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  سبک زندگی اسالمی بر موفقیت تحصیلی ریتأث
  *غالمحسین نیکوکار  

  **علیرضا خیري 
  ***  محمد تابان

  **** فریده صیدي
  25/3/93: پذیرش نهایی       7/11/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

سبک زندگی اسالمی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی  ریتأثاین پژوهش با هدف بررسی 
 روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از جهت هدف کاربردي. دانشجویان انجام شده است

سبک زندگی اسالمی بر موفقیت تحصیلی  ریتأثتوصیف و تبیین چگونگی  دنبال بهاست که 
به منظور جمع آوري داده هاي مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد .  دانشجویان دانشگاه ایالم است

جامعه آماري شامل دانشجویان برتر دانشگاه ایالم در مقطع . استفاده شد سبک زندگی اسالمی
ي کرونباخ مورد  سنجش آلفاا استفاده از پایایی این پرسشنامه ب. ي استدکترکارشناسی، ارشد و 

دهد که بین سبک زندگی اسالمی و موفقیت نشان می ها افتهی. است 78/0قرار گرفت که  برابر با 
دانشجویان رابطه وجود دارد به طوري که سبک زندگی اسالمی و ابعاد آن بر موفقیت تحصیلی 

اي را براي رشد و توان زمینهندگی اسالمی میسبک ز جیترو بابنابراین . گذاردمی ریتأث انیدانشجو
 .تعالی دانشجویان فراهم کرد تا در پیشرفت، ارتقا و پایداري  فرهنگی کشور اثر گذار باشد 

سبک زندگی اسالمی ، موفقیت دانشجویان دانشگاه ایالم، سبک زندگی اسالمی و  :ها واژه کلید
  .موفقیت

  
  
  

  
   nikoukar@yahoo.com                                                      )ع(دانشیار دانشگاه امام حسین *
  alirezakh242@gmail.com                                                 کارشناس مدیریت بازرگانی * *
  taab1351@alumni.ut.ac.ir                   دانشگاه ایالماستادیارگروه مدیریت : نویسنده مسئول ***
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  مقدمه و بیان مسئله
   ی است که از الملل نیبر علوم انسانی در سطح سبک زندگی عنوانی شناخته شده در بیشت

از مباحث . ردیگ یمو از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار  شود یمهاي متعدد به آن نگاه زاویه
نگاه در سطح  نیتر یکلو  نیعامتري استنباطی پیچیده، از لهایتحلي توصیفی و پژوهشهاتجویزي تا 

 هآن بر برداشت اولی ریتأثنظریه پردازي کالن تا ریز موضوعاتی مثل سبک بستن دکمه پیراهن و 
اي منسجم براي تمام ابعاد زندگی، بس دیگران از فرد با این تفاوت که نگاه کالن و پرداختن نظریه

زندگی  بدیهی است براي عرضه کردن یک نظریه کالن براي سبک. دشوار و ضروري است
و نگاه توصیفی و تحلیلی را در  لتجویزي باید به زیربناي هستی شناختی، انسانشناختی و توجه کام

  ).28: 1390کاویانی (هم آمیخت 
اخالق و روانشناسی به هر دو بعد روانی و . سبک زندگی از موضوعات بین رشته اي است

 مثالً؛ پردازد یمجسمانی آن جسمانی سبک زندگی توجه دارد؛ اما علوم پزشکی فقط به بعد 
موضوعاتی مثل  بداند که آیا تغییر سبک زندگی فرد بر بیماري قلبی اثر دارد یا نه؛ ولی خواهد یم

از . ردیگ یمقرار  روانشناسانو ارتباط آن با سبک زندگی مورد بحث ... خواب و بیداري، تنش و 
 استین،( اند پرداختهزندگی به تفصیل  ، آلفرد آدلر و پیروان او به موضوع سبکروانشناسانمیان 
ی افراد و ابعاد آن هم در سطح علمی و روانشناسی و هم از زندگبا تمام  »سبک زندگی«). 1997

ي شاخصها. اثر است منشأهاي علمیه و نیز در سطح توده مردم مرتبط و دیدگاه دینی و حوزه
ي فیزیکی اوقات فراغت، خواب تهایفعال: شناخته شده و متعارف در سبک زندگی عبارت است از

هر کدام  نهایا؛ ... و بیداري، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه و 
سبک زندگی ). 1391 کاویانی،(رود هاي زندگی افراد به شمار میبه منزله بزرگراهی از راه

لی سبک زندگی اسالمی کتاب الهی منبع اص. کندمطلوب در سبک زندگی اسالمی تجلی پیدا می
دغدغه   نیمهمتر). 19: 89ق، ج  1404مجلسی، (یابد بوده، زندگی اسالمی در زنگی قرآنی معنا می

