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تعیین نقش سبک زندگی اسالمی ،مطلوبیت اجتماعی و خود کارآمدی بر شادکامی و سالمت
روان در دانشجویان
سحر محسنی ،1احمد میرگل*1

 9گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،زاهدان ،ایران

چکیده
مقدمه :شادی بهعنوان یکی از تواناییهای ذهن انسان نقش عمدهای در نوآوری و حل مشکالت بشری بر عهده دارد .لذا هدف
پژوهش حاضر ،تعیین نقش سبک زندگی اسالمی ،مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در پیشبینی شادکامی و سالمت روان
دانشجویان بوده است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی ،از نوع مطالعات همبستگی بود 950 .دانشجو از بین جمعیت دانشجویان
دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان در سال تحصیلی  19-19به شیوه تصادفی ساده انتخابشده و اطالعات مربوط با استفاده از
پرسشنامههای سبک زندگی اسالمی کاویانی ( ،)9399مطلوبیت اجتماعی کراون و مارلو ( ،)9195خودکارآمدی شوارترز و جروسالم
( )9111و شادکامی آکسفورد ( )9111جمعآوری گردید .بهمنظور بررسی دادهها از همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرمافزار
 Spssاستفاده شد.

نتیجهگیری :با توجه به قابلآموزش بودن شادکامی و نقش مهم آن در بهبود روانی و سالمت فرد ،سیستم آموزشی و برنامه ریزان
آموزشوپرورش باید در مطالعات علمی و تدابیر آموزشی به آن توجه ویژهای داشته باشند.
کلمات کلیدی :سبک زندگی اسالمی ،مطلوبیت اجتماعی ،خودکارآمدی ،شادکامی ،سالمت روان ،دانشجویان.

