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 چکیده

مشکالت روحی ـ روانی جوامع در عصر حاضر موضوع تحقیقات فراوانی بوده های مذهبی در کاهش بررسی نقش آموزه

اند. در همین راستا این پژوهش به است، اما اندکی از این مطالعات سعی در بررسی رابطه مذهب و سالمت روانی داشته

است. پژوهش های آزاد کرج پرداخته بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی با سالمت روان دانشجویان زن دانشگاه

-49توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 

بودند که به پرسشنامه های سالمت روان و سبک زندگی اسالمی پاسخ دادند. داده های دریافتی توسط فرمول  3141

پیرسون و رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار داده شد. نتایج  های آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی

ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین سبک زندگی اسالمی و سالمت روان، رابطه منفی، ومعناداری 

که رشد و تقویت سبک زندگی اسالمی، باعث کاهش سطح اضطراب، افسردگی و شکایت جسمانی وجود دارد، به طوری

های درصد از واریانس سالمت روان توسط مولفه 99نین نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که شود. همچمی

 شود.سبک زندگی تبیین می

 واژگان کلیدی: سبک زندگی اسالمی، سالمت روان، دانشجویان
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 مقدمه

انسان، پرداختن به مسأله سالمت و در عصر حاضر به علت پیشرفت های فناوری و تأثیر مستقیم آن بر کیفیت زندگی 

ترین مسائل اساسی در هر ای یافته است و تأمین سالمتی افراد جامعه یکی از مهمعوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت ویژه

تر تواند با شناسایی دقیقگیرد، میگردد. مطالعات علمی وسیعی که در این زمینه صورت میکشوری محسوب می

زندگی و علل های مربوط به بیماری شناسی، کیفیت و سبکمتی و رفع ابهامات و پیچیدگیعوامل تهدیدکننده سال

 (.8002، 3های ارتقاء سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی باشد )نایدو و ویلزهای اجتماعی، راهگشای برنامهآسیب

 گذار باشد سالمت روان است، اغلبتواند بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر از جمله متغیرهای که می

 را آن روانی، شناسی آسیب ازطریق کنند، بررسی آن مثبت اثرات وسیلة به را روانی سالمت که آن جای به تحقیقات

 قراردهند، بررسی مورد را مثبت عملکرد که آن از بیشتر سالمت روان گیری اندازه برای ها تالش اکثر و کنند می ارزیابی

(. سالمت روانی بر اساس تعریف کاپالن سازگاری 8003، 8توجه داشته اند)اینگراسول و همکاران اضطراب و افسردگی به

-مداوم با شرایط متغیر و تالش برای تحقق اعتدال بین تقاضاهای درونی و الزامات محیط در حال تغییر می

وانی از پیشرفت و اعتالی فرد و (. عدم سالمت ر3122؛ قمری، محمد بیگی و صالحی، 3441باشد)کلدبرک و کاتر، 

باشد جلوگیری خواهد نمود و خود این امر باعث اختالل در همچنین توانایی انجام اعمال و وظایفی که بر عهده وی می

 1کیس و ریف (. (.3122؛ قمری و همکاران، 8003سالمت و پیشرفت جامعه و عواقب ناشی از آن خواهد شد)رشیدی، 

 که کنند می تعریف اجتماعی و فردی  زندگی مختلف ابعاد از فرد مثبت برداشت را ختیشنا روان سالمت (3441)

باشد. نتایج می پذیرش و زندگی در هدفمندی دیگران، با ارتباط مثبت شخصی، رشد محیط، بر تسلط خودکاری، شامل،

افراد بالغ را باورهای  روانیدرصد متغیرهای سالمت  00تا  80دهد که ( نشان می8033) 9مطالعات وایلدو چوزپه

 کنند.مذهبی تبیین می

 ایشیوه زندگی، سبکتواند بر سالمت روان افراد تأثیر گذار باشد سبک زندگی اسالمی است. یکی از متغیرهای که می

فرد است. ها، حاصل زندگی دوران کودکی گیرد. این شیوهخود را به وسیله آن پی می فرد اهداف که نسبتاً ثابت است

(. اولین بار آلفرد 8030، 1پذیر شخصیت افراد است )وارن و مالچیبه عبارت دیگر، سبک زندگی، بعد عینی و کمیت

