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Role of Mediator of Islamic Lifestyle in the Correlation 
between Religious Beliefs and Quality of Life (Visitors of the 
International Qur’an Exhibition; A Case Study)

[1] Investigation of relationship between social well-being and quality of life in Tehran’s 
Melli Bank [2] Quality of life and its measurement [3] The use of subjective indicators to 
assess how natural and social capital support residents’ quality of life in a small volcanic 
island [4] Stress and quality of life among university students: A systematic literature 
review [5] The relationship between quality of life and social capital among health workers 
in medical and health network of Rey city in 2012 [6] Role of religious beliefs in quality of 
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death with quality of life and somatization symptoms in women [8] The relationship 
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Tehran municipality in promoting the cultural dimension of Islamic lifestyle (Case study: 
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style and social health among people of Yazd city [12] The effectiveness of Islamic lifestyle 
training on the youth’s mental health [13] The study of the relationship between lifestyle 
and religious attitudes of students and their tendency toward fashion [14] Examination 
predictors of treatment permanence of addiction of the religious orientation and burden of 
family as [15] Quantification and measurement of Islamic life style [16] The World Health 
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Aims Quality of life, as an important, structure has been studied from different aspects. 
Investigating the factors affecting this structure has always been of interest to researchers. The 
aim of this research was to investigate the correlation between religious beliefs and quality of 
life in one hand and to investigate the role of mediator of Islamic lifestyle in another
Instruments & Methods This descriptive-correlative and applied research was carried out 
among all the attendees of the International Qur’anic Exhibition (26th Exhibition) in 2018. 
The sample consisted of 103 visitors, who were selected by random sampling. The research 
instruments were George Religious Beliefs Questionnaire, Kaviani Lifestyle, and World Health 
Organization Quality of Life. The data were analyzed by SPSS 22 and Amos 22 softwares, using 
Pearson correlation, linear regression, independent t-test, and path analysis methods.
Findings All 3 major research variables were positively and significantly correlated (p<0.01). 
Also, religious beliefs and Islamic quality of life were able to predict quality of life and they 
could explain 28% and 33% of variance of quality of life variables, respectively (p=0.001). 
The direct relationship between religious beliefs and quality of life was significant. Also, the 
mediator paths were significant as the main path. Hence, it can be said that Islamic lifestyle 
plays a mediator role in the relationship between religious beliefs and quality of life (p=0.001)
Conclusion The Islamic lifestyle is an important mediator in religious beliefs and quality of life.
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   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                                سالمت  محوریت با اسالمی زندگی سبک نامهفصل

 یدر همبستگ یاسالم یسبک زندگ یانجینقش م
 مطالعه ؛یزندگ تیفیو ک یمذهب یباورها نیب

 یالمللنیب شگاهیکنندگان به نمامراجعه یمورد
  قرآن

  
  PhD *خواهعیمحسن رف

 ،یجهاد دانشگاه م،یقرآن کر یارشته انیگروه قرآن و سالمت، مرکز مطالعات م
  رانیتهران، ا
  PhD زادهیزهرا نق

 ،یجهاد دانشگاه م،یقرآن کر یارشته انیگروه قرآن و سالمت، مرکز مطالعات م
  رانیتهران، ا
  PhD یضیزهرا ف

 ،یجهاد دانشگاه م،یقرآن کر یارشته انیمرکز مطالعات م ت،یگروه قرآن و ترب
  رانیتهران، ا

  
  چکيده

مختلف مورد  یایاز زوا ت،یپراهم سازه کیعنوان به یزندگ تیفیک :فاهدا
سازه همواره مورد عالقه  نیعوامل موثر بر ا یقرار گرفته است. بررس یبررس

 یباورها نیب یهمبستگ یپژوهشگران بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررس
 یسبک زندگ گریانجینقش م یبررس گرید یو از سو یزندگ تیفیو ک یمذهب
  بود. یهمبستگ نیدر ا یسالما

در  ۱۳۹۷در سال  یو کاربرد یهمبستگ -یفیپژوهش توص نیا :هاو روش ابزار
 نیوششمستی(ب میقرآن کر یالمللنیب شگاهیکنندگان به نمامراجعه هیکل نیب
بود  دکنندگانینفر از بازد ۱۰۳پژوهش شامل  ی) انجام شد. نمونه آمارشگاهینما

پژوهش،  یانتخاب شدند. ابزارها یتصادف یریگصورت نمونهکه به
 تیفیو ک یانیکاو یاسالم یجورج، سبک زندگ یمذهب یباورها یهانامهپرسش
 یافزارهاها توسط نرمداده لیو تحل هیبودند. تجز یسازمان بهداشت جهان یزندگ

SPSS	22  وAmos	22 ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ یهاو با استفاده از آزمون 
  صورت گرفت. ریمس لیمستقل و روش تحل T ،یخط
 گریکدیبا  یداریمثبت و معن یپژوهش از همبستگ یاصل ریهر سه متغ :هایافته

 یزندگ تیفیو ک یباور مذهب یرهایمتغ نی<). همچن۰۱/۰pبرخوردار بودند (
 بیرا داشتند و توانستند به ترت یزندگ تیفیک ریمتغ ینیبشیپ ییتوانا ،یاسالم
). ارتباط p=۰۰۱/۰کنند ( نییرا تب یزندگ تیفیک ریمتغ انسیوار %۳۳و  ۲۸%

