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 چکیده

 یاسلام یزندگ بینی سبکاسترس و اضطراب در پیشافسردگی،  ،یشناختروان ینقش آشفتگ شپژوه ینهدف از انجام ا

 است. همبستگیو از نوع  یفیپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با توجه به روش توص بود. یزهوشآموزان تدانش

در سال  سبزواردوره دوم شهرستان  تیزهوشانمتوسطه مدارس یازدهم و دوازدهم آموزان مقطع دانش یهجامعه آماری کل

گیری در نفر با استفاده از روش نمونه 111تعداد  شده یادبودند. حجم نمونه بر اساس جامعه آماری  1191 -1199 یلیتحص

  -57)ها پاسخ دادند. از پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی آموزان به سوالات پرسشنامهدسترس انتخاب شدند و دانش

ILST) شناختی، استرس و غیر سبک زندگی اسلامی و برای متغیر آشفتگی روانهای مربوط به متدست آوردن دادهبرای به

 یبراها با استفاده از همبستگی پیرسون و استفاده شد. داده (DASS-21اضطراب و استرس ) ،یافسردگاضطراب پرسشنامه 

چند  یخط ونیمون رگرسآموزان از آزدر دانش ی اسلامیسبک زندگ انسیوار ینیبشیدر پ نیبشیپ یهاریبینی سهم متغپیش

شناختی، استرس و اضطراب با سبک زندگی نتایج نشان داد که بین آشفتگی روان به روش همزمان استفاده شد. رهیمتغ

برند آموزانی که در زندگی خود سبک زندگی اسلامی را بیشتر به کار میاسلامی رابطه منفی و معناداری وجود دارد یعنی دانش

 استرس و اضطراب کمتری برخوردارند.از آشفتگی روانی، 

 شناختی، افسردگی،استرس، اضطراب، سبک زندگی اسلامی.آشفتگی روان واژگان کلیدی:

 

 

 

 مقدمه

 انآموزدانش به بالاتر نسبت شناختی هایتوانمندی و نظیربی هایویژگی از که هستند آموزانیتیزهوش دانش آموزاندانش

 گرایی،کمال شدید، حس کنجکاوی دارای تیزهوش آموزان. دانش(Horak and Galluzzo,2115 )هستند  برخوردار عادی

لاقه ع دیگران، تفکر تایید در مشکل ذهنی، تحریک به شدید نیاز بزرگ، شهودی هایجهش به صورت یادگیری صراحت، دقت،

 آموزانشدان به نسبت نظرات مختلف و هاایده دانستن به علاقه و گراییدرون به گرایش فلسفی، و اخلاقی مسائل به هنگام زود

 رسازگارت اجتماعی نظر از و پذیرانعطاف خود درونی پیرامون و بیرونی هایتجربه به نسبت تیزهوش آموزاندانش. دارند عادی

 تریبیش ظرفیت و دارند بیشتری انعطاف خود پیرامون درونی و بیرونی هایبه تجربه نسبت تیزهوش آموزاندانش. هستند
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، راهبردی است که افراد 1(. سبک زندگی1191دارند )نریمانی و همکاران،  نادرست باورهای و هاارزش و تغییر بازبینی برای

گیرند. به عقیده لومباردی و همکارانش سبک برای دستیابی به حس با هم بودن یا دستیابی به جایگاهی در این دنیا به کار می

نیا و باشد )حجتیو ثابتی برای نگاه کردن به فرد، دیگران و سازگاری به روش خود فرد میزندگی روش سازمان یافته 

داند که از تعامل بین و قابل تعریف رفتار می مشخص سازمان بهداشت جهانی ، سبک زندگی را الگوهای(. 1191همکاران، 

. (Kerr, 2111) اقتصادی، حاصل می شود  های محیطی و اجتماعیکنش روابط اجتماعی و موقعیتشخص، برهم هایویژگی

اند از: سلامتی های سبک زندگی، عبارتدیدگاه آدلر ریشه اصطلاح سبک زندگی را مطرح کرد. از( 1922اولین بار آلفرد آدلر )

)طغیانی و همکاران،  فرزندپروری، نظام خانواده و نقش جنسیتی هایظاهر، وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده، نگرش و

دکتری، بررسی  یهبه صورت علمی به عنوان موضوع رسال سبک زندگی اسلامی را، یه( اولین بار نظر1111کاویانی )(. 1191

سبک زندگی انسان است و مسیر نسبتاً ثابتی را برای ی هها در زندگی روزانه، نشان دهندچگونگی تعامل رفتارها و نگرش کرد.