شناسان سبک زندگی را مطرح کرد، سپس توسط پیروان او گسترش یافت. آنان سبک زندگی، آدلر از بین روان

، وظایف اصلی زندگی و تعامل آنها با یکدیگر را به های اصلی سبک زندگیگیری آن در دوران کودکی، نگرششکل

شناختی و فلسفی را مطرح تفصیل بحث کرده و آن را در قالب درخت سبک زندگی نشان داده، مفاهیم ارزشی و انسان

بوردیو سبک (. 8033پارچه به تصویر کشیدند )به نقل از کاترین و دومینیک، کرده و تمام زندگی را به صورت یک

داند از نظر او همه چیزهایی که انسان را احاطه کرده است مثل، مسکن، را نتیجه قابل رویتی از ابزار عادت میزندگی 

به نقل از  3442باشند)پالومتس، ها و غیره بخشی از زندگی او میها، سیگارها، عطرها، لباساسباب و اثاثیه، کتاب

 (.3124مجدی، صدرنبوی، بهروان و هوشمند، 
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عالوه بر تالش در  گر اسالم عزیز همه نیازهای انسان را برآورده می سازد و دانشوران حوزه و دانشگاه بایداز سوی دی

کارهای متراکم و با کیفیت انجام دهند تا نتایج  فقه و حقوق، در بحث اخالق اسالمی و عقل و سلوک عملی اسالم نیز

در معارف اسالمی، اصطالح عقل معاش در مفهوم جامع خود،  .دتعالیم نسلها قرار گیر این تالشها مبنای برنامه ریزی و

بدون پیشرفت  .زندگی است و در قرآن کریم نیز آیات فراوانی در این زمینه وجود دارد مترادف مفهوم سبک و فرهنگ

 اهداف این تمدن بزرگ محقق نخواهد ،«سبک و فرهنگ زندگی»در بخش حقیقی تمدن سازی نوین اسالمی یعنی 

فرهنگ سازی در جامعه و نقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی مهم بوده که این امر،  .(3143معظم انقالب،  )رهبر

(. ارائه الگوی سبک زندگی متناسب با آموزه های 3143از رهگذر آموزه های دینی و اسالمی امکان پذیر است )قربانی، 

ی را برطرف می کند. زندگی امروز جامعه ایرانی بیش اسالمی بسیاری از چالش های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصاد

از آنکه نشان دهنده هویت آن باشد، متاثر از فضاسازی های رسانه های غربی است که الگوی زندگی دنیای غرب را 

تبلیغ می کنند و این الگو، با توجه به سنخیت نداشتن با ساختار فرهنگ اسالمی ما، چالش هایی را به همراه دارد 

 (.3143ارتی، )وز

وجه تمایز تعریف فرهنگ از دیدگاه اسالم با دیدگاه غیراسالمی در این است که شیوه و سبک زندگی در فرهنگ 

اسالمی برگرفته از اندیشه توحیدی یعنی قرآن و نظام عملی اسالم مبتنی بر شریعت، سیره و سنت ائمه اطهار، می 

گی برگرفته از نظریه های اجتماعی و نظام عملی فرد در جامعه یعنی باشد اما در نگاه غیراسالمی؛ فرهنگ و سبک زند

قانون است. با توجه به الگوهای ارائه شده در دین اسالم هرچه فرد از نظر سبک زندگی به سبک زندگی اسالمی و ائمه 

قوق دیگران، کار اطهار و قرآن نزدیک تر باشد، فرد موفق تری در جامعه محسوب می شود و در رعایت تقوی، عدالت، ح

سبک زندگی توجه کنیم و مستقیم به  های زیرین(. اگر بدون آنکه به الیه3143و تالش پیشگام خواهد بود)پورحسن، 

بینی باشد و پس از آن، خود شویم.تحوالت باید در جهانو تفریطی می سراغ اصل آن برویم، دچار تفسیرهای افراط

 .کنددر سبک زندگی باز می راهش را

دهد  اعمال مذهبی در باال بردن سطح بهداشت روانی فرد، کاهش افسردگی، ، نشان می0پاتریک فاگانایج تحقیقات نت

به دست آوردن عزت نفس و خشنودی در روابط فردی و اجتماعی مؤثّر است. به نظر وی افزایش سطح سالمت روانی، 