اصول و راه و رسم  ،هاي اسالمآموزهبا توجه به پژوهش بر این باور استوار است که یا مسئله 
از فضاي سایبري  در  نسل متأثر ویت بحران هبا ، همچنان در جامعه روشن بودن حقیقتزندگی، و 

ري از برداجامعه ما با داشتن ذخایر عظیم معرفتی و فرهنگی اسالمی شایسته الگو . جدید است
طی هاي مختلف در حوزهراه پیشرفت را  تواند یمهاي غنی خود داشته با؛ ي بیگانه نیستفرهنگها
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تواند مسیر توسعه، پیشرفت و اسالمی می؛ بنابراین به دنبال آن هستیم که چه سبک زندگی کند
  :موفقیت سرمایه انسانی را فراهم سازد؟ ضمناً این پژوهش از جهات زیر داراي اهمیت است

  .ها شودتواند زمینه ساز تدوین استراتژیهایی  براي موفقیت تحصیلی دانشجویان در دانشگاهمیـ  1
  .آمد پژوهشهاي آینده به وجود خواهد ادبیات پژوهش مرتبط با سبک زندگی اسالمی برايـ  2

  
 ادبیات پژوهش

  سبک زندگی
در اینکه نخستین بار . است دیجد نسبتاًمفهوم سبک زندگی در ادبیات علمی و فرهنگی بشر 

. شناسان اختالف استمیان روانشناسان و جامعه ،این اصطالح از سوي چه کسی به کار رفته است
شناس فرانسوي است اصطالحات و ابداعی ماکس وبر، جامعه مدعی هستند از شناسان جامعهبرخی 

در مقابل، برخی روانشناسان ابداع این اصطالح را به آلفرد آدلر ). 201: 1386ی، کن يمهدو(
 شواهد نشان ). 29: 1390کاویانی، (دهند رویکرد روانشناسی فردي نسبت می نانگذاریب، یاتریش

: 1381 ،چاوشیانو اباذري (توسط آلفرد آدلر مطرح شده است دهد به احتمال زیاد این اصطالح می
با اینکه سبک زندگی، مفهومی جدید است، بسیاري از اندیشمندان، سبک زندگی را چگونه ). 7

 برخی. هاستگروه و افراد کننده متمایز زندگی سبک. اند کردهکردن افراد تعریف  زندگی
 معنادار و مشاهده که قابل شودمی شامل را رهاییرفتا نوع آن زندگی معتقدند سبک اندیشمندان

 برخی دیگر اما شودمی مختلف اجتماعی هايگروه میان بنیادین تفاوت باعث که است به طوري
، 1چانی( شودنیز می عقاید و نگرشها ارزشها، شامل رفتارها، بر عالوه زندگی سبک که معتقدند

بنابراین افراد باید سعی کنند سبک زندگی خود را طوري انتخاب کنند که در ارتباط با ). 1996
هاي مختلف تعریف شده سبک زندگی از دیدگاه. و کاراتر ظاهر شوند اثربخشتردیگران بتوانند 

از دیدگاه گیدنز، سبک زندگی، روش الگومند مصرف، درك و ارزشگذاري محصوالت . است
سازد ي است که استقرار معیارهاي هویتی را در چهارچوب زمان و مکان ممکن میفرهنگ ماد

از نظر . داندسبک زندگی را نتیجه قابل رؤیتی از ابراز عادت می) 1984( 2بوردیو). 1385گیدنز، (
ها، عطرها، اند، مثل مسکن، اسباب و اثاثیه، کتابها، سیگاراو، همه چیزهایی که انسان را احاطه کرده

 
1 - Chaney 
2 - Bourdieu  
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: 1392، همکاران وامام جمعه زاده . (دهندغیره بخشی از سبک زندگی او را تشکیل می و لباس
 تعاریفی مجموعه اول، گروه: شوندها به دو گروه تقسیم میبه طور کلی تعاریف و دیدگاه). 105

 از را افراد ذهنی جهتگیري و نگرشها ارزشها، و داندمی رفتار از جنبه را زندگی سبک است که
 سبک زندگی از بخشی نیز را نگرشها و ارزشها دوم، رویکرد. گذاردمی بیرون این مفهوم دایره

 در اول که رویکرد ترتیب این به دارد؛ ايرشته میان ماهیت نوعی به بنديتقسیم این. داندمی
 نمود روانشناسی در بیشتر است آن روانشناسی وجه که دوم، رویکرد اما است غالب شناسیجامعه

 ). 1382فاضلی، ( دارد بیشتري

  سبک زندگی اسالمی
سبک زندگی اسالمی یعنی در زندگی هر . سبک به معناي روش و منش و چگونگی کار است

فرد، چه شخصی، چه خانوادگی و چه اجتماعی، قواعد و الگوها و قالبها و مالکهاي اسالمی نقش 
شریعت (آنچه اسالم گفته و خواسته است به کار گیرد  اساس برمهمی ایفا کند؛ یعنی روشها را 

