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 چکیده
که به صورت مقطعی و جهت بررسی  اشدبیمتحلیلی  -پژوهش انجام شده از نوع مطالعات توصیفی

 1395راهبردهاي مقابله با استرس و خوشبینی در سال  در پیش بینی نقش سبک زندگی اسالمی جهادي
آماري  جامعه .شودیمجمعیتی است که مطالعه بر روي آن انجام ، جامعه مورد مطالعهانجام شده است. 

 1395المی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال این پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اس
استفاده شده است.  ياخوشه. بنابراین براي تعیین نمونه از روش نمونه گیري شودیمنفر  97به تعداد 

شـدند  انتخاب تصـادفی نمونه گیـري روش به، )پسر 46 و دختر 54( دانشجو 100 آنـان میـان از کـه
 و )LOT( پرسش نامه خوش بینی شیرر و کارو) و ILSTی (سبک زندگی اسالم پرسشنامه به سه

و  SPSS 22از نرم  هادادهالزاروس پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل  يامقابله راهبردهاي پرسشنامه
رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این پژوهش جهت بررسی پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده 

 محاسبه شد. نتایج، 860/0، 821/0، 706/0، اي این ابزارها به ترتیبشد که ضریب آلفاي کرونباخ بر
 1/49، تفکر و اجتماعی، سالمت، عبادي، علم بین پیش متغیر 5 مجموع که داد نشان، رگرسیون تحلیل
سالمت و ، خانواده، باورها، عباديمتغیر  5و مجموع ، )P>01/0مدار (هیجان  يامقابلهسبک  از درصد

 4همچنین مجموع  .کنندیم تبیین ) راP>01/0هیجان مدار ( يامقابلهدرصد سبک  8/61 زمان شناسی
 کندیمرا تبیین  درصد از خوشبینی 9/52 علم-تفکرسالمت و نیز ، باورها، متغیر پیش بین عبادي

)01/0<P.( طور به جهادي-اسالمی  زندگی سبک و کلی طور به زندگی اسالمی سبک که آنجایی از 
 با نحوي به که متخصصانی، است ارتباط در در فرهنگ ایرانی زندگی مختلف يهابهجن با، خاص
 جهادي-اسالمی زندگی سبک اصالح، مداخالتشان در باید هستند ارتباط در پیشگیري و درمانی مسائل

 .دهند قرار نظر مد نیز را افراد

 جهادي-اسالمی زندگی سبک، راهبردهاي مقابله با استرس ،دانشجو، خوشبینی: هاي کلیديواژه

علوم و تحقیقات، تهران، ایران واحد اسالمی،  آزاد شناسی شخصیت، دانشگاهروان ارشد کارشناسی آموخته دانش ∗
shahab.m.1364@gmail.com 
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 مقدمه
 کسی کمتر است؛ آدمی زندگی تحول جهت در عاملی و انکار قابل غیر واقعیتی استرس

 ایجاد هنگامی تنیدگی که است معتقد الزاروس. باشد نکرده تجربه را استرس که است
 در. رودیم فراتر وي یافتگی سازش منابع از یا آوردیم فشار فرد بر نیازها که شودیم

 درصد 75 که شده گفته. شودیم محسوب بزرگی مسئله استرس امروز جهان
 قلبی هايیماريب در مؤثر عوامل از یکی و دارند ارتباط استرس با جسمی هايیماريب
 شناخته هایماريب پیدایش عوامل ینترمهم از یکی بعنوان استرس. باشدیم سرطان و
 بسزایی نقش فرد سازگاري در تواندیم که آن به واکنش یا پاسخ نحوه بنابراین شودیم

 نیکنامی( گیردیم قرار بررسی مورد مقابله عنوان تحت معموالً موضوع این. باشد داشته
 ).1393، همکاران و

سطح باالیی از فشار روانی و سطوح ، علی رغم تجربه، در بسیاري از افراد عادي
سطح فشار روانی کمتري را  و برخی دیگر هر چند شودیمپایینی از بیماري دیده 

اظهار نمود که که مقاومت در  توانیم. در این زمینه اندشدهولی بیمار  اندکردهتجربه 
برابر فشار روانی به رویکرد زندگی افراد بستگی دارد و متصدیان بعضی از مشاغل 

 تنش يهامحركچگونه با این نوع فشارهاي تنش زا مقابله کنند و علی رغم  دانندیم
چگونه از آثار زیان آور این  دانندیم، شوندیمزایی که در کار روزانه با آن مواجه 

کم کردن ، ). مقابله عبارت است از تسلط یافتن1390، اجتناب کنند (فرهمند هامحرك
، . نظریات زیادي درباره مقابله وجود داردکنندیمکه استرس ایجاد  هایییبآسیا تحمل 

مختلف آن را بیشتر بررسی  يهاروشو  مقابله مفهوم )1980( الزاروس اما فولکمن و
شناختی و رفتاري است که براي  يهاتالش. بر این اساس مقابله شامل تمام اندکرده
 شودیمدرونی یا بیرونی به کار گرفته  يهادرخواستکاهش یا تحمل ، مهار

 يامقابلهبردهاي راه، روانشناختی هاييتئور). براساس 1385، (حسنشاهی و دارایی
نقش مهمی در کاهش استرس و در نتیجه سالمت روانی افراد دارند و مفهوم استرس به 