های کشنده دارد یماری و کاهش ابتال به بیماریتأثیر بسزایی در زیاد شدن طول عمر شخص و امکان بهبودی از ب

و دریافت که در تمام  در زمینه سالمت روانی و اعتقادات مذهبی، شش مقاله را بررسی کرد 2(. گارتنر8030، 1)گرانچر

از ) به نقل  33و بلوم 30، مکنیلی4نونیمیکررابطه مثبتی وجود دارد   این مطالعات، بین اعتقادات مذهبی و سالمت روانی،

( در تحقیقی که با هدف بررسی رابطه دینداری و سالمت روانی نوجوانان سامان دادند، به 8038، 38پینگ و ماویانگ، 

این نتیجه رسیدند که دینداری در برابر اعمالی مانند سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، مصرف مواد افیونی، برقراری رابطه 
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( نشان داد که مذهب، 8030) 39و دی 31کند. همچنین  مطالعه مالتبیجنسی نامتعارف و...، از نوجوانان محافظت می

  دهد.سطح بهداشت روانی را افزایش می

اجتماعی صورت پذیرفته است  -تحقیقاتی که در ایران به بررسی رابطه اعتقاد به اصول مذهبی اسالم و بهداشت روانی

آموزان، رابطه مثبت و معناداری وجود اعی دانشدهد که میان نگرش مذهبی و سازگاری فردی و اجتمنیز نشان می

( همچنین در پژوهشی که با هدف تعیین رابطه وضعیت مذهبی و هوش 3114؛ خلیلی، 3114دارد. )سهرابیان، 

دانشگاهی صورت یافت، نتایج حاکی از آن است که میان وضعیت مذهبی و هوش آموزان پیشهیجانی در دانش

های وضعیت مذهبی و عمل مذهبی، نادار وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین مولفهای مثبت و معهیجانی، رابطه

( این نتایج بیانگر آن است که مذهب و عمل مذهبی 3121همبستگی بیشتری با هوش هیجانی وجود دارد. )رستمی، 

 نقشی اساسی در ثبات روانی و زندگی سالم اشخاص دارند.

جمله افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و شکایات جسمانی در میان دانشجویان ، در مجموعه شیوع اختالالت روانی از 

لزوم توجه مسئولین، برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام آموزشی را به حوزه اهداف و به کارگیری راهبردهای برای 

اید. زیرا وجود یا نمهای روانی یا اصالح و درمان آن ضروری میتغییر جهت گیری هدف، و کاهش اختالالت و آسیب

های اختالالت روانی، از یک سو عالوه بر نقص در میزان کارآمدی دانشجویان سبب بروز  رفتارهای ناسازگارنه و به نشانه

کارگیری راهبرد دفاعی غیر مؤثری است که افراد برای پرهیز از شکست، حفظ عزت نفس و ارزش شخصی از آن بهره 

افراد مسامحه کار ندارد. همچنین با توجه با تاثیر رفتارها و عقاید مذهبی، در زندگی جویند و پی آمد مفیدی برای می

های مثبت، توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرشزیارت و... می توکل به خداوند، عبادت،  رفتارهایی از قبیل

تن به منبعی واال، امیدواری به یاری زندگی، احساس تعلق داش موجب آرامش درونی فرد شوند. داشتن معنا و هدف در

هایی های اجتماعی و معنوی و...، همگی از جمله روشمندی از حمایتزای زندگی، بهرهدر شرایط مشکل خداوند

توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری را متحمل می هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آنها

الب پیشین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک زندگی اسالمی و سالمت روان شوند. با توجه به مط

 باشد.دانشجویان زن دانشگاه آزاد کرج می

 

 روش تحقیق

پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و چون هدف محقق، تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر سبک زندگی 

جامعه آماری این  انتخاب گردیده است.« همبستگی دو متغیری»ق اسالمی و سالمت روان بوده است، روش تحقی

دهند تشکیل می3141-49در سال تحصیلیدانشگاه رازی کرمانشاه پژوهش را دانشجویان مشغول به تحصیل 

(30100=N ، جهت تعیین تعداد نمونه آماری، با استفاده از دستور برآورد حجم نمونه جدول مورگان و مورجسی .)