و شامل الگوها،  تهاي گوناگون زندگی فرد یا گروه اسسبک زندگی راه. )50: 1392پناه، 
تنهایی و ( درومیو ارزشها و هنجارهایی است که در زندگی روزمره به کار  ها قهیسلاعتقادات، 

 ،کند و مدعی استی براي بشریت عرضه میمذهبی، سبک زندگ مکتبهر ) 125: 1389خرم، 
اسالم  .کنندمطلوب و زندگی سالم در نتیجه پیروي از روش زندگی است که آنان عرضه میجامعه 

مفهوم ). 9: 1391رجب نژاد و همکاران، . (هاي سازنده سبک زندگی انسان استبنیانیکی از 
بعضی از این . کند، شباهتهایی داردیمسبک زندگی اسالمی با مفهوم سبک زندگی، که آدلر بیان 

خود ـ  5یابی فردي جهتـ  4گرایی غایتـ  3ي نگر کلـ  2توجه به ارزشها ـ  1شباهتها شامل 
    الگوهاي غیر اسالمی تصمیماتی که در زندگی گرفته ).  42: 1391هادوي، (است ... خالق و

فکري به هدف خود که دستیابی به  شود، بر مبناي به حرکت واداشتن فکر و رسیدن به تحركمی
گیرند می اي دست پیدا کند، ولی در الگوي اسالمی تصمیمات را به گونهاست اهداف در زندگی 

از نظر اسالم، فکري و . که تحرك فکري او حاکمانه باشد، نه خادمانه و در خدمت هواهاي نفسانی
خطیبی و ( تولید شده باشد تصمیمی در زندگی انسان حکیمانه است که بر اساس عقل حاکم

  )  16: 1392 ساجدي،
یید اسالم نیـز بیـان شـده اسـت تـا      أاز سوي دیگر در برخی از آیات قرآن سبک زندگی مورد ت

و رسـیدن بـه آن،   یست انسانها بدانند سبک زندگی مطلوب اسالمی چیست و ویژگیها و آثار آن چ
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سبک زندگی غیر اسالمی و رسیدن به  هاي دینی، رهایی از وضع موجودغایت آموزه. ممکن است
به و سبک زندگی اسالمی است  نـوآوري   نیمهمتـر . )10 :1391رجب نژاد و همکـاران،  (حیات طی

. هاي اسالمی و کلیت اسالم نگاه شده اسـت در مفهوم سبک زندگی اسالمی این است که به آموزه
 ، از الملـل  نیبـ سـطح  و حتـی  در علـوم انسـانی   و  اسـت  شناخته شـده اصولی سبک زندگی اسالمی 

 تمـام  بـا گی اسـالمی  دسـبک زنـ  . گیـرد شود و مورد مطالعه قرار میهاي متعدد به آن نگاه میزاویه
سبک زندگی اسالمی جهتی با دیگر سبکهاي زندگی متفاوت . زندگی افراد و ابعاد آن مرتبط است

 زنـدگی  سبک از بحث نیز...  و بالینی روانشناسی و پزشکی علوم شناسی، مدیریت،در جامعه. است
 ارتبـاط  عواطـف  و شـناختها  بـا  و پردازندمی خاص رفتاري به فقط قلمروها این در اما ؛است مطرح

 بـا  توانـد نمـی  اسـت،  اسـالمی  کـه بـه ایـن دلیـل     اسالمی زندگی سبک اما. کنندنمی برقرار مستقیم
 باشد، داشته اسالمی مبناي بخواهد که رفتاري هر اساس، این بر. باشد طارتبا یب شناختها و عواطف

 دیدگاه از زندگی سبک در. دهد قرار خود پشتوانه را اسالمی عواطف و شناخت از هاییلحداق باید
 نیـت  یـک  هـیچ  در امـا  ؛شـود می نگریسته رفتار به تنها پزشکی علوم و شناختیجامعه روانشناختی،

 نیتهـا  بـه  توجه بی تواندنمی اسالمی، زندگی سبک. رودبه شمار نمی آنان عواطف و شناختها افراد،
بـه   اسـالمی  رفتـار  باشـد،  نداشـته  خـود  پشتوانۀ را معاد و خداوند به اعتقاد اگر که نماز، مانند ؛باشد

  ).81: 1388کاویانی،(رود شمار نمی
یکی بایدها و نبایدهاي مـورد   :براي داشتن سبک زندگی مطلوب دو نوع جهتگیري الزم است

جهتگیـري اول بـه طـور غالـب      .هاي اجرا و به عینیـت رسـاندن آن  قبول در زندگی و دیگري شیوه
: 1390 ،کجباف و همکاران(است  یمبتنی است و جهتگیري دوم بر ارزشهاي عملی اخالق وارزش 