ارزش محدودي در توضیح و ، آنان يامقابله يهامهارتتنهایی و بدون در نظر گرفتن 
، پیش بینی وضعیت افراد دارد. به بیان دیگر هر چه منابع افراد براي مقابله بهتر باشد

، منجر به آسیب شوند (شهبازي و همکاران هايیتموقعتمال دارد گرفتار کمتر اح
در این زمینه (یعنی  تواندیم). داشتن سبک زندگی صحیح و مناسب بسیار زیاد 1390
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راهبردي است که افراد براي دست ، واقع شود. سبک زندگی مؤثرمقابله با استرس) 
 يیدهعق. به برندیمدر این دنیا به کار  یابی به حس با هم بودن یا دستیابی به جایگاهی

و همکارانش سبک زندگی روش سازمان یافته وثابتی براي نگاه کردن به  1لومباردي
). در 1392، دیگران و سازگاري به روش خود فرد است (حجتی نیا و همکاران، فرد

رهبري در  مقام معظم هايییراهنما، آنچه که در کشور ما اهمیت فراوانی دارد، این میان
؛ زیرا این سبک از زندگی شامل مجموعه باشدیمجهادي -زمینه سبک زندگی اسالمی

مختلف حیات بشري است که از  يهاحوزهاز الگوهاي رفتاري در  ايیوستهپبه هم 
و ضمن ایجاد روابط پایدار میان  خیزدیمو هستی انسان بر  هاییدارایعنی ، مبانی تربیتی

نیل به سعادت و رشد ، پرورش صفات کمالی، در تزکیه روانی نقش به سزایی، افراد
یکی از کارکردهاي دین و ). 1392، انسانی را در پی دارد (نجفی و همکاران يهاارزش

 يهامشقتکارآمد در برخورد با مشکالت و  يامقابلهایجاد سیستم ، سبک زندگی دینی
زشی متعالی باعث به وجود اجبارگونه زندگی است. بدیهی است که دین به عنوان ار

آمدن و شکل گیري برخی روحیات و عملکردهایی در زندگی فردي و اجتماعی افراد 
، معرفت با و آگاهانه داري دین، که بر هیچ کس پوشیده نیست. به عبارت دیگر شودیم

لذا سبک مناسبی از نماید.  تأمین را روانی بهداشت شرایط نیترکامل تواندیم قویاً
زندگی  هاييگرفتارمعنوي که بتواند آدمی را از  يهاآموزهبه ویژه با محوریت زندگی 

 .آیدیممهم و ضروري به شمار  يامسئله، پر استرس و پیچیده امروزي مصون بدارد
روانشناختی گوناگونی رابطه دارد که  هايیژگیوجهادي با  -سبک زندگی اسالمی

ز زندگی و کار داشته باشند. یکی دیگر از نقشی در احساس رضایت ا تواندیمهر کدام 
 مفاهیم . خوشبینی ازباشدیمکه در سالهاي اخیر توسعه پیدا کرد خوش بینی  ییهاسازه

 است. محققان مطالعه گسترش حال در بهسرعت امروزه که مثبت گراست شناسیروان

، ند (بهادريکرد آغاز بیستم قرن در روانشناختی سازه یک به عنوان را خوشبینی دربارة
، زمینه این در مطرح نظریۀ اولین دارد: وجود عمده نظریه چند خوشبینی ). دربارة1390

خوشبینی سرشتی گرایشی در فرد ، خوشبینی سرشتی است. به اعتقاد کارور و شییر
است که بر اساس آن فرد انتظار دارد بهترین نتایج براي او در آینده رقم بخورد 

1. Lombardi 
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 آموخته بینی خوش نظریه، زمینه این در مهم نظریۀ ). دومین2200، 1(کارورو و شیرر

 نحوة به که داندیمشناختی  حالت یک را خوشبینی سلیگمن، اساس شده است که براین

نظریۀ ، ). نظریۀ مهم2002، 2ینآستبرمی گردد (پیترسون و  هاعلت درباره افراد تفکر
وجه ، اندیندهآفاهیمی معطوف به امید است. خوشبینی با امید از این نظر که هر دو م

 ).2006، 3اشتراك دارد (فریر و گیلهام
شکل  توانندیمدهند که سه مؤلفه در منابع اسالمی نیز شواهد گوناگونی نشان می

مثبت  يهاجنبهدهندة مفهوم خوشبینی باشند. این سه مؤلفه عبارتند از: الف) توجه به 
که در برگیرنده  تظار مثبت نسبت به آیندهزندگی؛ ب) تفسیر مثبت رویدادها؛ ج) ان

 و استعدادها به توجه، جهان هايیباییزخداوند و  هايیژگیو به مفاهیمی همچون توجه
 عدم و دیگران و خداوند از سپاسگزاري، هایسخت دانستن حکمت، خود تواناییهاي

د و... خوشاین رویدادهاي وقوع انتظار، خداوند از کمک انتظار، مشکالت از شکایت
). لذا با توجه به اهمیتی که اسالم و منابع اسالمی 1392، (رادي و همکاران باشدیم

-نتیجه گرفت که داشتن سبک زندگی اسالمی توانیم، براي خوشبینی قائل هستند
انسان را نسبت به  تواندیمجهادي و پیاده سازي آن در امور زندگی تا چه حدي 

انرژي و ، خوشبین سازد تا فرد با قوت، لوم نیست)حوادث و آینده (این که هنوز مع
امید بیشتري به کار خویش ادامه دهد که نتیجه آن نیز قطعاً بازخور مثبت و خواهد بود. 