های دانشگاه آزاد ای انتخاب شدند. بدین ترتیب که از دانشکدهای چند مرحلهبه روش نمونه گیری خوشهنفر  111

دوم  کالس به عنوان خوشه 9های اصلی و از هر دانشکده دانشکده به عنوان خوشه 1دانشکده(،  38اسالمی واحد کرج )

توان گفت از آنجایی که در انتخاب نمونه می شود. در موردنفر به صورت تصادفی انتخاب می 31و از هر کالس 
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 111( اما برای افزایش اعتبار بیرونی، 3140نفر پیشنهاد شده است )دالور،  10تحقیقات همبستگی حداقل حجم نمونه 

 آزمودنی انتخاب شد.

 -9و  81 -34گستره سنی  -1تمایل برای شرکت در پژوهش،  -8دانشجوی زن بودن، -3های ورود عبارتند از: مالک

تمایل برای شرکت  -3آمادگی روحی و روانی برای پاسخگویی به سئواالت را داشتن مالکهای خروج عبارتند از 

 نداشتن آمادگی روحی و روانی. -1جواب ندادن کامل به پرسشنامه ها و  -8نداشتن، 

 

 ابزار تحقیق

 : 31(I.L.S.Tفرم کوتاه آزمون سبک زندگی اسالمی )

گیرد. این آزمون به صورت مؤلفه را دربرمی 4باشد که سؤال می 10سبک زندگی اسالمی شامل فرم کوتاه آزمون 

سنجد که نمرات خام این افراد از پیوستاری است و خط برش ندارد و میزان تقیدات افراد را به سبک زندگی اسالمی می

باشد بیانگر میزان اسالمی بودن سبک در نوسان است که هر چقدر امتیاز افراد در این آزمون بیشتر  109تا  393

باشد. به دلیل پیوستاری بودن این آزمون و این که ما حق نداریم سبک زندگی برخی را اسالمی و برخی زندگی فرد می

به باال(، نمایانگر سبک زندگی اسالمی باال در نظر گرفته  912دیگر را غربی در نظر بگیریم، چارک چهارم این امتیازات )

گیرد عبارتند از: تر در بر میای را که این آزمون به صورت اختصاصینه مؤلفها سالمت روان افراد مقایسه گردید. شد و ب

گویه،  0همتی گویه، کم 0خواهی گویه، لذت 4گویه، نوع دوستی  30گویه، اجتماعی  4های روشنفکری منفی مؤلفه

  گویه. 0گویه ، گناهکاری  4 گویه، دنیاخواهی 33های درونی گویه، ویژگی 30عبادی 

و بـا آزمـون  12/0در این پژوهش ضریب روایی این آزمون از طریق ضریب همبستگی با مقیاس جهت گیـری مـذهبی 

دار است. همچنین ضریب پایایی این مقیـاس بـه روش  معنی P<03/0به دست آمد. که در سطح  04/0باورهای دینی 

، نـوع 11/0، اجتماعی 19/0روشنفکری منفی و به ترتیب برای خرده مقیاس  22/0ها آلفای کرونباخ برای کل آزمودنی

، گناهکـاری 03/0، دنیاخواهی 11/0های درونی ، ویژگی02/0، عبادی 00/0همتی ، کم94/0خواهی ، لذت00/0دوستی 

یژگـی روانسـنجی دهند کـه ایـن پرسشـنامه از وها نشان میبدست آمد. بنابراین یافته 13/0و برای کل مقیاس  18/0

 مطلوبی برخوردار است.

 (:GHQ-28)مقیاس سالمت عمومی گلد برگ

(، پرسشنامه سالمت عمومی را برای سرند اختالالت روانی غیر سایکوتیک در مراکز درمانی و جامعه 3418گلدبرگ)

سخ های خود را سؤال است که آزمودنی باید پا 00طراحی و تدوین نموده است. فرم اصلی این پرسشنامه مشتمل بر 

بین چهار درجه )خیر، کمی، زیاد و خیلی( و یا )بیشتر از همیشه، کمتر از همیشه و خیلی بیشتر از همیشه( مشخص 

، به نقل 3440ماده ای این مقیاس نیز تهیه شده است.) هندرسون  00و  99، 10، 80،82، 38کند. فرم های کوتاه تر 

( 3414سؤالی پرسشنامه سالمت عمومی که توسط )گلدبرگ و هیلیر،  82م (. در پژوهش حاضر از فر3120از اوتادی، 