64.(  
 شاخصهاي آزمون سبک زندگی اسالمی

شود که هر کدام سهم بسزایی در آن  از وظایف زندگی اطالق میاین شاخصها به ابعاد مختلفی 
ین ا .شود که آن سبک زندگی ناقص باشد سبک زندگی دارد و نبودن هر کدام موجب می

براي سنجش سبک زندگی اسالمی به کار برده شد که ) 1390(اولین بار توسط کاویانی  شاخصها
  :از  است دهد و عبارتوظایف زندگی را پوشش میتمام 

شاخص باورها، شاخص اخالق، شاخص مالی، شاخص  شاخص عبادي، شاخص اجتماعی،
  .خانواده، شاخص تفکر و علم، شاخص دفاعی امنیتی، شاخص زمانشناسی
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قرآن . فرمایندیات مختلف خدواند به  عوامل سبک زندگی اسالمی اشاره میآبه طوري که در 
انسان ها در قبال یکدیگر مسئولند و وظایفی را بر  شود کهکریم در جاهاي مختلفی یادآور این می

فرماید که اگر در دین خود از شما یاري سوره انفال خداوند می 72عهده دارند؛ براي مثال در آیه 
سوره حجرات مؤمنان را  10اي که خداوند در آیه طلبند برشماست که آنها را یاري کنید به گونه

دهد که انسانها در زندگی خود وظایفی اجتماعی را بر نشان میاین آیات . نامدبرادر یکدیگر می
  .اي بزرگتر براي هر فرد استاي که جامعه مانند خانوادهعهده دارند به گونه

سوره  28به طوري که خداوند در قرآن کریم آیه . عبادت تأثیراتی مثبت در دنیا و آخرت دارد
دهد که یاد خداوند نشان می. گیردخداوند آرام می ها با یادکه دل! آگاه باشید : فرمایدرعد می

  .شود تصمیم گیریهاي بهتري بگیردشود که موجب میرامش انسان در زندگی میآباعث 
فرمایند که توانمندي انسان درباره تصرف در مخلوقات دیگر سوره اسرا می 70خداوند در آیه 

دیگر آدمی، که موجب برتري و کرامت او و جانشین خدابودن در زمین و توانمندیهاي گسترده 
تواند به شود؛ یعنی انسان با خود شناسی و هستی شناسی مینسبت به مخلوقات دیگر است، آگاه می

خداوند در جاي . تواناییها و استعداد هاي خود پی ببرد و در زندگی خود به موفقیت دست پیدا کند
انها نباید با تکبر رفتار کنند؛ یعنی انسان باید در سوره اسرا اشاره دارد که انس 37یه آدیگري در 

  .زندگی با اخالق باشد
  

  پیشینه پژوهش 
نشان  ،شهر مشهد انجام دادند نجوانادر مورد ) 1392(و همکاران  در پژوهشی که طوالبی

و سبک زندگی اسالمی هست مدي و عزت نفس با سبک زندگی اسالمی رابطه ادادند که بین کار
  . شودکارامدي و عزّت نفس می موجب افزایش

با  اي به بررسی ارتباط بین جهتگیري مذهبی درونی و بیرونیدر مطالعه) 1391(رحمانی 
نتایج نشان داد که ارتباط معناداري بین . پرداختي تحصیلی در دانشجویان اراك شرفتهایپ

  .ردي مذهبی درونی با پیشرفتهاي تحصیلی و شغلی دانشجویان وجود داهایریگجهت
طی پژوهشی که در باره رابطه سبک زندگی اسالمی با شادکامی ) 1390(کجباف و همکاران 

در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان انجام دادند، پی بردند که سبک زندگی اسالمی با 
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رضایت زندگی افزایش شادکامی رابطه دارد به طوري که سبک زندگی اسالمی موجب 
آماده خواهد موفقیت افراد زمنیه رضایت از زندگی افزایش با شود و میخود دانشجویان از زندگی 

  .دمراحل پیشرفت را طی کننتوانند میو آنها شد 
  

  روش پژوهش
نظر ماهیت و جمع بیان اهداف آن، روش پژوهش از چگونگی  و با توجه به طرح  پژوهش

توصیف و  دنبال بهاست که  نوع همبستگی و از جهت هدف کاربردياز توصیفی آوري اطالعات 
. استسبک زندگی اسالمی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ایالم  ریتأثتبیین چگونگی 

که از روش تمام شماري استفاده  اند دادهي را دانشجویان برتر دانشگاه ایالم تشکیل آمارجامعه 
دانشجوي  18اسی، دانشجوي کارشن 33که شامل است نفر  60ي آمارتعداد جامعه  .تشده اس

ی محمد کاویانی سؤال 135نفر دانشجوي دکتري بودند که از طریق توزیع پرسشنامه  9ارشد و 
پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفاي  .یمپرداختبه جمع آوري اطالعات  آنهابین ) 1390(

