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Role of Teaching Religious-Psychological Teachings on the 
Quality of Life and Life Style of Islamic Azad University 
Students of Urmia

[1] The effectiveness of cognitive training with an Islamic approach on students’ life 
satisfaction [2] The effectiveness of spirituality therapy with emphasis on Islamic instruction 
in promoting the life quality and adjustment among aged people [3] The relationship 
between Islamic happiness and psychological happiness in University of Qom students in 
academic year 2009-2010 [4] Designing and evaluation of religious-psychological training 
package on communicative skills and control of aggression [5] Investigating the effectiveness 
of psychological education based on Islamic narrations in marital satisfaction of couples [6] 
Police and politics of Mohammed [7] Religious participation and marital commitment [8] 
The effects of religious homogamy on marital satisfaction and stability [9] Religiosity and 
marital satisfaction: A research note [10] The study of the role of religious teachings on the 
Iranian-Islamic lifestyle [11] The efficacy of teaching healthy life style contingent and non-
contingent on academic performance of students in Kashan University [12] Relation among 
quality of life, life style, academic performance with academic [13] Evaluating the 
effectiveness of improving couples quality of life on marital satisfaction and mental health 
[14] Social indicators of well-being: Americans perception of life quality [15] The 
relationship between quality of life and marriage satisfaction in infertile couples using path 
analysis [16] Effectiveness of Islamic spiritual therapy on the lifestyle and the percentage of 
the white blood cells in the aged depressed people [17] A study of solution–focused training 
in group counseling on increasing marital adjustment

Aims One of the most important tasks of universities and higher education institutions is high-
level education of human resources that can meet the economic, social, and political needs of the 
community. The aim of this study was to investigate the Role of teaching religious-psychological 
teachings on the quality and life style of Islamic Azad University students of Urmia.
Instruments & Methods The current applied correlational research was conducted on all 
the staff of Islamic Azad University of Urmia. 384 subjects were selected by stratified random 
sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire, containing 57 
questions, in which 29 questions were related to quality of life, 13 questions were related to 
life style, and 13 questions were related to teaching religious-psychological teachings. The data 
were analyzed by SPSS software 25, using the KMO index, Chi-square test, Bartlett’s test, and 
first order factor analysis, and the LISREL software 8.2 was used to design a structural equation 
model using path analysis.
Findings All of the research variables were significantly correlated. The most significant effect 
was related to direct effect of teaching religious-psychological teachings on quality of life (0.39; 
p<0.05). Teaching religious-psychological teachings was effective as much as 0.25 on life style 
and 0.33 on quality of life.
Conclusion Education based on religious-psychological teachings plays a major role in 
improving the quality of life.
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بر  یشناختروان - ینید یهانقش آموزش آموزه
 یآزاد اسالم انیدانشجو یو سبک زندگ تیفیک

  هیواحد اروم
  
  PhD *یمحمد وشیپر

 ،یواحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یتیگروه علوم ترب
  رانیمهاباد، ا

  
  چکيده

های نیازمندی پاسخگوی که بتواند عالی سطوح در انسانی نیروی تربیتاهداف: 
 وها دانشگاه مهم وظایف از یکی باشد، سیاسی جامعه و اجتماعی اقتصادی،
آید. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش می شمار به آموزش عالی مؤسسات
 آزاد کارکنان دانشگاه زندگی سبک و کیفیت بر شناختیروان -دینی هایآموزه
  ارومیه بود.  واحد اسالمی

 دانشجویان بین کلیه یاز نوع همبستگ حاضر یپژوهش کاربردها: ابزار و روش
ای طبقه تصادفیگیری روش نمونهبا  .اجرا شد ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه
سئوال  ٥٧ یحاوساخته محققنامه ابزار پژوهش، پرسشنفر انتخاب شد.  ٣٨٤

 و سئوال ١٣سئوال، سبک زندگی با  ٢٩کیفیت زندگی با  یرهایبود که در آن متغ
تجزیه و  شده بود. میسئوال تنظ ١٥با  شناختیروان - های دینیآموزش آموزه
، آزمون کای دو و KMOاز طریق شاخص  25	SPSSافزار ها با نرمتحلیل داده

