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Aims Today, one of the most promising paradigms of development and health is attention to 
lifestyle and its vital role in health dimensions. The aim of this study was to investigate the 
correlation of Islamic lifestyle with spiritual and social health from the viewpoint of teachers 
and principals of Urmia.
Instruments & Methods This descriptive-correlational study was conducted in 2016 
among 320 teachers and secondary school principals of Urmia, who were selected by 
stratified random sampling method. Data collection tools included Lifestyle questionnaire 
(LSQ), Keyes’s social health questionnaire, and Paloutzian and Ellison’s spiritual health 
questionnaire. The data were analyzed by Pearson correlation coefficient and linear 
regression test, using SPSS 19 software.
Findings There was a positive and significant correlation between Islamic lifestyle and 
communication with oneself, interpersonal communication, superpersonal communication, 
intrapersonal communication, self-efficacy, social capital, and group participation of teachers 
and principals (p=0.0001). Also, Islam lifestyle could express 64.3% of communications with 
oneself, 67.6% of interpersonal communication, 65.1% of superpersonal communication, 
44.9% of intrapersonal communication, 35.6% of self-efficacy, 67.6% of social capital, and 
68.3% of changes in the group participation of teachers and principals (p=0.0001).
Conclusion Islamic lifestyle leads to improving the social and spiritual health of people in 
society, especially teachers and principals.
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  چکيده
های توسعه و سالمت، توجه به  ترین پارادایم ی از امیدبخشیکامروزه  اهداف:

هدف پژوهش حاضر، بدیل آن در ابعاد سالمت است.  سبک زندگی و نقش بی
 دگاهید از یاجتماع و یمعنو سالمت با یاسالم یزندگ سبک همبستگی یبررس

  بود. ارومیه شهر رانیمد و معلمان
 نفر ۳۲۰ در بین ١٣٩٦در سال  یهمبستگ - یفیتوص پژوهش اینها:  ابزار و روش
 روش که با انجام شدمدیران دوره دوم متوسطه شهر ارومیه  و از معلمان

 اطالعات یآور جمع ابزار. انتخاب شدند ینسب یا طبقه یتصادف گیری نمونه
 و زییک یاجتماع سالمت نامه پرسش ،(LSQ) یزندگ سبک نامه پرسش املش

، ها داده لیتحل و هیتجز بود. سونیال و نیپولوتز یمعنو سالمت نامه پرسش
   صورت گرفت. SPSS 19 افزار نرماز طریق  خطی ونیرگرستوسط ضریب همبستگی پیرسون و آزمون 

، فرافردی، فردی میان، فردی درون ارتباط با یاسالم یزندگ سبک نیبها:  یافته
 رانیمد و معلمانی گروه مشارکتی و اجتماع هیسرمای، خودکارآمدفردی،  برون

 یزندگ سبک). همچنین p=۰۰۰۱/۰دار وجود داشت ( همبستگی مثبت و معنی
 راتییتغ% ۶/۶۷ فردی، درون ارتباط ریمتغ راتییتغ% ۳/۶۴ ی توانستاسالم
% ۹/۴۴ ،یفرافرد ارتباط ریمتغ راتییتغ %۱/۶۵ فردی، میان ارتباط ریمتغ
% ۶/۶۷ ،یخودکارآمد ریمتغ راتییتغ %۶/۳۵ فردی، برون ارتباط ریمتغ راتییتغ
 یگروه مشارکت ریمتغ راتییتغ% ۳/۶۸ و یاجتماع هیسرما ریمتغ راتییتغ

  ).p=۰۰۰۱/۰را تبیین نماید ( رانیمد و معلمان
 سالمت ارتقاى و بهبود به منجری اسالم ینید یزندگ سبک گیری: نتیجه
  .شود می ویژه معلمان و مدیران به جامعه افرادو سالمت معنوی  یاجتماع
  یآموزش سالمت، سالمت اجتماع ،یسبک زندگ ها: کلیدواژه

  
  ۲۸/۰۲/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲۵/۰۳/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  dr.ranjdoust@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
 روانی جسمی، براساس ابعاد سالمتی گذشته، یهادهه طول در
 بعد گنجاندن شنهادیپ. گرفتیم قرار بررسی مورد اجتماعی و

 کی یوتمنو  راسلی سو از سالمت، مفهوم در یمعنو سالمت
 عرصه نظران صاحب یفرارو را گروهی و یفرد زندگی از مهم بعد

 گرید با ارتباط جهت از یمعنو سالمت .[1]داد قرار سالمت
. [2]است جهان تمام در محققان عالقه مورد سالمت یها جنبه

 سالمت ابعاد چهارچوب در یا هیپا یجزئ یمعنو سالمت
 سالمت رینظ یسالمت گرید ابعاد همانند .شود یم محسوب
 کننده نییتع یعامل یمعنو سالمتعی، اجتما و یذهن ،یجسم
 در یحفاظت یفاکتور عنوان به یمعنو سالمت. است اثرگذار و

 شود، یم محسوب ها یماریب از یریشگیپ و سالمت یارتقا
 موفق یراهبرد عنوان به یمعنو سالمت از توان یم که آن ضمن
 یها حوزه و مراحل همه در انسان یزندگ به کننده کمک و

 یحت و ها یماریب و استرس از پر یها تیموقع شامل ،یزندگ
 و رشد در مثبتی بسیار تاثیر معنوی سالمت .کرد ادی مرگ

 سالمتی آن که بر عالوه دارد انسان معنوی و مادی پیشرفت
 او معنوی سالمت تاثیر تحت بسیار نیز انسان جسمانی و روحی
 تری گسترده مفاهیم تواند می معنوی سالمت .گیرد می قرار
 زندگی با صفا و صلح احساس و زندگی در هدفمندی، امید مانند
 مذهب مفهوم، سالمت معنوی این به با پرداختن. بگیرد بر در را
عنوان حسی  سالمت معنوی را به نگلمانها  .آید می میان به نیز

داشتن، هماهنگی بین خود، دیگران، طبیعت و وجود  از ارتباط
د اند یافتنی می متعالی از طریق فرآیندی پویا، منسجم و دست

. [3]شود که منجر به شناخت از هدف نهایی و معنای زندگی می
ارتباط فرافردی (ت معنوی دربردارنده ابعاد مختلف درونی المس

