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Aims Favorable educational status is one of the important aspects of students’ lives as future 
builders of the country. The aim of this study was to determine the relationship between 
Islamic lifestyle with educational self-efficacy and educational resilience in university students. 
Material & Methods In this descriptive-correlational study, 200 students of the faculty of 
psychology in the Islamic Azad University of Karaj in the educational year of 2018-2019 were 
selected by simple random sampling method. Instruments for gathering data were Islamic 
lifestyle questionnaire, educational self-efficacy questionnaire and, educational resilience 
questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and simultaneous 
regression analysis by SPSS 22 software.
Findings There was a significant relationship between Islamic lifestyle with educational self-
efficacy and educational resilience in university students (p<0.01). Among the components of 
the Islamic lifestyle, the components of beliefs, family, and health together predicted a total of 
19% changes in educational self-efficacy. Also, 32% of the variance of educational resilience 
variable was explained by the components of beliefs, family, health, thought and science and 
security (p<0.01).
Conclusion Islamic lifestyle can improve educational self-efficacy and educational resilience 
in university students.
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 دهیچک

 وانعنبهوضعیت تحصیلی مطلوب یکی از ابعاد مهم زندگی دانشجویان  اهداف:

 یاسالم زندگی سبکرابطه بررسی پژوهش حاضر، هدف سازان کشور است. آینده

 تحصیلی در دانشجویان بود.  آوریتاب و تحصیلی خودکارآمدی با

نفر از دانشجویان  ٢٠٠ ،در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی ها:مواد و روش

با استفاده از  ١٣٩٧-٩٨شناسی دانشگاه آزاد اسالمی کرج در سال دانشکده روان

ه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطالعات شامل تصادفی ساد گیرینمونهروش 

 ونا خودکارآمدی تحصیلینامه ، پرسشکاویانیالمی سبک زندگی اس نامهپرسش

 هاادهدتجزیه و تحلیل بودند.  ساموئلز آوری تحصیلیتابنامه و پرسش منافر و 

ا کمک بهمزمان رگرسیون تحلیل و  پیرسونضریب همبستگی آزمون با استفاده از 

 انجام شد. SPSS 22افزار آماری نرم

 و یتحصیل خودکارآمدیداری با سبک زندگی اسالمی همبستگی معنی ها:یافته

های سبک زندگی ). از بین مولفه>۰۱/۰pدانشجویان داشت ( تحصیلی آوریتاب

تغییرات  %۱۹باورها، خانواده و سالمت در مجموع  هایمولفهاسالمی، 

واریانس متغیر  %۳۲کردند. همچنین  بینیپیشخودکارآمدی تحصیلی را 

باورها، خانواده، سالمت، تفکر و علم و  هایمولفهآوری تحصیلی توسط تاب

 ). >۰۱/۰pامنیت تبیین شد (

تواند موجب بهبود خودکارآمدی سبک زندگی اسالمی می گیری:نتیجه

 .شودنشجویان آوری تحصیلی در داتحصیلی و تاب
 ویاندانشج ،آوری تحصیلیتاب، مدی تحصیلیآخودکار  ،سبک زندگی اسالمی ها:کلیدواژه

 

 ۶/۰۱/۱۳۹۸ افت:یخ دریتار

 ۱۰/۰۳/۱۳۹۸ رش:یخ پذیتار
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 مقدمه