 یطراح یبرا 8.2	LISRELافزار و از نرمآزمون بارتلت و تحلیل عاملی مرتبه اول 
  .از طریق تحلیل مسیر صورت گرفت یمدل معادالت ساختار

داری داشتند. همه متغیرهای تحقیق با یکدیگر همبستگی معنیها: یافته
 - ینیهای دوزهداری مربوط به اثر مستقیم آموزش آمبیشترین اثر معنی

 - های دینیآموزش آموزه). p>۰۵/۰( بود )۳۹/۰ی (زندگ تیفیک شناختی برروان
 بر کیفیت زندگی ۳۳/۰و به اندازه  بر سبک زندگی ۲۵/۰به اندازه  شناختیروان

  تاثیر داشت.
 شیباعث افزا یشناختروان ینید یهابر آموزه یآموزش مبتنگیری: نتیجه

  .شودیمدانشجویان  یزندگ تیفیک
  یزندگ تیفیک ،ی، سبک زندگیشناختروان -ینید یهاآموزش آموزه ها:کلیدواژه

  
  ۱۸/۰۸/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  alisapari55@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
 حائز اهمیت بسیار ایران، آینده انسانی سرمایه عنوانبه دانشجویان
 پاسخگوی که بتواند عالی سطوح در انسانی نیروی . تربیتهستند
 از یکی باشد، سیاسی جامعه و اجتماعی اقتصادی،های نیازمندی
آید. می شمار به آموزش عالی مؤسسات وها دانشگاه مهم وظایف
 دوران طی اهداف آموزشی به دستیابی تحصیلی، پیشرفت
 کالس در دانشجویانهای موفقیت بر اصطالح این است. تحصیلی

 شدهمیزانهای توسط آزمون و دارد داللت درسی موضوعات و
 اهداف به حدودی دستیابی تا و شودمی گیریاندازه تحصیلی
کند. مشکالتی که دانشجویان در حین می مشخص را آموزشی

روز در محیط دانشگاه در حال شوند، روزبهتحصیل با آن مواجه می
یلی آنها راهکاری افزایش است و باید بتوان برای پیشرفت تحص

 متفاوت رویکردهای با متعددی نظری دیدگاه اکنونارائه داد. هم
که دانشجویان با آن  هستندهایی حل تعارض و تبیین دنبالبه

های هایی که رویکردهای آموزشمواجه هستند. با توجه به ویژگی
ها در طول انسان کنند،دینی و اسالمی تاکید فراوانی بر آن می

های و آموزهکنند  یرویپ ییدهایها و نبادیخود از چه با یزندگ
آدمی، میل به  کنند که وجودشناختی چنین بیان میروان -دینی

کند و نباید در مسیر هدفی خیالی یا تنازلی گام کمال را دنبال می
بردارد. اهمیت این موضوع برای دانشجویان و جوانان که از محیط 

شوند، بیش از هر زمانی نیاز به اه میدبیرستان، وارد محیط دانشگ

شناختی احساس روان - های دینیهای آموزهارائه و آموزش
هایی به دانشجویان شود. لزوم توجه و ارائه چنین آموزشمی
های تواند سبک زندگی و کیفیت زندگی دانشجویان را در محیطمی

  دانشگاه بهبود بخشد.
شناختی، آزمون رفتارهای جامعه مورد تحقیق روانهای در پژوهش

متداول های از جمله روش ،شناسانهفنون روان ها وروشبراساس 
خصوص رفتار  متقن درهای دستیابی به داده برای ارزیابی روانی و

 ،یکی از اهداف تشریع دین .[1]استافراد و جامعه مورد نظر 
اجتماعی است تا  های ناشی از زندگیدادن به اختالفپایان
ها را به رعایت حقوق یکدیگر و عدل و انصاف راهنمایی کند. انسان