 70/0ي باالي از آنجا که آلفا و 78/0ي پرسشنامه آلفاکرونباخ مورد سنجش قرار دادیم که 
  . استنشاندهنده پایایی داشتن پرسشنامه 

به تصویر  1نمودار مفهومی پژوهش به صورت الگوي مطالب در مبانی نظري این با توجه به 
  :شودکشیده می
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  ـ الگوي مفهومی پژوهش 1نمودار 

 
  فرضیه اصلی

  سبک زندگی اسالمی با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ایالم رابطه معناداري دارد؟آیا 
  

  فرضیات فرعی پژوهش
  .اجتماعی با موفقیت تحصیلی دانشجویان  ایالم ارتباط معنا داري داردعوامل 
  .ارتباط معناداري داردایالم  هعبادي با موفقیت دانشجویان  دانشگاعوامل 
  .ایالم ارتباط معناداري دارد هسالمت با موفقیت دانشجویان  دانشگا عوامل
  .ط معناداري داردارتباایالم  هاخالقی با موفقیت دانشجویان  دانشگا عوامل
  .ارتباط معناداري داردایالم  هعلم و تفکر با موفقیت دانشجویان  دانشگا عوامل
  .ارتباط معناداري داردایالم  همالی با موفقیت دانشجویان دانشگا عوامل
  .ارتباط معناداري داردایالم  هبا موفقیت دانشجویان  دانشگا اباوره عوامل

  عبادي

  سبک زندگی اسالمی

  اجتماعی

  امنیتی

  موفقیت

  خانوادگی

  زمان شناسی

  مالی

  باورها

  اخالقی

 علم و تفکر سالمت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 205 /  تأثیر سبک زندگی اسالمی بر موفقیت تحصیلی

 

  .ارتباط معناداري داردایالم  هدانشجویان  دانشگاخانواده با موفقیت  عوامل
  .ارتباط معناداري داردایالم  هزمان با موفقیت دانشجویان  دانشگا عوامل
  .ارتباط معناداري داردایالم  هامنیتی با موفقیت دانشجویان  دانشگا عوامل

  
  ي پژوهشها افتهی

  الگوي اندازه گیري متغیرهاي پژوهش 
سبک زندگی را در حالت تخمین استاندارد عوامل ي مرتبه اول دییتأتحلیل عاملی ) 1(جدول 

 توان یمپس است؛  بزرگتر 5/0 ازهمه بارهاي عاملی  شود یمکه مشاهده  طور همان. دهد یمنشان 
چنین همه  هم ؛سنجیده شده است شانیها پرسشسبک زندگی بخوبی توسط عوامل گفت که تمام 

  .استي دییتأید تحلیل عاملی یأکه نشانگر تاست  بزرگتر 1.96ضرایب معناداري نیز از 
  

  بارهاي عاملی: 1جدول 
  5  4  3  2  1  عامل
  69/0  75/0  78/0  71/0  80/0  اجتماعی
  61/0  58/0  74/0  64/0  71/0  عبادي
  69/0  57/0  78/0  75/0  82/0  سالمت
  80/0  70/0  77/0  80/0  75/0  اخالقی

  70/0  71/0  73/0  74/0  68/0  علم و تفکر
  74/0  79/0  71/0  75/0  79/0  باورها
  58/0  69/0  90/0  70/0  69/0  خانواده
  **  85/0  65/0  54/0  75/0  مالی
  **  **  78/0  76/0  80/0  زمان
  **  **  61/0  65/0  63/0  امنیتی

  

  الگوي ساختاري پژوهش
گیري براي هاي اندازهالگوساختاري تحقیق پس از کفایت بارهاي عاملی الگوي از آزمون 

روابط متغیرها را در حالت  ریتأثضرایب  ،)1(نمودار . کنیمآزمون فرضیات  پژوهش استفاده می
  . دهد یمتخمین استاندارد نمایش 
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  ي سبک زندگی اسالمی بر موفقیت تحصیلی

 RMSEA ،NFI ،GFIي برازش از جمله کـاي دو،  
بـه  الگـو  برخـی از شاخصـهاي بـرازش    

معادلـه سـاختاري    الگـوي  دست آمده این شاخصها توسط آزمـون  
 .  برازش خوبی داردالگو که گرفت 

  حد مطلوب  کمیت
33/110 --  

98/0  
  90/0از  بزرگتر

97/0  
  1/0از  کوچکتر  066/0

 صورت به 77/0نتیجه گرفت که سبک زندگی با ضریب 
سبک زندگی  با ضرایب عوامل چنین 
  :است شدهارائه ) 3(نتایج در جدول 

  

  دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  206

ي سبک زندگی اسالمی بر موفقیت تحصیلیرگذاریتأثالگوي : 2نمودار 
  

ي برازش از جمله کـاي دو،  شاخصهااز الگو براي ارزیابی و تناسب 
برخـی از شاخصـهاي بـرازش    ) 2(در جدول شماره  .میکن یم، استفاده AGFI ،RMRو 