معرفی شده است،استفاده گردید. هدف این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری روانی 

سشنامه ماده ای این پر 82نیست بلکه منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سالمت است. در واقع فرم 

دارای  این مزیت است که برای تمامی افراد جامعه طراحی شده است. پرسشنامه مذکور دارای چهار مقیاس می باشد 
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مقیاس نشانگان  -8، (A)مقیاس نشانگان جسمانی -3سؤال دارد. چهار مقیاس مذکور عبارتند از: 1که هر یک 

، ترجمه 3443) استوار،  (،D)مقیاس نشانگان افسردگی -9( C)مقیاس نارسا کنش وری اجتماعی  -1، (B)اضطرابی

(. با توجه به روش های مختلف نمره گذاری این پرسشنامه، در پژوهش حاضر از روش یا مدل 3111دادستان، 

ساده)لیکرت( جهت نمره گذاری استفاده خواهد شد . الزم به توضیح است که هر چه نمره آزمودنی باالتر باشد، از 

 GHQ(  از نظر ویژگی های روانسنجی، ثبات درونی 8009ایین تری برخوردار است. نورباال و همکاران)سالمت روان پ

را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ GHQ( همسانی درونی مقیاس های 3444را ذکر کرده اند. هومن)a =21/0با 

، عالیم افسردگی 14/0لکرد اجتماعی ، اختالل در عم21/0، عالیم اضطراب و بی خوابی 21/0برای عالیم جسمانی 

 بیان کرده است.  21/0و برای کل مقیاس که نشان دهنده سالمت عمومی است  43/0وخیم 

روش اجرا: بعد از تهیه فهرست اسامی دانشجویان و انتخاب آنها، ابتدا هدف تحقیق برای آنها بیان می شود و سپس 

د و از آنها خواسته می شود  نظر خود را با دقت بیان کنند. اطالعات آزمونهای پژوهش در اختیارآنها قرارداده می شو

آوری شود سپس داده های بدست آمده با استفاده از  ضریب بصورت گروهی و در محل تحصیل دانشجویان جمع

 همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

 هایافته

 نحراف استاندارد مولفه های سبک زندگی اسالمی در بین افراد نمونه: میانگین و ا 3جدول 

 M SD متغیر ها

سبک زندگی 

 اسالمی

03/910 81/38 

 10/9 90/90 گناهکاری

ویژگی های 

 درونی

20/21 01/2 

 01/8 01/84 نوع دوستی

 00/9 91/80 عبادی

 10/1 12/91 دنیاخواهی

روشن فکری 

 منفی

09/11 01/0 

 38/1 81/00 اجتماعی

 40/1 14/93 کم همتی

 81/8 11/81 لذت خواهی

 09/38 03/91 جمع کل

 13/3 30/1 مقیاس جسمانی

 88/3 20/9 اضطراب
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 09/8 41/2 عملکرد اجتماعی

 03/3 10/8 افسردگی

 91/1 93/83 کل

زندگی اسالمی در بین  مشاهده می گردد میانگین )و انحراف معیار( نمره کلی سبک 3همان طور که در جدول شماره 

( 91/1)و  93/83باشد همچنین میانگین )و انحراف معیار( نمره کلی سالمت روان ( می09/38)و  03/91افراد نمونه 

 باشد. می

 

 : ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه های سبک زندگی اسالمی و سالمت عمومی8جدول 

 سالمت عمومی متغیر ها

 (P  ≤ 03/0) 03/0 سبک زندگی اسالمی

 (P  ≤ 03/0) -19/0 گناهکاری

 (P  ≤ 03/0) 98/0 ویژگی های درونی

 (P  ≤ 03/0) 12/0 نوع دوستی

 (P  ≤ 03/0) 13/0 عبادی

 (P  ≤ 03/0) - 10/0 دنیاخواهی

 (P  ≤ 03/0) -91/0 روشن فکری منفی

 (P  ≤ 03/0) 00/0 اجتماعی

 (P  ≤ 03/0) -83/0 کم همتی

 (P  ≤ 03/0)  14/0 خواهیلذت 

 

بین سبک زندگی اسالمی و سالمت » مشاهده می گردد فرضیه پژوهش یعنی  8همان طور که در جدول شماره 

( توسط آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تایید قرار گرفت. P ≤ 03/0در سطح ) « عمومی افراد رابطه وجود دارد