اصلی هر کشوری هستند. ورود به دانشگاه  هایسرمایهجوانان 

مقطعی بسیار حساس در زندگی جوانان است که غالبًا با تغییرات 

فردی آنها همراه است. امروز زیادی در روابط اجتماعی و بین

دارند. اهمیت  عهدهدانشجویان نقش مهمی در اداره آینده کشور به 

ان اصلی متخصصبخش  تنهانهاین نقش در این است که دانشجویان 

دهند، بلکه همچنین گوناگون هر کشوری را تشکیل می هایزمینه

این گروه، مدیران اصلی در اداره آینده کشور و رهبر سایر اقشار 

جامعه در هدایت به سمت کمال و اهداف کشور خواهند بود. از 

 پرورش ودار آموزش سوی دیگر، بخشی از دانشجویان در آینده عهده

طور غیرمستقیم از خود خواهند بود و از این طریق به بعد هاینسل

. وضعیت [1]بعدی جامعه نیز دخالت دارند هاینسلدر کمال 

 عنوانبهتحصیلی مطلوب یکی از ابعاد مهم زندگی دانشجویان 

دلیل شرایط سنی و موقعیت سازان کشور است. این گروه بهآینده

. هستندفراوان  هایخاص اجتماعی در معرض اضطراب و افسردگی

عواملی همچون دوربودن از محیط خانه، جداشدن از خانواده، ورود 

گرایی و رقابت با به محیط جدید، مسایل و مشکالت درسی، کمال

در خصوص امر ازدواج و  هایینگرانیکاری،  دیگر دانشجویان، آینده

موجود برای  هایاسترسعنوان به توانمیزندگی در خوابگاه را 

 .[2]حساب آورد بهدانشجویان 

درمانی های اخیر در ادبیات پژوهشی مشاوره و رواندر سال

شود. دانشجویان عالقه روزافزونی نسبت به سبک زندگی مشاهده می

، دگیزنهای تواند بر تمامی جنبهمحققان معتقدند سبک زندگی می

.از این باشد ثیرگذارتا، روابط اجتماعی و نظیر این موارد تحصیل، کار

ری پذیتواند با آسیب، از جمله متغیرهایی که میشودمیرو گفته 

بک س .شغلی و تحصیلی در افراد مرتبط باشد، سبک زندگی است

اند و زندگی، روشی است که افراد در طول زندگی انتخاب کرده

 که در واقع متاثر از فرهنگ، شودمیریزی زیربنای آن در خانواده پی

 .[3]ژاد، مذهب، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و باورها استن

ین و روش زندگی دینی یحال از آنجا که در جوامع گوناگون بحث از آ

های مطرح بوده است و ادیان مختلف در طول تاریخ دستورالعمل

 انداند و مدعی بودهخاصی برای همه ابعاد زندگی انسان ارایه کرده

لم در نتیجه پیروی از روش زندگی که جامعه مطلوب و زندگی سا

توان انتظار داشت که سبک پس می، شده توسط آنان استارایه

های مهم و تاثیرگذار در زندگی افراد و در زندگی اسالمی نیز از سبک

جوامع گوناگون است. امروزه مفهوم سبک زندگی اسالمی مورد توجه 

ت ار گرفته اسنظران و پژوهشگران علوم انسانی قر بسیاری از صاحب

و اشاره به شیوه و سبکی از زندگی دارد که منبع اصلی استخراج آن 

کتاب الهی است. سبک زندگی اسالمی از دیدگاه اسالم به 

ای از موضوعات مورد قبول اسالم در عرصه زندگی اشاره مجموعه

های دارد که براساس آن معیار رفتار ما باید مبتنی بر اسالم و آموزه

های اسالمی در زندگی شد. خدامحوری و حاکمیت ارزشاسالمی با

ترین معیارهای سبک زندگی مورد تایید اسالم است؛ در واقع از مهم

در این سبک زندگی، زندگی فردی و اجتماعی افراد باید مبتنی بر 

 .[4]اسالم و رهنمودهای قرآنی باشد

های پیشین مشخص شده است که خودکارآمدی در برخی از پژوهش

اند که سبک زندگی در ارتباط است و همچنین نشان داده با

. [6 ,5]خودکارآمدی یکی از فاکتورهای سبک زندگی است

خودکارآمدی به معنی باور فرد در مورد توانایی مقابله خویش در 

های خاص است و الگوهای فکری، رفتاری و هیجانی را در موقعیت

  .[7]دهدیسطوح مختلف تجربه انسانی تحت تاثیر قرار م

های گوناگونی دارد و خودکارآمدی تحصیلی یکی خودکارآمدی شاخه

 هایاز انواع آن است که توجه بسیاری از محققان را در حوزه فعالیت

از این رو مفهوم  .مربوط به یادگیری به خود جلب کرده است

خودکارآمدی تحصیلی به باور افراد به داشتن توانایی شخصی برای 

های تحصیلی خاص اشاره کالیف مربوط به زمینهموفقیت در ت

معتقد است که خودکارآمدی تحصیلی به انتظار  بندورا. [8]دارد
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آموزان برای موفقیت کالسی مربوط است. وی بیان کرده است دانش

