامالل جاالتكاله  ه شالدنشالان داد، و ن بالردهيبالر ذرهيرا ز يخودماارگر

افالراد بالا خودماالارگري بالاال، در مقايساله بالا افالراد داراي كاله يطور، بالهرابطه معنالاداري وجالود دارد، خودماارگري

و همکالاران  ميصري يمحمد  پژوهش دهندنشان ميگيري مذهبي را سطوح باالتري از جات، خودماارگري پايين

 يضالداجتماع يو رفتارهالا ي  مدرسه را در سالمت روانين و محيت رابطه با والديفي، كي(، نقش خودماارگر1931)

پژوهش نشان داد كه بين خودماارگري، كيفيت رابطاله بالا والالدين و اين نتاي   قرار داده است  ينوجوانان مورد بررس

 .رابطه منفي معنادار وجود دارد، رفتارهاي ضداجتماعي و عدم سالمت رواني فضاي مدرسه با

 يناليبشيو همکالاران، باله پ يكالافمورد توجه بوده است  از جم ه  يو ع وم اجتماع يشناسدر روان يسبک زندگ

ت ان همت گماشالته اساليب تولد و حجم خانواده در دانشجوي، بر اساس ترتيتيشخص يو پن  رگه اص  يسبک زندگ

 يهالايژگيو يرا بالر اسالاس برخال يو همکالاران، توانسالته اسالت سالبک زنالدگ ياليرزايم(  1935و همکاران،  ي)كاف

 يها در حوزة رفتارهالا، عمدتاً پژوهشي(  در مورد سبک زندگ1939و همکاران،  ييرزايد )مينما ينيبشيپ يتيشخص

 ( 5119، (dinovi) ينووياند )دودهدن و    متمركز بيگار كشي، سيه، چاقياز جم ه تغذ يمربود به سالمت

بالا  يرغم انجام برخي مطالعات در اين ق مالرو، پژوهشالي كاله باله بررسالي رابطاله سالبک زنالدگدر مجموع، ع ي
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هاي شخصيتي بپردازد، يافت نشد  بنالابراين، هالدف ايالن پالژوهش، شناسالايي رابطاله سالبک و ويژگي يخودماارگر

 زير است: يهاهياست و درصدد بررسي فرض يتيشخص يهايژگيو و يبا خودماارگر ياسالم يزندگ

 وجود دارد  يهاي شخصيتي، رابطه معنادارو ويژگي ي، خودماارگرياسالم ين سبک زندگي  ب1

 وجود دارد  يان و طالب تفاوت معناداريدانشجو ياسالم ين سبک زندگي  ب5

 روش پژوهش

 ير سالبک زنالدگيالن ساله متغيب يهمبستگ يبررسو به رو  تحقيق در اين مطالعه توصيفي از نوع همبستگي بوده 

 111در دسالترس،  يريگن پژوهش، بر اساس نمونالهيپردازد  در ايم يتيشخص يهايژگيو و ي، خودماارگرياسالم

ف يالدانش، در طشااب يمؤسسه آموز  عال يپسر دانشجو 115دختر و  113ع شد و بر اساس آن، ينامه توزپرسش

سالال، مالورد  90تا  11 يف سنيه قم، در طيط به پسر حوزه ع م 09و  الزهراجامعةط به دختر  33و  91تا  18 يسن

 989ل كنالار گذاشالته شالد  در مجمالوع، يالل نالاقص بالودن از تح يالز باله دليالنامه نپرسالش 14قرار گرفتند   يبررس

 SPSSافالزار م ه نريها باله وسالن دادهيل ايه و تح يتجز يل قرار گرفتند  براين پژوهش مورد تح يكننده، در اشركت

 انس استفاده شد يل واريرسون و تح يپ يب همبستگي، از ضر51

و همکاران )فرم كوتاه( استفاده شالده اسالت   يتانجن ياس خودماارگري، از مقيزان خودماارگريسنجش م يبرا

 يمفاوم خودماالارگر يه شده است  محور اص يتا 5111و همکاران در سال  (Tangney) يتانجناس، توس  ين مقيا

الت ير آناا باله عالالوه متوقالف نمالودن تمالاييا تغي، يدرون يهابه پاسخ يياعتنايشخص در ب يي، توانايتانجناز نظر 

نامه، بالر پرسالش يالياعتبالار و روا يز از عمل نمودن طبق آنااست  بررساليها( و پرهنامط وب )همچون تکانه يرفتار

باله دسالت  83/1كرونباخ هر دو مطالعاله،  يب آلفايكه ضرده ياجرا گرد يان دورة كارشناسيدو گروه از دانشجو يرو