شناختی  هایمؤلفه یهزندگی، الگویی لازم است که هم کند. برای یافتن بهترین نوع سبکانسان ترسیم میپیش روی  زندگی

های مسلم علمی مخالف نباشد و همچنین دنیا و یافته انسان را به بهترین شکل در نظر بگیرد و از طرف دیگر با و رفتاری

توان ادعا کرد که سبک زندگی اسلامی غافل نشود. می و معنوی انساندر کنار هم ببیند و از هیچ یک از ابعاد مادی  آخرت را

 شود؛ بلکه رفتارهای فرد، سنجیدهنگرش فرد سنجیده نمی است. در سبک زندگی اسلامی عمق اعتقادات، عواطف و گونهاین

 کشود؛ اما سبر بررسی نمیشود و فکر و نیت انجام رفتامی ها، فقط به رفتار توجهشود. در سبک زندگی از سایر دیدگاهمی

ها تشناخ حالی که تأکید آن روی رفتار است؛ به حداقل عواطف و تفاوت باشد، درها بیتواند نسبت به نیتزندگی اسلامی نمی

 یکل کند، چارچوبیم زیرا از هم متما یهاى زندگسبک ریو سا 2یاسلام یآنچه سبک زندگ(. 1191)کاویانی،  نیز نظر دارد

اقع و در د؛ینمایم بیرا تعق داریپا سعادت و ییبه سوى هدف نها شیخو ریبراساس آن، مس یانسان است که آدم یسبک زندگ

جا که است که خالق عالم، آدم و آگاه به ابعاد وجودى اوست و از آن شده میاز سوى پروردگارى ترس ،یچارچوب کل نیا

است؛ پس  واقف هاى اوهو خواست ازهایاو آگاه و به ن یهاى دروناست و به راز و رمز یسبک زندگ نیا مدون م،یخداوند کر

ک رو، سب نیلحاظ شده باشد. از ا یسبک زندگ نیا ها در تمام ابعاد درانسان ازهاىیکند که نیاقتضا م میحکمت خداوند حک

 (.1192 ،یضی)ف دیآیبه شمار م یراه و روش بشر در زندگ و ساز اهداف نهیاسلام زم دگاهیدر د یزندگ

دهد که در ها نشان میعنوان کرد. آمار 1991درصد در سال 7/11 جهان را یمشکلات سلامت روان یسازمان بهداشت جهان

 بر دوش ینیبار سنگ دیهای مضطرب و نا امکه وجود انساندرصد خواهد رسید. به این معنی  17این اختلالات به  2121سال 

 مودهیهای ناپکارها و راه یفردی و اجتماع یبرای بهبود زندگ یکه اجتماع جهان است نیخواهد گذاشت و نشانگر ا جامعه

 .(Catherin and Lesion, 2115رو دارد ) شیپی فراوان

خود را کاهش داده و از  یمنف جاناتیکند که هیکمک مآموزان دانش به تیدر مطالعات مختلف نشان داده شده است که معنو

ت در جه یکنند و بتوانند از راهبردهای مناسب تیریشان را مدیخود بکاهند و بهتر بتوانند مشکلات زندگ 1اضطراب و تنش

و تنش  یوجود افسردگ رایز ندیحال سلامت روانشان را حفظ نما نیو در ع ندیشان استفاده نما 7یو افسردگ 1استرس کاهش

                                                             
1. Lifestyle 

2. Islamic Lifestyle 

3. Anxiety 

4. Stress 

5. Depression 



عامل خطرزا  کیعنوان و تنش و اضطراب به یهای افسردگمارییبروز ب نهیتواند زمیعامل خطرزا م کی عنوانو اضطراب به

(. 1197)حسینی قمی و سلیمی،  بهداشت روان را فراهم کند و مشکلات متعدد یهای جسممارییبروز ب نهیتواند زمیم

ردگی و تا حد زیادی به عنوان حالتی از درد و رنج عاطفی تعریف شده که متشکل از علائم افس 6شناختیآشفتگی روان

 یمذهب در کاهش افسردگ ریتأث این مطلب بودند که گرانیب مطالعات. (Mirowsky and Ross, 2112)اضطراب است 

بهبود  ریتأث ای دیگرهمطالع. در (Wulff, 2111) مشاهده شده است رابطه معکوس ،یبه مذهب و افسردگ شیگرا نیاست و ب