های باالیی را آموزانی که احساس خودکارآمدی دارند، آرماندانش

ها، راهبردهای بسیار حلراهجوی وبرای خود در نظر گرفته و در جست

 آموزان عملکردگیرند؛ همچنین این دانشپذیری را به کار میانعطاف

زیابی کیفیت عملکردشان نسبت به رذهنی باالیی داشته و در ا

آموزانی که توانایی شناختی برابری دارند اما خود را فاقد این دانش

 .[9]کنندتر عمل میدانند دقیقها میتوانایی

اش برای کارآمدی تحصیلی به قضاوت فرد راجع به تواناییخود

راد شود. افشده، گفته میسازمان و انجام انواع تکالیف آموزشی طرح

با خودکارآمدی تحصیلی باال در مقایسه با دانشجویان با خودکارآمدی 

تر، اطمینان بیشتری دارند که بتوانند تکالیف آموزشی را انجام پایین

الی خودکارآمدی تحصیلی، منجر به میانگین نمرات دهند. سطوح با

شود. دانشجویان و الیف میکباالتر و پایداری برای تکمیل ت

آموزان با خودکارآمدی تحصیلی باال، عملکرد و سازگاری دانش

تحصیلی بهتری نیز دارند. از سوی دیگر، خودکارآمدی تحصیلی به 

کند. زا کمک میسهای استر آموزان و دانشجویان در موقعیتدانش

آموزان با خودکارآمدی تحصیلی باالتر، مشکالت سازگاری و دانش

زاهای اضطراب کمتری دارند و قادر به مواجهه موثرتر با استرس

 .[10]تحصیلی هستند

عنوان بخشی از مفهوم خودکارآمدی تلقی خودکارآمدی تحصیلی به

د در زمینه های خوآموزان از تواناییشود که بر قضاوت دانشمی

ت ای که این قضاو. به گونهداردهای درسی تاکید تحصیل و فعالیت

رساندن تکالیف و ایجاد موفقیت اتمامتوانند فرد را در بهو باورها می

 تنها بر چگونگیتحصیلی یاری رسانند. خودکارآمدی تحصیلی نه

یز ن گذارد، بلکه بر سازگاری افراد با آناندهی تهدیدها اثر میسازمان

. خودکارآمدی تحصیلی باال باعث کاهش آشفتگی در گذار استاثر 

عوامل متعددی وجود دارند که  .[11]شودزا میمقابل حوادث استرس

گذارند؛ چندین مطالعه آموزان اثر میبر خودکارآمدی تحصیلی دانش

 . [12]اندبه بررسی این عوامل پرداخته

ه عوامل موثر بر گرفته در زمینبسیاری از مطالعات انجام

 اً اند و خصوصخودکارآمدی تحصیلی، تنها بر یک عامل متمرکز شده

های خودکارآمدی تحصیلی دنبال تعیین تفاوتبسیاری از آنان به

که تنها به بررسی تاثیر عوامل موجود  اند یا اینبین زن و مرد بوده

اند. با این حال، مروری بر ادبیات در محیط تحصیلی اکتفا کرده

ی های تحصیلکنندهدهد که درنظرگرفتن تعیینپژوهشی نشان می

تواند به تبیین بهتری از خودکارآمدی و خانوادگی با هم می

طوری که نتایج مطالعات پژوهشگران نشان داده است بیانجامد. به

که پیوند با مدرسه و همچنین دلبستگی و پیوند به والدین نقش 

 .[13]ن دارندآموزامهمی در خودکارآمدی دانش

برانگیزتر و های چالشکسانی که خودکارآمدی باالیی دارند، هدف

گزینند، به خود بیشتر باور دارند، کوشش و پافشاری باالتری را برمی

شان بهتر است، راهبردهای دهند، یادسپاریبیشتری نشان می

برند، و سرانجام کارکردشان در یادگیری سودمندتری را به کار می

کار بهتر است. ولی کسانی که خودکارآمدی پایینی دارند، انجام 

شوند. در واقع ها دلسرد میآسانی در برخورد با سدها یا شکستبه

ساز را در پیوند میان گر و آسانخودکارآمدی تحصیلی نقش میانجی

کند. همچنین خودکارآمدی زمانی که های شناختی بازی میکنش

تری یقبین بهتر و دقباشد، پیشبه تکلیف معینی اختصاص داشته 

 .[14]برای پیشرفت تحصیلی خواهد بود

از سوی دیگر، باورهای خودکارآمدی افراد وابسته به زمینه است و 

شود. برای های ویژه دگرگون میهای گوناگون یا جایگاهدر گستره

آموزی که در زمینه ریاضی باور خودکارآمدی قوی داشته نمونه دانش

ر مهارت نوشتن دارای باور ضعیفی باشد، به احتمال باشد، ولی د

گیرد که نزدیکی با ریاضی دارد. عوامل هایی را پی میزیاد درس

تواند به بهبود پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی زیادی می

توان به انتخاب آموزان کمک کند که در این میان میدانش

 . [5]های تدریس مناسب توسط معلمان اشاره کردروش

آوری است که به حیطه پیشرفت از تاب نوعیآوری تحصیلی تاب

آوری ابت ،شناسی تربیتی مرتبط است. در نتیجهتحصیلی در روان

دآمده وجورا توانایی مقابله موثر با فشارها و مشکالت به تحصیلی

لی غلبه بر یآوری تحصدانند. تابهای تحصیلی میدر فعالیت

 آوریآنها است. به عبارت دیگر، تابنامالیمات و توانایی تغییر 

تحصیلی برای افرادی که در معرض شکست تحصیلی قرار دارند، 

 .[15]کننده داردنقش حفاظت

آوری در یادگیرندگان از تاب  [16]و همکاران سر آسوبراساس نظر 

های موفقیت کردن فرصتطریق ایجاد و افزایش خودباوری و فراهم

ند که رسو یادگیرندگان به این باور می شوددر یادگیرنده تقویت می

ت دهایی است که تحر کلید پیشرفت در گرو تالش و استفاده از راهب

کنترل و اختیار خود آنان است و به عبارت دیگر، یادگیرندگان 

احساس کنترل بیشتری بر وضعیت تحصیلی خود خواهند داشت. 