می باشد که ارتباط مثبت و معنی داری است. همان  r= 03/0برابر با  ارتباط سبک زندگی اسالمی با سالمت عمومی

طور که مشاهده می گردد ضریب همبستگی بین گناهکاری، دنیا خواهی، روشن فکری منفی، کم همتی با سالمت 

( می باشد که منفی و معنی دار است. r=  -83/0( و ) r ( ، )10/0-  =r ( ،)91/0-  =r=  -19/0عمومی به ترتیب )

همچنین ضریب همبستگی بین ویژگی های درونی، نوع دوستی، عبادی، اجتماعی و لذت خواهی با سالمت عمومی به 

 ( می باشد که ارتباط مثبت و معناداری است.r= 14/0( و ) r ( ،)12/0   =r ( ،)13/0  =r ( ، )00/0 =r= 98/0ترتیب )

 تگی پیرسون بین مولفه های سبک زندگی اسالمی با مولفه های سالمت عمومی: ضریب همبس1جدول 

 افسردگی عملکرد جسمانی اضطراب شکایت جسمانی متغیر ها

  ≤ 03/0)  -19/0 سبک زندگی اسالمی

P) 

91/0-  (03/0 ≥  P) 84/0  (03/0 ≥  P) 83/0 - (03/0 ≥  P) 
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(، اضطراب  r=-19/0سبک زندکی اسالمی با مقیاس جسمانی )مشاهده می گردد  1همان طور که در جدول شماره 

(91/0-=r( و افسردگی )83/0-=r رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، ولی بین سبک زندگی اسالمی و عملکرد )

 جسمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 

یشبینی سالمت عمومی دانشجویان بوسیله : خالصه نتایج رگرسیون چند متغیری به شیوه گام به گام برای پ9جدول

 متغیر سبک زندگی اسالمی

ضرایب   مدل

 غیراستاندارد

ضرایب 

 استاندارد

t  سطح

معنی 

 R R2 R داری

تعدیل 

 شده

B  خطای

انحراف 

 استاندراد

  30/0 38/0   -19/0 اجتماعی

10/9 

 80/0 112/0   

09/2 

00/0 

نوع 

 دوستی

12/0   19/0 81/0 01/9 91/0 919/0 32/1 00/0 

 00/0 03/1 111/0 03/0 19/1 34/0 80/0   13/0 عبادی

ویژگی 

های 

 درونی

98/0    32/0 31/0 38/8 08/0 810/0 14/9  03/0 

روشن 

فکری 

 منفی

91/0-   80/0 3/0 01/3 008/0 883/0- 00/8 08/0 

لذت 

 خواهی

14/0   31/0 01/0 10/3 003/0 300/0 21/3 03/0 

 19/0 13/0 -338/0 8/0 21/0 82/0 10/0   00/0 گناهکاری

 810/0 91/0 -042/0 003/0 10/0 03/0 01/0   -83/0 کم همتی

 

 03/0می باشد که در سطح )  112/0همان طور که در جدول باال مشاهده می کنید ضرایب بتا مولفه اجتماعی برابر با 

≥ P معنی دار است و بدین معنی است که مولفه اجتماعی به عنوان پیش بینی کننده قوی، سالمت عمومی را پیش )

واریانس سالمت عمومی را تبیین می کند. بعد از مولفه اجتماعی، مولفه نوع دوستی است  10/0بینی می کند، در واقع 

درصد واریانس سالمت  99( معنی دار است و P ≤ 03/0می باشد که در واقع در سطح )  919/0که مقدار بتای آن 

واریانس(، مولفه  11/0)  111/0عمومی را تبیین می کند. سپس به ترتیب مولفه های عبادی با مقدار ضریب بتای 
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) یعنی  -883/0واریانس( ، روشن فکری منفی با ضریب بتای  81/0) یعنی  810/0ویژگی های درونی با مقدار بتای 

 ( واریانس سالمت عمومی را تبیین می کند. 30/0) یعنی  300/0نس( و لذت خواهی یا ضریب بتای واریا – 88/0

 

 نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک زندگی با سالمت روان در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود. نتایج به 

و شکایات جسمانی، اضطراب و افسردگی دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که  بین سبک زندگی اسالمی 