 جینتا. (Conlin et al, 2111)به اثبات رسیده است  یافسردگ خواب و استراحت در کاهش اضطراب، استرس و ه،یتغذ وهیش

نقش  ،یبدن تیفعال ژهیوسالم به یبر سبک زندگ یمبتن ینشان داد که رفتارها (2111)و همکاران  Henjeمطالعه 

و همکارانش اعتقاد دارند که بهبود  یدارد. بالب سرآمدآموزان دانش یدر کاهش استرس، اضطراب و افسردگ یاندهنکنییتع

 و ندیایروزمره کنار ب یهاکند که سالم بمانند و با استرس کمکآموزان تیزهوش دانش به تواندیم ،یسبک زندگ یهامؤلفه

 ،یفسردگا از استرس و یریشگیفرد و پ یشادمان تواند دریم ح،یصح یسبک زندگموفقیت تحصیلی بیشتری داشته باشند. 

مداخله  ریثأت (1191) مغانلویی عطا(. 1197آموزان را افزایش دهد )جعفری، و کارایی تحصیلی دانش نقش مؤثر داشته باشد

 ,Williams et al) یشادمان شیدر افزا یقرار داد. مطالعات نشان دادند که سبک زندگ دییرا مورد تأ یدر کاهش افسردگ

 ,Morton and wheeler)ی ( افسردگSteffy, 2111) استرس، کاهش (Holmes, 2111)تحصیلی   و موفقیت( 2111

و اضطراب، رابطه  یبا افسردگ یو سلامت یسبک زندگ نیب زین (1119ی و همکاران )نقش دارد. در پژوهش بهداندانش( 2112

 بودن و یمذهب نیب یو قوی یفنشان دادند که رابطه منDesmukh (2112) و Ismail راستا،  این در. دست آمدمعکوس به

داشتن سبک زندگی . دارد وجود یبودن و رضایت از زندگ یمذهب نیب یرابطه مثبت و قوی زیو اضطراب، و ن یتنهای احساس

 Gross (2116)و   Homblin(.1196شود )میرزایی، تواند در زمینه مقابله با استرس مؤثر واقع صحیح و مناسب بسیار می

داشتند، تعارض هویت  یحضور کمتر سایمانند کل یمذهب یهااجتماع که در یکه کسان دندیرس جهیاین نته در پژوهش خود ب

است که های مختلف نشان دادهها گزارش شده بود. پژوهشدر مورد آن زین یکمتر یحمایت اجتماع و را تجربه کردند یشتریب

امل با ع کند و اینتغییر می سبک زندگی نیز اضطرابی خلقی و شناختی، به خصوص اختلالاتهای روانبیماری در بسیاری از

-بنابراین هدف از پژوهش حاضر، نقش آشفتگی روان (.Melnyk et al, 2115)بیشتر شدن علائم بیماری ارتباط دارد 

 بینی سبک زندگی اسلامی است.  شناختی، افسردگی، استرس و اضطراب در پیش

 روش 

آموزان تیزهوش شهرستان سبزوار دانش هیپژوهش حاضر کل یجامعه آمار باشد.یم یوع همبستگو از ن یفیپژوهش حاضر، توص

 لیبه دل نیهمچن در دسترس استفاده شد. یریگبه فهرست کامل افراد از نمونه یابیبا توجه به عدم امکان دست یبودند، ول

استفاده شد. روش کار به  نترنتیا یو اجرا یریگاز روش نمونه ،یاجتماع طاتتردد و ارتبا تیخاص جامعه و محدود طیشرا

 (و اینستاگرام )تلگرام و واتس آپی اجتماع یهاشبکه قیشد و از طر یطراح نیصورت آنلاشکل بود که پرسشنامه به نیا

ها را نامهنفر پرسش 119 نکهیپس از ا تینفر قرار گرفت، در نها 171حدود  اریمورد مطالعه در اخت یهاپرسشنامه. افتیانتشار 

ها استخراج شد. داده یآمار یهالیانجام تحل یپرسشنامه برا 111پس از جدا کردن موارد ناقص و مشکل دار   کردند، لیتکم

 لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیآن از ضر یهاداده لیو در تحل قرار گرفت لیتحل هیمورد تجز SPSS-27افزار با استفاده از نرم