باله دسالت  85/1نامه مذكور در اين پژوهش پرسش يب آلفاين، ضري(  همچن5111و همکاران،  يآمده است )تانجن

 تالوانمنمي گالاهي»ن قرارند: يعنوان نمونه از انامه، بهن پرسشيه از ايقابل قبول آن است  دو گو ييايآمد كه بيانگر پا

 « كنممي مقاومت خوب ها،وسوسه برابر در»و « بگيرم است، اشتباه دانممي حتي كه كاري انجام از را خودم ويج 

هاي الم  الي گويالهنسخه كوتالاه خزاناله بين يتيشخص يهايژگينامه و، پرسشيتيشخص يهايژگيسنجش و يبرا

اي مقيالاس پالن  عامالل گوياله ستيكوتاه و بمورد استفاده قرار گرفته است  اين مقياس، نسخة  -يپن  عام  -شخصيت

، با چاالار گوياله سالنجيده گ دبر گانه هاي پن ( است  در اين مقياس، هر يک از عامل1333) گ دبر ت يبزر  شخص

(  يريپذشناسي، ثبات هيجاني، و گشودگي به تجربه )تجربهگرايي، توافق، وظيفهشوند  اين پن  عامل عبارتند از: برونمي

حکايت از پايائي بازآزمائي، واگرا، و همگرا و اعتبار سازه اين مقياس داشالته اسالت كاله قابالل مقايساله بالا سالاير  هابررسي

(  نسخه فارسي مقياس نيز داراي روايي و پايالايي 5110، و همکاران، (Dunnellon) هاي پن  عام ي است )دونالنمقياس

 به دست آمده است  43/1، توس  محقق كرونباخ يب آلفاي(  ضر5115و  1983بخشي است )آقابابائي، رضايت



  661 ان و طالبين دانشجويدر ب يتيشخص يهايژگيوو  يبا خود مهارگر ياسالم يرابطه سبک زندگ

استفاده شالده  يانيكاوساخته شده توس   ياسالم ي، از فرم كوتاه آزمون سبک زندگيسنجش سبک زندگ يبرا

، خالانواده، سالالمت، ي، باورها، اخالق، مالالي، عباديمؤلفه است: اجتماع 11 يو دارادارد سؤال  40ن آزمون، ياست  ا

 يبالا آلفالا ييايالپا ي، داراياسالالم ياست  فرم كوتاه آزمون سبک زنالدگ يشناسو زمان يتيامن -يتفکر و ع م، دفاع

د قالرار ييالمالورد تأ 81/1كرونبالاخ  يبا آلفالا يياي(  در اين مطالعه، پا911، ص 1931، يانياست )كاو 480/1كرونباخ 

و « كنميمال كسالالت احسالاس ا،خالد عبالادت از»گالردد: ينامه ذكالر من پرسالشيه از ايعنوان نمونه، دو گوگرفت  به

 « دارم انعطاف ديگران زورگويي به نسبت»

 پژوهش هايافتهي

رسون، يپ يهمبستگ يآمار يهاق، توس  رو يند تحقيبه دست آمده از فرا يهاپژوهش، داده يهاهيفرض يبراي بررس

( و %11نفر زن ) 519كنندگان، ركتان شيل قرار گرفت  از ميه و تح يون گام به گام، مورد تجزيانس و رگرسيل واريتح 

در  يدهند  بازه سالنيل مي( را مجردها تشک%41نفر ) 531( را افراد متأهل و %51نفر ) 39( بودند كه %11نفر مرد ) 141

ان يشتر از دانشجويف طالب بيدر ط ين مورد، پراكندگيبود كه در ا 1/55ن يانگيسال با م 90تا  11ن يكنندگان، بشركت

 ت متوس  و خوب برخوردار بودند ي( از وضع%1/89ها )كنندهت شركتيشت، اكبريت معيل( بود  از نظر وضعسا 18-91)