 نیبود. همچن داریمعن یزندگ تیفیو ک یمذهب یباورها ریدو متغ میمستق
گفت  توانیم نیبودند. بنابرا داریمعن یاصل ریهمچون مس زین یانجیم یرهایمس

نقش  ،یزندگ تیفیو ک یمذهب یباورها نیدر رابطه ب یاسالم یسبک زندگ
   ).p=۰۰۱/۰( کندیم فایرا ا یانجیم

 یباورها نیدر رابطه ب یمهم یانجیعامل م یاسالم یسبک زندگ :گیرینتیجه
  است. یزندگ تیفیو ک یمذهب

  قرآن شگاهینما ،یاسالم یسبک زندگ ،یزندگ تیفیک ،یمذهب یباورها ها:کلیدواژه
  

  ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  m.rafikhah@gmail.com: نويسنده مسئول*
  

  مقدمه
در جوامع غربی  فناوری پیشرفت وشدن صنعتی روند گسترش
زندگی  کیفی هایرغم ایجاد رشد و توسعه کمی، غفلت از جنبهعلی
 های اخیردهه همراه داشت. این موضوع سبب شد که دررا به

 علوم متفکران و اندیشمندان توجه موضوع کیفیت زندگی مورد
کیفیت زندگی، ساختاری چندبعدی است که نه  گیرد. قرار انسانی

را  آن در تعداد و نه در ابعاد گوناگون آن توافقی وجود ندارد. بعضی
 با معنیهم نیز برخی و زندگی از و رضایت خوشحالی مترادف با
 به را زندگی برخی مطالعات، کیفیت دانند. همچنینمی بهزیستی
نیز مرتبط  نفساعتمادبه و زندگی شیوه سازگاری، توانایی
  . [1]انددانسته
 عوامل دربرگیرنده پیچیده و مبهم دارد و مفهومی زندگی کیفیت
 به" کیفیت" اصطالح که حالی در. است ذهنی متعددی و عینی

 است ممکن مختلف افراد اما است، شاخصه یک تعالی درجه معنی
 باشند. بنابراین قایل ارزش زندگی از های متفاوتیزمینه برای

 .است مختلف افراد برای مختلف معنی چیزهای به زندگی کیفیت
 از برخی. دارد وجود زندگی كیفیت مورد در های متفاوتینظریه
 سالمتی از بعد چندین توامان كه صورتی در تنها معتقدند محققان
 این بر نیز ایعده. نامید زندگی كیفیت را آن توانمی شود سنجیده
 باشد داشته مختلف كاربرد جوامع در كه واحد تعریف یك كه باورند
 زمینه این در نظرانصاحب ندارد. اغلب وجود مفهوم این برای
 در را زندگی منفی و مثبت زندگی حقایق كیفیت كه دارند توافق
  . [2]دارد بعد چند و گیردمی نظر در یكدیگر كنار

) ١بندی کرد: توان در پنج گروه تقسیمابعاد کیفیت زندگی را می
نیازهای اساسی برای یک زندگی خوب، شامل دسترسی به اسباب 

) سالمت، که بستگی به ٢معیشت کافی، درآمد، سرمایه و غیره، 
تعامل عوامل مختلفی مثل ژنتیک، محیط و عوامل پزشکی و 

 امن، محیط یک به دسترسی معنی به ) امنیت،٣تماعی دارد، اج
 درجه به ) روابط اجتماعی مناسب، که اشاره٤حقوق،  و خدمات
) ٥دارد، و  هاگروه و افراد بین تعارضات و همکاری احترام، نفوذ،

 کردن،تجربه آوردن،دستبه آزادی و انتخاب، که شامل توانایی
 که فرد دوست آن چیزی است انتخاب و شخصی هایگزینه تحقق
  .[3]دارد
های حوزهموجب شده است که بودن سازه کیفیت زندگی بعدیچند

به مباحث این سازه با رویکردهای خاص خود  مختلف مطالعاتی
از سوی دیگر پویابودن و تغییرات مداوم آن در طول  ورود پیدا کنند.

این دو ویژگی . کندای را ایجاب میزمان نیاز به تحقیقات پیوسته
باعث شده که آن  کیفیت زندگی در کنار اهمیت روزافزونسازه مهم 

شدت در حال افزایش گرفته در این زمینه بهمیزان تحقیقات صورت
  . باشد

 هستند. سالمت عوامل مختلفی بر کیفیت زندگی تاثیرگذار
 درآمد، محیط، روابط اجتماعی، سالمت روانی، سالمت جسمانی،

توانند نوعی میو غیره هر یک به مذهبی عقاید اوقات فراغت،
ها نشان کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهند. برای مثال پژوهش

 مختلف هایجنبه تضعیف طریق از تواندمی اند که استرسداده
 کیفیت با معکوسی ارتباط جسمانی، و روانی سالمت به مربوط
 موجب استرس باالی سطح دیگر بیان به. باشد داشته زندگی
ها . در حوزه اجتماعی پژوهش[4]شودمی زندگی کیفیت کاهش

. [1]اندحاکی از ارتباط بین سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی بوده
اند که افزایش سرمایه همچنین نشان دادههای این حوزه پژوهش