*نویسنده مسئول :احمد میرگل ،کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
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یافتهها :نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سبک زندگی اسالمی با شادکامی ()r=0/19
در سطح  11درصد اطمینان وجود دارد ،همچنین رابطه مثبت و معناداری بین مطلوبیت اجتماعی ( )r=-0/51و خودکارآمدی
( )r=0/33با شادکامی دانشجویان در سطح  11درصد اطمینان وجود دارد.
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در سالهای اخیر با گسترش روانشناسی مثبت نگر ،مطالعه شادکامی
محور اساسی پژوهشهای این حیطه بوده است و بررسی تجربی
شادکامی توسط روان شناسان و جامعه شناسان افزایشیافته است و
روان شناسان عالقهمند به حیطه روانشناسی مثبت نگر توجه خود را
بر منابع بالقوه احساسهای مثبت نظیر شادکامی معطوف کردهاند [.]9
امروزه شادکامی یک حق طبیعی و یک اجبار دیده میشود شادکامی
احساسی است که همه خواهان آن هستند اما تعداد کمی از ما به آن
دست مییابیم [ .]1شادکامی حوزه نسبتاً تازه در مطالعات روانشناسی
است [ .]3شادکامی یعنی احساسات مثبت زیاد ،رضایت باال از زندگی
و احساسات منفی نادر داشتن [ .]5شادی عامل بسیار مهمی در زندگی
است که از آن طریق ،فرد همیشه دارای یک حس خوب دربارهی زندگی
خود و دیگران است و فرد احساس نومیدی را از خود دور میکند و
ضعفهای خود را میپذیرد .شادی و نشاط نهتنها به روح و روابط انسان
بلکه بر جسم او نیز تأثیر میگذارد [ .]5روان شناسان در تعریف
شادکامی ،به خوشبختی ذهنی اشاره میکنند که یک اصطالح چتری
و دربرگیرندۀ انواع ارزشهایی است که فرد از خود و زندگیاش به عمل
میآورد .این ارزشیابیها ،مواردی از قبیل خشنودی از زندگی ،هیجان،
خلق مثبت ،فقدان افسردگی و اضطراب را شامل میشود و جنبههای
مختلف آن نیز به شکل شناختها و عواطف نمود مییابد [.]9
یکی از متغیرهایی که میتواند نقش اساسی در شادکامی افراد بازی
کند ،خودکارآمدی میباشد؛ باورهای خودکارآمدی ،ازجمله نظام
باورهاست که نقشی بنیادین و بیبدیل در کیفیت زندگی آدمی و ایجاد
تعادل بین ابعاد مختلف آن را بر عهده دارد .ازنظر بندورا ()9119
خودکارآمدی ،قابلیت توانایی (ادراکشده فرد) در انجام یک تحمل
دلخواه یا کنار آمدن با یک موقعیت خاص محوریترین مکانیسم از
مکانیسمهای روانی آدمی است [ .]9خودکارآمدی بهصورت اعتماد به
قابلیت یک فرد در مدیریت ،یک موقعیت سخت و طاقتفرسا تعریف
میشود [ .]9بر اساس تئوری شناختی اجتماعی ،خودکارآمدی با
اهداف ،انتظارات و موانع محیطی درک شده در تنظیم محرکها،
رفتارها و سالمتی مؤثر است [ .]1خودکارآمدی ادراکشده بهعنوان
باورهای افراد درباره قابلیتهای خود برای ارائه سطوحی از عملکرد که
رویدادهای زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد تعریف میشود [.]90
خودکارآمدی یک ساختار چندبعدی است که اساس آن به رویکرد
شناختی -اجتماعی برمیگردد و معنای آن مفهومسازی افراد بهعنوان
عامالن هدفمند ،فعال ،خود ارزیاب گر و خود نظارتگر است [.]99
طبق دیدگاه بندورا اینکه تا چه اندازه معیارهای رفتار خود را درست
برآورد کنیم ،احساس کار آیی یا خودکارآمدی ما را تعیین میکند.
خودکارآمدی به باورهایی همچون کفایت ،شایستگی و قابلیت کنار
آمدن بازندگی اشاره دارد .برآورده ساختن و حفظ کردن معیارهای
عملگر ،خود کارآمدی را باال میبرد و ناکامی در برآورده ساختن و حفظ
کردن آنها ،آن را پایین میآورد .افرادی که احساس خودکارآمدی
پایینی دارند ،احساس میکنند که درمانده هستند و نمیتوانند
رویدادهای زندگی خود را کنترل کنند [ .]91یکی دیگر از تواناییهای
افراد مطلوبیت اجتماعی است .تمایل به مورد تائید قرار گرفتن یک نیاز
مشترک بین تمامی انسانها است؛ همه افراد بهطور طبیعی به آن تمایل