گری و انسان برای رفع برخی از حوائج خویش به سوی سلطه
انسان هر روز به علم و قدرت  .[2]شودپذیری کشیده میسلطه

ها و چگونگی استفاده از تمایالت خویش برای دستیابی به خواست
وری شود و از راه دقیق بهرهجدید میهای وجه مزیتافزاید و متمی
صاحبان سلطه و ارباب  ،بین آنها هم توانمندان در .[3]دشوگاه میآ

 آیند و این منشأ ظهورقدرت و هم ضعفا و ضعیفان پدید می
عالم ربانى  ازو  [4]بودهفراانسانى  ،دیناختالف است. ماهیت 
ها براى اجتماعى انسانتاروپود روابط  در نشأت گرفته است و

تشخیص اصول راهبردى و  .ترى ریشه دارداهداف متعالى
ضامن وحدت،  ،کارکردهاى مثبت و ثمـربخش اجتماعى آن

گونه که در دین همان .[5]تقویت روابط اجتماعى است همبستگى و
بقا و  گیرى جامعه انسانى نقش بنیادى دارد، درپیدایش و شـکل

تنها از آن روست که تعدیل و این نقش نه تداوم آن نیز مؤثر است
جـویی یک نیاز همیشـگى است، بلکه در طلبى و برتریخوى سلطه
  .[6]هاى اخالقى ریشه داردبخشیدن به قانون و ارزشقداست
 که دهدمی نشان توسعه مطالعات تاریخی تکامل سیر به نگاهی
 و اقتصادی سویهیکهای نگاه از خود تکاملی روند طول در این
 رفاهی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مفاهیم شمول سمت به کمی
 در زندگی کیفیت مقوله به توجه .[7]است کرده حرکت ارزشی و

 توسعه از نگاه تغییر راستا همین در توانمی نیز را اخیرهای سال
 قرار اهتمام مورد کیفی و چندبعدی توسعه به کمی و ُبعدییک
 معطوف خود به را زیادی توجه اخیر،های سال در موضوع این. داد
 علومهای حوزه از ایعمده بخش در مهم موضوعی به تبدیل و کرده

 واقع در زندگی کیفیت مفهوم کاربرد و رواج است. شده انسانی
 توسعه و ملی سطح در اقتصادی ُبعدییک توسعه علیه کنشی

 راستای در تالشی و شهری مقیاس در کارکردی -کالبدی صرفاً 
  .[8]ریزی استبرنامه عرصه در کیفی معیارهای به اهتمام

هایی است که تعریـف مـشخص و کیفیت زندگی از واژه کلی طورهب
شـکل غریـزی معنـای آن را اگر چـه مـردم بـه .یکسانی ندارد

ایـن مفهوم  ،دشگونـه که اشـاره کنند، لیکن همانراحتی درک میبه
 ،متغیرها که مانند سایر ااز آنج .[9]برای آنها یکسان نیست

گیری آن مستلزم وجـود تعریـف جـامع و مشخـصی از آن اندازه
خواهد بود، همواره تالش شده است تا تعریف مناسبی برای آن 

د. بسیاری از تحقیقات، تعریفی از کیفیت زندگی ارائه شوارائه 
ا به این علت است که تعریف آن را بسیار ساده ی دهند. این امرنمی
بودن این مفهوم از تعریف آن اجتناب پیچیده دلیلانگارند یا بهمی
حالی که با توجه به عدم اجماع در مورد تعریف این  کنند، درمی

مربوط، این مفهوم و ابعاد های رود در پژوهشواژه، انتظار می
نظریات  .شوند فاف مـشخصصورت شـشده برای آن بهدرنظرگرفته
ن امحقق کیفیت زندگی وجود دارد. بعضی ازمورد متفاوتی در

صورت توأم بهعد از سالمتی معتقدند تنها در صورتی که چندین بُ 
ای نیز بر . عده[10]توان آن را کیفیت زندگی نامیدمی ،سنجیده شود
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 درتمام مراحل یک بیماری یا  که در یاین باورند که تعریف واحد
 .برای این مفهوم وجود ندارد ،جوامع مختلف کاربرد داشته باشد