 به روش همزمان استفاده شد. ندگانهچ ونیرگرس

 ابزار 

                                                             
6. Psychological distress 



 57( ساخته و روایی تایید کرده است، 1111(: این پرسشنامه را که کاویانی )ILST  -57پرسشنامه سبک زندگی اسلامی )

ای پاسخ دهند. هر آیتم درجه 1گویه دارد که پاسخگویان باید با توجه به وضعیت فعلی زندگی خود، به هر کدام در یک طیف 

شاخص، زیر  11خواهد بود.  751و حداکثر  111گیرد. نمره کل آزمودنی، حداقل می 1تا  1جه به اهمیتش، ضریبی بین با تو

است. نتایج تحلیل عوامل نیز روایی و ساختار  51/1دهند. ضریب پایایی کل این آزمون های این آزمون را تشکیل میمقیاس

دست آمده است ) به 61/1گیری مذهبی، یی همزمان آن با آزمون جهتعاملی مناسبی را برای آن نشان داده است. روا

دست آمده است به 61/1تا  11/1ای بین ها نیز در دامنهو پایایی آزمون برای زیر مقیاس 51/1(. پایایی آزمون 1111کاویانی،

 (.1197)احمدی و همکاران، 

توسط  1997در سال  DASSی، اضطراب و استرس : مقیاس افسردگ(DASS-21) 5مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس 

تهیه شد. این مقیاس، یک مقیاس خود گزارشی است که هر یک از علائم افسردگی، اضطراب و استرس را  1لاویبوند و لاویبوند

روانی را های عبارت است که هر یک از سازه 12دهد. این مقیاس دارای دو فرم است. فرم بلند آن شامل مورد ارزیابی قرار می

عبارت است که هر یک از سه سازه روانی را  21دهد و فرم کوتاه آن دارای عبارت مختلف مورد ارزیابی قرار می 11توسط 

 1گذاریزیاد( با نمرهای )اصلاً تا خیلیبایست به عبارات در یک طیف چهار گزینهها میسنجد. آزمودنیعبارت می 5توسط 

برای خرده مقیاس افسردگی،  21، 15، 16، 11،  11، 7،  1زینه خیلی زیاد پاسخ دهند. سؤالات برای گ 1برای گزینه اصلاً و 

شود. علاوه بر برای استرس محاسبه می 11، 11، 12، 11، 1، 6، 1برای اضطراب و سؤالات  21، 19، 17، 9، 5، 1، 2سؤالات 

دهنده اضطراب، ود. نمره بالاتر در این مقیاس نشانشگذاری میاین در این پرسشنامه همه سؤالات به صورت مستقیم نمره

انگلستان، پایایی  1591با استفاده از یک نمونه Crawford (2117) و  Henryافسردگی و استرس بالاتر در آزمودنی است. 

ارش گز 91/1و استرس  12/1، اضطراب 11/1و برای سه مقیاس افسردگی  91/1کل این مقیاس را به شیوه آلفای کرونباخ 

و  92/1و  95/1برای افسردگی، اضطراب، استرس به ترتیب  9ضریب آلفا (2116)و همکاران  Antonyدادند. در پژوهش 

بود. سامانی و  21/1و اضطراب و افسردگی  71/1، اضطراب و استرس 11/1و همبستگی بین افسردگی و استرس  97/1

یران مورد بررسی قرار دادند. اعتبار بازآزمایی برای مقیاس های روانسنجی این پرسشنامه را در ا( ویژگی1116جوکار)

 51/1، 11/1و آلفای کرونباخ برای این سه مقیاس به ترتیب  55/1و  56/1، 11/1افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب برابر 

 (. 1197گزارش نمودند ) به نقل از امیری و همکاران،  51/1و 

 سنجش یگزارش شد. برا یو استنباط یفیدر قالب آمار توص جیاستفاده شد و نتا SPSS-27زار افها از نرمداده لیبه منظور تحل

 یبررس یبرا ،یاتک نمونه رنوفیاسم -ها از آزمون کلموگروفداده عینرمال  بودن توز یبررس یبرا رسون،یپ یهمبستگ زانیم

در  سبک زندگی انسیبینی واردر پیش نیبشیپ یهاریبینی سهم متغپیش یو برا واتسون -نیها از آزمون دورباستقلال خطا

 به روش همزمان استفاده شد. رهیچند متغ یخط ونیاز آزمون رگرس آموزاندانش

 نتایج

کنندگان ( از شرکت%57نفر ) 57نفر در این پژوهش شرکت کردند که از این تعداد  111های پژوهش، تعداد با توجه به یافته