جهادي در جامعه -بنابراین با توجه به مزایا و کارکردهاي مختلف سبک زندگی اسالمی
بررسی رابطه سبک ، گیو نیز تأکید فراوان رهبر معظم انقالب بر این سبک از زند

جهادي با مقابله با استرس و خوشبینی در میان قشر جوان امري مهم و -زندگی اسالمی
دارد  عمل افراد تأثیر آداب و بر زندگی نوع سبک ؛ زیرا انتخابرسدیمضروري به نظر 

، جهادي به زندگی و کار خود داشته باشد-و پر واضح است که کسی که نگاه اسالمی
زندگی نخواهد داشت و بال و مصیبت را به سادگی و  هاييدشواره از هرگز گالی

شیرینی تحمل خواهد نمود و این سبب توانایی فرد در کنترل و مبارزه با استرس و نیز 
خوشبینی وي به امور زندگی (به خصوص در شرایط کاري) خواهد شد که مسبب 

با توجه به آنچه که گفته  .شودیمپیشرفت و عملکرد صحیح فرد و در نتیجه سازمان 

1. Carver & Scheier 
2. Peterson & Steen 
3. Freres & Gillham 
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جهادي با  -میان سبک زندگی اسالمی يارابطهبررسی ، مسئله اصلی تحقیق حاضر، شد
مقابله با استرس در بین دانشجویان واحد علوم و تحقیقات  يهاروشخوش بینی و 

 .باشدیمتهران 

 روش
وه و از لحاظ نح باشدیمتحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي 

گردآوري اطالعات نیز از نوع تحقیقات پیمایشی است. اما از لحاظ ماهیت این پژوهش 
؛ توصیفی است زیرا تصویري از گیردیمهمبستگی قرار -در زمره تحقیقات توصیفی

وضعیت موجود مقابله با استرس و خوشبینی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران 
را به بررسی میزان و نوع ارتباط متغیر وابسته و همبستگی است زی دهدیمرا ارائه 

جهادي) با متغیرهاي مستقل (مقابله با استرس و خوشبینی) -(سبک زندگی اسالمی
 دانشگاه دانشجویان کارشناسی ارشد همۀ را پـژوهش ایـن آمـاري . جامعۀپردازدیم

 یلتشک 1395 ــ 96 تحصیلی سال در آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 بـین از( ايیتصادف نمونه گیري روش بـه) مـرد 46، زن 54( نفـر 100 کـه، دادنـدمـی

 .شدند انتخاب به تعداد مساوي )فنی مهندسی و علوم انسانی، علوم پایه دانشـکدة 3
) ساخته 1388): این آزمون توسط کاویانی (ILSTآزمون سبک زندگی اسالمی (

سوالی) هست که در این  76) و فرم کوتاه (یسوال 135شده است. داراي دو فرم بلند (
استفاده شد. آزمودنی باید با توجه به وضعیت فعلی زندگی ، پژوهش از فرم کوتاه آن

پاسخ دهد. هر آیتم » از خیلی کم تا خیلی زیاد يادرجه 4خود به هر آیتم در یک طیف 
و  141حداقل ، دنی. نمره کل آزموگیردیم 4تا  1با توجه به اهمیتش ضریبی بین 

 12اجتماعی ( يهامؤلفهخرده مقیاس شامل  10خواهد بود. آزمون فوق  570حداکثر 
خانواده ، آیتم) 12مالی (، آیتم) 11اخالقی (، آیتم) 6باورها (، آیتم) 6عبادي (، آیتم)

 5آیتم) و زمان شناسی ( 4دفاعی ( -امنیتی، آیتم) 5تفکر و علم (، آیتم) 7سالمت (، )8(
 است. ضریب 71/0پایایی کل این آزمون  یبضر ).1391، (کاویانی سنجدیمم) را آیت

 اندعبارت آن هاي زیرمقیاس براي آزمون این است. پایایی 71/0آزمون  این کل پایایی

؛ 32/0، ؛ مالی64/0، ؛ اخالق30/0، ؛ عبادي46/0، ؛ باورها41/0، اجتماعی شاخص :از
، . (کاویانی30/0، ؛ زمان شناسی30/0، دفاعی-یتی؛ امن42/0، ؛ سالمت40/0، خانواده
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به دست آمده است  64/0جهت گیري مذهبی  آزمون). روایی همزمان آن با 1388
به دست  87/0). در پژوهش حاضر پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ 1390، (کاویانی

 آمد.
شیر و  آزمون نخستین بار توسط ینا :LOT1(( پرسش نامه خوش بینی شیرر و کارو

) جهت ارزیابی ساختار خوش بینی گرایشی به وجود آمد که به مثابه 1985کارور (
اما بعدها آن ، انتظارات با نتیجه مثبت که تأثیرات بهداشتی مهمی دارند مفهوم دهی شد

). نسخه تجدید نظر شده آزمون 1994، را مورد تجدید نظر قرار دادند (شیر و همکاران
است. این پرسشنامه داراي  ترخالصه) از آزمون اصلی LOT-Rجهت گیري زندگی (

ماده پرکننده  4ماده درباره بدبینی و  3، ماده درباره خوش بینی 3گویه است که  10
هدف اصلی آزمون نیست ولی به منظور این  هاآناز یک آزمون که سنجش  ییهاماده(