دست آمده این شاخصها توسط آزمـون  ه همراه دامنه مطلوبیت و مقدار ب
گرفت نتیجه  توان یمبا توجه به شاخصها . پژوهش ارائه شده است

  
  ي برازششاخصها: 2جدول 

کمیت  شاخص  ي برازششاخصها  ردیف
2χ  33  کاي دو  1
  GFI  شاخص برازندگی  3
  AGFI  برازندگی تعدیل یافته  4
RMSEA 066  دوم میانگین خطاي براوردریشه   10
  

نتیجه گرفت که سبک زندگی با ضریب  توان یمبا توجه به نتیجه آزمون 
چنین  هم ؛مستقیم و مثبت بر موفقیت تحصیلی اثر معناداري دارد

نتایج در جدول . مثبت بر موفقیت تحصیلی اثر معناداري دارد ریتأث

و 
همراه دامنه مطلوبیت و مقدار ب

پژوهش ارائه شده است

مستقیم و مثبت بر موفقیت تحصیلی اثر معناداري دارد
تأث
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  ریتأثرایب ض: 3جدول 
  نتیجه اثر مستقیم عامل
 H0رد  77/0 سبک زندگی اسالمی

 H0رد  0.55 عوامل اجتماعی

 H0رد  0.68 عبادي عوامل

 H0رد  0.66 سالمت عوامل

 H0رد  0.64 اخالقی عوامل

 H0رد  0.60 و تفکرعلم  عوامل

 H0رد  0.59 مالی عوامل

 H0رد  0.63 باورها عوامل

 H0رد  0.61 خانواده عوامل

 H0رد  0.58 زمان عوامل

 H0رد  0.56 امنیتی عوامل

  
دهد که سبک زندگی اسالمی و تمام ابعاد آن بر موفقیت تحصیلی نشان می ریتأث بیضرا
را بر موفقیت  ریتأثعبادي، بیشترین  عواملدهد که این ضرایب نشان می. دارد ریتأث انیدانشجو

  .را بر موفقیت تحصیلی دارد ریتأثتحصیلی دارد و عوامل اجتماعی کمترین 
 

  نتیجه گیري
جوامع اسالمی نیز به منظور  .هستنددر حال رقابت  از جهات مختلفامروزه همواره جوامع 

. ندناستفاده کبراي توسعه همه جانبه غنی منبعی ند از اسالم به عنوان باید سعی کن عتریسرپیشرفت 
نتایج پژوهش حاکی . زندگی خود به کار ببرنددر این جوامع باید سعی کنند اصول اسالمی را 

  . استثر ؤاست که سبک زندگی اسالمی و ابعاد آن بر موفقیت تحصیلی دانشجویان م
و سطح برازش در سطح خوب است روابط برقرار تمام دهد که نشان می ها افتهبرازش یالگوي 
بریم که سبک زندگی اسالمی بر موفقیت پی می ها دادهتحلیل  و با توجه به تجزیه. شودارزیابی می

است که با نتایج و یافته هاي پژوهش رجب نژاد و همکاران  رگذاریتأثدانشجویان به طور مستقیم 
موفق باید داراي سالمت روانی و جسمی باشد تا بتواند مراحل شخص  هر. است همراستا) 1391(
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که آمد دست به این نتیجه  و همکارانش، نژاد رجبدر پژوهش  .پیشرفت و موفقیت را طی کند
داشته باشد که نشان  يمؤثر نقشتواند جسمی و روانی افراد می سالمت درسبک زندگی اسالمی 

   .بگذارد ریتأثموفقیت افراد تواند در دهد سبک زندگی اسالمی میمی
 ؛داشته است ریتأثخانواده بر موفقیت دانشجویان عوامل سالمت و عوامل اجتماعی، عوامل 

نتیجه . تواند به افراد در جهت افزایش کارایی و بهبود عملکرد یاري رساندیعنی بعد اجتماعی می
نتیجه گرفت که افزایش  توانهمراستاست و می) 1392(گیري ما با پژوهش جمالی و همکاران 

  .کارآمدي دانشجویان و موفقیت آنها به سبک زندگی اسالمی وابسته است
یعنی  ؛گذاردمی ریتأثعبادي بر موفقیت دانشجویان عوامل دهد که نشان می لهایتحلتجزیه و 

دت عبا رسماًیی که رفتارهاو ... رابطه بین فرد و خدا و عباداتی مثل نماز روزه، تالوت قران و 
نتایج پژوهش با . استثر ؤدهد در موفقیت افراد مولی فرد به نیت اطاعت از خداوند انجام مینیست 
ثر در ؤکه عبادت و ارتباط با خدا را یکی از عوامل مهمراستاست ) 1389(پناهی  پژوهشنتایج 