نفر  19کنند و ( در کلاس یازدهم تحصیل می%61نفر ) 61ر بودند. از جهت وضعیت تحصیلات ( پس%27نفر ) 27دختر و 

                                                             
7 Depression Anxiety stness Scale 

8 Loribond & loribond 

9 Alpha 



کنند. علاوه بر این از نظر وضعیت تأهل، همه مجرد بودند و در مدارس تیزهوشان ( در کلاس دوازدهم تحصیل می19%)

 سال داشتند. 11( سن %16نفر معادل ) 16سال داشتند و  15( سن 71نفر )% 71کردند و تحصیل می

 



شناختی، ها در هر یک از متغیرهای آشفتگی روان: میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی نمرات آزمودنی1جدول 

 اضطراب، استرس، افسردگی و سبک زندگی اسلامی

 افسردگی استرس اضطراب شناختیآشفتگی روان M (SD±) متغیرها
سبک زندگی 

 اسلامی

 شناختیآشفتگی روان

11/22 

(11/11 

±) 

1     

 اضطراب
55/7 

(19/1 ±) 

17/1 

111/1 
1    

 استرس
51/9 

(17/7 ±) 

91/1 

111/1 

51/1 

111/1 
1   

 افسردگی
92/6 

(61/7 ±) 

19/1 

111/1 

61/1 

111/1 

51/1 

111/1 
1  

 سبک زندگی اسلامی

97/157 

(11/11 

±) 

75/1- 

111/1 

71/1- 

111/1 

61/1- 

111/1 

11/1- 

111/1 
1 

شناختی، اضطراب، ها را در آشفتگی روانهای آمار توصیفی و ضرایب همبستگی نمرات آزمودنیشاخص 1های جدول داده

دهد. نتایج مندرج در این جدول حاکی از آن است که متغیر سبک زندگی استرس، افسردگی و سبک زندگی اسلامی نشان می

( بیشترین میانگین نمرات را دارد و متغیر اضطراب با میانگین و 97/157 ± 11/11اسلامی با میانگین و انحراف استاندارد )

 ( کمترین میانگین را دارد.55/7 ± 19/1انحراف استاندارد )

گانه آن )اضطراب، افسردگی و استرس( رابطه های سهشناختی و مؤلفهکند که بین آشفتگی روانفرضیه پژوهشگر بیان می

-دهد که آشفتگی روانشود، نتایج ضریب پیرسون نشان میمشاهده می 1گونه که در جدول معناداری وجود دارد. همان

(. این بدین معناست که هرچه نمره r ،111/1=p=-75/1شناختی با سبک زندگی اسلامی رابطه منفی و معناداری دارد )

متغیر سبک زندگی اسلامی کمتر است و ها در شناختی بیشتر و بالاتر باشد، نمرات آنها در متغیر آشفتگی روانآزمودنی

ررسی سبک برند، بتوان نتیجه گرفت کسانی که در زندگی خود از آشفتگی و پریشانی بیشتری رنج میبالعکس. بنابراین می

کنند. علاوه بر این ها نشان داده است که کمتر از متدهای اسلامی و سبک زندگی در نحوه زندگی خود استفاده میزندگی آن

شناختی را با سبک زندگی اسلامی نیز نشان داد که این بررسی های آشفتگی روانل همبستگی پیرسون هر یک از مؤلفهجدو

 باشد.( میr ،111/1=p=-61/1( و استرس )r ،111/1=p=-71/1نشان دهنده رابطه منفی و معنادار اضطراب )



 شناختی، اضطراب، استرس و افسردگیآشفتگی روان: نتیج تحلیل رگرسیون سبک زندگی اسلامی بر اساس 2جدول 

متغیر 

 ملاک

متغیرهای 

 بینپیش
R2 F 

Sig 

Off 
B SEB β T P 

-آماره

های 

 تحمل

 خطی

VIF 

سبک 

زندگی 

 اسلامی

مقدار 

 ثابت
29/1 61/1 111/1 15/6 71/1  21/1- 111/1   

 15/1 11/1 111/1 -52/1 -29/1 51/1 -25/1 شناختیآشفتگی روان

 71/2 71/1 111/1 -61/5 -17/1 11/1 -66/1 اضطراب

 11/2 61/1 111/1 -15/2 -21/1 21/1 -11/1 استرس

 56/1 11/1 111/1 -71/7 -16/1 79/1 -25/1 افسردگی

زمان استفاده شد. در این تحلیل نمرات آشفتگی ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همبه منظور آزمودن فرضیه

