
 

 

            نشريه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

 88-83 صفحه:، 49بهار ، اول، شماره دوم دوره
 

 

 رابطه ابعاد سبک زندگی اسالمی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه خوارزمی
 
 

  22/11/49 پذيرش مقاله:          12/3/49 دريافت مقاله:

 چکیده
ترين نیازهاي رواني بشر است كه تأثیر سالمي، با تمام ابعاد زندگي افراد مرتبط است. شادكامي نیز از مهمسبك زندگي ا سابقه و هدف:

ابعاد سبك زندگي اسالمي با شادكامي در بین  پژوهش حاضر با هدف بررسي گیري شخصیت و سالمت روان دارد.اي بر شكلعمده

 دانشجويان انجام شد.

دانشگاه خوارزمي در سال دختر و پسر  جوياندانش را تماميجامعه آماري پژوهش و  بودبستگي روش پژوهش هم مواد و روش ها:

گیري در به شیوه نمونه بودند كه پسر( 222 ،دختر 221)جو دانشنفر  112گروه نمونه اين پژوهش تشكیل دادند.  2931-39تحصیلي 

 تجزيه و .بود ه سبك زندگي كاوياني و پرسشنامه شادكامي آكسفوردپرسشنامابزار پژوهش  .گرفتند مورد آزمون قرار دسترس انتخاب و

 انجام شد. رگرسیون گام به گام و ضريب همبستگي پیرسونها با استفاده از تحلیل داده

ي، لذت متغیرهاي روشنفكري منفي، دنیاخواهي، گنهكاري، نوع دوست شادكامي با نتايج حاكي از وجود رابطه منفي و معنادار بین يافته ها:

 هاي دروني، عبادي و اجتماعي همبستگي بود. ابعادخواهي و كم همتي و همبستگي مثبت و معنادار بین شادكامي و متغیرهاي ويژگي

 از واريانس شادكامي را تبیین كنند. %19هاي دروني در سه گام توانستند حدود زندگي عبادي، گنهكاري و ويژگي

 ها و مراكز مشاوره دانشجوييهاي آموزشي، پیشگیرانه و رشدي در دانشگاهبراي استفاده در برنامه وانتاز اين نتايج مي نتیجه گیری:

 جهت غني سازي سبك زندگي اسالمي و افزايش شادكامي دانشجويان بهره برد.

 سبک زندگی اسالمی، شادکامی، دانشجويان واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
ور رويكردي جديد، هر شناسي شاهد ظههاي اخیر حوزه رواندر سال

ه است كه به جاي گرا بوداي كهن، با نام روانشناسي مثبتچند با سابقه

ها و ها، مهارتاناييتوها يا اختالالت رواني به استعدادها، پرداختن به آسیب

مفهومِ كامي به طور كلي ابعاد مثبت وجود افراد نظر دارد. در اين میان شاد

(. به همین لحاظ، حجم وسیعي از 2ود )شبنیادي اين رويكرد محسوب مي

اند پرداخته سازهاين به  ،هاي معاصرهاي نظري و تجربي در سالپژوهش

ي شناختي و نظريه پردازان عمدتاً به دو مؤلفه ،در تحلیل مفهوم شادي (.1)

ي شناختي بیشتر داللت بر رضايت از زندگي اند؛ مؤلفههیجاني اشاره داشته

شوخ طبعي و همچنین ي بیشتر بر حاالتي نظیر خنديدن، اني هیجو مؤلفه

ارزيابي به (. شادكامي، 9ات مثبت و منفي، داللت دارد )تعادل بین هیجان

شان را به صورت توانند زندگیاشاره دارد. افراد مي افراد از زندگیشان

قضاوت كلي )مانند رضامندي از زندگي يا احساس خرسندي( يا به صورت 

، عملكرد هاي خاص زندگیشان )مانند ازدواج يا كاریطهارزيابي از ح

( يا احساسات هیجاني اخیر خود در رابطه با آنچه برايشان رخ داده تحصیلي

هاي مثبت تجربیات فردي ناشي است )هیجانات خوشايند، كه از ارزيابي

هاي منفي شود و سطوح پايین احساسات ناخوشايند كه از ارزيابيمي

(. 1شود(، مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند )اشي ميتجربیات فردي ن