. باشدیم) شودیمبرده  اصلی آزمون حساس نشود به کار يهامادهکه آزمودنی نسبت به 
(رضاپور و  ) و2007، روایی و اعتبار این پرسشنامه در تحقیقات (بیدرمن و همکاران

قابلیت اعتماد این پرسشنامه با استفاده از روش آماري شده است.  ییدتأ، )1387 يعابد
گزارش شده است. روایی همگرا و افتراقی این پرسشنامه با مقیاس منبع  83/0کرونباخ 

). 1999، نترل و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تأیید شده است (پوسکار و همکارانک
 است. 71/0پایایی به دست آمده توسط محقق نیز برابر با 

 _ فولکمن يامقابله راهبردهاي مقیاس :الزاروس يامقابله راهبردهاي پرسشنامه
 مقابله هايهیوش .سنجدیم را يامقابله راهبرد 8 که است سؤال 66 شامل الزاروس

 گشایی مساله، پذیري مسوولیت، اجتماعی حمایت جستجوي: از عبارتند مدار مساله
: از عبارتند مدار هیجان مقابله هايیوهش. مثبت مجدد ارزیابی و شده ریزي برنامه

 نیز وریونسون آلدوین .داري خویشتن و اجتناب-فرار، گزینی دوري، رویارویی
 ییدتأ را آن اعتبار و کرده عملی تحلیل را يامقابله هايراه شده نظر تجدید پرسشنامه

 روشنی حمایت ما متعدد مطالعات هايیافته. )1380 یوسفی آقا از نقل به( .اندکرده
 مشکل کارکرد دو هر -1 که است ابزاري عنوان به يامقابله راههاي پرسشنامه براي
 را معین مواجهه در چه متفاوت مواجهات در چه مقابله در تغییر -2 مدار عاطفه و مدار

 تا يامقابله راههاي پرسشنامه سازه روایی بنابراین. آوردیم در خویش تسخیر به

1. Life Orientation Test 
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، یوسفی آقا( شودیم ییدتأ هستند هماهنگ ما نظري هايینیب پیش با هایافته جاییکه
 .)276 ص، 1378

ه از واحد ابتدا با اخذ معرفی نامروش اجرا در این پژوهش به شرح ذیل بود: 
و ارائه آن به  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران پژوهشی دانشگاه
علوم پایه و فنی مهندسی این دانشگاه و با ، علوم انسانی يهادانشکدهبخش پژوهشی 

نمونه گیري با مصاحبه ، نظر مساعد مسئولین و واحد حراست براي اجراي پژوهش
ارائه توضیحاتی درباره اهداف پژوهش انجام شد.  اولیه که شامل معرفی خود و

جهادي با خوش بینی و  -سبک زندگی اسالمی، ي اطالعات جمعیت شناختیپرسشنامه
روشهاي مقابله با استرس مربوط به پژوهش توسط شرکت کنندگان در یک مرحله 
بصورت خودگزارش دهی تکمیل شد و توسط پژوهشگر و همکاران آموزش دیده 

 گردید. جمع آوري
انجام یافت. نرمال بودن متغیرهاي  SPSS V.22تجزیه و تحلیل آماري در نرم افزار 

اسمیرنوف آزمون شد. براي بررسی -اصلی مطالعه با استفاده از تست کولموگروف
ارتباط میان ابعاد سبک زندگی جهادي اسالمی با راهبردهاي مقابله با استرس و 

شد. براي بررسی عوامل پیش بینی کننده  خوشبینی از ضریب همبستگی استفاده
استفاده شد. در مدل  1و خوشبینی از سه مدل رگرسیون خطی يامقابلهراهبردهاي 

مدار در مدل دوم مقابله مسأله مدار و در مدل سوم  هیجان مقابله، رگرسیون خطی اول
متغیر  زندگی جهادي اسالمی به عنوان يهاسبکخوشبینی به عنوان متغیر وابسته توسط 

مستقل جهت پیش بینی استفاده شد. ضریب رگرسیونی غیر استاندارد و استاندارد 
گزارش و  هاآنعوامل پیش بینی کننده در هر سه مدل محاسبه و سطح معناداري 

بررسی شد. شدت هم خطی چندگانه در دو مدل با محاسبه عامل آستانه ارزیابی شد. 
ترکیب خطی از سایر  یباًتقرکه یک متغیر تولرنس نزدیک به صفربه این معنی است 

، داراي رابطه خطی مشترك چندگانه هستند. در پایان هادادهمتغیرهاي مستقل است و 
) محاسبه و گزارش شد. Adjusted R2) و ضریب تعدیل شده (R2ضریب تعیین (

 در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از  هاآزمونسطح معناداري کلیه 
 

1. Linear Regression Model 
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 هایافته
میانگین  ترینیینپاکه  شودیمو ستون مربوط به میانگین مشاهده  1ه جدول با توجه ب

) مربوط به سبک 37/44دفاعی و باالترین میانگین ( -) مربوط به بعد امنیتی93/8(
 نسبتاً. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط باشدیممقابله مسأله مدار 

و راهبرد هیجان مدار و راهبرد مسأله مدار و متوسطی بین ابعاد سبک زندگی اسالمی 
 خوش بینی وجود داشته که از نظر آماري معنادار بودند.