گانه آن به عنوان متغیر پیشین و متغیر سبک زندگی اسلامی به عنوان متغیر ملاک وارد تحلیل های سهشناختی و مؤلفهروان

ها، ها عبارتند از: نرمال بودن دادههای آن بررسی شد. این پیش فرضشدند. اما قبل از انجام این تحلیل آماری، پیش فرض

شناختی، اضطراب، بین )آشفتگی روانرسی نرمال بودن نمرات متغیرهای پیشخطی و استقلال خطاها. جهن برتشخیص هم

بوده که به  -2و  2استرس و افسردگی( و ملاک )سبک زندگی اسلامی(، کجی و کشیدگی این نمرات بررسی شد که در بازه 

-هر کدام از متغیرهای پیشخطی برای های تشخیص همباشد. به علاوه در تحلیل حاضر شاخصها میمعنای نرمال بودن داده

برای  Toleranceنبود. همچنین تمامی مقادیر  11بین بیشتر از برای متغیر پیش VIFبین بررسی شد که هیچ یک از مقادیر 

بین وجود نداشت. همچنین خطی چندگانه بین متغیرهای پیشاین متغیرها در بازه زمانی صفر و یک قرار داشت. بنابراین هم

( 51/2های آن )شناختی و مؤلفهبینی سبک زندگی اسلامی از طریق آشفتگی روانواتسون برای پیش -دوربینمقادیر آماره 

دست آمد. بنابراین مفروضه استقلال خطاها برای متغیرهای فوق برقرار بود. در مجموع نتایج فوق حاکی از به 1کمتر از 

فرضیه است. بنابراین استفاده از این تحلیل بلامانع بوده و در ادامه های تحلیل رگرسیون چندگانه برای آزمون برقراری مفروضه

 گردد.نتایج مربوط به آن ارائه می

بک های آن با سشناختی و مؤلفهنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مقدار ضریب همبستگی بین آشفتگی روان

درصد از واریانس نمرات سبک  29باشد یعنی می 29/1برابر با  R2و میزان  71/1کنندگان در پژوهش زندگی اسلامی شرکت

شناختی، اضطراب، استرس و افسردگی قابل تبیین است. به منظور بررسی ها از طریق آشفتگی روانزندگی اسلامی آزمودنی

ست آمده معنادار دبه Fدهد که میزان نشان می 2دست آمده، نتایج واریانس مندرج در جدول معناداری ضریب همبستگی به

بینی سبک های آن به طور کلی قادر به پیششناختی و مؤلفه(. بنابراین آشفتگی روانF(111و1=)p ،61/1=111/1است )

ول شناختی، اضطراب، استرس و افسردگی جدبینی کنندگی آشفتگی روانزندگی اسلامی هستند. به منظور بررسی نقش پیش

(، افسردگی P ،61/5-=t=111/1(، اضطراب )p ،52/1-=t=111/1شناختی )واندهد که متغیر آشفتگی رنشان می 2

(111/1=P ،71/7-=P( و استرس )111/1=P ،15/2-=tقادر به پیش )باشند. کنندگان میبینی سبک زندگی اسلامی شرکت

انی و آشفتگی و پریش های آن بدین معناست که هرچه میزانشناختی و مؤلفهمنفی بودن ضریب رگرسیون برای آشفتگی روان



دهد که متد و شگردهای ها نشان میاضطراب و استرس و افسردگی در افراد بیشتر باشد، بررسی سبک زندگی خانوادگی آن

 است.ها کمتر وجود داشتهاسلامی در سبک زندگی آن

 گیریبحث و نتیجه

، اضطرابگانه آن یعنی های سهاختی و مؤلفهشنآشفتگی روانبا  یاسلام یرابطه سبک زندگ یپژوهش حاضر با هدف بررســ

 ،اضطراب شناختی،های آشفتگی روانیربا متغ یاســلام یانجام گرفت. مشــخص شد که سبک زندگ یو افسردگ استرس

و اضطراب  یافسردگ زانیم ،یاسلام ینمره ســبک زندگ شیدارد و با افزا معنادارمنفی و رابطه  یافسردگاسترس و 

با  قیحقت نیا جیاست. نتا قیتحق هیفرض دییتأ انگریشواهد موجود، ب نی. بنابرارعکسو ب ابدییکاهش م تیزهوشآموزان دانش