نظران در این زمینه توافق دارند که کیفیت زندگی، اغلب صاحب
گیرد و کنار یکدیگر در نظر می حقایق مثبت و منفی زندگی را در

پویا قلمداد  عد دارد. از طرفی آن را یک مفهوم ذهنیچند بُ 
  .[11]نمایندمی

 که است اجتماعی علوم مفاهیم جمله از زندگی" ک"سب مفهوم
 و متفاوت کاربردهای اما است. گرفته قرار توجه مورد بسیار اخیراً 
 محققان برخی دیدگاه از و مبهم مفهومی را آن متعارض، بعضاً 
ای از طیف گسترده ،. سبک زندگیاست کرده استفاده قابلغیر
 یاست که طهایی ها و فعالیتاجتماعی، نگرشهای ارزش

شدن به وجود آمده و شامل رفتارهایی مانند عادات اجتماعی
استراحت، کنترل وزن،  غذایی، فعالیت بدنی و ورزش، خواب و

همچنین  .[12]مصرف سیگار و الکل و مقابله با استرس است
 در زندگی . سبکسالمتی، مستلزم ارتقای شیوه زندگی سالم است

 است. شده تعریف گوناگونیهای صورتبه شناسیجامعه اصطالح
 زندگی سبک که از شناسیجامعه هر گفت توانمی که طوریبه

 ارائه اصطالح این از نیز جدیدیهای تعریف یا تعریف کرده، بحث
 تعریف صدد در اخیراً  که کسانی بیشتر دلیل، همین به. است کرده
 شناسانجامعه از گوناگون تعاریف نقل به اند،آمده بر زندگی سبک
 بهترین از یکی .[13]اندکرده بسنده شناسانروان برخی و نامدار
 مفهوم مقاله آمد، دست به هانوشته گونه این بین کههایی نوشته
 صدد در که است اجتماعی علوم در آن گستره و زندگی سبک
 تولد . بستر[14]است بر آمده متعددهای تعریف تحلیل و بندیجمع
 جهات از اسالمی جامعه یک با که است مدرن جامعه زندگی، سبک
 با که مدرن جامعههای ویژگی از برخی. است متفاوت بسیاری
 در مداریانسان از عبارت دارد، بیشتری ارتباط ما سخن موضوع
 احساس برابر در خودبنیاد عقل بر تأکید اسالمی، خدامحوری برابر
 جماعت، بر تأکید و توجه برابر در فردگرایی وحی، به انسان نیاز

 اعتدالی نگاه برابر در ثروت افزایش و حفظ بر مبتنی داریسرمایه
 تأکید برابر در انسان افراد حقوق بر تأکید ثروت، و سرمایه به اسالم
 معتدل برنامه برابر در مصرف به تشویق تکالیف و و حقوق بر اسالم
  .[15]مصرف هستند برای اسالم معقول و

 روزمره زندگی به انسان زندگی تحویل زندگی، سبک فرضپیش
 عادت و غریزه از تابعی که است غرایز برآوردن به معطوف و تکراری

 تالش زندگی اسالم، نگاه از که حالی در شود.می شناخته عرف و
 برای اختیار، در نیروهای و قوا همه با انسان که است رشدیروبه
 جسمانی، از اعم خود قوای و استعدادها به دادنفعلیت و ابراز

 وجودیهای الیه و سطوح همه و دهدمی انجام روحانی و عقالنی
  .[16]دارند شرکت دادوستد این در او

 و پژوهشی تحت عنوان طراحی [4] ۱۳۹۵در سال  بهرامیو  نوین
 رضایت بر شناختیروان -دینیهای آموزه آموزش اثربخشی ارزیابی

 بسته اثربخشی بررسی منظوربه پژوهش، زناشویی انجام دادند. این
 بر شناختیروان - دینیهای آموزه بر مبتنی شدهطراحی آموزشی
 تمام شامل تحقیق این جامعه. شد اجرا و طراحی زناشویی رضایت
 و سال یک حداقل که است تهران ۱۲ و ۱۱ مناطق ساکن متاهل زنان