تقویت شبكه  هایی همچوناجتماعی جامعه با استفاده از استراتژی
ی امنیت و تقویت اعتماد در بین افراد، توسعه اجتماعی، برقرار

  . [5]موثر استكیفیت زندگی  بر افزایشروابط اجتماعی و همیاری، 
مباحث معنوی و مذهبی نیز موضوع پژوهش محققان حوزه کیفیت 

در  مذهبی باورهای تقویتزندگی بوده است. اعتقاد بر این است که 
و  بشرپور. پژوهش [6]شودموجب بهبود کیفیت زندگی می بیماران

های معنوی و مذهبی یکی از همکاران نیز نشان داد که پایه
ویژه زنان متغیرهای موثر بر سالمت و کیفیت زندگی انسان به

. عالوه بر موارد ذکرشده، کیفیت زندگی همچنین ممکن [7]است
هایی چون سن، فرهنگ، تحصیالت و است با توجه به ویژگی
  د. جنسیت نیز متفاوت باش

با وجود آن که در مطالعات مختلف ارتباط بین ابعاد مذهبی و 
ها نیز نتایج کیفیت زندگی تایید شده است، اما برخی پژوهش

اند. برای مثال در چند پژوهش مشخص شد متناقضی گزارش کرده
گیری مذهبی و ابعاد مختلف داری بین جهتکه ارتباط معنی
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	,8کیفیت زندگی دانشجویان وجود ندارد . به بیان دیگر ممکن ][9
است باورهای مذهبی و دینی افراد مجزا از موضوع کیفیت زندگی 

های ها زمینه را برای بررسیآنان باشد. این تناقض در برخی یافته
آورد. به عبارتی، تحقیقات آتی باید تر فراهم میجانبهتر و همهدقیق

تعامل بین به سمتی حرکت کنند که عوامل مختلف تاثیرگذار بر 
یک بهمذهب و کیفیت زندگی را شناسایی کرده و صرفًا به رابطه یک

  این متغیرها بسنده نکنند. 
شناختی ممکن است همان طور که ذکر شد عوامل مختلف جمعیت

این رابطه را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از متغیرهای مهمی که به 
ندگی است. رسد بر این تعامل موثر است، موضوع سبک زنظر می
 مثابهبه دانست که مشخصی چهارچوب توانرا می زندگی سبک
همه  در را زندگی سبک تجلیات است. بهتر آینده برای راه نقشه
توان می جنسیت و غیره هویت، مذهب، از جمله افراد زندگی ابعاد

 و افراد سبک زندگی در زندگی اهمیت از حکایت و این کرد مشاهده
 جامعه خصوص دربه جوامع مختلف در سازیتمدن در آن جایگاه
صبغه دینی  به توجه . الزم به ذکر است که با[10]دارد ایران امروز

طور خاص سبک زندگی اسالمی مد کشور ما، در پژوهش حاضر، به
  نظر است.

عمدتًا حاکی از تاثیر سبک زندگی اسالمی بر  هانتایج پژوهش
اند. برای مثال در پژوهشی های سالمت و کیفیت زندگی بودهمولفه

اجتماعی  اسالمی و سالمت زندگی سبک مشخص شد بین ابعاد
 نتایج این دارى وجود دارد. براساسمستقیم و معنی رابطه

ر به گسترش سبک زندگی اسالمی در جامعه منج و تقویت پژوهش،
. همچنین گزارش شده است [11]شودافزایش سالمت اجتماعی می

که آموزش سبک زندگی اسالمی منجر به ارتقای سالمت روان 
خواهد شد که این موضوع ارتباط بین سبک زندگی اسالمی و 

. افزون بر این موارد، رابطه بین [12]سازدسالمت روان را مشخص می
ها نیز در برخی پژوهشمسایل مذهبی و سبک زندگی اسالمی 

نشان دادند که بین  رومانیو  صالحیگزارش شده است. برای مثال 
نگرش دینی و سبک زندگی دانشجویان همبستگی قوی و مثبتی 

طوری که سطوح باالی نگرش دینی دانشجویان با وجود دارد، به
سطوح باالی سبک زندگی و سطوح پایین نگرش دینی با سطوح 

  . [13]مراه استپایین سبک زندگی ه
  

توان این گونه اظهار داشت که شده میبندی مطالب گفتهدر جمع
باورهای مذهبی تا حد زیادی بر ابعاد مختلف سالمت و کیفیت 

تبع طوری که ابعاد مختلف سالمت و بهزندگی تاثیرگذار هستند، به
شوند. با این حال آن کیفیت زندگی از باورهای مذهبی متاثر می

ای ها این ارتباط را مورد بحث قرار داده و نتیجهپژوهشبرخی 
داری رسد ارتباط معنیاند. از سویی به نظر میناهمسو گزارش کرده

بین سبک زندگی اسالمی و متغیرهای مرتبط با سالمت و 
طوری که سبک های دینی و مذهبی وجود دارد، بههمچنین نگرش

ند هر یک از این متغیرها تواند پیامد یا پیشاینوعی میزندگی به
گری سازه سبک قرار گیرد. مجموع موارد ذکرشده فرضیه میانجی

زندگی در ارتباط بین متغیرهای باور مذهبی و کیفیت زندگی را 
 کند. به بیان دیگر ممکن است باور مذهبی به واسطهایجاد می

کند موجب تغییر در تاثیری که بر سبک زندگی افراد ایجاد می
دنبال بررسی این زندگی شود. در واقع این پژوهش بهکیفیت 

تنهایی بر کیفیت زندگی اثرگذار فرضیه است که آیا باور مذهبی به
  است یا این ارتباط تحت تاثیر نوع زندگی افراد قرار دارد.