دانشجویان رابطه منفی وجود دارد. به عبارتی دیگر دانشجویانی که سبک زندگی اسالمی دارند از شکایات جسمانی 

کمتری نیز برخوردارند این نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ضمن تایید تحقیقات دیگر مثل )مالتبی و دی 

توان ( همخوانی دارد در تبیین این نتایج می8038؛ یانگ، پینگ و ماو، 8033یلدو چوزپه، ؛ وا8030؛ گرانچر، 8030،

گفت به نظرم، در عامترین، گسترده ترین و باالترین سطح نگاه به این مقوله، میتوان گفت که امروزه دست کم با دو 

ندگی غربی است. بدین معنا که نوع کالن سبک زندگی روبرو هستیم که یکی سبک زندگی اسالمی و دیگری، سبک ز

گویی با دو نوع نگاه به زندگی روبرو هستیم، حتی گاه این دو باهم در یکجا جمع آمده است به صورتی که گاه بخشی از 

مردم اصطالحاً یک پایشان در سبک زندگی اسالمی است و یک پا در سبک زندگی غربی دارند که منجر به بروز 

ه است، یعنی یک بخش هایی از زندگیشان با یک بخش های دیگر، جور نیست )مجدی ناسازگاری در زندگی شان شد

ها با این تزاحمات، تعارضات و ناسازگاری ها مواجه هستند. (. در حال حاضر بسیاری از خانواده3143و همکاران، 

ناسازگاریها یا حتی طالق های روانی، بسیاری از کشمکش های زندگی امروز و تعارضات بین فرزندان و والدین، بیماری

ها ناشی از همین ناسازگاری هاست. دنیای متفاوت یعنی همان سبک زندگی و آن مداری که من برای زندگی انتخاب 

بخشم. بنابراین از آنجا که سبک زندگی عاملی انسجام بخش کرده و براساس آن زندگی خود را و شکل داده و معنا می

سازد که این امر زمینه ه باشد در واقع زندگی خود را دچار تعارضات وناسازگاری میاست، اگر فرد سبک واحدی نداشت

 (.3143سازد )قربانی، را برای بروز اختاللتی چون اضطراب، سردرگمی در نقش و هویت و افسردگی فراهم می

یل مختلف فلسفی، اجتماعی از سوی دیگر امروزه این گرفتاری برای جوامعی نظیر ما فراوان است. به دلیل اینکه ما دال

و بسیاری دالیل دیگر برای زندگی اسالمی داریم. از سوی دیگر، زندگی رقیبِ زندگی اسالمی، که زندگی غربی است، 

تواند این دوگانگی و تناقض سطح بهداشت روانی و اجتماعی فرد را ابزار گوناگونی برای ورود به زندگی ما را داراست می

در واقع سبک زندگی هر کسی متأثر از اهداف یا هدف غایی او است. هدف غایی و نهایی هر   تحت تأثیر قرار دهد.

کند؛ یعنی الزامات رفتاری و انضباط خاصی را پدید کسی به صورت طبیعی آداب متناسب با خود را بر فرد الزام می

کند، اگر در این هدف جدی باشد، خواهد در یک رقابت سنگین علمی مانند کنکور شرکت آورد. مثالً کسی که میمی

های مزاحم را دور دهد؛ برای آنکه فکرش پراکنده نباشد، دغدغههای خود را به تناسب آن تغییر میآرایش فعالیت

کند، محیط آرامی را برای مطالعه کند، برنامه غذایی خود را کنترل میکند، از خواندن روزنامه و رمان پرهیز میمی

پذیرد و تلفن همراه خود را در ساعات رود، میهمان نمیسازد، میهمانی نمیوابط خود را محدود میکند، رانتخاب می

کند. اکنون کسی را فرض کنید که هدفش در زندگی به دست آوردن لذت بیشتر است. اگر این مطالعه خاموش می

کند، از ی موضوعاتی فکر نمیآورد. مثال آن فرد روهدف جدی شده باشد آداب و انضباط خاص خود را پدید می

ها دخالت کند، در دعواها و درگیریجویی خود را تهیه میگیرد، ابزارهای سرگرمی و لذتمشکالت مردم خبر نمی
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بیند، همة شؤون کند. کسی که تقرب به خدا و لقاء اهلل را هدف نهایی خود میکند و برخی از روابط را حذف مینمی