اي از عواطف و ارزيابي شناختي از زندگي كه به عنوان مجموعهشادكامي 

 (. عوامل 2گردد )اي از كیفیت زندگي افراد تلقي ميشود و درجهتعريف مي

 

توان به مختلفي بر میزان شادكامي افراد نقش دارند كه از آن جمله مي

 زندگي طول در فرد كه است روشي زندگي سبك گي اشاره كرد.سبك زند

 از متأثر واقع در كه شودمي ريزيپي خانواده در آن زيربناي و كرده انتخاب

 باورها و اعتقادات اجتماعي، و اقتصادي وضعیت مذهب، نژاد، فرهنگ،

ترين ها را اصليارزش ،سبك زندگيحوزه  اولین پژوهشگران (.6) باشدمي

كید داشتند كه شناخت أدانستند و تگیري سبك زندگي مي شكل منبع

ترين وظیفه براي درک سبك زندگي افراد اصلي ،هاي فرديساختار ارزش

سبك زندگي را الگوهاي مشخص و  سازمان بهداشت جهاني، (.7است )

روابط  هاي شخصي،داند كه از تعامل بین ويژگيقابل تعريف رفتاري مي

اقتصادي حاصل  -هاي اجتماعيحیطي و موقعیتشرايط م اجتماعي،

نقش رفتارهاي بهداشتي فردي نظیر ورزش و تغذيه مناسب در  شود.مي

ها و مرگ و میر ناشي از آنها به خوبي كاهش میزان ابتال به بیماري

شناسي، ابتدا توسط ندر روا« سبك زندگي»مفهوم  (.8) شناسايي شده است

شناسان، نبر خالف بسیاري از روا آدلر. شد آلفرد آدلر و پیروانش مطرح

شناسي داشت. نعالوه بر نگاه توصیفي، نگاهي ارزشي و تجويزي هم به روا

« رويكرد اسالمي»آنچه رويكرد آدلر به روانشناسي، با آنچه ما آن را 

. توجه به 2ها عبارتند از: نامیم، چند مشابهت دارد؛ بعضي از مشابهتمي

. خود 2. جهت يابي فردي؛ 1. غايت گرايي؛ 9. كل نگري؛ 1ها؛ ارزش

. تالش براي 8. نظريه میدان اجتماعي؛ 7. جبرگرايي ماليم؛ 6خالق؛ 

 *1(PhD) مسعود اسدی

 1(ScB) بهروز براتی مقدم

 1(ScB) مهسا نقويکلجاهی
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Email: 

masoudasadi_fc@yahoo.com 
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شناسي و درمان؛ . معیارهاي آسیب21شیاري؛ و. اولويت دادن به ه3برتري؛ 

اما در اسالم و  . كاركردهاي سبك زندگي.21. تأكید بر پیشگیري؛ 22

. توجه و 2 هايي نیز وجود دارد. مثل:رتريها و بسبك زندگي آن، تفاوت

. معیارهاي 9. تعريف كهتري و مهتري واقعي؛ 1عدم توجه به دوره جنیني؛ 

هاي كلي حاكم بر . تعداد و جايگاه نگرش1احساس كهتري و مهتري؛ 

گیري . جايگاه اراده در شكل6. مبتني بودن و نبودن بر دين؛ 2زندگي؛ 

. كیفیت 8افي و صحیح به نگرش معنويت؛ . عدم توجه ك7سبك زندگي؛ 

 (.3عمل كردن به سبك زندگي )