  

بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی همبستگی بین باورهای 
گر نقش میانجیمذهبی و کیفیت زندگی و از سوی دیگر بررسی 

  سبک زندگی اسالمی در این همبستگی بود.

  هاابزار و روش
 در بین ۱۳۹۷ال همبستگی و کاربردی در س - این پژوهش توصیفی

المللی قرآن کریم کنندگان به نمایشگاه بینکلیه مراجعه
وششمین نمایشگاه) انجام شد. نمونه آماری پژوهش (بیست
گیری تصادفی صورت نمونهنفر از بازدیدکنندگان بود که به ۱۰۳شامل 

کنندگان به انتخاب شدند. روش کار به این صورت بود که از مراجعه
صورت شفاهی تمایل به حضور در بهنمایشگاه قرآن که آگاهانه و 

آمد تا با حضور در غرفه جهاد پژوهش داشتند دعوت به عمل می
  های مرتبط با پژوهش را تکمیل کنند.نامهدانشگاهی، پرسش

سال سن،  ۲۰های ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل مالک
برخورداری از توانایی خواندن و نوشتن، گرایش به دین اسالم و 

های شدید مرتبط با سالمت طی یک ماه اخیر جود آسیبعدم و
  (طبق اظهار نظر شخص) بود.
  های زیر استفاده شد:نامهبرای انجام پژوهش از پرسش

 ادعای طبق نامهپرسش این: جورجباورهای مذهبی  نامهپرسش - ۱
 براساس و ایفرقه گیریجهت گونه هیچ بدون ،۱۹۹۸در سال  جورج
 با رابطه بیان آن محتوای صرفاً  و شده ساخته مذهبی و آیین هیچ

نزدیکی  و اعتقاد میزان مذهبی، باورهای نامهپرسش .است خداوند
 از سئوالی۳۳ در این مقیاس. سنجدمی خدا به نسبت راها آزمودنی
 از گزینه پنج بین خود وضعیت بیان برای شودمی خواسته آزمودنی

 انتخاب را خود مورد نظر گزینه مخالفم"، "کامالً  تا موافقم" "کامالً 
نامه با روش هش حاضر همبستگی درونی پرسشدر پژو .[14]ندک

  محاسبه شد. ٧٧/٠آلفای کرونباخ 
نامه سبک زندگی پرسش سبک زندگی اسالمی: نامهپرسش - ۲

سئوالی) ١٣٥در دو فرم بلند ( ١٣٨٨در سال  کاویانیاسالمی توسط 
پاسخگویان باید با توجه به سئوالی) ساخته شده است. ٧٥و کوتاه (

ها در یك طیف وضعیت فعلی زندگی خود به هر كدام از گویه
پاسخ دهند.  "خیلی زیاد"تا  "خیلی كم"ای از چهاردرجه
، )گویه ١١(های این آزمون را ده شاخص اجتماعی، زیرمقیاس

 ١٢( ، مالی)گویه ١١ی (قال، اخ)گویه ٦(، عبادی )گویه ٦(باورها 
 )،گویه ٢(تفكر و علم گویه)،  ٧گویه)، سالمت ( ٨( خانوادهگویه)، 
تشكیل ) گویه ٥(شناسی زمانگویه) و  ٤(دفاعی  -امنیتی
 .[15]استگزارش شده  ١٧/٠ضریب پایایی كل این آزمون  .دهندمی

در پژوهش حاضر از روش آلفای کرونباخ برای بررسی همسانی 
درونی سئواالت استفاده شد. نتایج حاکی از پایایی باالی آزمون 

  ) بود. ٨٠/٠(
کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی  نامهپرسش - ۳

(WHOQOL‐26) :نامه چهار حیطه سالمت فرم کوتاه این پرسش
عی و سالمت محیط را با جسمانی، سالمت روانی، سالمت اجتما

سئوال برای  ۶سئوال برای حیطه سالمت جسمانی،  ۷سئوال ( ۲۴
سئوال  ۸سئوال برای سالمت اجتماعی و  ۳حیطه سالمت روانی، 

دو سئوال اول به هیچ یک از . سنجدبرای سالمت محیط) می
ها تعلق ندارند و وضعیت سالمت و کیفیت زندگی را به شکل حیطه

دهند. پس از انجام محاسبات الزم در هر بی قرار میکلی مورد ارزیا
برای حیطه به تفکیک به دست خواهد  ۴-۲۰حیطه، امتیازی بین 

نشانه بهترین وضعیت  ۲۰نشانه بدترین و عدد  ۴آمد که در آن عدد 
 ۱۰۰است. این امتیازها قابل تبدیل به امتیازی با دامنه صفر تا 

در اکثر  ۷۰/۰نامه باالتر از شآلفای کرونباخ برای این پرس هستند.
 از کمتر ها بود و تنها برای حیطه سالمت اجتماعی آلفایحیطه
 کل کرونباخ آلفای حاضر پژوهش در .[16]است شده محاسبه ۵۵/۰
  شد.  محاسبه ۸۶/۰ زندگی کیفیت نامهپرسش برای