ردی و ارتباط ف ارتباط میان(و بیرونی  )فردی و ارتباط درون
هایی قابل تبدیل به هم  بوده که توسط واسطه )فردی برون
فردی برای  فردی و ارتباط میان فلسفه ارتباط برون د.هستن

و  )نیازهای فیزیولوژیک و اجتماعی(ارضای نیازهای کمبود 
فردی و فرافردی برای ارضای فرانیازها  فلسفه ارتباط درون

. سالمت معنوی در کنار است )یابی یازهای خودیابی و حقیقت(ن
 .[4]کند سالمت اجتماعی معنی و مفهوم پیدا می

 ابعاد کنار در که است یدیجد نسبتاً  مفهوم یاجتماع سالمت
 گرفته قرار توجه مورد ریاخ یهاسال در سالمت یروان و یجسم
 و ها انسان با تعامل توانایی معنی به اجتماعی سالمت .است
 دراست.  فردی بین بخش رضایت ارتباط ایجاد هدف با محیط
 از یبعد یاجتماع سالمت ،یبهداشت جهان سازمان یکل فیتعر

نظر  از .شودیم مربوط یاجتماع روابط تیفیک به که است سالمت
 جامعه، در داشتن سهم از فرد درک صورت به یاجتماع سالمت زییک
 یدادهایرو و جامعه بودن ینیب شیپ قابل گران،ید توسط رشیپذ

 جامعه رشد و لیپتانس و جامعه در مشارکت حس ،یاجتماع
 ابعاد یدارا یاجتماع سالمت ،فیتعر نیا طبق .[5]شود یم یاتیعمل
 یکپارچگی ،یاجتماع رشیپذ ،یاجتماع نداشت سهم" گانه پنج

 یو. است ی"اجتماع یوستگیپ و یاجتماع ییشکوفا ،یاجتماع
 ،است یفرد یها یابیارز انگریب مولفه پنج نیا چه اگر است معتقد
 یفرد زییک نظر از. [6]دارد یناگسستن یوندیپ یاجتماع طیمح با اما

 کی صورت به را اجتماع که است یاجتماع سالمت ازار برخورد
 ییشکوفا و رشد یبرا دیمف بالقوه و فهم قابل دار، معنی مجموعه
 جامعه طرف از دارد، تعلق جامعه به که کند احساس و بداند
براساس . [3]است میسه آن شرفتیپ در و شودیم رفتهیپذ

 ابعاد در سالمت نیتام ران،یا یاسالم یجمهور بلندمدت انداز چشم
 کی  آن، قیعم مفهوم با یمعنو و یاجتماع سالمت ژهیو به مختلف،
 مختلف ابعاد که نیا به توجه با و است کشور بلندمدت یاستراتژ
 هستند، رگذاریتاث هم بر سالمت یمعنو و یاجتماع ،یروان ،یجسم
  .[7]شد نخواهد حاصل ابعاد آن همه نیتام بدون کامل سالمت
 از یکی .گذارندیم ریتاث یاجتماع و یمعنو سالمت بر یادیز عوامل

 حوزه در ی"زندگ سبک" .است یزندگ سبک مهم موارد نیا
 که است یدیجد میمفاه جمله از فرهنگ یشناس جامعه
 خود به باب نیا در را یمختلف پردازان هینظر و شناسان جامعه
 که است ثابت نسبتاً  یا وهیش یزندگ سبک. است داشته مشغول
 حاصل، ها شیوه این. ردیگ یم یپ آن لهیوس به را خود اهداف فرد

 بعد زندگی سبک، دیگر عبارت  به ؛ است فرد کودکی دوران زندگی
 شده شناخته های مولفه. است افراد شخصیت پذیر کمیت و عینی
، فیزیکی های فعالیت از عبارت امروز علمی دنیای در زندگی سبک
، خانوادگی روابط، اجتماعی روابط، وبیداری خواب، فراغت اوقات
 کدام هر غیره هستند که و تغذیه، آرامش و ایمنی، معنویت

 شوند. سبک می شمرده افراد زندگی های راه از راهی بزرگ منزله به
 شکل انسان و هستی به متعالی نگرش بر بتنیم اسالمی زندگی
 جهان و است شده خلق آدمیان برای طبیعت عالم. است گرفته
  . [8]شود می اداره همتا بی و یکتا خالقی تدبیر تحت شهود و غیب
 ساده عبارت به و است کردن یزندگ روش یمعن به یزندگ سبک
 یزندگ در شخص که است روزمره و یمعمول یها تیفعال شامل
 از یعیوس فیط یزندگ سبک تر قیدق عبارت به دهد؛ یم انجام
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 با ارتباط در انسان یها تیفعال و افکار اعتقادات، شامل مسایل
 و آداببودن  یاسالم .ردیگ یم  بر ر د را جامعه و شتنیخو خداوند،
 یزندگ سبک که ستی امعن نیا به یزندگ وهیشبودن  یدیتوح

 عالمه قول به .باشد یانسان اتیح در ی"اله تیعبود" بسترساز
 نیا از. [8]است دیتوح تیاه بر عمل انجام ،یاله ادب )ره(ییطباطبا

 و انسان روح و جسم شناخت و یآدم یوجود ابعاد به توجه رو 
 یزندگ سبک نییتب یبرا را نهیزم ی،و یزندگ هدف و آنها یازمندین

 محور ،یاسالم میتعال در. کند یم فراهم یاسالم نگرش بر یمبتن
 مدار بر زین اتیاخالق و اعتقادات که است دیتوح ها، آموزه یتمام
 و است دمداریتوح ،یاسالم یزندگ سبک نیبنابرا .زنند یم دور آن

 یبرا یمحکم پشتوانه یاسالم اخالق و یاسالم اعتقادات اصول
  . [9]هستند یاسالم یزندگ سبک
 زندگی سبک یها مولفه و نیید یهاآموزه از یریگبهره راستا نیا در

 انجام یبرا را راه تواندمی یمعنو سالمت به لین جهت در اسالمی
 از را امروز انسان و کرده باز نهیزم نیا در شتریب یهاپژوهش
 روانی آرامش و سعادت به را آن هد ود نجات اشتباه و سردرگمی
 و معلمان از یتعداد ،پژوهشگر تجربه و مطالعه به توجه با .برساند
 یخودکارآمد، کنندینم مشارکت یاجتماع یها تیفعال در رانیمد
 .ستندین مندبهره مطلوب یاجتماع هیسرما از و دارند ینییپا