 کمترین باشد و گذشته آنها زناشویی زندگی از سال ۱۵ حداکثر
 شامل تحقیق این نمونه. باشند گرفته زناشویی رضایت در را نمره
 و تصادفی صورتبه که است تهران ۱۲ و ۱۱ مناطق در متاهل زن ۳۶
 صورتبه و انتخاب داوطلبانه گیرینمونه روش از استفاده با

 مقیاس از. شدند داده قرار کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی
 استفاده بررسی مورد متغیر سنجش برای اسپانیر زناشویی رضایت

 گروه آن گاه آمد، عمل به آزمونپیش گروه دو هر از ابتدا. شد
 آموزشی بسته آموزش تحت ساعته۲ جلسه ۷ طی آزمایش
. گرفت قرار شناختیروان -دینیهای آموزه بر مبتنی شدهطراحی
. آمد عمل به آزمونپس گروه دو هر از مجدداً  آموزش، پایان از پس
 آزمون از آزمونپس و آزموننمرات پیش نتایج مقایسه منظوربه

 که داد نشان نتایج. شد استفاده چندمتغیری کوواریانس تحلیل
. شودمی زناشویی رضایت ارتقای باعث آموزشی بسته آموزش
 برای آموزشی بسته این از توانمی پژوهش این شواهد براساس
  .کرد استفاده زناشویی رضایت افزایش

 در اسالم دینهای آموزه نقش به بررسی [11]در پژوهشی
اگر سازمانی خواهان بقا و  کارکنان پرداختند. توانمندسازی

باید خود را با محیط تطبیق دهد. از عوامل  ،اثربخشی خود است
ها، توانمندی نیروی انسانی است. روند مهم بقا و حیات سازمان

تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در های تغییرات و دگرگونی
ها موجب نگرش جدید علم محیط داخلی و خارجی سازمان

ریزی منابع انسانی شده است. از این رو در مدیریت به مقوله برنامه
های مهم مدیریت موفق و های اخیر، توانمندسازی از ویژگیسال
ای اثربخش برای ارتقای کیفیت خدمات شناسایی شده وسیله
نمودن آزادی بیشتر، استقالل کاری، فراهم ،توانمندسازی است.

گیری و خودکنترلی در انجام کارها پذیری برای تصمیممسئولیت
برای کارکنان سازمان است. دین اسالم که از جانب پروردگار متعال 

های دارای تعالیم و آموزه بوده،ها برای هدایت و سعادت انسان
ها در سایه پیروی و عمل به این آموزهها انسانگرانبهایی است که 

توانند به رشد و تعالی دست یابند که در این رهگذر موجب می
ها و در نهایت رشد و توسعه جامعه نیز خواهند شکوفایی سازمان

 - دینی هایهدف پژوهش حاضر، بررسی نقش آموزهشد. 
 آزاد کارکنان دانشگاه زندگی سبک و کیفیت بر شناختیروان

	ارومیه بود. واحد اسالمی
  

  هاابزار و روش
 دانشگاه کارکنان بین کلیه یاز نوع همبستگ حاضر یپژوهش کاربرد

 لیدلمطالعه، به نیدر ا. اجرا شد ارومیه واحد اسالمی آزاد
شدن انتخاب یشانس برا یبرابر ی،بودن تعداد جامعه آمارمشخص
همه افراد که  نیا یبرا زیبودن و نبیاز ار یریمنظور جلوگو به

در انتخاب برخوردار باشند،  یمورد نظر از شانس مساو یجامعه آمار
شده استفاده شد. با توجه یبندطبقه تصادفی یریگاز روش نمونه

 ،یمدل معادالت ساختار جادیحجم نمونه در مراحل ا تیبه اهم
 ۳۸۴کوکران،  یریگمطابق با فرمول نمونه قیتحق نیحجم نمونه ا