 22	Amos و 22	SPSSهای افزارها توسط نرمتجزیه و تحلیل داده
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ها از آزمون بودن توزیع دادهصورت گرفت. در ابتدا برای بررسی نرمال
اسمیرنوف استفاده شد. سپس برای بررسی  -کولموگروف

بررسی همبستگی بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و برای 
های بینی متغیر مالک (کیفیت زندگی) از طریق متغیرامکان پیش

زندگی اسالمی) از آزمون بین (باورهای مذهبی و سبک پیش
منظور بررسی رابطه رگرسیون خطی استفاده شد. همچنین به

مستقل  Tشناختی با کیفیت زندگی، آزمون متغیرهای جمعیت
منظور بررسی فرضیه مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه و به

گری متغیر سبک زندگی اسالمی در رابطه بین باورهای میانجی
  ی از روش تحلیل مسیر استفاده شد.مذهبی و کیفیت زندگ

  
  هایافته

نفر جنسیت خود را ذکر  ۹۱کننده حاضر در پژوهش، شرکت ۱۰۳از 
) %۱/۳۴نفر مرد ( ۳۱) و %۹/۶۵نفر زن ( ۶۰کردند که از این تعداد، 

ای که در آنها وضعیت تاهل نامهپرسش ۸۰بودند. همچنین از 
نفر  ۱۸متاهل و  )%۵/۷۷نفر ( ۶۲کننده مشخص شده بود، تکمیل

کنندگان نیز ) مجرد بودند. میانگین سنی شرکت۵/۲۲%(
سال  ۲۰کننده ترین شرکتسنطوری که کمسال بود، به ۵/۱۰±۱/۳۷

سال داشت. همچنین از نظر وضعیت  ۷۳ترین آنها و مسن
دیپلم، کارشناسی، تحصیلی، از بین پنج مقطع دیپلم، فوق

فراوانی مربوط به مقطع ارشد و دکتری، بیشترین کارشناسی
) و کمترین فراوانی مربوط به مقطع دکتری %۱/۳۲کارشناسی (

  ) بود. ۱/۵%(
های سبک زندگی اسالمی، بیشترین میانگین مربوط در بین مولفه

به مولفه اخالقی و پس از آن مولفه مالی و اجتماعی و کمترین 
وجه به دفاعی بود. همچنین با ت -میانگین مربوط به مولفه امنیتی

نمره کل متغیر سبک زندگی اسالمی در نمونه پژوهشی، میانگین 
  ) افراد جامعه بود.۱۸۷شده باالتر از حد متوسط (نمره محاسبه

از میان ابعاد مختلف کیفیت زندگی نیز بیشترین میزان رضایت از 
های محیطی، اجتماعی و مولفه (ُبعد) جسمانی بود و مولفه

بعدی بودند. همچنین میانگین کل سازه  هایشناختی در رتبهروان
) باالتر از ۵۰کیفیت زندگی با درنظرگرفتن حد وسط نمرات (نمره 

  ).۱متوسط جامعه بود (جدول 
شناختی، از نظر جنسیت و سن تفاوت از بین متغیرهای جمعیت

، اما از نظر )<٠٥/٠pداری در کیفیت زندگی مشاهده نشد (معنی
هایی مشاهده شد، به ت تفاوتوضعیت تاهل و میزان تحصیال

ای که افراد متاهل به نسبت افراد مجرد از کیفیت زندگی گونه
طور خاص در مولفه بهتری برخوردار بودند و این وضعیت به

داری را نشان داد. همچنین گروهی که در اجتماعی تفاوت معنی
های کیفیت ارشد قرار داشتند در تمامی مولفهمقطع کارشناسی

وضعیت بهتری نسبت به گروه دیپلم و گروه کارشناسی زندگی 
  . )>٠٥/٠pداشتند (

داری با هر سه متغیر اصلی پژوهش از همبستگی مثبت و معنی
  ).۲؛ جدول >٠١/٠pیکدیگر برخوردار بودند (

همچنین متغیرهای باور مذهبی و کیفیت زندگی اسالمی، توانایی 
وانستند به ترتیب بینی متغیر کیفیت زندگی را داشتند و تپیش
کنند (جدول واریانس متغیر کیفیت زندگی را تبیین  %۳۳و  ۲۸%
۳.(  

دو متغیر باورهای مذهبی و کیفیت زندگی ارتباط مستقیم 
ود. همچنین مسیرهای میانجی نیز همچون مسیر اصلی دار بمعنی
توان گفت سبک زندگی اسالمی در رابطه دار بودند. بنابراین میمعنی

کند های مذهبی و کیفیت زندگی، نقش میانجی را ایفا میبین باور
  ).١؛ شکل ٥و  ٤(جداول 

  
های آنها در میانگین آماری و دامنه نمرات متغیرهای پژوهش و مولفه) ۱جدول 

  نفر) ۱۰۳های مورد مطالعه (بین نمونه
  بیشینه  کمینه  نمرات  متغیرها
  باورهای مذهبی