دارند ،تائید و پذیرفته شدن توسط دیگران را دوست دارند و در جهت
آن تالش میکنند [ .]93مطلوبیت اجتماعی عبارت است از تمایل افراد
برای پاسخ دادن مطلوب و پرطرفدار ازنظر اجتماعی بهجای توصیف
آنچه واقا فکر میکنند ،اعتقاد دارند و یا انجام میدهند [ .]95مطلوبیت
اجتماعی همانند پیوستاری است که در یک انتهای آن افرادی با سطوح
باالی مطلوبیت اجتماعی که نظرات و تجربیات خود را در مصاحبهها و
پاسخگویی به سؤاالت تغییر میدهند و در انتهای دیگر آن ،افرادی با
مطلوبیت پایین که بههیچوجه نظرات و تجربیات خود را تغییر
نمیدهند ،قرار دارند [.]95
مفهوم سبک زندگی را آدلر در اوایل دهۀ  9100مطرح کرد .بر اساس
دیدگاه آدلر ،سبک زندگی عبارت است از راهبردها و عقاید شخصی و
منحصربهفرد هر کس که در کودکی پایهگذاری میشوند .سبک زندگی
شامل روشی است که فرد برای تغذیه ،ورزش ،استراحت ،بازی ،انجام
کارها بهطورکلی و درواقع؛ زندگی خود دارد .سبک زندگی همچنین،
الگوهای روابط اجتماعی ،اوقات فراغت ،خودانگاره ،ارزشها و
نگرشهای فرد را منعکس میکند .یک سبک زندگی خاص،
انتخابهای هشیار و ناهشیار فرد را برای یک نوع رفتار خاص نشان
میدهد .سبک زندگی میتواند سازوکارهای زیستشناختی پایهای را
که منجر به بیماری میشوند ،تحت تأثیر قرار دهد [ .]99توجه به رابطۀ
سبک زندگی و جامعه نیز مهم است .شرایط اجتماعی متفاوت منجر به
انواع مختلف سبک زندگی میشود [ ]99و زندگی در کشوری خاص،
به افراد آن ،هویتی خاص میبخشد که میتوانند بر اساس آن ،سبک
زندگی خاص خود را برگزینند [ .]99ازآنجاییکه سبک زندگی اسالمی
مستلزم داشتن مبنای اسالمی است در نیت افراد ،شناخت و عواطف
دخیل هستند .بهعنوانمثال در نمازخواندن اگر اعتقاد به خداوند و معاد
پشتوانه قرار داده نشود رفتار اسالمی محسوب نخواهد شد [ .]91سبک
زندگی اسالمی یکی از سبکهای مثبت زندگی انسان است و درواقع
عهد و پیمانی بین انسان و خداوند وجود دارد که درهای روح را گشوده
و انسان را به زندگی اسالمی و مدرن راهنمایی میکند تا او را به شادی
در زندگی هدایت کند [ .]10سبک زندگی اسالمی از ده شاخص
اجتماعی ،عبادی ،باورها ،اخالقی ،مالی ،خانواده ،سالمت ،تفکر و علم،
دفاعی -امنیتی و زمانشناسی تشکیلشده است و نبود هرکدام باعث
میشود که سبک زندگی اسالمی ناقص باشد ،همچنین مرز هرکدام از
این شاخصها قابلشناسایی است و البته وجود همه آنها در کنار هم
نتیجهای فراتر از حاصل جمع ساده آنها به دست میدهد [.]19
رنجدوست ( )9319دریافت که بین سبک زندگی اسالمی با ارتباط
درون فردی ،میان فردی ،فرا فردی ،برون فردی ،خودکارآمدی ،سرمایه
اجتماعی و مشارکت گروهی معلمان و مدیران همبستگی مثبت و
معنیدار وجود داشت .عرب زاده و همکاران ( )9315دریافتند که سبک
زندگی اسالمی ،هوش معنوی با رضایت از زندگی دانشجویان رابطه
مثبت و معنادار دارند .بشارت و همکاران ( )9315دریافتند که مداخله
مبتنی بر سبک زندگی اسالمی میتواند سبک زندگی ،بهزیستی
روان شناختی و رفتارهای سالمت افراد را ارتقا دهد .سرمدی سلطان و
همکاران ( )9311دریافتند که آموزش مهارتهای زندگی ،بیان گری و
مطلوبیت اجتماعی را افزایش میدهد .هولدر و همکاران ()1090
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دریافتند که بین معنویت با شادکامی رابطه معناداری وجود دارد.
کالرک و لکز ( )1001دریافتند به هر میزان فضای حاکم مذهبی باشد،
رضایت از زندگی بیشتر خواهد بود .بنابراین پژوهش پیش رو برای
شناخت بهتر مرحله جوانی و بررسی چهار مؤلفه (سبک زندگی،
مطلوبیت اجتماعی ،خودکارآمدی و شادکامی) پرداخته است .لذا با
توجه به مطالب بیان شده این پژوهش به بررسی این سؤال پرداخته
است آیا بین سبک زندگی اسالمی ،مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی
با شادکامی رابطه معناداری وجود دارد؟
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یافتهها

جدول  :1میانگین سبک زندگی اسالمی ،مطلوبیت اجتماعی ،شادکامی و خودکارآمدی دانشجویان موردمطالعه
شاخص آماری