بادت تا کسب و کار، تحصیل، تفریح، معاشرت، بهداشت، خوراک، معماری، هنر، سخن گفتن، از نماز و ع زندگی خود،

دهد. یعنی به همة جزئیات زندگی خود صبغة تولید، مصرف، آراستگی ظاهری و امثال آن را در مسیر این هدف قرار می

حل کار و خیابان نخست به رضای بخشد. مسلمان نه فقط در مسجد که در خانه، بازار، کالس درس، مدرسه، مالهی می

 (.3143اندیشد )وزارتی، خدا می

دار کردن زندگی دارند. رفتارهایی توان گفت رفتارها و عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنادر تبیین دیگر این نتایج می

های مثبت، موجب آرامش شتوانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرزیارت و... می توکل به خداوند، عبادت،  از قبیل

در  زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی واال، امیدواری به یاری خداوند درونی فرد شوند. داشتن معنا و هدف در

هایی هستند که افراد های اجتماعی و معنوی و...، همگی از جمله روشمندی از حمایتزای زندگی، بهرهشرایط مشکل

توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند. )نون مارک و می مذهبی با دارا بودن آنها

کند و ناظر بر بندگان است تا حد کنترل می ها را( باور به اینکه خدایی هست که موقعیت8001مک نیلی و بلوم، 

که اغلب افراد مؤمن، ارتباط وریدهد، به طموقعیت را کاهش می بسیاری، اضطراب، افسردگی، نامیدی و خالء مرتبط با

توان از طریق اتکا و توسل به کنند و معتقدند میخداوند، مانند یک دوست بسیار صمیمی، توصیف می خود را با

تواند در می (. همچنین مذهب8000را به طریقی کنترل نمود. )وین فایلد،  های غیر قابل کنترلخداوند، اثر موقعیت

های ارزیابی موقعیت، ارزیابی شناختی فرد، فعالیت زدایی داشته باشد و درمؤثری در استرس ها، نقشتمامی موقعیت

 (.8004و...، سبب کاهش گرفتاری روانی شود )گوردون و سونگ،  مقابله، منابع حمایتی

 های سبک زندگی اسالمیدرصد سالمت روان توسط مولفه 99همچنین نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که 

؛ 8033؛ وایلدو چوزپه، 8030؛ گرانچر، 8030شود این نتایج با تحقیقات دیگر برای مثال )مالتبی و دی ،تبیین می

توان گفت، افزایش اعتقادات مذهبی موجب رشد و ( همخوانی دارد در تبیین این نتایج می8038یانگ، پینگ و ماو، 

مند از که افراد بهرهگردد. به طوریی و پرخاشگری میتوسعه سالمت روانی و به عبارتی کاهش اضطراب، افسردگ

اعتقادات مذهبی باال، در مواجهه با مسایل و مشکالت زندگی، تحمل فشار روانی بیشتری دارند. همچنین با افزایش 

ا شود. افراد ببینی در آنها تقویت میپذیری، همدلی و خوشمیزان اعتقادات مذهبی در این افراد، روحیه مسؤولیت

 در را عملکرد بهترین دارند، دیگران و خود عاطفی تمایالت به نسبت که درونی بصیرت و شناخت سالمت روانی باال با

توان به منظور اهداف دهند. نکته حایز اهمیت این است که سالمت روانی را میمی بروز زندگی مختلف هایموقعیت

شود، چرا که مذهب نقش مهمی را در اخالقیات، آشکار می عالی یا پست به کار گرفت و اینجاست که نقش مذهب و

ای نیازمند حد و مرزهای کند. با توجه به اینکه استفاده از سالمت روانی در هر محدودهآموزش و رشد اخالقیات ایفا می

براین توجه کند. بناتوان گفت مذهب به طور مستقیم، سالمت را ارتقا و حتی کنترل میباشد، میاخالقی خاص خود می

ترین به عنوان یکی از مهم ای دارد. دانشگاهبه مقوله آموزش و رشد اعتقادات مذهبی در هر گروه سنی اهمیت ویژه

گذاری بیشتر در این زمینه، شرایط رشد اعتقادات تواند با سرمایهمراکز تربیت و تقویت اعتقادات مذهبی در جوانان، می

 رشد و تقویت بهداشت روانی آنها را فراهم آورد.مذهبی در دانشجویان و در نتیجه 
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