 تنش و ندارند مقبول فردی برون روابط رانیمد معلمان و از دیتعدا
 پژوهشگر ،موجود مشکل به توجه با .است حس قابل موجود
 یاسالم یزندگ سبک ایآ که کندیم مطرح گونه نیا را خود دغدغه

 شهر رانیمد و معلمان دگاهید از یاجتماع و یمعنو سالمت با
  دارد؟ رابطه ارومیه

  مبانی نظری پژوهش
 ارتباط ،یمعنو سالمت حوزه در براساس مطالعات: یمعنو سالمت

 یروح گرفتن قدرت و یتعال موجب مقدسات و گرانید خود، با
 به توجه و افراد یروح یها تیحما انیم نیا در. شود یم شخص
 شواهد راستا نیهم در. است کننده کمک اریبس یمعنو یها تیفعال
 که دارد وجود یسالمت و مذهب نیب یقو رابطه وجود از یفراوان
 همکاران، و کزها . [10]است یمعنو سالمت تیاهم دهنده نشان
 و یمعن داشتن گران،ید با داشتن ارتباط از یحس را یمعنو سالمت
 یمتعال قدرت کی با ارتباط و اعتقاد داشتن و یزندگ در هدف
 بودن از یحالت به را یمعنو سالمت شریف و گومز .[1]کردند فیتعر

 کی و گرانید خود، با فرد ارتباط شناخت مثبت، یها احساس
بودن  دارا صورت در که اند کرده فیتعر فطرت زین و ییماورا یروین
 ،یمند تیرضا کمال، ت،یهو احساس فرد ی)معنو سالمت( آن

 و کند یم یدرون توازن و آرامش مثبت، نگرش احترام، عشق،
 با خود مطالعه در زین یزکو و مرزبند .[1]شود یم هدفمند اش یزندگ
 انسان یزندگ همه به معطوف را آن یمعنو سالمت به فراتر ینگاه
 ،ینیب جهان بر یمبتن را یریتصو نیچن ارایه و دانسته
 در. [8]دندان یم یقرآن یشناس جهان و یشناس انسان ،یشناس معرفت
 عتیطب ای مدبره قدرت وجود به اعتقاد ی،سنت طب در راستا نیهم
 میتنظ را یدرون یها کنش و ندهایفرآ افعال که است توجه مورد
  .[1]شود یم فرد سالمت موجب و کند یم

  

سالمت اجتماعی ارزیابی  گلداسمیتاز نظر سالمت اجتماعی: 
دار مثبت و منفی در ارتباط با دیگران است که منجر رفتارهای معنی

. به اعتقاد برخی از اندیشمندان، [11]شودبه کارآیی فرد در جامعه می
های اجتماعی  اجتماعی، توانایی انجام موثر و کارآمد نقش سالمت

رچگی رساندن به دیگران در ابعاد مختلف یکپا بدون آسیب
اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی 

سالمت  کییز. به اعتقاد [12]اجتماعی و چسبندگی اجتماعی است

 یچگونگ و شناخت فرد از یابیارزاجتماعی عبارت است از 
و  کانینزد گر،یروابطش با افراد د تیفیعملکردش در اجتماع و ک

 فیتعر نیطبق ا .[13]که وی عضوی از آنهاست یاجتماع های گروه
  ند از: ا عبارتی سالمت اجتماع ابعاد
 یاتیباوری که طبق آن فرد خود را عنصر حی: مشارکت اجتماع) ۱

  د.دان یم جامعه
که به آن  یروابط در گروه اجتماع تیفیکی: انسجام اجتماع) ۲

  .تعلق دارد
  گرانیمطلوب نسبت به د دگاهیدی: اجتماع رشیپذ) ۳
  [14]اجتماع ههای بالقو ییتوانا اعتقاد بهی: اجتماع ییشکوفا) ۴
قابل فهم و ، صورت هوشمند درك اجتماع بهی: انطباق اجتماع) ۵

  [15]ینیب شیقابل پ
هیجانی،  فردی سالم است که از سطوح باالی سالمت کییزاز نظر 
راضی و  زعم وی افراد سالم شاد اجتماعی برخوردار باشد. به و روانی

بینند، بر زندگی خود تسلط دار میزندگی را هدفکنند، زندگی می
پذیرند، مرتب در های زندگی خود شادی را می همه جنبه در و دارند

دانند  حال رشد و تغییر هستند و خود را حاکم بر زندگی خویش می
اجتماعی  شکوفایی به شکوفاییاین افراد فراتر از خود نه قربانی آن.

دانند که برای هایی میجامعه را دارای بالقوهنیز ایمان دارند، خود و 
افرادی که در سمت دیگر  کییزرشد، توسعه و تغییر آماده است. 

داند که هیچ مشکل روانی روان هستند را کسانی می طیف سالمت
هیجانی، روانی و اجتماعی کمی  و ذهنی ندارند ولی از سالمت

  .[16]برخوردارند
رفتارهای  یعنی یاسالم یسبک زندگسبک زندگی اسالمی: 

 معنی به . سبک[17]هستند یاز فرهنگ اسالم متاثر ای که یانسان
 در یعنی اسالمی زندگی سبک. است کار چگونگی و منش و روش
 و قواعد اجتماعی، چه و خانوادگی چه شخصی، چه هر فرد، زندگی
 یعنی کند؛ ایفا نقش مهمی اسالمی های مالک و ها قالب و الگوها
 کار به است خواسته و گفته اسالم براساس آنچه را ها روش
 عرضه بشریت برای زندگی سبک مذهبی، مکتب . هر[18]گیرد
 نتیجه در سالم زندگی و مطلوب جامعه است مدعی و کند می

 از اسالم یکی. کنند می عرضه آنان که است زندگی روش از پیروی
 اسالمی، الگوی . در[19]است انسان زندگی سبک سازنده های بنیان

 حاکمانه او فکری تحرك گیرند که می ای گونه به زندگی را تصمیمات
 فکری اسالم، نظر از. نفسانی هواهای خدمت در و خادمانه نه باشد،