  .دانندمیموفقیت افراد 
ثر ؤفقیت افراد و دانشجویان ماخالقی در موعوامل یکی دیگر از نتایج پژوهش ما این است که 

بهشتی . است همراستا) 1392( همکاران واین نتیجه از پژوهش ما با نتایج پژوهش بهشتی فر . است
اعتماد به نفس،  ،کنند اخالقیات موجب افزایش صداقتدر پژوهش خود اشاره می همکارانشفر و 

  .شود یمباعث پیشروي و پیشرفت فرد  جتاًینتشود که اعتماد به روابط متقابل می
 ریتأثعلم و تفکر از ابعاد دیگر سبک زندگی اسالمی است که بر موفقیت دانشجویان عوامل 

  .یی داردهمراستا) 1388(گذارد که با نتایج پژوهش ذهبیون و احمدي می
نی اینکه با یع ؛دارد ریتأث انیدانشجومالی بر موفقیت تحصیلی عوامل دهد که نشان می ها افتهی

یابد که این نتیجه با نتایج پژوهش بهبود سطح رفاه اقتصادي، موفقیت دانشجویان افزایش می
 يکردهایرو ،اجتماعی ـکه در باره نقش وضعیت اقتصادي  ،)1385(شکري و همکارانش 

  .یی داردهمراستاهاي تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود، یادگیري و سبک
ها با پیشرفت تحصیلی رابطه با توجه به تحلیلاست ی ناشی از عوامل درونباورها، که  عامل

افراد با  که نشان داد) 1384(و همکاران  این یکرمبا نتیجه پژوهش یافته معناداري دارد که این 
عوامل درونی را به کنترل عقل خود درآورند و از طریق آشنایی با  ،عاطفی ـمشاوره عقالنی 

  .همخوانی دارد پیشرفت تحصیلی خود کمک کنند ي خود بههایتوانمند
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    ریتأثکه بر موفقیت دانشجویان  استسبک زندگی اسالمی  عواملزمان نیز یکی دیگر از 
کنند که زمان با در پژوهش خود اشاره می) 1386(طوري که جهان سیر و همکارانش گذارد بهمی

ري که در کوتاه مدت باعث پیشرفت پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معناداري دارد به طو
  .شودتحصیلی دانشجویان می

ندارد  ریتأثاگر چه به صورت مستقیم بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان  ،امنیتی عامل
ثر است که نتایج این فرضیه با پژوهش ؤو معلمان م انداتدریس است چگونگیطور غیر مستقیم با به

  .است استاهمر) 1383(معین پور و همکاران 
  

  پیشنهادها
  :هایی را انجام بدهندنند پژوهشتواهاي زیر میشود که در زمینهبه پژوهشگران دیگر پیشنهاد می

دادن سبک زندگی منظور رواج آن بر زندگی افراد به ریتأثتبلیغ سبک زندگی اسالمی و ـ  1
 اسالمی در جامعه

 هاي مختلف جامعهبین گروه ی براي ترویج سبک زندگی اسالمیهایزمینهایجاد ـ  2

ي بهتر آن ریکارگ بهتبیین مفهوم سبک زندگی اسالمی و اصول اجرایی آن به منظور اجرا و ـ  3
  در زندگی افراد

 
  محدودیتها

  دارد که شاملیی هاتیمحدود ،این پژوهش نیز
  دید بودن مفهوم سبک زندگی اسالمیمنابع کافی به دلیل ج ـ نبودن 1
 شدمنجر پرسشنامه که  به نارضایتی پاسخ دهندگان  سؤاالتاد بودن تعد ـ زیاد 2

  
   فارسی منابع

اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهایی نوین در تحلیل جامعه  طبقه از). 1381( ناباذري، یوسف؛ چاوشیان، حس
 .27تا3 :20ش . فصلنامه علوم اجتماعی. شناختی هویت اجتماعی

بررسی ). 1392(، لیال ابواسحاق؛  سعیدي رضا محمودی، قاض رهبرهره؛ ز ،مرندي جواد؛ دیسامام جمعه زاده، 
، ش هاي ارتباطیفصلنامه پژوهش. رابطه مصرف رسانه و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

 .120تا 101:  2
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میزان اعتماد  رابطه هوش اخالقی با). 1392( دهیحم، اسماعیلی طرزي، زهرا؛ اسماعیلی طرزي،  حهیملبهشتی فر، 
 .84-70: 1ش . 8س . فصلنامه اخالق در علوم و فناوري. آفرینی مدیران

ش . نشریه اجتماعی طهورا. عوامل موفقیت جوان از منظر روانشناسی و منابع اسالمی). 1389(پناهی، علی احمد 
6  :151-186. 