فقیت ه مواین احساس تسلط بر شرایط و باور به خود در دستیابی ب

آسانی ای که یادگیرندگان بهشود، به گونهموجب تالش بیشتر می

دست از تالش برنداشته و برای تسلط بر محتوای یادگیری، تعهد و 

پایبندی بیشتری داشته و کمتر تحت تاثیر ترس از شکست قرار 

آوری تحصیلی متشکل از . به این ترتیب تاب[17]گیرندمی

. بنابراین [18]، احساس کنترل و تعهد استنفسخودباوری، اعتمادبه

 با اسالمی زندگی سبک رابطه هدف پژوهش حاضر، بررسی

 دانشجویان بود. در تحصیلی آوریتاب و تحصیلی خودکارآمدی
 

 هامواد و روش

 آماری روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه

 شناسیروان دانشکده دختر دانشجویان تمامی شامل پژوهش

 تعداد به ۱۳۹۷-۹۸ تحصیلی سال در کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه

برای محاسبه حجم نمونه معرف جامعه آماری، از  .بود نفر ۳۷۱۶

فرمول تعیین حجم نمونه کوکران استفاده شد که بر این اساس، 

نفر برآورد شد. اعضای گروه نمونه با  ۲۰۰حجم نمونه پژوهش 

تصادفی ساده وارد مطالعه شدند.  گیریونهنماستفاده از روش 

کرج  اسالمی آزاد دانشگاه در ١٣٩٧ سال زمستان در هاداده



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  ینصرالله هیمرض ۱۰۸

  ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                  سالمتسبک زندگی اسالمی با محوریت  نامهفصل