سبک زندگی اسالمی

مطلوبیت اجتماعی

شادکامی

خودکارآمدی

میانگین  ±انحراف استاندارد

9/99 ±113/99

9/99 ±93/99

9/93 ±33/91

90/51 ±95/93
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رنج سنی گروه موردمطالعه  99 -30بود که گروه سنی  15 -10سال
( )%51/5بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است .بیشترین درصد
ازنظر مقطع تحصیلی را کارشناسی ( )%99به خود اختصاص داده است.
همچنین از این تعداد  55مذکر ( )0/39و  19نفر مؤنث ( )0/95بودند.
همانطور که در جدول  9مشاهده میشود میانگین و انحراف استاندارد
سبک زندگی اسالمی به ترتیب  ،9/99 ،113/99میانگین و انحراف استاندارد
مطلوبیت اجتماعی به ترتیب  ،9/99 ،93/99میانگین و انحراف استاندارد
شادکامی به ترتیب  9/ 93 ،33/91و میانگین و انحراف استاندارد
خودکارآمدی به ترتیب  90/51 ،95/93است (جدول .)9
بهمنظور بررسی رابطه کلی بین متغیرهای پژوهش همبستگی بین
متغیرها محاسبه گردید .یافتههای جدول  1نشان میدهد که شادکامی
با برخی از متغیرهای پیشبین دارای رابطه مثبت و معنادار است گرچه
بیشترین ارتباط شادکامی به ترتیب با امنیتی ،سالمت ،باورها و اخالقی
است و این روابط در سطح ( )P≥/09معنادار است .بطوریکه مالحظه
میشود شادکامی دارای بیشترین ارتباط با امنیتی ( )r=0/59و کمترین
ارتباط بااخالقی است ( .)r=0/33این در حالی است که باورها با
شادکامی دارای ارتباط متوسطتری است (( )r=0/33جدول .)1
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روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری
پژوهش ،دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان که در
سال تحصیلی  9319-9319مشغول به تحصیل بودند .بر اساس روش
نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول  950نفر حجم نمونه
انتخاب شدند .در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد .ضمناً این
پژوهش دارای کد اخالق  /9 /99 /1159د از دانشگاه پیام نور مرکز
زاهدان است.
الف -مقیاس سبک زندگی اسالمی ( :)ILS Tاین پرسشنامه توسط
کاویانی در سال  9399تهیه گردیده است و دارای  95ماده و  90بعد
(اجتماعی ،باورها ،عبادی ،اخالقی ،مالی ،خانواده ،سالمت ،تفکر و علم،
امنیتی و زمانشناسی) است .روش نمرهگذاری بر اساس مقیاس
سنجش چهاردرجهای لیکرت از یک تا چهار نمرهگذاری شده است.
نمرات در یک طیف از  300-95قرار دارند .سه طیف سبک زندگی
شامل :ضعیف ( ،)915 -95متوسط ( )999-915و قوی ( 999به باال)
است .ضریب پایایی کل این آزمون  0/99است .نتایج تحلیل عاملی نیز
روایی و ساختار عاملی مناسبی را برای آن نشان داده است .روایی
همزمان آن با آزمون جهتگیری مذهبی 0/95 ،به دست آمده است
(کاویانی.)1001 ،
ب -مقیاس مطلوبیت اجتماعی :این پرسشنامه توسط کراون و مارلو
 9195تهیه گردیده است و دارای  1ماده است .پاسخگو برای انتخاب
هر پاسخ درست به شمارههای  9 ،5 ،3 ،9و  1یک نمره به خود میدهد
و برای انتخاب هر پاسخ غلط به شمارههای  9 ،9 ،5 ،1یک نمره به خود
میدهد .هرچه نمره کل باالتر باشد ،گرایش به آماره پاسخ یا سبک
پاسخی که به جامعه پسندی موسوم است ،نزدیکتر است .در پژوهش
جهانبخش گنجه و عریضی سامانی  9319پایایی این پرسشنامه 0/95
محاسبه گردید .در پژوهش یعقوبی و همکاران  ،9391برای سنجش
اعتبار پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که
برابر  0/995است.
پ -مقیاس خودکارآمدی :این پرسشنامه توسط شوارترز و جروسالم
 9111تهیه گردیده است و دارای  90ماده است و بر اساس یک طیف
چهاردرجهای از یک تا چهار نمرهگذاری شده است؛ بنابراین ،حداقل
نمرۀ این پرسشنامه برای هر فرد  90و حداکثر آن  50است .در تحقیق