 حاکم براساس عقل که است حکیمانه انسان زندگی در و تصمیمی
  . [20]باشد شده تولید

 ترین قلمروهای مهم از عنوان یکی به اسالمی زندگی بنابراین سبک
 کمال و شکوفایی تحقق روند در را اصلی نقش تربیتی،
 تا رود می شمار به مطلوب تربیت اصوالً  و کند می ایفا آموزان دانش
 سبک دیگر بیان . به[21]سازد ربوبی را خود متربی طریق این از

 آن، عملی نمود و کریم قرآن در آن نظری مبانی که اسالمی، زندگی
 است یافته تبلور )ع(بیت اهل و )ص(اعظم پیامبر مقدس وجود تنها در
یا  معنوی اعتقادی، مسایل به خود صرفاً  گسترده و وسیع معنای در

 سایر ابعاد در را آدمی اندیشه و رفتار بلکه شود، نمی محدود اخالقی
بر  در هیجانی و عاطفی اجتماعی، اعتقادی، سیاسی، فرهنگی،

 . از[22]دهد می پوشش را انسان شخصیتکلمه  یک در و گیرد می
 است هایی انسان پرورش اسالمی، زندگی سبک هدف دیدگاه این
 با مطابق اسالم، اعتقادی اصول به قلبی باور و اعتقاد ضمن که

 عرصه در چه و فردی عرصه در چه آن، دستورهای و موازین
 در که است دیدگاهی چنین به توجه . با[23]کنند عمل اجتماعی
 از عنوان یکی به آموزان دانش مومنانه پرورش اسالمی، تربیت حوزه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهرام رنجدوست  ۱۹۰

   ۱۳۹۷، پاییز ۴، شماره ۲دوره                                                                                                                                                                              سالمت        محوریت با اسالمی زندگی سبک نامه فصل

 مطرح پرورش و آموزش مهم نظام های اولویت و ها گیری جهت
  .شود می

  پیشینه پژوهش
و  ی، سالمت معنویزندگ سبکزمینه  در یقاتیتحق و مطالعات
 مورد چند به ادامه در که است شده یگردآور یاجتماع سالمت
  :شود یم اشاره
 نیید یهاآموزه یریادگدر بررسی تاثیر ی [2]همکاران و وندیموم

 سالمت یهاشاخص یارتقا بر اسالمی زندگی سبک بر مبتنی
 ندداد نشان تهران شهر در نظامی پادگان فهیوظ سربازان در یمعنو
 یمعنو سالمت یها مولفه یرو اسالمی زندگی سبک آموزش اثر که
  است.  دارمعنی یمعنو ستییبهز و

 سالمت به یابیدستپژوهشی با عنوان  [24]زاده کاظمیو  چناری
ی انجام اسالم یزندگ سبک و یقرآن یها آموزه یپرتو در یمعنو

 و یجمع و یفرد سالمت که بود آن از یحاک ها افتهدادند که ی
 کیعنوان  به یاسالم یمتعال فرهنگ در ی،معنو ویژه سالمت به

 سه در یمعنو سالمت یادیبن یهانشانه. است شده مطرح ارزش
 افراد چنانچه و شودیم ظاهر کرامت و سعادت ت،یامن عنصر
 به سازند انینما شیخو یزندگ ریمس در را هانشانه نیا بتوانند
های دینی و قرآنی  در آموزه. اندافتهی راه یمعنو سالمت یواال مقام

راه کشف و تقویت سالمت معنوی، با عبادت و پرستش معبود 
شود زیرا عبادت نوعی مراقبه و استعالی وجود است که  حاصل می
بخشیدن به تمامیت خویش که همان خودشکوفایی  برای فعلیت

 محور یمعنو سالمت که نیا به توجه باگیرد.  است، معنی می
 سبک یها شاخه ترین مهم از است، یاسالم یزندگ سبک یاصل
 اتیح به دنیرس یبرا و است صالح عمل و مانیا یاسالم یزندگ
 آنها یدو هر ازمندین یاسالم یزندگ سبک نیترکامل ای بهیط

  . بود میخواه
 یاسالم یزندگ سبک ریتاث یبررسدر  [25]پور عمران سلیمان وعربی 
 یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو ی دراجتماع هیسرما یارتقا بر

 و سالمت مالی، بعدبه این نتیجه رسیدند که  بجنورد واحد
 تاثیر اجتماعی سرمایه میزان بر اسالمی زندگی سبك شناسی زمان
 باورها، ،یاجتماع ،یتیامن ابعاد در دیگر بعد هشت بنابراین. ندارد
 در اسالمی یزندگ سبک و علم و تفکر ،یخانوادگ ،یاخالق ،یعباد
 در اجتماعی سرمایه سطح باالبردن توانایی بهبود، و رشد صورت

   .دندار را دانشگاه دانشجویان
 یزندگ سبک نیب که رسید نتیجه این به ای مطالعه در [26]جناآبادی
 و مثبت یهمبستگ یاجتماع سالمت و یشغل سازگاری ،یاسالم
 و یاسالم یزندگ سبک رهاییمتغ زین و دارد، وجود داری معنی

 ن،یبنابرا. کنندیم ینیب شیپ را یاجتماع سالمت ،یشغل سازگاری
 بهبود و یشغل عملکرد در یاسالم یزندگ سبک تیاهم جینتا نیا

   .دهدیم نشان را یاجتماع تیوضع
 بر یمبتن همداخلدر پژوهشی دریافتند که  [27]و همکاران بشارت
 یستیبهز ،یزندگ سبک تواندیم یاسالم یزندگ سبک
 معرض در افراد سالمت رفتارهای و معنویی ستیبهز ،یشناخت روان
   .دهد ارتقا دار معنی صورت به را یقلب مارییب خطر
 سبکنشان داد که بین  [28]و همکاران افشانیپژوهش  نتایج
 و میمستق رابطه آن ابعادو  یاجتماع سالمت و یاسالم یزندگ
 یزندگ سبکچه  هر گر،ید عبارت به ؛رددا وجود دارى معنی
. بود باالتر خواهد آن ابعاد و یاجتماع سالمت ،باشد تر یاسالم