 -  ١٤٢  ٨٧  ١٠/١٢٦±٠٥/١٢  
  اسالمی سبک زندگی

	٤٤	٢٣	٤١/٣٥±٦٤/٣	اجتماعی مولفه
	٢٤	١١	١٩/٢٠±٤٧/٢	باورها مولفه
	٢٢	٩	٧١/١٦±١٨/٢	عبادی مولفه
	٤٣	٢٤	٥٦/٣٥±٦٢/٣	اخالقی مولفه
	٤٣	٢١	٣٠/٣٥±٩٩/٣	مالی مولفه
	٣٢	١٧	٥٧/٢٥±٢٥/٣	خانواده مولفه
	٢٨	١١	٩٨/٢٠±٥٩/٣	سالمت مولفه
	٢٠	٩	٩٣/١٤±١٥/٢	علم و تفکر مولفه
	١٦	٦	٧٣/١١±٩٨/١	دفاعی -امنیتی مولفه
	١٩	١١	٢٤/١٥±٨٤/١	شناسیزمان مولفه
	٢٦٩	١٦٩	٦٢/٢٣١±٠٣/٢٠	 نمره کل

  کیفیت زندگی
	٨٦/٩٢	٠٠/٢٥	٨٠/٧٠±٥٣/١٥	مولفه جسمانی

	٦٧/٩١	١٧/٢٩	٤٨/٦٠±٧٦/١١	شناختیروان مولفه
	١٠٠	٦٧/١٦	٣٧/٦١±٤٩/٢٢	اجتماعی مولفه
	٦٣/٩٠	٢٥/٦	٢٨/٦٢±٤٥/١٤	محیطی مولفه
	٣٦/٨٩	٧٨/٢٤	٧٣/٦٣±٧٠/١٢	 نمره کل

  
  ماتریس همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش) ٢جدول 

  ٣  ٢  ١  متغیرها
      ١  مذهبی باورهای - ١
    ١  ١٥/٠**  زندگی اسالمی (کل) سبک - ٢
  ١  ٧٥/٠**  ٥٣/٠**  )کل(زندگی  کیفیت - ٣
**٠١/٠p<  

  
بینی متغیر کیفیت زندگی از خطی برای پیشنتایج تحلیل رگرسیون ) ٣جدول 

  بینطریق متغیرهای پیش
 هایمتغیر
  بینپیش

میانگین 
  مجذورات

ضریب تعیین 
2R  

مقدار 
F  

ضریب 
  بتا

مقدار 
t	

سطح 
 داریمعنی

باورهای 
  مذهبی

٠٠١/٠  ٣٢/٦  ٥٣/٠  ٩٧/٣٩  ٢٨/٠  ٧٦/٤٦٦٥  

 زندگی سبک
	٩٨/٤٩٥١/٠٠٧/٧٠٠١/٠	٣٣/٠	٩٣/٥٤٤٦	اسالمی

  
  نتایج تحلیل مسیر اصلی بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی) ٤جدول 

  مسیر
 مقدار

مقدار بحرانی  برآوردشده
سطح 
	داریمعنی

کیفیت زندگی ←باورهای مذهبی
  )c(مسیر 

٠٠١/٠  ٣٥/٦  ٥٦/٠  

  
  نتایج تحلیل مسیرهای اصلی و میانجی بین متغیرهای پژوهش) ٥جدول 

  هامسیر
مقدار 
  برآوردشده

مقدار 
  بحرانی

سطح 
  داریمعنی

  کیفیت زندگی←باورهای مذهبی
  )c(مسیر 

٠٠١/٠  ٦٧/٣  ٣٤/٠  

  سبک زندگی اسالمی←باورهای مذهبی
  )a(مسیر 

٠٠١/٠  ٩٤/٥  ٨٤/٠  

  کیفیت زندگی←سبک زندگی اسالمی
  )b(مسیر 

٠٠١/٠  ٦٥/٤  ٢٦/٠  
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  مدل ارتباطی بین متغیرهای پژوهش و ضرایب مسیر )١شکل 

  
  بحث 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سه متغیر باورهای 
مذهبی، سبک زندگی اسالمی و کیفیت زندگی انجام پذیرفت. در 

شناختی جنسیت، این پژوهش همچنین تاثیر متغیرهای جمعیت
سن، میزان تحصیالت و وضعیت تاهل نیز بر کیفیت زندگی مورد 

ناختی ذکرشده، دو شبررسی قرار گرفت. از بین چهار متغیر جمعیت
داری در ابعاد متغیر وضعیت تاهل و میزان تحصیالت تفاوت معنی

کیفیت زندگی نشان دادند. به بیان دیگر بین افراد متاهل و مجرد و 
همچنین افرادی که تحصیالت متفاوتی داشتند میزان رضایت از 

مستقل برای مقایسه  Tکیفیت زندگی متفاوت بود. نتایج آزمون 
رد و متاهل نشان داد که میانگین مولفه اجتماعی کیفیت افراد مج

طوری که افراد داری داشت، بهزندگی در بین دو گروه تفاوت معنی
متاهل نسبت به گروه مجرد رضایت بیشتری در این مولفه داشتند. 