دانشجویان آزاد اسالمی واحد علوم  در مطالعه مورد اصلی متغیرهاي همبستگی . ماتریس1 جدول
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مقابله  متغیر پیش بینی جهت خطی رگرسـیون آزمـون نتـایج 2 شـماره جدول
د، مقـدار همانطور که مشاهده می شو .دهدمی نشان دانشجویان را در هیجان مدار

 -219/0)، ضریب رگرسیون استاندارد شده ( t =- 2.461براي بعد اجتماعی ( tآمـاره 
=ß مقـدار آمـاره ،(t براي بعد عبادي )t = -.406) ضریب رگرسیون استاندارد شده ،(-

.406 =ß همچنین مقـدار آمـاره ،(t ) براي بعد سالمتt = -2.449 و ضریب رگرسیون (
) و (t = -2.621براي بعد تفکر و علم  t)، و مقـدار آمـاره ß= -405.استاندارد شده  (

سبک مقابله  ) بیانگر تأثیر ابعاد مذکور  برß= -227.ضریب رگرسیون استاندارد شده  (
 می باشد.  هیجان مدار

  مورد تأیید سبک زندگی اسالمی هايیاسمقنتایج تحلیل رگرسیون بین زیر  .2جدول 

 داربا مقابله هیجان م
ینمتغیرهاي پیش ب داردضرایب غیر استان  دخطاي استاندار  اردضرایب  استاند  هآستان   t سطح معنی داري 

 0.032 2.174 . 0.000 0.493 1.071 (ثابت)

 0.016 2.461- 0.706 0.219- 0.071 0.174- اجتماعی

 0.001 3.930- 0.524 0.406- 0.086 0.337- عبادي

 0.967 0.041- 0.673 0.004- 0.107 0.004- باورها
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ینمتغیرهاي پیش ب داردضرایب غیر استان  دخطاي استاندار  اردضرایب  استاند  هآستان   t سطح معنی داري 

 0.573 0.566 0.574 0.056 0.105 0.059 اخالقی

 0.572 0.568- 0.551 0.057- 0.122 0.069- مالی

 0.672 0.424- 0.553 0.043- 0.094 0.040- خانواده

 0.001 2.449- 0.431 0.405- 0.083 0.204- سالمت

 0.001 2.621- 0.572 0.227- 0.074 0.194- تفکر و علم

 0.235 1.195 0.452 0.133 0.077 0.092 دفاعی -امنیتی 

 0.892 0.137- 0.446 0.015- 0.084 0.011- زمان شناسی

 434/0=2adjusted R ،491/0=2R 001/0؛<P ،794/8=F 
پیش بینی سبک مقابله مسأله  براي گانه چند رگرسیون تحلیل نتایج 3 شماره جدول

) با ضریب رگرسیون استاندارد شده ( t =- 2.522ادي (براي بعد عب tمدار، مقـدار آمـاره 
226/0 =ß ؛ مقـدار آمـاره(t براي بعد خانواده )t =.253 با ضریب رگرسیون استاندارد (

 214.) با ضریب رگرسیون استاندارد شده  (t = 2.099) بعد سالمت (ß= 406.-شده (
=ß ؛ مقـدار آمـاره(t  براي بعد زمان شناسیt = 4.263) ( با ضریب رگرسیون استاندارد

)، بیانگر تأثیر ضریب رگرسیون استاندارد شده  بعد عبادي، سالمت، ß= 414.شده  (
 علم و اجتماعی بر سبک مقابله مسأله مدار می باشد. -تفکر

  مورد تأیید سبک زندگی اسالمی هايیاسمقنتایج تحلیل رگرسیون بین زیر  .3جدول 

 با مقابله مسأله مدار
هاي پیش متغیر

 بین

ضرایب غیر 

 استاندارد

خطاي 

 استاندارد

ضرایب  

 استاندارد

 سطح معنی t آستانه

 داري

 0.036 2.128- . 0.001 0.640 1.363- (ثابت)

 0.474 0.718 0.706 0.055 0.092 0.066 اجتماعی

 0.013 2.522 0.524 0.226 0.112 0.281 عبادي

 0.005 2.857 0.673 0.226 0.139 0.397 باورها

 0.145 1.469- 0.574 0.126- 0.136 0.200- اخالقی

 0.799 0.255 0.551 0.022 0.159 0.040 مالی

 0.000 3.260 0.553 0.252 0.062 0.203 خانواده
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هاي پیش متغیر

 بین

ضرایب غیر 

 استاندارد

خطاي 

 استاندارد

ضرایب  

 استاندارد

 سطح معنی t آستانه

 داري

 0.00 2.099 0.431 0.214 0.088 0.193 سالمت

 0.261 1.130 0.572 0.097 0.096 0.108 تفکر و علم

دفاعی -امنیتی   0.192 0.100 0.184 0.452 1.907 0.060 

 0.000 4.263 0.446 0.414 0.109 0.464 زمان شناسی

 576/0=2adjusted R ،618/0=2R 001/0؛<P ،708/14=F 

پیش بینی خوش بینی،   براي گانه چند رگرسیون تحلیل نتایج 4 شماره جدول
 211/0شده (  ) با ضریب رگرسیون استانداردt =2.767( براي بعد عبادي tمقـدار آمـاره 

=ß مقـدار آمـاره ،(t براي بعد باورها )t =2.162 ) با ضریب رگرسیون استاندارد شده (
262/0 =ß مقـدار آمـاره ،(t  براي بعد سالمتt = 3.590) با ضریب رگرسیون (