عنواني است شناخته شده در اكثر علوم « زندگي اسالمي»سبك 

شود و هاي متعدد به آن نگاه ميانساني در سطح بین الملل كه از زاويه

گیرد. سبك زندگي اسالمي، با تمام زندگي افراد و مورد مطالعه قرار مي

هاي ن مرتبط است. سبك زندگي اسالمي، از جهتي با ديگر سبكابعاد آ

ناسي نششناسي، مديريت، علوم پزشكي و روازندگي متفاوت است. در جامعه

بالیني، نیز بحث از سبك زندگي مطرح است، اما در اين قلمروها فقط به 

ها و عواطف ارتباط مستقیم برقرار پردازند و با شناخترفتاري خاص مي

ند. اما سبك زندگي اسالمي، از آن جهت كه اسالمي است، كننمي

ها باشد. بر اين اساس، هر رفتاري ارتباط با عواطف و شناختتواند بينمي

هايي از شناخت و كه بخواهد مبناي اسالمي داشته باشد، بايد حداقل

عواطف اسالمي را پشتوانه خود قرار دهد. در سبك زندگي از ديدگاه 

شود، شناختي و علوم پزشكي تنها به رفتار نگريسته ميامعهشناختي، جنروا

شود. ها و عواطف آنان محسوب نمينیت افراد، شناخت ،اما در هیچ يك

ها باشد، مانند نمازكه اگر توجه به نیتتواند بيسبك زندگي اسالمي، نمي

ب اعتقاد به خداوند و معاد را پشتوانة خود نداشته باشد، رفتار اسالمي محسو

 .(21) شودنمي

ي ابعاد مختلف سبك زندگي و شادكامي افراد درباره رابطه

در اكثر مطالعات انجام شده، بین  هاي مختلفي انجام شده است.پژوهش

معناداري گزارش شده است. براي  و دين، مذهب و شادكامي رابطة مثبت

ي دينداري و میزان شادكام هايي رابطه مثبت و معنادارمثال در پژوهش

همبستگي مثبت و معنادار سبك زندگي اسالمي و شادكامي  (؛22)

سبك زندگي اسالمي و سالمت  دارامعن و رابطه مثبت (؛21دانشجويان )

(، مورد تأيید 29رابطه نگرش مذهبي و شادكامي )(؛ 21دانشجويان ) روان

دادند كه نیز در پژوهشي نشان  Putnam و Limaقرار گرفته است. 

 و همكاران Headey(. 21افراد مذهبي رضايت بیشتري از زندگي دارند )

نشان دادند كه افراد مذهبي رضايت بیشتري از زندگي دارند و بالعكس، 

 .(22) ترند، رضايت كمتري از زندگي دارندافرادي كه از نظر مذهبي ضعیف

ك هدف نهايي ي افراد در جوامع بشري يبا وجود آنكه شادكامي براي همه

سوي ديگر  از (.26) ها متفاوت استاست اما در میان افراد و فرهنگ

هايي كه در زمینه ارتباط ابعاد مختلف سبك زندگي اسالمي با پژوهش

شادكامي انجام شده است بسیار اندک است، لذا انجام پژوهشي در اين 

د سبك زمینه ضرورت دارد. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ابعا

شادكامي در دانشجويان بوده و به دنبال پاسخ به اين  زندگي اسالمي و

تواند شادكامي سؤال است كه ابعاد سبك زندگي اسالمي به چه میزان مي

 دانشجويان را تببین نمايد؟

 ها مواد و روش
جامعه آماري اين  است.همبستگي  -توصیفي حاضر از نوع پژوهش

دانشگاه خوارزمي در سال تحصیلي و پسر  دختر جوياندانش يپژوهش كلیه

 221)جو نفر دانش 112اين پژوهش گروه نمونه تشكیل دادند.  39-2931

مورد  گیري در دسترس انتخاب وبودند كه به شیوه نمونه پسر( 222، دختر

( از دانشجويان در مقطع كارشناسي، %3/31)نفر  113. آزمون قرارگرفتند

( در مقطع دكتري %9/2) نفر 9 ناسي ارشد و( در مقطع كارش%8/2)نفر  29

در  %8/3سال،  28-11در فاصله سني  %8/82مشغول به تحصیل بودند. 

سال قرار  91تا  12در فاصله سني  %1/8سال و  11و  19فاصله سني 

، ها از ضريب همبستگي پیرسونبراي تجزيه و تحلیل داده داشتند.

همبستگي پیرسون به دلیل  رگرسیون گام به گام استفاده شد. از ضريب

بررسي چگونگي روابط متغیرهاي پژوهش و از رگرسیون گام به گام به 

 بینشادكامي از روي متغیرهاي پیش دلیل تعیین مقدار تبیین متغیر مالک

ها از آوري دادهابعاد سبك زندگي اسالمي استفاده شد. براي گرد

ها ؤام با رضايت آزمودنيت مشاركت آگاهانه هاي زير استفاده شد.پرسشنامه

ها در طول در پژوهش و همچنین محرمانه ماندن اطالعات آزمودني

 پژوهش مورد توجه قرار گرفت.