 آوری شد. جمع

پس از مراجعه و آشنایی دانشجویان با اهداف پژوهش، 

های پژوهش در اختیار آن دسته از دانشجویانی قرار نامهپرسش

د. اعالم آمادگی کردنها نامههای پرسشگرفت که برای پاسخ به گویه

رای د. بنمودنها را تکمیل نامهصورت فردی پرسشها بهکنندهشرکت

ت ها و تقوینامهجلوگیری از سوگیری احتمالی در پاسخ به پرسش

ا و باستفاده شد شده از راهکار ایجاد موازنه آوریاعتبار نتایج جمع

ر در اعتباها، زمینه حفظ تعادل نامهتغییر در ترتیب ارایه پرسش

ها فراهم آمد و نیز مالحظات نامههای پرسشها به گویهپاسخ

اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و 

تمامی به منظور حفظ اخالق پژوهشی، رازداری رعایت شد. به

رضایت خود را مبنی بر شرکت در  کهکنندگان پس از آن شرکت

همراه تمامی توضیحات بهپژوهش اعالم کردند، اهمیت پژوهش 

ها . همچنین به آنشرکت در مطالعه داوطلبانه بودتکمیلی داده شد و 

شده، محرمانه تلقی شده و داده شد که اطالعات گردآوری اطمینان

ها دارای کد نامهنتایج برای هر شخص محفوظ خواهد ماند و پرسش

ها دادهو بدون نام هستند. به عالوه در تجزیه، تحلیل و ارایه 

  داری و صداقت الزم رعایت شد.امانت

 به شرح زیر استفاده شد: هایینامهپرسشبرای گردآوری اطالعات از 

 زندگی سبک سنجش : براینامه سبک زندگی اسالمیپرسش -۱

 یکاویان اسالمی زندگی سبک نامهپرسش از دانشجویان، اسالمی

 هک دهدمی پوشش را زندگی وظایف تمام آزمون این. شد استفاده

 مولفه )۱: شودمی اشاره آن هایمولفه از دامک هر به اختصاربه

 از ترفرا دیگران، با ارتباط در فرد هک دارد اشاره وظایفی به اجتماعی

 به عبادی مولفه )۲دهد، می انجام خود ایهسته خانواده و خود

 موال و عبد عنوانبه را خداوند و فرد بین رابطه هک دارد اشاره وظایفی

 تالوت روزه، نماز، مثل مشخص عبادات از است اعم و دهدمی نشان

 نام رسماً  هک رفتارهایی و و غیره، حج مستحبی، رهایکذ قرآن،

دهد، می انجام را آنها خداوند از اطاعت نیت به فرد اما ندارند، عبادت

 شناختی،انسان شناختی،هستی مفاهیم به باورها ) مولفه۳

 و شده درونی فرد در هک دارد به باورهایی اشاره و غیره، خداشناختی

 صورتبه و دارند حضور او شناختی و عاطفی زیرین هایالیه در

 )۴دارند،  رفتارها در اینندهکتعیین نقش ناخودآگاه، یا خودآگاه

 شودمی گفته فرد از ایشدهدرونی رفتارهای و صفات به اخالق مولفه

 نهاآ انجام یا کتر  با و شودنمی شمرده او قانونی و رسمی وظیفه هک

 و فردی بعد به اینجا در. ندکنمی تشویق یا مواخذه را او سیک

 مالحظه باورها شاخص در آن الهی بعد( شودمی نظر اخالق اجتماعی

 ممستقی هک دارد اشاره فرد از رفتارهایی به مالی مولفه )۵ ،)است شده

 موریا شود؛می مربوط زندگی مادی و اقتصادی امور به غیرمستقیم، یا

 خانواده مولفه )۶و غیره،  خرج و دخل یفیتک ،کامال شغل، مثل

 خانواده کی از عضوی هک حیث این از فرد روابط و رفتارها به

 بزرگ، خانواده. فرزندان و شوهر زن، یعنی دارد؛ اشاره است، ایهسته

 اموری به سالمت مولفه )۷ است، شده مالحظه اجتماعی شاخص در

 و دننکمی نقش ایفای فرد روانی و جسمانی سالمت در هک دارد نظر

 زندگی، هایلذت بازی، تفریح، بدنی، فعالیت بهداشت، تغذیه،

 یا زشت ظاهر بازدید، و دید استراحت، و خواب زیارت، و سیاحت

 به ر و علمکتف مولفه )۸ شود،می شامل را و غیره فرد زیبای

 فرد، در موجود هایشناخت از اعم دارد، اشاره فرد شناختیوظایف

 علم برای فرد هک جایگاهی خود و هایشناخت افزایش برای تالش

 دارد اشاره وظایفی به امنیتی -دفاعی مولفه )۹ است، قائل رکتف و

 مربوط جامعه و افراد امنیت با اجتماعی یا فردی صورتبه هک

 روستاها، و شهرها داخلی انتظامات مرزها، حفظ مثل شود،می

 )۱۰ و غیره، افراد خصوصی دعواهای در مجرمان مجازات و شناسایی

 زمان از بهینه استفاده خصوص در فرد وظایف به شناسیزمان مولفه

 کاویانی که دارد آیتم ۷۶ نامهپرسش این کوتاه فرم. شودمی مربوط

 ضریب. است کرده تایید را آن روایی و ساخته ۱۳۸۸ سال در را آن

 و روایی نیز عوامل تحلیل نتایج. است ۷۱/۰ آزمون این کل پایایی

 همزمان روایی. است داده نشان آن برای را مناسبی عاملی ساختار

 .[19]است آمده دست به ۶۴/۰ مذهبی گیریجهت آزمون با آن

نامه خودکارآمدی پرسش: نامه خودکارآمدی تحصیلیپرسش -۲

منظور به ١٩٨٨در سال  منافر و  اونتحصیلی دانشجویان، توسط 

سنجش باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان ساخته شده 

 ایدرجهپنجگویه با یک مقیاس لیکرت  ٣٣است. این مقیاس دارای 

امتیاز  ٥تا  یکهر ماده بین  است وخیلی کم تا خیلی زیاد) از (

خواهد بود.  ١٦٠و حداکثر  ٣٢حداقل امتیاز ممکن  .کندمیکسب 

نمره  ،پایین خودکارآمدی ٥٣تا  ٣٢نمره بین براساس نقطه برش، 

میزان  ١٠٦نمره باالتر از و  خودکارآمدی متوسط ١٠٦ تا ٥٣بین 

سازندگان آزمون در خارج کشور  .دهدرا نشان می باالخودکارآمدی 

آلفای کرونباخ محاسبه و پایایی کل آزمون  پایایی آن را با استفاده از

استعداد  هایمقیاسخردهاند. همچنین پایایی گزارش کرده ٨٢/٠ را

 نمونه در به دست آمده است. ٦٦/٠ و کوشش ٦٦/٠بافت  ،٧٨/٠

 برای و آمده دست به ٩١/۰ آزمون لک برای درونی همسانی ایرانی

گزارش شده  ٩١/٠ پسر دانشجویان برای و ٩٠/٠دختر  دانشجویان

 این اعتبار. است خوبی برخوردار درونی همسانی از ابزار است. این

 ملعا تحلیل و تشافیکا تحلیل عامل از استفاده با نامهپرسش

 این لک درونی همسانی همچنین. شده است تایید و بررسی تاییدی

 آزمایشی یک مطالعه در [20]و همکاران اصغری در پژوهش آزمون

 نفر ٣٤٣ و روی ٩٣/٠ رونباخک آلفای با از دانشجویان نفر ٣٥ روی

شده  تایید ٩١/٠ رونباخک آلفای با خوارزمی دانشگاه دانشجویان از

 .است

 ئلزسامونامه توسط این پرسش: آوری تحصیلینامه تابپرسش -٣

تایید مورد بودن آن ساخته شد و در دو مطالعه مناسب ٢٠٠٤در سال 

 ووبا همکاری  ٢٠٠٩سپس با گسترش مطالعه در سال  قرار گرفت،

سئوال است  ٤٠شامل  نامهبه چاپ رسید. نسخه نهایی این پرسش

ی آوری تحصیلتا میزان تاب شودمیکنندگان خواسته که از شرکت

) تا ١( "کامالً مخالفم"ای لیکرت از درجهخود را روی یک مقیاس پنج

، ٥، ٤گویه، سئواالت  ٢٩کنند. از بین بندی ) درجه٥( "کامالً موافقم"