) با ضریب (t = 2.375علم -براي بعد تفکر t)؛ مقـدار آمـاره ß= 332.استاندارد شده  (
)، بیانگر تأثیر ضریب رگرسیون استاندارد شده  ß= 414.دارد شده  (رگرسیون استان

 علم، باورها و زمان شناسی بر خوشبینی می باشد.-ابعاد عبادي، سالمت، تفکر

 با خوشبینی مورد تأیید سبک زندگی اسالمی هايیاسمقنتایج تحلیل رگرسیون بین زیر  .4جدول 
 متغیرهاي پیش

 بین

ضرایب غیر 

 استاندارد

اي خط

 استاندارد

ضرایب  

 استاندارد
هآستان  t 

 سطح معنی

 داري

 0.071 1.826 . 2.120 0.653 1.192 (ثابت)

 0.986 0.018- 0.392 0.002- 0.121 0.002- اجتماعی

 0.001 2.767 0.629 0.211 0.088 0.250 عبادي

 0.033 2.162 0.352 0.262 0.105 0.228 باورها

 0.298 1.046 0.387 0.121 0.094 0.098 اخالقی

 0.223 1.227 0.658 0.109 0.079 0.097 مالی

 0.188 1.327- 0.386 0.154- 0.114 0.151- خانواده

 0.001 3.590 0.477 0.332 0.104 0.374 سالمت

 0.001 2.375 0.345 0.303 0.130 0.323 تفکر و علم
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 متغیرهاي پیش

 بین

ضرایب غیر 

 استاندارد

اي خط

 استاندارد

ضرایب  

 استاندارد
هآستان  t 

 سطح معنی

 داري

 0.560 0.586- 0.369 0.069- 0.122 0.071- دفاعی -امنیتی 

 0.182 1.346 0.475 0.141 0.111 0.149 ن شناسیزما

 477/0=2adjusted R ،529/0=2R 001/0؛<P ،207/10=F 

 بحث و نتیجه گیري
آن شامل بعد  هايیاسمقبین سبک زندگی اسالمی و زیر ، طبق نتایج این مطالعه

هیجان مدار  يامقابلهبعد تفکر و علم با سبک ، بعد سالمت، بعد عبادي، اجتماعی
 تريیاسالم). بنابراین هرچه سبک زندگی P>01/0رتباط منفی معناداري وجود دارد (ا

داشته باشد؛ میزان سبک مقابله هیجان مدار در او کمتر خواهد بود. این نتایج با 
 ) همسو است.2006و همکاران ( 1کاریکو هايیافته

آرامش بخش  یاد خدا، دین اسالم (سبک زندگی اسالمی) يهاآموزهاز آنجا که در 
باعث کاهش ، اسالمی يهاآموزهکه زندگی براساس  رسدیم) به نظر 28، دلهاست (رعد

میزان راهبردهاي ناکارآمد براي مواجه با فشارهاي زندگی که خود عامل ایجاد 
. زیرا این افراد با امید به یک قدرت الهی و پیروي شودیم، افسردگی و اضطراب است
که ، منفی يهانگرشدر حقیقت خود را از افکار و ، اسالم از احکام و دستورات دین

. داردیمدور از تدبیر الزم است؛ دور نگه  عامل اساسی در ایجاد رفتارهاي تکانشی و به
 در مؤثري نقش که است سبک زندگی اسالمی از خاصی يهاجنبه مذهبی اعتقادات

 مشکالت آسیب زاي زندگیمسائل و  برابر در را فرد و دارد رفتارها و ادراکات فرد
 شامل، زندگی بر پایه دینداري. )2010، جاسف و ربکا، کیت( نمایدیم محافظت

 و رسومات، اخالقی هايارزش، سنت، شامل، باورها از ايیافته سازمان سیستم
 است برتر قدرت یک یا خدا به ترراسخ اعتقاد براي دینی جامعه یک در مشارکت

 هايیتحما، دارند اسالمی زندگی سبک که افرادي رسدیم نظر به ).2009، والش(
 مراسم در بیشتر که خاطر این به شاید. کنندیم کسب را بیشتري خانوادگی و اجتماعی

 شودیم باعث عامل همین و دارند قرار جامعه سالم افراد حضور بهعلت مذهبی اماکن و

1. Carrico 
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به  آنها براي کمتري روانی مشکالت درنتیجه. باشد کارآمدتر و مثبت آنان نگرشهاي که
 .، آیدیموجود 

 هايیاسمقنتایج حاصل از رگرسیون گویاي آن است که بین سبک زندگی در زیر 
ارتباط مثبت معناداري وجود دارد ، سالمت و زمان شناسی، خانواده، باورها، عبادي

)01/0<Pمیزان ، در ابعاد مذکور بیشتر باشد، ). بنابراین هرچه سبک زندگی اسالمی فرد
نقش ابعاد ، از سوي دیگربه کارگیري راهبرد حل مسئله محور در او بیشتر خواهد بود. 