ماده چهار  13نامه اين پرسش نامه شادکامی آکسفورد:پرسش

شوند. گذاري مينمره 9تا  1هاي آن به ترتیب از ايي دارد كه گزينهگزينه

دهد. نمره كل مره كل مقیاس را تشكیل ميگانه، ن 13جمع نمرات مواد 

روايي و پايايي اين پرسشنامه در  .در نوسان است 87تا  1ها از آزمودني

 پايايي(. 27هاي متعددي مورد بررسي و تأيید قرار گرفته است )پژوهش

 اييـپاي و 31/1خ نباوكر يلفاآ ضريب كمك بهرا  ردكسفوآشنامه پرس

 داراي مانيداـش هـك نجاآ از (.28) ده استش ارشگز 78/1 آن اييـمزآزبا

 يــمنف هــعاطف دوــنب و ايتــضر ،تــمثب هــعاطف شـبخ هـس

 ساـمقی اـب ردفوـكسآ كاميداـششنامه پرس همبستگي ه،دــش تهــنسدا

ل ـجیآر دگيـنز از ايتـضر اخصـش اـب ،91/1 نرـبادبر مثبت هـعاطف

 دــش بهــمحاس -21/1 كــب گيدرــفسا هـشنامــپرس اــب و 27/1

 61) دانشجو 212بر روي پرسشنامه  در ايران نیز پايايي و روايي اين .(28)

 بررسي روايي، دگرفت و ضمن تأيیمرد( مورد بررسي قرار  93زن و 

گانه آن با نمره  13همساني دروني مواد پرسشنامه نشان داد كه تمام مواد 

و پايايي دو نیمه كردن  39/1اخ كل همبستگي بااليي دارند. آلفاي كرونب

در پژوهش حاضر پايايي اين ابزار با استفاده از  .(23) بود 31/1آزمون 

 محاسبه شد. 73/1ضريب آلفاي كرونباخ 

 كه را آزمون اين :کوتاه( )فرم اسالمی زندگی سبک آزمون

Kaviani (11) و دارد گويه 72 ،است كرده تأيید را آن روايي و ساخته 

ها زندگي خود به هر كدام از گويه فعلي وضعیت به توجه با بايد پاسخگويان

ده  .پاسخ دهند« تا خیلي زياد كم خیلي» اي ازدر يك طیف چهار درجه

 از: عبارتند كه دهندمي تشكیل را آزمون اين هايمقیاس ،زير اخصش

 گويه(، اخالق 6) گويه(، عبادي 6) گويه(، باورها 22شاخص اجتماعي، )

گويه(، تفكر و  7) گويه(، سالمت 8) گويه(، خانواده 21) ه(، ماليگوي 22)

 ضريب گويه(. 2) شناسيگويه(، زمان 1) دفاعي -گويه(، امنیتي 2) علم

 ساختار و روايي نیز است. نتايج تحلیل عوامل 72/1 آزمون اين كل پايايي
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 آزمون با آن همزمان روايي داده است. نشان آن براي را مناسبي عاملي

 78/1است. پايايي كل آزمون نیز  آمده دست ، به61/1مذهبي  گیريجهت

(. در پژوهش حاضر پايايي اين ابزار با استفاده از 11) دست آمده استه ب

 محاسبه شد. 66/1ضريب آلفاي كرونباخ 

 

 ها يافته
نشان  2هاي پژوهش در جدول نتايج آزمون همبستگي بین متغیر

شادكامي با  ز وجود رابطه منفي و معنادار بینداده شده است. نتايج حاكي ا

خواهي دوستي، لذتمتغیرهاي روشنفكري منفي، دنیاخواهي، گنهكاري، نوع

همتي و همبستگي مثبت و معنادار بین شادكامي و متغیرهاي  و كم

 هاي دروني، عبادي و اجتماعي همبستگي مثبت و معناداري بود.ويژگي

بیني كننده هاي پیشهد كه بهترين متغیردنشان مي 9و  1نتايج جدول 

شادكامي از روي ابعاد سبك زندگي، زندگي عبادي، گنهكاري و 

هاي دروني هستند و متغیرهاي روشنفكري منفي، دنیاخواهي و ويژگي

مشاهده  Fج بر اساس اين نتاي اجتماعي از معادله رگرسیون حذف شدند.