 در یاسالم یزندگ گسترش سبک و تیتقو پژوهش، جیبراساس نتا
   .شد خواهد منجر یاجتماع ش سالمتیافزا به جامعه
 یکیعنوان  به یاسالم یزندگ سبک افتندیدر [29]و همکاران یطوالب

 وی اجتماع ،یفرد یرفتارها توسعه در یاساس اصول از
 جادیا در محرک کیعنوان  به تواندیم که است یشناخت روان
 و خود به توجه ی،نیخودب احساس نفس، عزت نفس، به اعتماد

   .باشد داشتهنقش  یخودکارآمد
 و تعریف جایگاه، یبررس به خود مطالعه در [7]یزیعز ومرندی 
 ایرانی جامعه در معنوی سالمت مفهوم ریزیپایه های دشواری
 ایرانی فضای و فرهنگ درکنند  آنها اشاره می .ندپرداخت اسالمی
 سالمت به رسیدن ،فرد سالمت بر تاثیرگذار عامل ترین مهم اسالمی،
 ها ده وسیله به براساس قرآن آن ادبیات و اندیشه كهاست  معنوی
 برای منبعی و است یافته تدوین و گرفته شكل ادیب و عارف

 شمار به آن به رسیدن های راه ارایه و معنوی سالمت توصیف
 و معنوی سالمت از كامل و جامع تعریفی ارایه .رود می

 درونی عناصر و نهادها اركان، با آن ارتباط تبیین و آن های شاخص
 ایرانی جامعه بر حاكم هایارزش و باورها براساس فرهنگ، جامعه
 انجام به نیاز كه است رو هروب اساسی مساله یك با اسالمی
   .طلبدمی را بیشتری تحقیقات
در پژوهش خود با عنوان رابطه سبک زندگی و سالمت  [30]بنسلی

اجتماعی به این نتیجه رسید که سبک زندگی افراد میزان سالمت 
کند. افرادی که از سبک زندگی  اجتماعی آنان را مشخص می

ی داشته و تر تری برخوردار هستند روابط اجتماعی سالم معتدل
در  [31]استانسوب چیونگکنند. همچنین  تنش کمتری تجربه می

کردن و  پژوهش خود دریافت که شیوه زندگی افراد، نوع زندگی
سبک زندگی حاکم بر افراد میزان مقبولیت و موفقیت افراد در 

نیز در پژوهش خود  [32]کارسون کند. زندگی اجتماعی را تعیین می
های اجتماعی،  نشان داد میزان مشارکت افراد در فعالیت

های گروهی، خودکارآمدی و سرمایه با توجه به سبک و نوع  فعالیت
  شود.  زندگی افراد حاصل می

 با یاسالم یزندگ سبک همبستگی یبررسهدف پژوهش حاضر، 
 ارومیه شهر رانیمد و معلمان دگاهید از یاجتماع و یمعنو سالمت

  بود.
  

  ها ابزار و روش
 - یفیتوص روش، ثیح از و یکاربرد هدف، نظراز  که حاضر قیتحق

جامعه آماری تحقیق . انجام شد ١٣٩٦در سال  است یهمبستگ
 تعداد مدیران دوره دوم متوسطه شهر ارومیه به و شامل معلمان

 از بین این افراد. ) بودنفر ۴۶۰ معلمان و نفر ۱۱۰ رانیمد( نفر ۵۷۰
 مورگان جدول ) براساسنفر ۲۵۰ معلمان و نفر ۷۰ رانیمد( نفر ۳۲۰
  . انتخاب شدند ینسب یا طبقه یتصادف گیری نمونه روش و با
 بررسی و تحقیق موضوع به مربوط ادبیات تدوین و گردآوری برای
 از منظور بدین. شد استفاده ایكتابخانه روش از تحقیق، سوابق
 اینترنت در موجود مقاالت و ها كتابخانه در موجود مقاالت و كتب
 تحقیق موضوع زمینه در شده انجام های نامهپایان همچنین و

نامه  سه پرسش از اطالعات آوری جمع برایهمچنین  .شد استفاده
   شد: استفادهاستاندارد زیر 

توسط  کهنامه  این پرسش :(LSQ) یزندگ سبک نامه پرسش - ١
 یا نهیگزچهار اسیمق قالب در شده ساخته ١٣٨٨در سال  یانیکاو
 نیا. گیرد می قرار استفاده مورد (از خیلی کم تا خیلی زیاد) کرتیل

 آزمون نیا کل ییایپا بیضر .است سئوال ۷۵ یدارا نامه پرسش
 یمناسب یعامل ساختار و ییروا زین عوامل لیتحل جینتا. است ۷۱/۰
 یریگ تجه آزمون با آن همزمان ییروا. است داده نشان آن یبرا را

 یبرا آزمون نیا ییایپا. است مدهآ دسته ب ۶۴/۰ ،یمذهب
 ،٣٠/٠ی عباد ،٤٦/٠ باورها ،٤١/٠ یاجتماع شاخص ایه اسیرمقیز
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 علم و کرتف ،٤٢/٠ سالمت ،٤٠/٠ خانواده ،٣٢/٠ یمال ،٦٤/٠ اخالق
 .[33]محاسبه شد ٣٠/٠ یشناس زمان و ٣٠/٠ یدفاع -یتیامن ،٥١/٠
 سازه ییروا ی،عامل لیتحل آزمون از استفاده با همکاران و یلعل

 و یابیارز یبرا یچندبعد یابزار همنزل به را یزندگ سبک نامه پرسش
  .[34]دادند قرار دییتا مورد یزندگ سبک یریگاندازه
 توسطنامه که  این پرسش :زییک یاجتماع سالمت نامه پرسش - ۲
 ساخته ۲۰۰۴ سال در متحده االتیا آرتور مک یعلم ادیبن در زییک

 یهمبستگگویه)،  ۴ی (با اجتماع ییشکوفا اسیرمقیز با پنج ،شده
 رشیپذگویه)،  ۳ی (با اجتماع انسجامگویه)،  ۳ی (با اجتماع
 قالب در و گویه) ۵ی (با اجتماع مشارکتگویه) و  ۵ی (با اجتماع
 مورد(از خیلی کم تا خیلی زیاد)  کرتیل یا نهیگز پنج اسیمق