داری بین دو گروه های دیگر تفاوت معنیاما با این حال در مولفه
ها باید گفت که فاوت بین گروهوجود نداشت. در تبیین این ت

های مربوط به سالمت اجتماعی عمدتًا روابط و صمیمت گویه
شوند. بنابراین باالتربودن این مولفه در افراد جنسی را شامل می

	متاهل نسبت به افراد مجرد چندان دور از انتظار نبوده است. 
شده روی متغیر میزان تحصیالت نیز نشان داد تحلیل آماری انجام

دار ها تفاوت معنیهای تحصیلی در تمامی مولفهکه بین گروه
های مختلف ها در مولفهدوی گروهوجود داشت. مقایسه دوبه

کیفیت زندگی حاکی از آن بود که در بین مقاطع تحصیلی، افرادی 
داشتند نسبت به افراد با مدرک  ارشد قرارکه در مقطع کارشناسی

کارشناسی و دیپلم از کیفیت زندگی بهتری برخوردار بودند. در 
ارشد قرار توان اظهار داشت افرادی که در مقطع کارشناسینتیجه می

دارند نسبت به سایر مقاطع تحصیلی رضایت بیشتری از کیفیت 
  زندگی خود دارند. 

 باورهای بین دارمعنی یهمبستگ وجود از نتایج حاکی ادامه، در

 قابلیت مذهبی باورهای دیگر عبارت به بود. زندگی کیفیت و مذهبی

 دیگر همسو با یافته این داشت. را افراد زندگی کیفیت بینیپیش

 زندگی کیفیت و مذهب بین ارتباط به آنها در که بود هاییپژوهش

 با حاضر پژوهش نتایج حال این با اما .,8]	,9	,17	[18بود شده اشاره

 بین داریارتباط معنی آن در که همکاران و صنمیخانپژوهش 

 .[8]است متفاوت بود، نشده گزارش مذهبی باور و زندگی کیفیت
مذهبی گروه  ابعاد سنجش برای متفاوت هاینامهپرسش از استفاده

تواند از جمله علل می هانمونه نوع در نمونه و همچنین تفاوت
 پژوهش شامل نمونه ذکرشده در پژوهش باشد. تفاوت نتایج

 محدود قرار سنی دامنه یک که عمدتًا در بود دانشجویان پزشکی

 ترقشر مذهبی عمدتاً  که آن بر حاضر افزون اما نمونه پژوهش داشتند.

 نمایشگاه قرآن) به کنندگان(مراجعه شدمی را شامل جامعه

  بود.  نیز سال) ۷۳تا  ۲۰(دامنه سنی  تریوسیع سنی دامنه دربرگیرنده
در این پژوهش همچنین همبستگی بین باورهای مذهبی و سبک 

شد زندگی اسالمی مورد بررسی قرار گرفت. همچنان که فرض می
دار بود. این یافته همسو با نتایج همبستگی مذکور نیز معنی

هایی است که در آنها ارتباط بین متغیرهای مذهبی و پژوهش
توان اظهار . بنابراین می[13]قرار گرفته بودسبک زندگی مورد تایید 

بینی داشت سبک زندگی اسالمی توسط باورهای مذهبی قابل پیش
است. به بیان دیگر افرادی که از نظر اعتقادی در سطح باالتری قرار 
دارند به همان میزان بر التزام و تقید به دستورات دینی هم در 

کنند که راد تالش میطوری که این افسطح باالتری هستند، به
ها و دستورات دینی مسایل روزمره خود را مطابق با راهنمایی

  دهی نمایند. سازمان
دنبال بررسی نقش عالوه بر موارد فوق، پژوهشگران این مطالعه به

میانجی متغیر سبک زندگی اسالمی در رابطه خطی بین باورهای 
که متغیر  مذهبی و کیفیت زندگی نیز بودند. نتایج نشان داد

باورهای مذهبی عالوه بر آن که رابطه مستقیم با کیفیت زندگی 
دارد از طریق متغیر میانجی نیز بر کیفیت زندگی تاثیرگذار است. به 

دار هستند. به این ترتیب بیان دیگر هر دو رابطه موجود معنی
توان متغیر سبک زندگی اسالمی را عامل میانجی مهمی در می

  ای مذهبی و کیفیت زندگی دانست. رابطه بین باوره
در ارتباط با این یافته باید گفت که سبک زندگی در واقع جنبه 

طوری که سازد، بهها را نمایان میعملی باورها و عقاید انسان
توان توسط نوع رفتار هر فرد، به افکار و عقاید او پی برد. افکار می
گیرند یا تحت تاثیر طور کلی یا از عقاید اصیل هر فرد نشات میبه

هنجارها و اصولی هستند که جامعه معین کرده است. در رابطه با 
کند. اعتقادات دینی و عقاید مذهبی نیز این موضوع صدق می

واسطه باورهای قلبی وی یا مذهبی هر فرد هم ممکن است به
ای باشد که در آن قرار گرفته است. اما در این واسطه قواعد جامعهبه

کند دهی میرسد آنچه که عمیقًا رفتار انسان را جهتنظر میبین به 
چیزی است که به آن باور قلبی دارد. به بیان دیگر اگرچه ممکن 
است باید و نبایدهای هر اجتماع تا حدی بر رفتار افراد آن جامعه 

عنوان اصل برای خود تاثیرگذار باشد اما در نهایت آنچه که هر فرد به
را تداوم داده و مبنای عمل خود در زندگی قرار  در نظر داشته، آن

دهد، افکار و باورهایی است که به آنها ایمان دارد. این موضوع را می
توان با تبیینی مشابه به افراد مقید به دین اسالم نیز تعمیم می

داد. آیات قرآن و احادیث متقن الهی در عمده مسایل و امور روزمره 
کنند. در این بین وان راهنما عمل میعنزندگی ورود کرده و به