 نانیباالبردن سطح دقت اطم یمطالعه برا نیکه در ا دشنفر برآورد 
 هیواحد اروم یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو نینامه بپرسش ۴۰۰
 نیا ،یمکان یاز نظر قلمرو نی. بنابراشد یآورو جمع  عیتوز

که نسبت  رفتیانجام پذ هیدانشگاه آزاد اروم تیسا ۳مطالعه در 
دانشگاه براساس  یهاتیاز سا کیهر  یشده برانییطبقات تع

ارچوب هچ دانشگاه بود. یهاتیدر هر کدام از سا انینسبت دانشجو
معادالت  یسازمدل کردیمطالعه حاضر براساس رو یمدل مفهوم

 قیتحق یزابرون ریمدل، متغ نی. در ا)۱(شکل  شد میترس یساختار
- های دینیبا عنوان آموزش آموزه یرونیب ریعنوان متغبه

کیفیت  و نهفته (سبک زندگی یرهایمتغ یشناختی و مابقروان
 نیظاهر شدند تا در ا قیتحق یزادرون یرهایعنوان متغزندگی) به

   .)۱(شکل  فراهم شود میمستق بیضرا یابیمطالعه امکان ارز
سئوال بود که در  ۵۷ یساخته حاونامه محققابزار پژوهش، پرسش

 ۱۳سئوال، سبک زندگی با  ۲۹کیفیت زندگی با  یرهایآن متغ
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سئوال  ۱۵با  شناختیروان -های دینیآموزش آموزه و سئوال
ها در پاسخ نیتدو برای یابیهای مورد ارزشده بود. مولفه میتنظ
با  شدند. دهیسنج ادیز یلیکم تا خ یلیاز خ یادرجه۵ کرتیل فیط

های سازی کارکنان و تشریح مفاهیم و بیان مولفهتعریف توانمند
ها و تعالیم دین اسالم که در قرآن کریم، نقش آموزه ،اساسی آن

البالغه، کتب احادیث و کتب دینی بیان شده الفصاحه، نهجنهج
 ،در زمینه توانمندسازی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایتاست، 

های دینی در توانمندسازی پیشنهاداتی در زمینه استفاده از آموزه
  .ارائه شد دانشجویان

	SPSSافزار ها با نرمتجزیه و تحلیل داده از طریق شاخص  25
KMO آزمون کای دو و آزمون بارتلت برای بررسی کفایت ،
 - های دینیگیری برای تحلیل عاملی متغیرهای آموزش آموزهنمونه
شناختی، کیفیت زندگی و سبک زندگی، تحلیل عاملی مرتبه روان

ها در شاخص ای رهایهر کدام از متغ ریتاث زانیماول برای بررسی 
ی، روابط خطی عامل اصل ای رینمرات متغ انسیوار نییو تب حیتوض

ها، بررسی توزیع نرمال دادهاسمیرنوف برای  -و آزمون کولموگروف
و برای بررسی رابطه بین متغیرها  رسونیپ یهمبستگ بیضرآزمون 
از  یمعادالت ساختارمدل  یطراح یبرا 8.2	LISRELافزار از نرم

  .طریق تحلیل مسیر صورت گرفت
  

	
 سازیمدل رویکرد براساس حاضر مطالعه مفهومی مدل چهارچوب )۱شکل 
	ساختاری معادالت

  
  هایافته

). از ۱های آماری برای تحلیل عاملی کافی بود (جدول تعداد نمونه
، زن %۸/۵۴پاسخگویان، مرد و  %۲/۴۵آزمودنی،  ۳۸۴مجموع 

ل بود و سا ۳۰- ۳۹ها میانگین سنی آزمودنیبودند و بیشترین 
  .)%۴/۶۸( بودندلیسانس  سطح تحصیالت آنها اکثراً 

 ۹۶/۱نامه بیشتر از داری حاصل برای تمامی مسیرهای پرسشمعنی
های خوبی سنجش کردند (شکلها مفاهیم را بهبود، پس این گویه