دفاعی در پیش بینی سبک مقابله مسأله -علم و امنیتی -تفکر، مالی، اخالقی، اجتماعی
مبنایی براي ، استفاده از شاخص تفکر دینی رسدیمبه نظر  .باشدینممدار معنی دار 

از نظر ، چرا که تصمیم گیري براساس مبانی دینی-فراهم می آوردتصمیم گیري صحیح 
و بنابراین باعث کاستن از راهبردهاي غیر منطقی در مواجه  -منطقی نیز صحیح است

. سازه دیگري که تاحدودي به سازه سبک زندگی اسالمی شبیه شودیمبا مسائله زندگی 
در این ، ک دلبستگی به خداستسب، کندیمتحقیق حاضر کمک  هايیافتهبوده و تبیین 

به دلیل برخورداري از منابع ، گفت: افراد با سبک دلبستگی باال به خدا توانیمراستا 
یعنی در بین این افراد خدا به ، حمایتی توانایی بیشتر براي مقابله با مشکالت دارند

و از که شخص احساس ایمنی بیشتري بکند  کندیمعنوان منبع دلبستگی زمینه افراهم 
و مشکالت جسمانی  هايناسازگار، این طریق مقابله باالتري با مشکالت روان شناختی

 با افراد که است داده نشان بسیاري نیز تجربی ). شواهد1391، داشته باشد (زاهد بابالن
 و نموده زا شرایط استرس با سازگاري جهت بیشتري اطمینان احساس خدا به دلبستگی

 یبررس .نمایند انتخاب استرس با مقابله جهت مناسبتري ردهايراهب بود خواهند قادر
 يهاسبک انواع با خدا به دلبستگی میزان بین ) با عنوان رابطه1394تمرچی و یادگاري (

 مسأله استرس با مقابله روش با خدا دلبستگی به بین گویان آن بود که استرس با مقابله
 خدا به دلبستگی که میزان افرادي بنابراین. دارد وجود دار معنی و مثبت همبستگی مدار

 براي، است مدار مسأله سبک يحوزه در که شناختی يیوهش از، است بیشتر آنها در
 هیجان( عاطفی يهاروش از که کسانی اما. کنندیم استفاده استرس مقابله با

 .دارند خدا به نسبت تريیینپا دلبستگی، کنندیم استفاده) محورواجتنابی
ین فطرت خداجوي انسان و زمینه و بافت مذهبی و فرهنگی قومی در کشور همچن

عمیق معنویت و باورهاي مذهبی از جمله منابع حمایتی به شمار  هايیشهرما و وجود 
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که تأمین کننده سالمت روان و حفظ آرامش فردي است و توانایی افراد را براي  آیندیم
دریافت که  توانیم. از سوي دیگر دهدیم مقابله مؤثر با شرایط سخت زندگی افزایش

اساسی براي مقاومت در برابر مشکالت و نامالیمات زندگی بشر  يیهپادین داري 
). باور به اینکه خدایی هست که 1392، ذاکري، قمی حسینی، بجستانی است (سلیمی

با  اضطراب مرتبط، و ناظر بر بندگان است تا حد بسیاري کندیمرا کنترل  هایتموقع
، ارتباط خود را با خداوند، به طوري که اغلب افراد مؤمن، دهدیمموقعیت را کاهش 

از طریق اتکا و  توانندیمو معقتدند  کنندیمتوصیف ، مانند یک دوست بسیار صمیمی
اثر موقعیت غیر قابل کنترل را طریقی کنترل نمود (فوتئوالسکی و ، توسل به خداوند

کلی در ختیار بشر قرار  هاییییراهنمالی دین و مذهب طور ک به ).2008، همکاران
بدان عمل نمایند منجر به توانمندي فرد در مقابله مؤثر و کارآمد  هاانسانکه اگر  دهدیم

 يینهزمپژوهش حاضر هماهنگ و همسو با  هايیافته. بنابراین شودیمبا مسائل زندگی 
ا تأیید فرضیه فوق دور از انتظار مذهبی و فرهنگی موجود در جامعه ایرانی است. لذ

 نیست.
سبک زندگی اسالمی با  يهامؤلفهاین پژوهش نیز نشان داد میان  هايیافته

بیانگر رابطه بین  هایافته، خوشبینی رابطه معنی داري داري وجود دارد. به عبارت دیگر
 يهاهمؤلفبا خوشبینی بود. همچنین  علم-تفکرسالمت و نیز ، باورها، ابعاد عبادي

دفاعی و زمان شناسی با خوشبینی رابطه معنی -امنیتی، خانواده، مالی، اخالقی، اجتماعی
)؛ چانگ و 1392رادي و همکاران ( هايیافتهنتایج همسو با  ینا داري وجود نداشت.

فرد به یک مبدأ متعالی  شودیمسبک زندگی اسالمی باعث است.  )2010چونگ (
فرد مؤمن با اتکا  شودیمد. سبک زندگی اسالمی باعث معتقد باشد و او را پرستش کن

حاضر و پاسخگوي همیشگی نیاز خود ، به قدرت الهی و اعتماد به اینکه خدا را قادر
احتمال وقوع حوادث مثبت و خوشایند را براي خود بیشتر دانسته و حوادث ، داندیم

به بیان دیگر سبک ، دگذاریممفی را با توکل به نیروي ایمان خود به راحتی پشت سر 
افزاد داراي سبک زندگی غیر اسالمی  ترینبفرد خوش  شودیمزندگی اسالمی باعث 

که سبک زندگی اسالمی توانسته است به  شودیمشود. از این یافته این گونه استباط 
عنوان چارچوبی مناسب در قالب الگوهاي رفتاري براي رشد و تعالی انسان و هدایت 