 پژوهش يرهايمتغ يفيتوص يها. آماره1جدول 

 بيشينه کمينه انحراف استاندارد ميانگين تحصيالت متغير

 خودماارگري

 11 51 11/1 11 /81 حوزوي

 11 51 8/1 00/11 دانشگاهي

 11 51 01/1 45/11 كل

 سبک زندگي اسالمي

 114 919 80/91 51/150 حوزوي

 195 910 53/90 1/119 دانشگاهي

 195 910 59/90 19/119 كل

 ييگرابرون

 51 1 11/9 18/15 حوزوي

 51 1 13/9 15/15 دانشگاهي

 51 1 11/9 11/15 كل

 توافق

 51 4 18/5 83/11 حوزوي

 51 8 11/5 10/11 دانشگاهي

 51 4 11/5 41/11 كل

 يريپذتيمسئول

 51 8 01/5 34/11 حوزوي

 51 0 43/5 53/11 دانشگاهي

 51 0 41/5 18/11 كل

 يجانيثبات ه

 51 1 45/5 09/15 حوزوي

 51 1 41/5 99/15 دانشگاهي

 51 1 49/5 10/15 كل

 به تجربه يگشودگ

 51 8 98/5 85/11 حوزوي

 51 8 01/5 08/11 دانشگاهي

 51 8 11/5 41/11 كل
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بالوده اسالت   45/11 ين نمالره خودماالارگريانگيالو م 19/119 ياسالالم ين كل نمره سالبک زنالدگيانگين ميهمچن

 ياديالگر بوده و تفالاوت زيکدي( نزديک به 81/11( و ط به )00/11ف دانشجو )ي، در دو طين نمره خودماارگريانگيم

ن يال( اسالت  بالا ا51/150ه )يال( كمتر از طالب حوزه ع م1/119)ان يدر دانشجو ياسالم يندارند  اما نمره سبک زندگ

( بالوده اسالت  53/90ان )ي(، كمتر از دانشجو80/91در طالب ) ياسالم يزان انحراف از استاندارد سبک زندگيحال، م

 موجود است  1پژوهش در جدول  يرهاي، مربود به متغيفيتوص يهار دادهيسا

 يتيشخص يهايژگيو و يبا خودمهارگر ياسالم ين سبک زندگيب يب همبستگي. ضرا2جدول 

 رهايمتغ ياسالم يسبک زندگ

 يخودماارگر **199/1

 ييگرابرون 111/1

 يتيشخص يها يژگيو

 توافق **914/1

 يريپذتيمسئول **915/1

 يجانيثبات ه **511/1

 به تجربه يگشودگ **518/1

11/1>P ** 

 يسالبک زنالدگ يعنالير پژوهش، ين دو متغيرسون بيپ يهمبستگ بيشود، ضريمشاهده م 5چنانچه در جدول 

 يب همبسالتگي  ضالرين، نتالايمعنادار اسالت  همچنال 11/1 يو در سطح آلفا 199/1، يو خودماارگر ياسالم

توافالق  يتيشخصال يهالايژگيرابطه مببت و معنالادار بالا و ي، داراياسالم يرسون نشان داد كه سبک زندگيپ

(914/1r=مسئول ،)يريپذتي (915/1r=ثبات ه ،)يجاني (511/1r=و گشودگ )ي ( 518/1به تجربهr= در سطح )

، ثبالات يريپذتي، توافالق، مسالئولي، خودماالارگريش نمره سبک زندگيب، با افزاين ترتيبود  به ا 11/1 يآلفا

ه اول در همالة مالوارد، بجالز يمعناست كه فرضن بدانيكند  ايدا ميش پيز افزايبه تجربه ن يو گشودگ يجانيه

 د قرار گرفته است يي، مورد تأييگرابرون

 ان و طالبيدر دانشجو ياسالم ير سبک زندگيه متغيک سويانس يل واري. تحل3جدول 

 يسطح معنادار F ن مجذوراتيانگيم يدرجات آزاد مجموع مجذورات رييمنابع تغ

 1111/1 418/51 118/51009 5 110/13950 هان گروهيب

   191/1131 981 114/115901 هادرون گروه

    985 149/111031 مجموع

انس يالل واريالان و طالب(، از رو  تح يدر دانشجو ياسالم يه دوم )وجود تفاوت در سبک زندگيفرض يبررس يبرا

انس يالل واريالانجالام تح  يهالا، بالراانسيوار يدهد كه مفروضه همگني  آزمون لون نشان مياستفاده شده است  نتا

ان يال، در مياسالالم ين نمالرات سالبک زنالدگيانگيتفاوت م يدهنده معنادارانس، نشانيوار لي  تح يفراهم است  نتا

 ياسالالم ياس سبک زندگيدر مق ينمرات باالتر يمعنا كه طالب، به شکل معنادارنيان و طالب است  بديدانشجو

 ( 9اند )جدول كسب نموده



  663 ان و طالبين دانشجويدر ب يتيشخص يهايژگيوو  يبا خود مهارگر ياسالم يرابطه سبک زندگ