کنند که در افرادی که به این راهنمای الهی ایمان دارند، تالش می
تمامی امور زندگی از آن بهره بگیرند. مسایل مختلفی همچون امور 
اقتصادی، اجتماعی، عبادی، سالمت و غیره از جمله موضوعاتی 

نابراین التزام کنند. بهستند که شیوه زندگی افراد را مشخص می
عملی به این دستورات که خود را در قالب سبک زندگی اسالمی 

طوری که دهد موضوعی ورای افکار و عقاید نظری است، بهنشان می
طبق نتایج این پژوهش افرادی که عالوه بر اعتقاد و باورهای 

گیرند از شده را در زندگی خود به کار میمذهبی، اصول مطرح
  تری برخوردارند.کیفیت زندگی باال

نتایج این پژوهش اهمیت موضوع سبک زندگی و تاثیر آن بر دیگر 
سازد. در جوامع اسالمی، سبک های زندگی را نمایان میجنبه

ترین شیوه زندگی توصیف عنوان بهترین و کاملزندگی اسالمی به
شده است. این شیوه زندگی ریشه در اصولی دارد که هدایت انسان 

همراه دارند. تاثیر سبک وی و اخروی را برای او بهو سعادت دنی
زندگی اسالمی در متغیر مهمی همچون کیفیت زندگی، لزوم توجه 

سازد که در این بیش از پیش به این سازه و ترویج آن را برجسته می
های تبلیغی و ترویجی مناسب و نمایاندن راستا استفاده از برنامه
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   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                                سالمت  محوریت با اسالمی زندگی سبک نامهفصل

ندگی اسالمی به افراد جامعه های مفید و کاربردی سبک زجنبه
  تواند مفید و موثر واقع شود.می

هایی وجود داشت که به ذکر چند در انجام این پژوهش محدودیت
توان به شود؛ نخستین محدودیتی که میمورد از آنها پرداخته می

نفر در پژوهش حاضر  ۱۰۳بودن تعداد نمونه است. آن اشاره کرد کم
افزایش این تعداد، تعمیم نتایج با شرکت داشتند که در صورت 
پذیرد. محدودبودن نمونه به جامعه اطمینان بیشتری صورت می

رغم این که اطالعاتی در مورد کنندگان به نمایشگاه قرآن علیمراجعه
دهد اما با این حال ممکن است چندان بیانگر این قشر ارایه می

به نمایشگاه  کنندگانجامعه اصلی نباشد. به عبارت دیگر مراجعه
تر جامعه را تشکیل دهند. قرآن ممکن است اقشار خاص یا مذهبی
کاررفته در توان به ابزارهای بهمحدودیت دیگر این پژوهش را می

های کیفیت زندگی و باورهای نامهپژوهش مرتبط دانست. پرسش
مذهبی با توجه به خاستگاه غربی آنها ممکن است نیاز به 

  ند. سازی داشته باشبومی
اندازهای آتی، های موجود و همچنین چشمبا توجه به محدودیت

مند به این حوزه پیشنهاد مندان و پژوهشگران عالقهبه عالقه
هایی های آتی عالوه بر استفاده از نمونهشود در پژوهشمی

های متفاوت را پوشش دهد، هایی با ویژگیتر که جمعیتگسترده
ها استفاده نمایند. ی برای آزمون فرضیههای دیگراز ابزارها و سنجه

های همچنین بررسی میزان گرایش به سبک زندگی اسالمی در گروه
تواند میزان التزام به عقاید سنی مختلف و مقایسه آنها با هم می

دینی و اسالمی را در جامعه مشخص سازد. افزون بر تمامی موارد 
هدف ترویج سبک  هایی باها و دورهیادشده استفاده از برنامه

تواند تاثیرات مثبتی در بین اقشار مختلف زندگی اسالمی می
  جامعه داشته باشد.

  

  گیرینتیجه
سبک زندگی اسالمی عامل میانجی مهمی در رابطه بین باورهای 

  مذهبی و کیفیت زندگی است.
  

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی  ،نویسندگان تشکر و قدردانی:
ای سازمان قرآنی رشتهخود را از مسئوالن غرفه مرکز مطالعات میان

المللی قرآن و وششمین نمایشگاه بیندانشگاهیان کشور در بیست
  دارند. کنندگان در پژوهش اعالم میهمچنین شرکت

ها نی(رضایت آزمود ۱۷، ۳، ۲، ۱ کدهای رایج اخالق اخالقی: تاییدیه
ها با (هماهنگی پژوهش ۲۰داشتن اطالعات) و کد و محرمانه نگاه

  موازین دینی و فرهنگی) در این مطالعه رعایت شده است.
	ندارد.  وجود نویسندگان بین منافعی تعارض گونه هیچ تعارض منافع:

خواه (نویسنده اول)، پژوهشگر محسن رفیعسهم نویسندگان: 
زاده (نویسنده )؛ زهرا نقی%۴۰آماری/نگارنده بحث (اصلی/تحلیلگر 
)؛ زهرا فیضی (نویسنده %۳۰شناس/پژوهشگر کمکی (دوم)، روش

  )%۳۰سوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر کمکی (
	این پژوهش بدون هیچ منبع مالی انجام شده است.منابع مالی: 
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