گذاری معکوس دارای نمره ٢٩و  ٢٨، ٢٧، ٢٣، ١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٧



 ۱۰۹ انیدر دانشجو یلیتحص یآور و تاب یلیتحص یبا خودکارآمد یاسالم یرابطه سبک زندگ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Islamic Life Style Centered on Health                                                                                                                                       Volume 3, Issue 2, Spring 2019 

. روایی به روش تحلیل عاملی و روایی همگرا و واگرا و پایایی هستند

کرونباخ مقیاس توسط سازندگان آزمون ی به روش بازآزمایی و آلفا

پایایی این  شده است.های مختلف (عادی و در خطر) احراز در گروه

گزارش شد که از یک همسانی درونی  ۹۲/۰ آزمون توسط سازندگان

پایایی آزمون به روش بازآزمایی  بسیار عالی برخوردار است. همچنین

. گزارش شده است ۸۹/۰ ،۱۹۸۷در سال  ویلیامو  کریستنسونتوسط 

آوری تحصیلی بعد از هنجاریابی در ایران توسط نامه تابپرسش

سئوال کاهش یافت و  ٢٩سئوال به  ٤٠و همکاران از  نژادنیسلطا

دلیل داشتن بار عاملی به ٣٨، ٣٢، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٥، ١١، ١٠، ٤سئواالت 

دلیل داشتن به ٢١و  ٧نزدیک به هم روی دو عامل و نیز دو سئوال 

 برایسئوال  ٢٩حذف شدند و در نهایت  ٣٠/٠بار عاملی کمتر از 

نامه در دو اییدی آماده شد. پایایی پرسشانجام تحلیل عاملی ت

دست آمده که پایایی ه ب ایرانی آموزان و دانشجویاننمونه دانش

و دانشجویان به  آموزاندانشارتباطی در بین  هایمهارتمولفه 

گیری آینده در بین ، پایایی مولفه جهت٧٦/٠و  ٧٧/٠ترتیب 

و پایایی مولفه  ٦٥/٠و  ٦٨/٠و دانشجویان به ترتیب  آموزاندانش

و دانشجویان به  آموزاندانشنگری در بین محور و مثبتلهامس

 .[21]است ٦٢/٠و  ٦٣/٠ترتیب 

آمار توصیفی (میانگین  هایروشاز  هادادهمنظور تجزیه و تحلیل به

 رسونپیضریب همبستگی آزمون و استنباطی شامل معیار) و انحراف

آماری در  هایفرضپیشبا رعایت همزمان رگرسیون تحلیل و 

 )، دوربین واتسونویلک -شاپیرو(آزمون  رگرسیون هاینظریه

 SPSS 22افزار آماری نیز با کمک نرم هاتحلیلاستفاده شد. تمامی 

 انجام شد.
 

 هایافته

ها اکثر نمونهعنوان گروه نمونه در مطالعه شرکت کردند. نفر به ٢٠٠

سال بوده و از نظر تحصیالت در سطح  ۳۰تا  ۲۵از نظر سنی بین 

 کارشناسی قرار داشتند. 