 يريگجهيبحث و نت

، يريپذتيتوافالق، مسالئول يتيشخصال يهالايژگي، وياسالالم يدگن سبک زنين پژوهش نشان داد كه بيا يهاافتهي

 يهالا ، همسالو بالا پژوهشين نتالاي( وجود دارد  ا>11/1Pبه تجربه رابطه مببت و معنادار ) يو گشودگ يجانيثبات ه

( اسالت  5110) نزيمالارتو  اوزر( و 5114و همکالاران ) رابرت(، 1939و همکاران ) ييرزايم(، 1935و همکاران ) يكاف

رات آن ييالر تغيانسان، س يات فرديشود و در تمام طول حيخاص محدود نم يت، به زمانيشخص يريگچه شکلاگر 

د  تعاالد يالرات نماييگوناگون را دستخو  تغ يهاتواند جنبهيستن، ميز يک سبک برايرفتن و اعمال يادامه دارد، پذ

ت نمالوده، و بالا يالرا در افالراد تقو يريپذتيولمسئ يژگي، وياسالم يدر سبک زندگ ينيت دستورات ديو التزام به رعا

و  يدارشالتنيدها، خويالدها و نبايالد  بايالكمالک نما يجانيه يستگيش پاي، به افزايو كاربرد يفکر يتوجه به محتوا

 رگذارند يتأث يجانيو ثبات ه يريپذتيمسئول يعني، يتيشخص يژگين دو ويژه در ايمقاب ه با وسواس، به و

وجالود دارد  رابطاله  يهمبسالتگ يو خودماالارگر ياسالالم ين سبک زندگيداد كه ب ن پژوهش نشانين ايهمچن

، باله يدارد و نقالش سالبک زنالدگ يدر زنالدگ يميت خالودتنظي، نشان از اهميو سبک زندگ ين خودماارگريمببت ب

ار ماالم و قابالل توجاله ي، بساليو خودماالارگر ين سبک زندگيبه دست آمده ب يانسان است  همبستگ يگستره زندگ

)ر ك:  يطاليت فالرد و عوامالل محيهر فرد، متأثر از دو عامل عمده است كه عبارتنالد از: شخصال يسبک زندگاست  

 ياجتمالاع -يتاليو ترب يکالير عوامالل هنتيت فرد، تحت تأثيشخص يريگن معنا كه شکلي(  به ا1931شولتز و شولتز، 

ن يالپردازند  اي  اطراف خود ميمح يص منحصر به فرد خود به دستکارين حال، افراد با خصايرد  در عيگيصورت م

ن اسالالم و يالگذارد  با توجاله باله كامالل و جالامع بالودن ديافراد تأثير م يبر سبک زندگ يها، به طرق مخت فيژگيو

 ي، سالبک زنالدگيسالالم و باله عبالارت يبراي داشتن سالبک زنالدگ ييهاهين به دستورات و توصيين آيت دادن اياهم

بالالقوه  يهالايژگيو ييگردد و شکوفايجانبه انسان مهمه يو اجتماع يفرد ين عنوان موجب رشد و تعالي، اياسالم

اسالالمي،  يبخشالد  سالبک زنالدگد مييالآرام، همراه با سالمت روان را نو يرا به دنبال دارد كه داشتن زندگ يو فطر

ان شالده ، موجب تقويت ايمالين نوع سبک زندگيكه ا مانيكمال و ا يسوق دادن انسان به سو ياست برا يچارچوب

مان را فراهم كالرد يرشد ا يهانهين، اگر بتوان زميتواند خودكنترلي فرد را افزون نمايد  بنابراو آن نيز به نوبه خود، مي

 ا شده است يما يخودكنترل يبرا يبستر مناسب -آيدبه دست مي ياسالم يكه در پرتو سبک زندگ -

 يها به ديگر جوامع آمالاري، بايسالتافتهيم ينابراين، براي تعمبود  ب ين پژوهش، جامعه آماريا يهاتياز جم ه محدود

شود چنين تحقيقي در ديگر جوامع آماري، با حجم گروه نمونه بيشالتري انجالام ت كرد و پيشنااد مييجانب احتياد را رعا

، اهتمالام يجمعال يهازان و رسالانهيران امالور خالانواده، برنامالهيالشالود متولهاي تحقيق، پيشنااد ميگيرد  بر اساس يافته

 يش خودماالارگريبراي افالزا ينين دستورات دييو تب ياسالم يسبک زندگ يو نظر يبه مسئ ه آموز  كاربرد يشتريب

 ند يرا فراهم نما يافراد در طول زندگ يتيشخص يهايژگيپرور  باتر و يدر راستا ينيت ديو ترب
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