 باباپور .است سئوال ۲۰ یدارا نامه پرسش نیا. گیرد می قرار استفاده
 استفاده یدرون یهمسان از ابزار نیا ییروا یبررس یبرا همکاران و

 ٧٨/٠ اسیمق کل یبرا آمده دست هب کرونباخی آلفاو نمودند 
  .[35]بود
 و نیپولوتز توسطنامه  این پرسش ی:معنو سالمت نامه پرسش - ٣
 یا نهیگز شش اسیمق قالب در و شده معرفی ١٩٨٢ سال در سونیال
. گیرد می قرار استفاده مورد) کامًال موافق تا کامًال مخالف از( کرتیل
 سالمت آن سئوال ١٠ که است سئوال ٢٠ یدارا نامه پرسش نیا

 نیا .سنجد یم را فرد یوجود سالمت گرید سئوال ١٠ و یمذهب
 ١٣٨٤ سال در و همکاران نیا فراهانی توسط رانیا در نامه پرسش

 دیشه و تهران ران،یا یها دانشگاه یپرستار یدانشجو ٢٨٣ یرو
 ٨٢/٠ کرونباخ یآلفا با نامه پرسش ییایپا. است شده اجرا یبهشت
 همکاران و یفاطم پژوهش در نیهمچن .[36]است شده گزارش
 و یمحتو ییروا قیطر از یفارس به ترجمه از پس نامه پرسش ییروا
  .[37]شد تایید ٨٢/٠ کرونباخ یآلفا بیضر قیطر از آن ییایپا

 ییمحتوا صورت هب نامه پرسش سئواالت ییروادر پژوهش حاضر 
 در. شد نییتع دانشگاهی مجرب اساتید نظر از استفاده با و یدرون
 عام شمول و یمحتو از نظر شده یطراح نامه پرسش روش، نیا

 دییتا از پس و مورد بررسی قرار گرفت نامتخصص توسط سئواالت
 از کی هر ییایپا. شد گذاشته اجرا به نظران صاحب و دیاسات

  .بود بولق قابل شد که محاسبه ٧٠/٠ یباال هانامه پرسش
 با ها دادهتوزیع بودن  نرمال یبررس از پس، ها داده لیتحل و هیتجز

توسط ضریب همبستگی  ،فورنیاسم - کلموگروف آزمون از استفاده
انجام  SPSS 19 افزار نرماز طریق  خطی ونیرگرسپیرسون و آزمون 

   شد.
  

  ها یافته
 %۹/۳۵ پلم،ید فوق و پلمید التیتحص یدارا یآمار نمونه% ۹/۰

 ریز % افراد۹/۰. بودند سانسیل فوقدارای  %۱/۶۳ و سانسیلدارای 
 و سال ۳۶-۴۵ نیب% ۹/۷۰ سال، ۲۵-۳۵ % بین۱/۱۳ سال، ۲۵
 % افراد۹/۰خدمت در سابقه  .ندشتداسن  سال ۴۵باالتر از  ۰/۱۵%

 سال ۱۱- ۲۰% بین ۱/۱۴، در سال ۵-۱۰% بین ۸/۱، در سال ۵ از کمتر
  بود. سال ۲۰% بیشتر از ۱/۸۳و در 

، برای متغیر ۵۰/۳±۹۱/۰ی زندگ سبکمیانگین نمرات برای متغیر 
ی معنو سالمتو برای متغیر  ۵۲/۳±۰۷/۱ی اجتماع سالمت
 .بود شتریب وسط حد از رها،یمتغ همهبود و میانگین  ۹۵/۰±۵۹/۳
)، r=۸۰۶/۰( فردی درون ارتباط با یاسالم یزندگ سبک نیب

فردی  )، برونr=۸۳۷/۰)، فرافردی (r=۸۲۲/۰( فردی میان
)۶۷۰/۰=r ،(خودکارآمد) ۵۹۷/۰ی=r ،(اجتماع هیسرما) ۸۲۲/۰ی=r (

همبستگی مثبت  رانیمد و معلمان) r=۸۵۶/۰ی (گروه مشارکتو 
  ).۱؛ جدول p=۰۰۰۱/۰دار وجود داشت ( و معنی

 ریمتغ راتییتغ% ۳/۶۴ ی توانستاسالم یزندگ سبکهمچنین 
 فردی، میان ارتباط ریمتغ راتییتغ% ۶/۶۷ فردی، درون ارتباط

 ریمتغ راتییتغ% ۹/۴۴ ،یفرافرد ارتباط ریمتغ راتییتغ ۱/۶۵%
% ۶/۶۷ ،یخودکارآمد ریمتغ راتییتغ %۶/۳۵ فردی، برون ارتباط
 ریمتغ راتییتغ% ۳/۶۸ و یاجتماع هیسرما ریمتغ راتییتغ

  ).p=۰۰۰۱/۰را تبیین نماید ( رانیمد و معلمان یگروه مشارکت
  

های سالمت معنوی و سالمت  میانگین آماری نمرات مربوط به زیرمولفه) ۱جدول 
  اجتماعی در بین مدیران و معلمان

  نمرات  متغیرها
  سالمت معنوی

  ۷۹/۳±۷۲/۰  یفرد درون ارتباط
  ۶۴/۳±۶۲/۰  یفرد انیم ارتباط
  ۳۱/۳±۸۱/۰  یفرافرد ارتباط
  ۹۱/۳±۷۱/۰  یفرد برون ارتباط

  سالمت اجتماعی
  ۳۰/۳±۸۰/۰  یخودکارآمد

  ۳۲/۳±۷۶/۰  یاجتماع هیسرما
  ۸۲/۳±۶۶/۰  یگروه مشارکت

  
  بحث
 با یاسالم یزندگ سبک همبستگی یبررس ،پژوهش از این هدف
  . بود ارومیه شهر رانیمد و معلمان دگاهید از یاجتماع و یمعنو سالمت

 رانیمد و معلمان فردی درون ارتباط و یاسالم یزندگ سبک نیب
 مطالعات جینتا با افتهاین ی. شتدا وجودداری  معنی همبستگی

 [2]همکاران و وندیمومو  [27]همکاران و بشارت ،[7]یزیعز و یمرند
 فرد که گفت توان یم حاصل جینتا نییتب در. دارد یهماهنگ