شادكامي توسط زندگي عبادي، واريانس مربوط به  %19و  بوده شده معنادار

هاي دروني از ابعاد سبك زندگي تبیین شدند. ضرايب گنهكاري و ويژگي

، β=11/1دادند كه زندگي عبادي ) بین نشانرگرسیون متغیرهاي پیش

22/6=t( گنهكاري ،)198/1-=β، 33/9-=t )هاي درونيو ويژگي 

(22/1=β، 29/1=tمي ،)ر معنادار تبیین كنند.توانند واريانس شادكامي را به طو

 

 : ضرايب همبستگی بین نمرات سبک زندگی و شادکامی1جدول 
 

 ابعاد سبک زندگی  متغیر

 شادكامي
 ناشناخته كم همتي لذت خواهي نوع دوستي گنهكاري اجتماعي دنیاخواهي عبادي دروني هايويژگي منفي روشنفكري

** 171/1- **173/1 **111/1 *211/1- **923/1 **967/1- *219/1- **112/1- **129/1- 222/1- 

21/1>P**           12/1>P* 

خالصه  مدل رگرسیون گام به گام و تحلیل واريانس  ابعاد سبک زندگی  بر شادکامی: 2 جدول
 

 SS DF MS F P R 2R SE شاخص متغیر  مدل

 زندگي عبادي 2
 73/2721 2 73/2721 رگرسیون

93/12 112/1P< 11/1 26/1 61/22 
 63/292 119 38/91123 باقیمانده

 گنهكاري 1
 13/9831 2 33/7781 رگرسیون

62/91 112/1P< 16/1 12/1 17/22 
 22/217 111 78/96121 باقیمانده

 هاي درونيويژگي 9
 33/1823 9 37/8273 رگرسیون

11/19 112/1P< 18/1 19/1 21/22 
 29/211 112 82/17191 باقیمانده

 

 

 های آماری رگرسیون گام به گام ابعاد سبک زندگی بر شادکامیهخالصه مشخص: 8 جدول
 

 B SE β t P ضريب ثابت متغیر

 >112/1P 22/6 11/1 117/1 91/2 21/12 زندگي عبادي

 >112/1P -33/9 -198/1 181/1 -21/2 21/28 گنهكاري

 >112/1P 29/1 22/1 121/1 21/2 26/18 ويژگي هاي دروني

 

 گیری نتیجه و بحث
ابعاد سبك زندگي اسالمي و  پژوهش حاضر با هدف بررسي

نتايج ضريب همبستگي پیرسون  شادكامي در بین دانشجويان انجام شد.

روشنفكري منفي، دنیاخواهي، متغیرهاي شادكامي و بین نشان داد كه 

همبستگي منفي و  ،گنهكاري، نوع دوستي، لذت خواهي و كم همتي

ها بدين معني هستند كه اگر افراد به متغیرهاي اين يافته .وجود داردمعنادار 

مذكور توجه بیشتري نمايند و متغیرهايي مانند روشنفكري منفي، دنیا 

 در سبك زندگي همتي خواهي، گنهكاري، نوع دوستي، لذت خواهي و كم 

 

 آنها تبلور بیشتري داشته باشد، آنها شادي كمتري را تجربه خواهند كرد.

هاي نتايج ديگر همبستگي نشان داد كه بین شادكامي و متغیرهاي ويژگي

بدين  .همبستگي مثبت و معناداري وجود دارددروني، عبادي و اجتماعي 

زندگیشان در مؤلفه عبادي و ارتباط با خداوند معني كه اگر افراد در سبك 

نتايج حاصل از  قوي باشند، از شادكامي بیشتري برخوردار خواهند بود.

زندگي عبادي، گنهكاري و رگرسیون گام به گام نشان داد كه ابعاد 

را  از واريانس شادكامي %19هاي دروني در سه گام توانستند حدود ويژگي
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 (21و22و29-22هاي )ها به نوعي با نتايج پژوهشين يافتها .تبیین كنند

شادكامي  در تبیین همبستگي منفي روشنفكري منفي با همخوان است.