فودالچنگ  9391ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس برابر با 0/93
گزارششده است.
ت -مقیاس شادکامی آکسفورد :این پرسشنامه توسط آرجیل و لو
 9110تهیه گردیده است و دارای  11ماده چهارگزینهای است و بر
اساس یک طیف چهاردرجهای از صفر تا سه نمرهگذاری شده است.
نمرات آزمودنیها از صفر تا  99در نوسان است .روایی این آزمون را در
خارج از کشور آرجیل و لو  9110و در ایران علی پور و نورباال 9399
تائید کردند و برای تعیین پایایی سه آزمون آرجیل و لو ،ضریب آلفای
 %10را با  359آزمودنی به دست آوردند .علی پور و نورباال  9399با
 909آزمودنی در بین دانشجویان شهر تهران ،آلفای کرونباخ  %13را به
دست آوردند.
در این مطالعه ابتدا به بررسی و تهیهی پیشینهی نظری و تحقیقاتی
پرداخته شد و سپس از بین اعضای جامعه ،نمونهی موردنظر انتخاب
گردید .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده
گردید .پسازآن پژوهشگران با اخذ مجوز در محل تحقیق (دانشگاه)
نمونهگیری کرده و اطالعات مربوط با استفاده از پرسشنامههای سبک
زندگی اسالمی کاویانی ( ،)9399مطلوبیت اجتماعی کراون و مارلو
( ،)9195خودکارآمدی شوارترز و جروسالم ( )9111و شادکامی
آکسفورد ( )9111جمعآوری گردید .برای تجزیهوتحلیل دادههای این
پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی مانند (میانگین و انحراف
استاندارد) و همچنین از آمار استنباطی برای آزمون سؤاالت ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرمافزار  spssویرایش  13تحلیل
شدند.
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جدول  :7ماتریس همبستگی ابعاد سبک زندگی اسالمی و شادکامی دانشجویان موردمطالعه
متغیر

اجتماعی

باورها

عبادی

اخالقی

مالی

خانواده

سالمت

تفکر و علم

امنیتی

زمانشناسی

شادکامی

0/011

**0/330

0/091

**0/199

-0/091

-0/009

**0/390

-0/990

**0/59

0/991

سبک
زندگی
**0/19

*p≤0/05 ** p≤0/09
)(N= 950

جدول  :3رگرسیون شادکامی دانشجویان موردمطالعه
متغیر مالك

متغیر

R

R2

F

Sig

β

T

Sig

پیشبین
شادکامی

امنیتی

0/319

0/903

99/59

0/009

0/319

3/50

0/009

متغیر

مطلوبیت اجتماعی

خودکارآمدی

شادکامی

**-0/515

**0/331

*p≤0/05 ** p≤0/09
)(N= 950

همچنین متغیر امنیتی بیشترین پیشبینی را از شادکامی دانشجویان
داشته است .این متغیر توانسته است  0/903از شادکامی را پیشبینی
کند .مقدار  Fنشاندهندهی معنادار بودن این پیشبینی در سطح
 p≥0/09است .میزان  tدر سطح  0/09معنادار است (جدول .)3
همچنین یافتهها نشان میدهد که مطلوبیت اجتماعی با شادکامی (-0/51
= )rو خودکارآمدی با شادکامی ( )r=0/33دارای رابطه مثبت و معنادار است
و این رابطه در سطح ( )p≥0/09معنادار است (جدول .)5