سبک زندگی ، گی سالم عمل کند. از طرفی با توجه به منابع اسالمیاو به سمت زند
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که سازگاري بیشتري داشته باشند و الگوهاي موفقیت  کندیماسالمی افراد را تشویق 
در  آمیز حل تعارض را افزایش دهند. این امر احتمال به این دلیل است که عوملی چون

توانمندي ، در شرایط خاص، جام کارهامبنی بر توانایی ان، برداشت قضاوتی که از خود
 نقش حیاتی دارد. يهاچالشپشتکار و نیز مواجهه با موانع و ، هایشانیتقابلو 

روانی و معنوي آنها پیوند دارد. ، روحی، سبک زندگی با وضعیت سالمت جسمانی
رفتارهاي مذهبی در معنا یافتگی زندگی ارزش مثبت دارد. رفتارهایی از قبیل توکل به 

مثبت موجب  يهانگرشدا و زیارت می تواننند از طریق ایجاد امید و تشویق به خ
 توانیمفوق  هايیافتهتبیین  در ).1390، آرامش درونی و معنوي فرد شوند (عیوضی

گفت که باروهاي دینی و مذهبی از جمله بردباري و اعتماد به اینک خداوند حامی 
. به عالوه دلیل دیگر تأکیدي است دهدیمخوشبینی را تحت تأثیر قرار ، زندگی است

متعددي در قرآن بر این موضوع اشاره دارد. از  هايیهآکه اسالم بر خوشبینی دارد و 
و نیز یاد خدا در تمام امور ، )128تشویق بر سازگاري (نساء ، )33جمله: گذشت (بقره 

اجتماعی  هايتیحما، افرادي که سبک زندگی اسالمی دارند رسدیم). به نظر 28(رعد 
. شاید به این خاطر که بیشتر در مراسم و اماکن کنندیمو خانوادگی بیشتري را کسب 

که  شودیممذهبی و برخوردار با افراد سالم جامعه قرار دارند و همین عمل باعث 
قابل  هاآنآنان مثبت و کارآمدتر باشد. در نتیجه مسائل و مشکالت براي  يهانگرش

خود را  شویمیموقتی از طرف دیگران حمایت  ینهمچن .شودیمحل و فصل تلقی 
 يهانگرشدوست داشتنی و ارزشمند می دانیم و این یعنی اینکه ، مفید، فردي مطلوب

ما نسبت به خودمان و زندگی و دنیا تغییر کرده است. از سوي دیگر التزام عملی به 
و  هایدگاهددر چگونگی  اندتویموظایف دینی و اخالقی از سوي فرد پایبند به مذهب 

باورهاي فرد نسبت به زندگی تأثیر مهمی داشته باشد؛ بدین صورت که فرد مؤمن خود 
را موظف به انجام دستورات دینی و اخالقی دانسته و اعتقاد دارد که در صورت انجام 

رحمت او را به سمت خود جذب ، شده تریکنزدبه خداي خویش  یفشانتکالدادن 
مشکالت براي او قابل تحمل تر شده و ، در صورت توکل کردن به خداو  کنندیم
 آن را به راحتی پشت سر بگذارد. تواندیم

دانشجویان وحد علوم  روي صـرفاً پـژوهش ایـن هايیتمحدودیکی از مهمترین 
 اقشار سایر بـه نتایج تعمیم در که است الزم است؛ گرفته انجام و تحقیقات تهران
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این پژوهش ، هایافتهبراي افزایش گسترده تعمیم پذیري ، اینرو از شود. احتیاط، جامعه
و نیز در بین معتقدان به ادیان دیگر نیز تکرار شود. به محققین  تریعوس يهانمونهدر 

بصورت غیر  يامقابلهتا به بررسی سبک زندگی اسالمی و راهبردهاي  شودیمپیشنهاد 
جمعیت شناختی را نیز در ارتباط بین این دو متغیر و نقش متغیرهاي ، مستقیم بپردازند

تأثیر  دیگر بیازمایند. يهادانشگاهمدل تحقیق حاضر را در ، بررسی نمایند. عالوه براین
روي هریک ازمتغیرهاي موجود در  تریجزئاسالمی به صورت اختصاصی و  يهاآموزه

متنوع در  يهانگفرهبعدي با توجه به  يهاپژوهشسالمت عمومی بررسی شود. در 
متفاوت فرهنگی و مذهبی) سبک زندگی اسالمی به عنوان یک عامل  يهابافتکشور (

مختلف در میان اقوام مختلف ایرانی و در میان اقشار  يهافرهنگجامعه شناختی در 
با توجه به تأثیر سبک زندگی اسالمی ، در نهایت مختلف جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

واحد بهداشت و سالمت در ، رفتاري در مواجهه با مسائل هايوهیشدر سالم بودن 
جلسات و  از آموزش سبک زندگی اسالم محور براي توانندیم، وزارت علوم

سالمت عمومی دانشجویان استفاده ، که در ایام مختلف مانند هفته سالمت ییهانشست
ارکنان داراي در درجه اول سوق دادن ک، توجه به فرهنگ دینی کشور ما با کنند.

و در درجه ، مذهبی و روحانیون آشنا به مفاهیم دینی مذهبی به سوي مبلغان يهاارزش
دوم تربیت نیروهاي متخصص و مشاورانی با رویکردهاي سبک زندگی اسالمی جهت 
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