دانند و توان گفت افراد داراي روشنفكري، توكل به خدا را كارساز نميمي

فايده قلمداد هاي ديني نیستند و زيارت امكان مقدس را بيتابع چارچوب

 رسد توكل به خدا داشتن،اين در حالي است كه به نظر مي (،11) كنندمي

ايت از زندگي و به تابع مقررات ديني بودن و زيارت اماكن مقدس، در رض

تبع آن شادكامي افراد نقش مؤثري داشته باشد، بنابراين هر قدر افراد 

رسد شادي كمتري را تجربه داراي روشنفكري بااليي باشند، به نظر مي

توان گفت كه كنند. در تبیین همبستگي منفي دنیاخواهي با شادكامي مي

وي عالقه زيادي دارند و دنی افراد دنیاخواه به ثروت اندوزي و سود و زيان

و داشتن چنین دانند ميسعادت خود را در راحتي و آسايش دنیوي 

 شادكامي را براي افراد فراهم نسازد. هايي ممكن استويژگي

توان گفت افراد مي همبستگي منفي گنهكاري با شادكاميدر تبیین 

آزار رساندن به ديگران و اسراف دارند، گرفتار گناهان زباني  گنهكار، میل به

(. داشتن چنین 11) گذاري هستندتنمانند غیبیت، دروغ، تمسخر، م

شادكامي افراد را كاهش دهد، زيرا  تواندهايي در سبك زندگي ميويژگي

نهكاري، رضايت از زندگي شده از گ هاي يادآنها با اجرا گذاشتن ويژگي

تواند منجر پايیني را تجربه خواهند كرد كه كاهش رضايت از زندگي نیز مي

خواهي با در تبیین همبستگي منفي لذت به كاهش شادي افراد گردد.

هاي خواه در هماهنگ كردن خواستهتوان گفت افراد لذتمي شادكامي

ستند و انجام شخصي و ديني ناتوان هستند و درگیر ُبخل، حرص ه

ت يبخش به طور افراطي و بدون برنامه براي آنها در الوهاي لذتفعالیت

رسد كه وجود چنین حاالتي در سبك زندگي (، به نظر مي11) است

 تواند شادكامي افراد را در طول زمان كاهش دهد.مي

توان گفت افراد مي تي با شادكاميدر تبیین همبستگي كم هم

خداوند، احساس كسالت دارند و نسبت به اصالح همت براي عبادت كم

هايي در زندگي ژگييوجود چنین و (،11) ها كم همت هستندخود از بدي

تواند كاهش شادي را كاهش دهد. در تبیین همبستگي منفي مي

دوست براي رفع مشكالت توان گفت افراد نوعمي دوستي با شادكامينوع

محرومان را در زندگي خود سهیم كنند، در حد امكان تالش مي ديگران

كنند و براي ايجاد وحدت و دوستي تالش دارند، لذا از آنجا كه نمونه مي

رسد كه اين حاضر دانشجويان بودند، به نظر ميپژوهش مورد مطالعه در 

دوستي را كمتر در اختیار منابع رواني و مالي براي پرداختن به نوع، قشر

 است. موثر هاادي آنكاهش ش درو همین امر  دارند

طريق مؤلفه عبادي سبك  بیني پذيري شادكامي ازتبیین پیشدر 

تواند به سبك زندگي اسالمي مي اوالً توان گفت كهزندگي اسالمي مي

به سمت  افرادعنوان چهارچوبي مناسب براي رشد و تعالي انسان و هدايت 

ره دارد مؤلفه عبادي به وظايفي اشا ، در ثاني(21) زندگي سالم عمل كند

دهد و اعم است از عبادات كه رابطه بین فرد و خداوند را نشان مي

مشخص، مثل نماز، روزه، تالوت قرآن، ذكرهاي مستحبي و حج، و 

رفتارهايي كه رسماً نام عبادت ندارند، اما فرد به نیت اطاعت از خداوند آن 

بك زندگي در اين مؤلفه از سكه  (. بنابراين افرادي3و11) دهدرا انجام مي

رود در ابعاد اجتماعي و فردي مانند سالمت انتظار مي اسالمي غني هستند،

 رروان و شادي بهتر عمل كنند و از شادي و سالمت روان بیشتري برخوردا

 باشند.