و همکاران  Henje(، 2111)و همکاران  Conlin(، 1197(، احمدی و همکاران )1196رنانی و احمدی )شریفی یهاپژوهش

دارد.  یهمخوان (2111)و همکاران  Steffy و (2116)و همکاران  Marcks(، 1191)مغانلو ییمغانلو و عطاییعطا، (2111)

 یدر سبک زندگ یاسلام یهابا آموزه ریمغا ،یها و عوامل اضطراب و افسردگتوان گفت اغلب نشــانهیها مافتهی نیا نییدر تب

آورند، یدست مبه یاسلام ینیبجهان قیرا از طر یو آرامش روان تیکه امن آموزانیدانش ،یاسلام یاست. براساس سبک زندگ

 نیا ؛ ازنمایندیم ریبخشند و تفسیمعنا م ینیباور د یهاسامانه قیرا از طر ریزناپذیگر یهاو فقدان یروان یفشارها مات،یناملا

نوع خود، از هم تیو حما شاوندانیرابطه با خو جادیا قیاز طر راد. افکنندتفسیر میرا مثبت  یزندگ یمنف یرو رخدادها

و  شــهیخداوند متعال، هم کهنیکنند. باور به ایم مهیرا ب شانیشهرها یو طول عمر خود و آباد کنندیرا برآورده م شانیازهاین

خواهد کرد، رفتارها را  یدگیاعمال رس نیا بهنظر دارد و  ریهاست و رفتارشان را زدر همه حال، حاضر و ناظر بر اعمال آن

است و سلامت جان  دانیسعادتمند و جاو یزندگ یبرا یها راهآن یخواهد کرد. کار و شغل برا کپارچهیمعنا و  یهدفمند، دارا

 گذارد. هرچه فردینم یاقاو ب یبرا یاضطراب و افسردگ یبرا ییجا نیها است. بنابراآن یاصل یهاتیو مسئول فیو تن، از وظا

فرد  یعنی ،ینید فیشود. التزام به وظایکاسته م زین یو یروانسلامت  رد،یفاصله بگ یسبک زندگ یارهایمع نیمسلمان با ا

 ،یخصش یرفتارها طهیرا در ح ینیو احکام د فیانجام تکال ن،ید یایو اول ایکسب معرفت نسبت به پروردگار، انب یدر پ دارنید

مناسب،  که از ســلامت روان برخوردار اســت، عملکرد یها عمل کند. فردبداند و به آن ســتهیخود با یو اقتصاد یجتماعا

ست و مناسب ا گرانیداشته باشد، روابطش با د یثمربخش تیتواند در جامعه، فعالیدارد و م یعیطب یتفکر، خلق و خو و رفتار

 یندگســبک خاص ز نشیباعث گز ینداریکمک کند. د زین گرانیبه د یو از طرف دیایکنار ب ماتیتواند با مشکلات و ناملایم

کند، از مواد مخدر یخورد، قمار نمیاست. فرد مؤمن، مشروب نم رگذاریبر جسم و روح فرد تأث یسبک زندگ نید که اشویم

 ،یاز گناه و زشــت یآزارد و به طور کلیرا نمــ گرانیدهد و دینامشــروع و مجرمانه انجام نم یکند، رفتارهــایاستفاده نم

را با  یو فعل یمعنا که حســن فاعل نیدهد؛ بدیانجام م یمبدأ هست هتقرب ب تیرفتارها را با ن نیالبته همه ا کند ویم زیپره

گناه را  یندارند، زشت یاله یبه دســتورها یاند و توجهبهرهیب ینید یهاکه از آموزه یآورد. در مقابل، کســانیهم فراهم م

توان یاز پژوهش حاضر م کنند.ینم یپوشکند، چشمیم نیها را تأمع خودخواهانه آنکه مناف یو از انجام هر عمل نندیبینم

توان چنین نتیجه گرفت که تربیت آموزان ملاحظه کرد و میدانش یاثرات التزام به تعالیم اســلامی را بر بهداشــت روان

ردگی و اضطراب ایفای نقش کند و در نتیجه فرد تواند به عنوان عامل پیشگیری کننده برای مشکلاتی از جمله افساسلامی می

های مذهبی خود در برابر بیشتر روان هدایت کند. افراد با امید و ایمان بــه خدا و تقویت روان بنه امتسوی سله را ب