 روزه، نماز، مثل مشخص، عبادات از اعم یاعمال انجام با تواند یم
 نام رسماً  كه رفتارهایی و حج مستحبی، ذكرهای قرآن، تالوت
 دهد،می انجام را آن خداوند از اطاعت نیت به فرد اما ندارند عبادت
 مثبت ارتباط به توجه با و بردارد گام یاسالم یزندگ سبک جهت در

 جامعه در آن بهبود به فردی، درون ارتباطبا  یاسالم یزندگ سبک
 کاهش برای ارزشمند سالم منبعی زندگی شیوه .کند کمک یاسالم
 عوامل با تطابق سالمت، بهداشتی، ارتقای مشکالت تاثیر و شیوع
 زندگی است. شیوه زندگی کیفیت بهبود و زندگی زای استرس
روزمره مانند  زندگی یها جنبه تمام که است چندوجهی ای پدیده

رسوم، کار، بازی، سرگرمی،  و خواب، غذا، بهداشت، آداب
 عواطف و تفکر، رفتار، احساسات اجتماعی، طرز گذرانی، روابط وقت

   .شود را شامل می
 رانیمد و معلمان یفرد انیم ارتباط و یاسالم یزندگ سبک نیب

 مطالعات جینتا با  افتهاین ی. شتدا وجود یدار یمعن همبستگی
 و [2]همکاران و وندیموم، [27]همکاران و بشارت ،[7]یزیعز و یمرند
 حاصل جینتا نییتب در .دارد یهماهنگ [24]زاده یکاظم و یچنار
 مفاهیم بر دیتاک با تواندیم یمالاس یزندگ سبک که گفت توان یم

 مفاهیم به شناختی، و عاطفی زیرین های الیه در شده درونی
 ،دینما توجهغیره  و خداشناختی شناختی، انسان شناختی، هستی
 لیتشک با کند، برطرف یامروز انسان یبرا را یفلسف سئواالت
 در ایكنندهتعیین راتییتغ ناخودآگاه، یا خودآگاه صورت به باورها
 را یمشترک اهداف و دینما جادیا آنان یزندگ سبک و ها انسان رفتار
 مشترک، یباورها و اهداف نیا که کند فیتعر جامعهافراد  یبرا
تبع آن سالمت  فردی افراد و به سبب بهبود ارتباط میان ینوع به خود

   .شود معنوی آنها
 رانیمد و معلمان یفرافرد ارتباط و یاسالم یزندگ سبک نیب

 پژوهش جینتا باه افتاین ی. شتدا وجود یدار یمعن همبستگی
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 و [2]همکاران و وندیموم، [27]همکاران و بشارت ،[7]یزیعز و یمرند
 حاصل جینتا نییتب در. دارد همسویی [24]زاده یکاظم و یچنار
 خدا که نیا به اعتماد و یمذهب و ینید باورهای که گفت توان یم

. دهدیم قرار ریتاث تحت را معنوی سالمت است، یزندگ یحام
 دارند، یاسالم یزندگ سبک که افرادی رسد یم نظر به عالوه به
 و کنندیم کسب را شترییب یخانوادگ و یاجتماع هایتیحما
 کارآمدتر و مثبت آنان های نگرش که شود یم باعثها  عامل نیهم
 به آنها برای کمتری ی و معنویروان مشکالت ،جهینت در. باشد
 تیحما گرانید طرف از یوقت افراد نیا نیهمچن. دیآ یم وجود
 ارزشمند و یداشتندوست د،یمف مطلوب، فردی را خود شوند یم
 به نسبت آنها هاینگرش که است نیا معنی به نیا و دانند یم

و ارتباط  است افتهی رییتغو محیط اطراف  ایدن ی،زندگ ،خودشان
فرافردی افراد با محیط پیرامون بهتر شده و در نهایت سالمت 

   یابد. معنوی آنها نیز بهبود می
 رانیمد و فردی معلمان برون ارتباط و یاسالم یزندگ سبک نیب

 و یمرندپژوهش  جینتا بامشاهده شد که  یدار یمعن همبستگی
 و یچنار و [2]همکاران و وندیموم، [27]همکاران و بشارت ،[7]یزیعز

 گفت توان یم حاصل جینتا نییتب در .دارد همسویی [24]زاده یکاظم
 ارتباط و یاسالم یزندگ سبک دار معنی همبستگی به توجه با که
 با ارتباط در فرد وظایف بر هیتک با ران،یمد و معلمان فردی برون

 و کنند رفتار خود خانواده و خود از فراتر توانند می هاانسان دیگران،
 و گذشت بر یاسالم یزندگ سبک دیتاک به توجه با ق،یطر نیا از

 مفهوم. دهند ارتقا در جامعه زین را فردی برون ارتباط ،یفداکار
 و جامعه مردم، ابعاد شامل سالم، زندگی شیوه شده بازسازی
 سالم زندگی شیوهاست.  جامعه و مردم بین متقابل وابستگی
 یا اصالح( خردمندانه و منطقی تعادل تامین برای است تالشی
 . جامعه سالمت و مردم سایر سالمت فردی، سالمت) افزایش

 رانیمد و معلمان یخودکارآمد و یاسالم یزندگ سبک نیب
 پژوهش جینتا با افتهی شت. ایندا وجود یدار یمعن همبستگی

، [28]همکاران و یافشان ،[26]یجناآباد ،[29] و همکاران یطوالب
 در .دارد همسویی [32]کارسون و [31]استانسوب ونگیچ ،[30]یبنسل
مهم  یفاکتورها از یککه ی گفت توان یم حاصل جینتا نییتب

 یعنخودکارآمدی ی. است خودکارآمدی ی،اجتماع سالمت
 بداند فرد که نیا و هاتیمحدود شناخت و ها ییتوانابه  باورداشتن

 را خودکارآمدی توانیم. دیبرآ خود یهاتیمسئول عهده از تواند یم
خودکارآمدی  یدارا که یافراد رایز دانست؛ زین ینیب واقع ینوع

 تیتقو یبرا .دارند خود از یدرست ریتصو هستند، باالیی
 مثبت نقاط و ها ییتوانا از یا نانهیب واقع شناخت دیبا خودکارآمدی

رسد با توجه  که به نظر می میکن تیتقو را آنها و میباش داشته خود
تواند  به مطالعات موجود، سبک زندگی اسالمی در این زمینه می

توان  های سبک زندگی اسالمی می کمک فراوانی نماید و با آموزه
 خودکارآمدی افراد از جمله معلمان و مدیران را بهبود بخشید. 