هاي پذيري شادكامي از طريق مؤلفه ويژگيبیني در تبیین پیش

وني افراد هاي درتوان گفت كه ويژگيدروني سبك زندگي اسالمي مي

داري، پاكیزگي، پايندي به عهد و داراي سبك زندگي اسالمي به امانت

پذيري در انجام كارهاي محوله، مهرباني و رئوف بودن با پیمان، مسئولیت

(، لذا 11) ديگران، متواضع بودن و خوش برخورد بودن با ديگران اشاره دارد

ي منجر به افزايش هايي در سبك زندگرسد داشتن چنین ويژگيبه نظر مي

 رضايت و شادكامي در زندگي گردد.

توان به دو دسته پیامد عملي و دست آمده ميه هاي ببر اساس يافته

هاي فرهنگي نظري در پژوهش حاضر اشاره كرد. در سطح ِ عملي معاونت

توانند با برگزاري ها ميها با همكاري مراكز مشاوره در دانشگاهدانشگاه

اي آموزشي، جلسات سخنراني مرتبط، دانشجويان را با ههمايش، كارگاه

هاي آنها را در ابعاد سبك زندگي اسالمي و شادكامي آشنا نموده و آگاهي

كارگیري ه اين زمینه افزايش دهند و با ارائه دستاوردها و پیامدهاي مثبت ب

سبك زندگي اسالمي در ابعاد مختلف زندگي، دانشجويان را به اتخاذ و يا 

در سطح ِنظري، توجه به  ازي سبك زندگي اسالمي سوق دهند.سغني

چندان مورد توجه  رابطه ابعاد سبك زندگي اسالمي و شادكامي

داخلي قرار نگرفته است؛ به همین دلیل انجام اين پژوهش پژوهشگران 

ها جلب تواند به عنوان شروع، توجه پژوهشگران داخلي را به اين متغیرمي

 نمايد.

ابعاد سبك زندگي اسالمي و تنها به بررسي نقش پژوهش حاضر 

پرداخته است، بنابراين نتايج فقط در جهت شادكامي در بین دانشجويان 

ابعاد سبك زندگي اسالمي و شادكامي در بین دانشجويان شناسايي تأثیر 

ها با حائز اهمیت هستند و از اين جهت تعمیم نتايج به ساير گروه

هايي كه در زمینة نقش سبك نجام پژوهشمحدوديت مواجه است. لذا ا

زندگي دانشجويان مانند سازگاري، بهزيستي  زندگي اسالمي بر ساير ابعاد

شخصي، رضايت از زندگي، مفید و راهگشا  روانشناختي، رشد اجتماعي و

ابعاد سبك زندگي تر پیرامون نقش خواهد بود. همچنین براي قضاوت دقیق

بیني پذيري شادكامي از شجويان و پیشاسالمي و شادكامي در بین دان

تر هاي جامعو تعمیم نتايج، انجام پژوهش روي ابعاد سبك زندگي اسالمي

هاي ديگر مانند جمعیت دانش آموزي، افراد شاغل و سالمند با در جمعیت

گردد در گردد. همچنین پیشنهاد ميهاي بیشتر پیشنهاد مينمونه

ي و شادكامي نیز بك زندگي اسالمهاي بعدي تأثیر جنسیت بر سپژوهش

 بررسي شود.
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Abstract 

Introduction: Islamic lifestyle is connected with all dimensions of life. Happiness 

is the most important human psychological needs, which has a major influence on 

the development of personality and mental health. The aim of this study was to 

investigate the relationship between dimensions of Islamic lifestyle and happiness 

among the students. 

Methods: In this correlational study, the population was all students of Kharazmi 

University, who were enrolled in the academic year of 2013-2014. The sample 

group included 225 students (111 males and 114 females) who were selected 

through disposal sampling method. Assessment instruments were Oxford 

Happiness and Kavyani Islamic life style questionnaires. Data were analyzed using 

Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression. 

Findings: Findings demonstrated that there was a negative significant relationship 

between happiness and variables such as negative intellectual, guilt, altruism, 

pleasure-seeking and low volition. Also, there was a positive significant 

relationship between happiness and variables like internal, religious and social 

characteristics. Stepwise regression analysis showed that guilt, internal and 

religious characteristics could explain 23% of variance in happiness. 

Conclusion: The results of the current study can be used for curriculum and 

preventive and developmental planning in universities, counseling and 

psychotherapy centers to improve the happiness and Islamic life style. 

Keywords: Islamic life style, Happiness, Students 
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