بحث
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هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل روابط بین سبک زندگی اسالمی،
مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی با شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی زاهدان بوده است .یافتهها به ترتیب نشان دادند که بین ابعاد
سبک زندگی (باورها ،اخالقی ،سالمت و امنیتی) با شادکامی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد و این ارتباط با مؤلفه امنیتی قویتر است
و این یافته با نتایج پژوهشهای کروون و آرتیستیکو ( ،)1003فراست
( ،)1005سعیدیان ( ،)9395آویشی و همکاران ( ،)1005ساالمی
( ،)1009اسماعیلی فر و همکاران ( )9310و صفاری و همکاران
( ،)9313همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که انسانها،
دارای یک نیاز اساسی هستند که اگر ارضا نشود ،موجب اختالل و
بیماری میشود که این نیاز ،نیاز به احساس ارزشمند بودن برای خود
و دیگران است.
همچنین بین مطلوبیت اجتماعی با شادکامی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .نتایج حاصل از این پژوهش با یافتههای جورج (،)1090
برونک و همکاران ( ،)1001رودریگز ( ،)1009نصیری و جوکار
( ،)9399نجفی و همکاران ( ،)9391عسکری و شرف الدین ( )9399و
بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت آباد ( )9310همخوانی دارد.
تبیین رابطۀ بین مطلوبیت اجتماعی با شادی و شادکامی کار چندان
دشواری نیست .به اعتقاد فلدمن و اشنایدر ( )1005در سالهای اخیر،
روان شناسان به سازه امید بهعنوان یک نقطه قوت روانشناختی

نگریسته و معتقدند که این سازه میتواند به پرورش و ایجاد سالمتی
روانی و افزایش شادکامی کمک زیادی بنماید .به اعتقاد استاتس
( )9199مطلوبیت اجتماعی دارای دو مؤلفه شناختی (انتظار روی دادن
وقایعی در آینده) و عاطفی (برای مثال مطلوبیت به اینکه این رویدادها،
رویدادهایی مثبت و دارای پیامدهای مطلوبی باشند) است که مؤلفههای
عاطفی آن میتواند پیش بینی کنندۀ وقوع رویدادهای مثبت در آینده
و درنتیجه افزایش شادکامی باشد .برخوردار بودن از یک تفکر امیدوارانه
و داشتن منابع کافی برای تفکر هدف مدار و آشنایی با مسیرهای الزم
برای رسیدن به اهداف ،سبب بهزیستی روانی و شادکامی در افراد
میشود؛ بهعبارت دیگر ،بین این دو متغیر ،یک رابطۀ تعاملی به وجود
میآید که افزایش امید ،باعث شادکامی بیشتر در زندگی میشود [.]11
از طرف دیگر ،در مورد نقش مطلوبیت اجتماعی و مؤلفههای آن در
شادکامی و بهزیستی میتوان گفت که با توجه بااینکه مطلوبیت
اجتماعی پایین میتواند افسردگی و نقض روانی -اجتماعی را پیشبینی
کند ،امید باال میتواند عملکرد روانی -اجتماعی و بهتبع آن بهزیستی،
رضایتمندی و شادکامی را باال ببرد .عالوه بر آن در نظریه مطلوبیت
اجتماعی ،اهداف منبع اصلی هیجان هستند .هیجان مثبت ناشی از
دستیابی به هدف یا دستیابی به هدف یا تصور نزدیک شدن به آن است
که یکی از مؤلفه های بهزیستی ذهنی و شادکامی است؛ لذا ،افراد دارای
مطلوبیت اجتماعی از دستیابی به هدف و حتی تصور نزدیک شدن به
آن احساس شادکامی و رضایتمندی میکنند [.]13
همچنین نتایج بیانگر ارتباط بین خودکارآمدی با شادکامی است .این یافته
با نتایج پژوهشهای بونانو ( ،)1005ماستن ( ،)1009کانر و دیویدسون
( ،)1003الزاروس و فولکمن ( ،)1003باسو ( ،)1005جوکار ( )9399و
بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرتآباد ( )9310همخوانی دارد.
خودکارآمدی یک توانایی فطری برای رشد محسوب میشود که در انسان
بهعنوان یک ارگانیسم وجود دارد و میتواند در شرایط معین محیطی از قوه
به فعل درآید و بهرغم قرار گرفتن فرد در معرض تنشهای شدید ،شایستگی
اجتماعی ،تحصیلی و شغلی او ارتقاء یابد .خودکارآمدی نوعی ویژگی است
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د ستاوردها و پیامدهای مثبت بهکارگیری سبک زندگی ا سالمی در
ابعاد مختلف زندگی ،دانشببجویان را به اتخاذ و یا غنیسببازی سبببک
زندگی اسالمی سوق دهند.