باورهاي دینی و سبک زندگی بر شناختی  جامعهبررسی رابطه ). 1389(تنهایی، حسین ابوالحسن؛ خرمی، شمس 
-19:  6ش . فصلنامه پژوهش اجتماعی. 1388اساس نظریه و روش گافمن، مطالعه موردي کرمانشاه سال 

41. 
ي تحصیلی و ارتباط آن با کارآمد خودعوامل موثر بر ). 1392(رحیم  ،نوروزي، آزیتا؛ طهماسبی ؛جمالی، مکیه

مجله ایرانی آموزش در . 1392-1391م پزشکی بوشهر سال موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علو
 .641-629:  8س . 13ش  .علوم پزشکی

مدیریت زمان در پیشرفت  ریتأث). 1386(، اقبال فر يموسو، کریم؛ وثاقی، حبیبه؛ زاده صالحسرو؛ خ ر،یس جهان
 : 16ش . علوم تربیتیفصلنامه دانش و پژوهش در . تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه

97-114. 

ش . مجله معرفت. هاي سبک زندگی اسالمیمروري بر شاخص). 1392(خطیبی، حسین؛ ساجدي، ابوالفضل 
185 :13-26. 

تفکر خالق و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد ). 1388(ذهبیون، لیال؛ احمدي، غالمرضا 
 .78-61 : 21ش . اسالمی واحد خوراسگان

بررسی سبک زندگی ). 1391( دنزاد، سعی، محمد رضا؛ حاجی، یحیی؛ مهدوي طالب، امیر؛ رجبنژاد رجب
. نشریه علمی و پژوهشی وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی. اسالمی از منظر حیات طیبه در قرآن

  .29-9: 1ش 
هبی ردونی و بیرونی با سازگاري و عزت ارتباط بین جهت گیریهاي مذ). 1391(رحمانی، مهري؛ رحمانی، علی

 .84-71: 7ش . س دوم. پژوهش هاي روانشناسی اجتماعی. نفس دانشجویان

  .52-48: 73ش . نشریه پیامدهاي انقالب. قواعد و الگوها در سبک زندگی اسالمی). 1392(شریعت پناه 
 نقش). 1385(یبا ز ،غنایی رضا؛ سنح ،اديآب زین اکبر؛ لیع ،سنگري اهللا؛ لیو ،فرزاد روین؛پ ،کدیور مید؛ا ،شکري

 ارائه: انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ بر تفکر يها سبک و يریادگی يکردهایرو ،یاجتماع - ياقتصاد تیوضع
  .160-139 :4و  3دوره دوم، ش . یشناخت روانفصلنامه مطالعات . یعل يها مدل

بررسی نقش میانجی عزت نفس و خودکارآمدي در ). 1392(طوالبی، زینب؛ صمدي، سعید؛ مطهري نژاد، فاطمه 
 .133-115:  9ش. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان. رابطه بین سبک زندگی اسالمی

  .صبح صادق: قم. مصرف و سبک زندگی). 1382( دفاضلی، محم
اي هاي میان رشتهمجله پژوهش. می، گذر از اهداف کلی به اهداف رفتاريتربیت اسال). 1388( دکاویانی، محم
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 .14-2: 3ش . قرآن کریم

 .، س چهارمو دین یروانشناسفصلنامه  . کمی سازي و سنجش سبک زندگی اسالمی) . 1390(محمد  ،کاویانی
  .44 – 27  :2ش 

  . نشر سبحان: قم. گاه حوزه و دانشگاهپژوهش. سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن). 1391(کاویانی، محمد 
رابطه سبک زندگی اسالمی با شادکامی ). 1390( نکجباف، محمد؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد؛ انوري، حس

 .74-61: ش چهارم. س چهارم. شناسی و دینفصلنامه روان. در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان

 ریتأثبررسی ). 1384(ی، سید محمود؛ چراغی، اباذر زمان ریم، رضا؛ سلیمی، سید حسین؛ امیري، ماندانا؛ این یکرم
علوم  فصلنامه دو. مشاوره گروهی با رویکرد منطقی عاطفی بر منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  68-61: 2ش . 3دوره . رفتاري
 نشر :تهران .انیموفق ناصر هترجم.یدجد عصر در یشخص تیهو و جامعه تشخص، و تجدد ). 1385 (. آ دنز،یگ

 .ین

  .موسسه الوفاء: بیروت. بحاراالنوار). ق 1404(مجلسی، محمد باقر 
عوامل فیزیکی کالس بر پیشرفت  ریتأث). 1383(، حمیده؛  نصر اصفهانی، احمدرضا؛ ساعدي، عاطفه پور نیمع

 .77-54: 4ش . س اول. آموزشی نینورویکرد  فصلنامه دو. آموزانتحصیلی دانش

فصلنامه تحقیقات . مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی). 1386(حمد سعید م ،یکن يمهدو
 .230-199: 1ش . س اول. فرهنگی

  .43-42: 372ش . ماهنامه پاسدار اسالم. آغاز سبک زندگی اسالمی از خراسان شمالی). 1391( رهادوي، اصغ
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