 رانیمد و معلمان یاجتماع هیسرما و یاسالم یزندگ سبک نیب
 و یعرب پژوهش جینتا باشت که دا وجود یدار یمعن همبستگی

، [28]همکاران و یافشان ،[26]یجناآباد ،[25]عمران پور مانیسل
 در .دارد همسویی [32]کارسون و [31]استانسوب ونگیچ ،[30]یبنسل
 نقش شناسان جامعه اكثر که گفت توان یم نتایج حاصل نییتب
. دانند یم مهمی اجتماع هیسرما مختلف ابعاد شیافزا در را نید

 سطوح در را یمستحکم روابط توانندیم تنها نه مالاس نید میتعال
 شكل را یگروه درون یاجتماع هیسرما و آورند وجود به کالن و خرد
 ها انسان ریسا با یجمع مشاركت و تعامل در توانند یم بلكه دهند،
 هیسرما و ابندی دست یداریپا توسعه و شرفتیپ به جوامع، و

 ،یمالاس یهاآموزه در .دهند لکیتش را یگروه برون یاجتماع
 وجودی اجتماع هیسرما جنس از ییهاشاخص و ها مولفه عناصر،
 واقع، در. شودیم متبلور یفقه و یاخالق ،یاعتقاد ابعاد در كه دارد
 بر یمبتن آن مختلف ابعاد در یزندگ سبك اگر گفت توانیم

ی و در اجتماع هیسرما یگیر شكل به باشد، یمالاس یها آموزه
   .شد خواهد منجر نهایت سالمت اجتماعی

 رانیمد و معلمان یگروه مشارکت و یاسالم یزندگ سبک نیب
پژوهش  جینتا با شت کهدا وجود یدار یمعن همبستگی
 ونگیچ ،[30]یبنسل، [28]همکاران و یافشان ،[26]یجناآباد

 حاصل جینتا نییتب در. دارد همسویی [32]کارسون و [31]استانسوب
 یهنجارها ها،ارزش فیتعر در تواندیم نید که گفت توان یم

 مشاركت گسترش تعاون، ،یهمكار ،یگروه روحیه ،یاجتماع
 که نیا حال. باشد داشته یرگذاریتاث نقش آن مانند و داوطلبان
ی و مشارکت اجتماعسالمت  توسعه دراسالم  نید یاثربخش
 نیتد میزان تاتیر تحت آن، یمحتوا و ماهیت بر عالوه ،گروهی
 افراد تیهو از یمهم بخش ن،ید و مذهب یعنی. است نیز افراد
 از چه و یمحتو قیطر از چه نید لذا. دهد یم تشیكل را جامعه
 مشاركت اعتماد، حس تواندیم جامعه، افراد یزندگ در حضور قیطر

  . كند تیتقو را تعاون وی همكار روحیه ،گروهی
 نامهپرسش از استفاده به توان یم مطالعه نیا یها تیمحدود از
 تیمحدو دارد، را خود یذات تیمحدود که پژوهش ابزار عنوان به
 عدم پژوهش، موضوع یگستردگ به توجه با محقق یمکان و یزمان
 محدودشدن و پژوهش موضوعات با نمونه افراد یکاف ییآشنا
 آن اندک میتعم تیقابل و هیاروم شهر رانیمد و معلمان به قیتحق
  .کرد اشاره

در جهت بهبود سالمت معنوی و سالمت شود  در پایان پیشنهاد می
های  اجتماعی، آموزش سبک زندگی ایرانی اسالمی واقعی در برنامه

های افزایش  مهارت آموزش ه شود وگنجاندآموزان  درسی دانش
و پرورش و  های درسی آموزش سالمت اجتماعی و معنوی در کتاب

 اثربخشیشود  پیشنهاد می های جمعی صورت گیرد. برنامه رسانه
 آموزش اثربخشی نییمنظور تع به اسالمی زندگی سبک یهاآموزه
 بررسی عاطفی و جسمانی و روانی ،اجتماعیمعنوی،  سالمت یرو

 سخنرانیی (حضور مختلف آموزش یهاروش اثربخشیو  شود،
 از یریگبهره با و )نیآنال آموزش( یرحضوریغ و )گروهی بحث
. ردیگ قرار بررسی مورد جزوه مانند آموزشی مطالب گرید و هارسانه
 زندگی سبک عنوان تحت شده نیتدو آموزشی افزارنرم از نیهمچن

 آموزش یبرا توانمیو اجتماعی  یمعنو سالمت و اسالمی رانییا
 حاضر قیتحق در که نیا به توجه با معلمان و مدیران استفاده کرد.

 یمعنو سالمت ،کاویانیبراساس دیدگاه  یاسالم یزندگ سبک
براساس  یاجتماع سالمت و سونیال و نیپولوتزبراساس دیدگاه 

 شنهادیپ یآت محققان به ،است شده یاتیعمل و فیتعر زییکنظریه 
 یبررس مورد یگرید یها هیبراساس نظر را رهایمتغ نیا که دشو یم
  .دهند قرار
  

  گیری نتیجه
 سالمت ارتقاى و بهبود به منجری اسالم ینید یزندگ سبک
 ویژه معلمان و مدیران به جامعه افرادو سالمت معنوی  یاجتماع
  .شود می
  

 دوم دوره رانیمد و معلمان از لهیوس نیبد تشکر و قدردانی:
 را ما پژوهش نیا در که یزانیعز یتمام زین و هیاروم شهر متوسطه

  .شود یم یقدردان و تشکر ،نمودند یاری
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 از مرتبط یاخالق اصول یتمام پژوهش نیا در تاییدیه اخالقی:
 کنندگان شرکت آگاهانه تیرضا ها، نامه پرسش بودن محرمانه جمله
 و ٣ ،١ اخالق جیرا یکدها( پژوهش از خروج اریاخت و پژوهش در
  .شد تیرعا) ٢٤

  .ندارد وجود یمنافع تعارض گونه چیه تعارض منافع:
  .شد انجام یمال تیحما گونه  چیه بدون پژوهش نیا مالی:منابع 
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