 آوریمیان سبک زندگی اسالمی با خودکارآمدی تحصیلی و تاب

). >۰۱/۰pداری وجود داشت (تحصیلی همبستگی مثبت و معنی

 یهامولفههای سبک زندگی اسالمی تنها میان همچنین بین مولفه

باورها، خانواده و سالمت با خودکارآمدی تحصیلی و نیز میان 

ا دفاعی ب -های باورها، خانواده، سالمت، تفکر و علم و امنیتیمولفه

دار وجود داشت آوری تحصیلی همبستگی مثبت و معنیتاب

)۰۱/۰p< با متغیرهای مالک همبستگی  هامولفه)، ولی میان سایر

 ).۱ داری مشاهده نشد (جدولمعنی

واریانس  %۱۹باورها، خانواده و سالمت در مجموع  هایمولفه

ثیر کردند که بیشترین ضریب تا بینیپیشخودکارآمدی تحصیلی را 

 یلیآوری تحصتاب بینیپیشمربوط به مولفه خانواده بود. همچنین 

 های باورها، خانواده، سالمت، تفکر و علم و امنیتمولفهبراساس 

آوری تاب واریانس %۳۲ در مجموع هامولفهو این  بوددار معنی

اثیر را بیشترین میزان ت تفکر و علم نمودند و بینیپیشرا  تحصیلی

 ).۲شت (جدول دا آوری تحصیلیتابدر 

 های آن با خودکارآمدیاسالمی و مولفه زندگی ضرایب همبستگی سبک )۱جدول 

 تحصیلی آوریتاب و تحصیلی

 متغیرها
با ضریب همبستگی 

 خودکارآمدی تحصیلی
ضریب همبستگی با 

 آوری تحصیلیتاب
 ۰۱۹/۰ ۰۴۷/۰ مولفه اجتماعی

 ۲۳/۰** ۱۸/۰** مولفه باورها
 ۰۷۸/۰ ۰۰۶/۰ مولفه اخالق
 ۰۴۴/۰ ۰۶/۰ مولفه مالی

 ۲۱/۰/۰** ۳۲/۰** مولفه خانواده
 ۱۶/۰** ۲۱/۰** مولفه سالمت

 ۲۸/۰** -۱۴/۰ مولفه تفکر و علم
 ۲۶/۰** ۰۸/۰ دفاعی -امنیتیمولفه 

 ۰۳۱/۰ ۱۲/۰ شناسیمولفه زمان
 ۰۷/۰ ۰۳۷/۰ مولفه شاخص عبادی

 ۳۲/۰** ۳۸/۰** اسالمی زندگی سبک
*۰٫۰۵p<** ۰۱/۰؛p< 
 

ی خودکارآمدی تحصیل بینیپیشنتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای ) ۲جدول 

 سبک زندگی اسالمی هایمولفهآوری تحصیلی براساس و تاب

متغیرهای 

 بینپیش
ضریب 

B 
ضریب تاثیر 

β 
 ضریب

 R 

ضریب 

 2Rتعیین 
مقدار 

F 
سطح 

 داریمعنی
 خودکارآمدی تحصیلی

 - ۴۸/۸۱ (ثابت)

۳۴/۰ ۱۹/۰ ۳۱/۲ ۰۰۱/۰ 
 ۱۸/۰ ۳۵/۰ باورها

 ۳۲/۰ ۴۷/۰ خانواده

 ۲۱/۰ ۲۸/۰ سالمت

 آوری تحصیلیتاب
 - ۱۲/۶ (ثابت)

۴۳/۰ ۳۲/۰ ۵۹/۲ ۰۰۱/۰ 

 ۲۳/۰ ۳۲/۰ باورها

 ۲۱/۰ ۳۰/۰ خانواده

 ۱۶/۰ ۳۶/۰ سالمت

 ۲۸/۰ ۱۸/۰ تفکر و علم

 ۲۶/۰ ۲۵/۰ امنیت

 

 بحث 

 اب اسالمی زندگی میان سبکرابطه پژوهش حاضر با هدف بررسی 

دانشجویان انجام  در تحصیلی آوریتاب و تحصیلی خودکارآمدی

شد. نتایج نشان داد بین سبک زندگی اسالمی با خودکارآمدی 

داری وجود دارد. نتایج این پژوهش با تحصیلی همبستگی معنی

 سعادتهمسو است؛ از آن جهت که  [5]و همکاران سعادتتحقیقات 

تحقیقی مشابه رابطه بین سبک زندگی اسالمی و  در [5]و همکاران

را بررسی کرده و دریافتند که میان سبک  خودکارآمدی تحصیلی

زندگی اسالمی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان ارتباط 

 ردف درک قابلیت عنوانبه تحصیلی دار وجود دارد. خودکارآمدیمعنی

 اهداف به رسیدن برای الزم وظایف انجام در خود هایتوانایی از

 یلیتحص خودکارآمدی دارای دانشجویان. است شده تعریف تحصیلی

 یادگیری راهبردهای و دارند بهتری تحصیلی سازگاری باالتر،

 تمداخال ریزیبرنامه رسدمی نظر به. برندمی کار به را سودمندتری

 برای خصوصبه تحصیلی خودکارآمدی ارتقای زمینه در موثر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  ینصرالله هیمرض ۱۱۰

  ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                  سالمتسبک زندگی اسالمی با محوریت  نامهفصل