 شوند.ها و فشارهای زندگی مقاومت کرده و کمتر دچار افسردگی و اضطراب میاســترس

 خاص یاییپژوهش به گروه و منطقه جغراف یجبودن نتا یر محدودنظ هایییتبا محدود یگردپژوهش حاضر، مانند هر پژوهش 

 به جز پرسشنامه و تعداد کم نمونه یگرد ی پژوهشیاز ابزارها یریگ، عدم بهرهستان سبزوار(شهر یزهوشآموزان تدانش)

و با حجم  یاییمناطق جغراف یگر، سایرد یمارپژوهش در جامعه آ ینا یرکه نظ گرددیم یشنهادپ بنابراین پژوهش مواجه بود.

 .گردد هایافته یمتعم افزایش انجام گردد تا سبب یشترنمونه ب



 منابع

و  یبا افسردگ یاسلام یزندگبه سبک یبندیرابطه پا(. 1197احمدی، محمدرضا، حسینی مطلق، مهدی و هراتیان، عباسعلی. )

 .17-11(، 1)1ی. زندگسبکنامه پژوهش یتخصص -یدوفصلنامه علم. ابراضط

پرسشنامه استرس  ینسخه فارس یعامل لیو تحل ییروا ،ییای(. پا1197ابوالقاسم. ) ،یعقوبینواب و  ،یسهراب؛ قاسم ،یرامی

 .116تا  19، ص 27، شماره 5سال  ،یتیترب یرینوجوانان. فصلنامه اندازه گ

(. مطالعه ارتباط سبک زندگی با افسردگی و اضطراب در 1119ی، اسماعیل.)و قربان یی، محمدرضاسرگلزافاطمه؛  ،یبهدان

 (.2)5آموزان، اسرار، دانش

آموزان (. بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی سالم به روش بحث گروهی بر میزان استرس دانش1197جعفری، مرتضی. )

 نامه کارشناسی ارشد، تهران. دانشگاه تربیت مدرس. شهرستان اسد آباد، پایان

های مقابله ای رابطه بین سبک زندگی و سبک(. بررسی مقایسه1191هادی و دستجردی، رضا.) ، فاطمه؛ پور شافعی،حجتی نیا

با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند. مجله تعلیم و تربیت استثنایی. 

6(119 ،)51-11. 

مادران دارای  نیو تاب آوری در ب یمذهب رییجهت گ نیرابطه ب(. »1197).نیحس ،یبجسستان یمیطاهره؛ سل ،یقم ینیحس

 .69-12: زیی. سال چهارم، شماره سه، پانیو د یفصلنامه روانشناس. «مارییفرزند مبتلا به ب

در  یو افسردگ یاز زندگ تیرضا ،یبا شادکام یاسلام یرابطه سبک زندگ(. 1196رنان؛ مهدی و احمدی؛ محمدرضا. )شریفی

 .111-17ی. اسلام یعلوم انسان یکاربرد قاتیفصلنامه تحق. زنان خانه دار شهر اصفهان

ناکارآمد در  هایرابطة سبک زندگی اسلامی با نگرش(. 1191پور، مهدی. )طغیانی، مجتبی، کجباف، محمد باقر و بهرام

 .11-16(، 1)11. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. دانشجویان
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Abstract 

The aim of this study was the role of psychological turmoil, stress and anxiety in predicting 

the Islamic lifestyle of gifted students. The present study is applied in terms of purpose and 

is descriptive and correlational according to the descriptive method. The statistical 

population of all students in the 11th and 12th grades of high school was the talented 

students of the second year of Sabzevar city in the academic year of 1199-1191. Sample size 

Based on the mentioned statistical population, 111 people were selected using the available 

sampling method and the students answered the questions of the questionnaires. The 

Kaviani Islamic Lifestyle Questionnaire (ILST 57) was used to obtain data on the Islamic 

lifestyle variable and for the variables of psychological distress, stress, and anxiety. Data 

were used using Pearson correlation and to predict the share of predictor variables in 

predicting Islamic lifestyle variance in students, multivariate linear regression test was used 

simultaneously. The results showed that there is a negative and significant relationship 

between psychological turmoil, stress and anxiety with Islamic lifestyle, ie students who use 

Islamic lifestyle more in their lives have less psychological turmoil, stress and anxiety. 

Keywords: Psychological distress, Depression, Stress, Anxiety, Islamic Lifestyle. 

 