که از فردی به فردی متفاوت است و میتواند بهمرورزمان رشد کند یا کاستی
یابد [ .]15در حقیقت خودکارآمدی نوعی مکانیسم سازش مثبت را ایجاد
میکند که چندین عامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی تحت عنوان عوامل
محافظتی در تقویت و کاهش عوامل خطرزای آن مؤثر است .این عوامل
الف) منابع فردی مانند ظرفیت شناختی و عزتنفس فرد؛ ب) منابع
خانوادگی مانند همبستگی و مدیریت تعارضها و ارتباط با خانواده و ج)
عامل محیطی مانند حمایت اجتماعی ،امنیت و ارتباطات معنادار و
حمایتکننده و منابع اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و شادی را شامل است.

از تمامی دانشببجویان گرامی که داوطلبانه و بدون چشببمداشببتی در
فرایند تکمیل پر س شنامهها و اطالعات الزم در این مطالعه ما را یاری
نمودهاند سپاسگزاریم.

نتیجهگیری

مالحظات اخالقی

بهمنظور افزایش باورهای خودکارآمدی و مطلوبیت در دان شجویان به
آموزش و ارتقاء سبببک زندگی سببالم توجه شببود و در کارگاههای
آموز شی و در برنامه خدمات م شاوره گنجانده شود .در این پژوهش
م شخص شد که مؤلفههای سبک زندگی ،مطلوبیت و خودکارآمدی با
شادی در ارتباط ه ستند .در برخی از مطالعات پی شین تأکید بر این
شده است که خودکارآمدی بهعنوان یک سرمایه روان شناختی یکی از
فاکتورهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت ا ست و میبای ست در
برنامههای ارتقاء سببالمت به آن توجه شببود .حتی بهعنوان یکی از
ملزومات اخالقی بهحسبباب میآید که درمانگران در برنامههای ارتقاء
سالمت بر تقویت خودکارآمدی افراد تمرکز داشته باشند .همچنین بر
ا ساس نتایج پژوهش حا ضر اجرای برنامهها و کارگاههای آموز شی با
تکیهبر سبببک زندگی ،مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در افزایش
شادکامی ،ارتقا ر ضایت از زندگی ،گ سترش فرهنگ مثبت اندی شی و
خوشبینی ،افزایش آگاهی درزمینه معارف اسببالمی ،روشهای ارتقا
بهدا شت روانی و ج سمانی پی شنهاد می شود .همچنین ازآنجاییکه
ابعاد سببک زندگی اسبالمی بهصبورت کارآمد برای اکثر افراد جامعه
ناشببناخته اسببت ،بنابراین پیشببنهاد میشببود معاونتهای فرهنگی
دان شگاهها و مراکز م شاوره با برگزاری همایش ،کارگاههای آموز شی،
جل سات سخنرانی مرتباً ،دان شجویان را با ابعاد سبک زندگی ا سالمی
آشببب نا نموده و آ گاهی آن ها را افزایش ده ند .همچنین با ارا ئه

این پژوهش با کد شناسه اخالق  /9 /99 /1159د در دانشگاه پیام نور
مرکز زاهدان انجامشده است.

تشکر و قدردانی

محدودیتهایی که در این مطالعه با آن روبرو بودیم بررسی نمونه
گستردهتر از دانشجویان و حتی جمعیت عمومی است.

پیشنهادات
برای تحقیقات آتی پی شنهاد می شود که این مطالعه در جمعیتهای
دیگری غیر از جمعیت دانشببگاهی و در نمونههای گسببتردهتر انجام
شود.

میزان مشارکت نویسندگان
سحر محسنی ایده اولیه طرح را داده و در آنالیز نتایج و نگارش مقاله
مشارکت داشت .احمد میرگل در جمع آوری و آنالیز داده و تایید نهایی
مقاله نقش داشت.

نویسندگان اعالم میدارند هیچ تعارضی منافعی وجود ندارد .پژوهش
حاضر ،پژوهشی مستقل بوده و بدون هیچگونه حمایت مالی انجامشده
است

.
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