 زا .باشد برخوردار باالیی ضرورت از کارشناسی مقطع دانشجویان

 و شود واقع موثر راستا این در تواندمی که عواملی جمله

 میاسال زندگی سبک دهد، قرار تاثیر تحت را تحصیلی خودکارآمدی

 یاسالم زندگی سبک و فرهنگ از متاثر عبادی عوامل که چرا است؛

 باشد، رتاثیرگذا دانشجویان تحصیلی عملکرد و موفقیت بر تواندمی

و  نقرآ تالوت روزه، نماز، مثل عباداتی و خدا و فرد بین رابطه یعنی

 طاعتا نیت به فرد ولی نیستند عبادت رسماً  که رفتارهایی و غیره

 .است موثر افراد موفقیت در دهدمی انجام خداوند از

این مطالعه نشان داد سبک زندگی اسالمی  هاییافتهعالوه بر این، 

آوری تحصیلی دانشجویان نیز نقش دارد. نتایج این پژوهش در تاب

همسو است؛ از آن جهت که  [5]و همکاران سعادتبا تحقیقات 

تحقیقی مشابه، رابطه بین سبک زندگی  در [5]و همکاران سعادت

ن که میاآوری تحصیلی را بررسی کرده و دریافتند اسالمی و تاب

 دار وجودآوری تحصیلی رابطه معنیسبک زندگی اسالمی با تاب

مهمی دارند که شکوفاسازی آنها شرط  هایظرفیت، دارد. دانشجویان

الزم و اساسی موفقیت و توسعه جوامع امروزی است، اما وجود 

 مدتکوتاه هایآسیبعوامل خطرآفرین متعدد در این مسیر، همواره 

اجتماعی را در پی داشته است. بسیاری از و بلندمدت فردی و 

ساز اجتماعی و مشکل هایموقعیتدر زمان تحصیل با  دانشجویان

به  تواندمیشوند که آموزشی در کالس، خانه و اجتماع مواجه می

 و ضعف با را آنان آینده زندگیشکست آنها در مدرسه منجر شود و 

 اندادهدبا وجود این، بسیاری از تحقیقات نشان  کند. روروبه ناتوانی

ارزا، فش هایموقعیتهستند که با وجود قرارگرفتن در  دانشجویانی

صیلی تح موفقیترسند و به موفقیت می تهدیدکنندهساز و مشکل

. از ودشمینامیده  تحصیلی آوریتابیند، آاین فر . کنندمیرا تجربه 

تحصیلی دارند، حتی با وجود  آوریتابکه  دانشجویانی [22]آلوانظر 

آنها را در خطر عملکرد  تواندمیرویدادهای فشارزا و شرایطی که 

دهد، انگیزه باال و  در موقعیت رهاکردن مدرسه قرار ضعیف و نهایتاً 

تحصیلی با  آوریتابعملکرد خوبی دارند. اصوالً چارچوب 

ر عوامل جای تمرکز بسنتی متفاوت است؛ چرا که به هایدیدگاه

 که کندمیها را به این معطوف ، نگاهدانشجویانموثر بر ناکامی 

در شرایط سخت به موفقیت دست  توانندمیچگونه  دانشجویان

ر و تمرکز ب دارمساله دانشجویانیابند. این هرگز به معنی رهاکردن 

 آوریابتبا تمرکز بر  توانمیبا عملکرد بهتر نیست، بلکه  دانشجویان

بسترهای الزم برای  کردنفراهمو تالش برای ایجاد و ترویج آن و 

، اقدامات مفیدتری در مسیر توسعه آورتاب دانشجویانتربیت 

از آنجا که عواملی نظیر  امروزی انجام داد. محورآموزشجامعه 

اخالق، باورها، امنیت در زندگی، وضعیت اقتصادی و نظایر آن که 

 آوری خصوصاً توانند تابمی هستند میاز ابعاد سبک زندگی اسال

آموزان و دانشجویان را تحت تاثیر قرار آوری تحصیلی در دانشتاب

دهند و با توجه به نتایج این پژوهش که نشان داد سبک زندگی 

آوری تحصیلی در دانشجویان را واریانس تاب %۳۲ تواندمیاسالمی 

تورهای ی از فاکگفت که سبک زندگی اسالم توانمیبینی کند پیش

 آوری تحصیلی دانشجویان است. مهم و تاثیرگذار بر تاب

پژوهش حاضر باید اشاره کرد این پژوهش  هایمحدودیتدر رابطه با 

را  گیری درباره علیتصورت توصیفی انجام شد، بنابراین نتیجهبه

دانشجویان  لیهکسازد. عالوه بر این، پژوهش حاضر به دشوار می

اسی در دانشگاه آزاد اسالمی کرج محدود بود، در نتیجه شنرشته روان

توان نتایج آن را به کلیه دانشجویان در دیگر مناطق کشور نمی

بک دار میان ستعمیم داد. با توجه به وجود همبستگی مثبت معنی

شود که زندگی اسالمی و خودکارآمدی تحصیلی پیشنهاد می

ش عالی، سازمان موسسات و مراکز آموزشی نظیر موسسات آموز 

ها و مراکز مرتبط تالش ها و دیگر سازمانآموزش و پرورش و رسانه

رسانی دقیق از طریق های الزم و اطالعکنند تا با ارایه آموزش

 مفهوم سبکهای آموزشی، مجالت، بروشور و پوستر و غیره، دیسی

تر بهکارگیری همنظور اجرا و بزندگی اسالمی و اصول اجرایی آن به

در زندگی افراد را برای دانشجویان تبیین کنند. با توجه به  نآ

دار میان سبک زندگی اسالمی و همبستگی ارتباط مثبت معنی

 بلیغ سبک زندگیشود که بر تآوری تحصیلی پیشنهاد میتاب

 دادن سبک زندگیمنظور رواجاسالمی و تاثیر آن بر زندگی افراد به

 تاکید شود. غیره و هااز طریق موسسات آموزشی رسانه
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