  ).۳و  ۲
ی فرهنگ یهاارزش میمفاه یکدها یتمام یهای عاملمقدار بار
 زیهر مفهوم ن یهای استخراجانسیوار نیانگیو م ۴/۰از  بیشتر
 میمفاه یخوبهشده بهای ارائهشاخص نی. بنابرابود ۵/۰تر از بزرگ
پایایی  مقدار .بودهمگرا  ییروا یو مدل دارا نددیسنج رانامه پرسش
 ۷/۰از  شترینامه بگانه پرسشسههای شاخص یبرا (CR) ترکیبی
وجود داشت  یدرون یسازگار ،های مدلشاخص انیم نیبنابرا .بود
 ،نامهدر مدل پرسش نیتخم جینتا .بودسازه  ییایپا یدارا مدل و

  .)	=۹۸/۳۶بود (ها شاخص یبودن نسباز مناسب یحاک
داری داشتند همه متغیرهای تحقیق با یکدیگر همبستگی معنی

اثر مستقیم آموزش داری مربوط به بیشترین اثر معنی). ۲(جدول 
 بود )۳۹/۰ی (زندگ تیفیک شناختی برروان -ینیهای دآموزه

)۰۵/۰<p به  شناختیروان -های دینیآموزش آموزه). ۴؛ شکل
تاثیر  بر کیفیت زندگی ۳۳/۰و به اندازه  بر سبک زندگی ۲۵/۰اندازه 

  ).۳داشت (جدول 

	گیریکفایت نمونه) ۱جدول 

مقدار   شاخص
KMO  

مقدار کای 
  دو

  آزمون بارتلت
سطح 
  داریمعنی

 - های دینیآموزش آموزه
  ۰۰۰۱/۰*  ۲۹۷/۳۳۶  ۷۹۳/۰  شناختی روان

  ۰۰۰۱/۰*  ۲۲۸/۳۳۸  ۷۱۶/۰  کیفیت زندگی
  ۰*/۰۰۰۱  ۵۲۵/۲۸۷  ۷۶۸/۰  سبک زندگی

  داری است.دهنده معنیاست. * نشان ۶/۰ از بیشتر مناسب ، شاخصKMOدر آزمون 

  

  
  نامه در حالت تخمین استاندارد مرتبه اولپرسشگیری مدل اندازه) ۲شکل 

های آموزش آموزه
 شناختیرواندینی

 سبک زندگی

یکیفیت زندگ  
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 (درداری مرتبه اول نامه در حالت ضرایب معنیگیری پرسشمدل اندازه) ۳شکل 
 از ترکوچک یا ٩٦/١ از تربزرگ باید آمدهدستبه مقادیر داری،معنی ضرایب حالت
  باشد) روابط داربودنمعنی دهندهنشان باشد؛ تا -٩٦/١
  

 - دینی هایآموزه آموزش پژوهش یرهایمتغ ماتریس همبستگی) ۲جدول 
  زندگی و سبک زندگی شناختی، کیفیتروان

 - های دینیآموزش آموزه	متغیر پژوهش
  شناختیروان

کیفیت 
  زندگی

سبک 
  زندگی

 - های دینیآموزش آموزه
      ۱  شناختی روان

    ۱  ۳۸۲/۰  کیفیت زندگی
  ۱  ۵۴۱/۰  ۴۳۱/۰  سبک زندگی

  

  برآورد ضرایب اثرات مستقيم) ۳جدول 

مقدار   متغیر
t  

ضریب 
  مسیر

سطح 
  داریمعنی

بر شناختی روان - های دینیآموزش آموزه
  کیفیت زندگی

۵۱/۶  ۳۳/۰  *۰۰۰۱/۰  

بر شناختی روان - های دینیآموزش آموزه
  ۰۰۰۱/۰*  ۲۵/۰  ۱۰/۳  سبک زندگی

  داری است.دهنده معنی* نشان
  

  
 اعداد ضریب، یک داربودندر حالت معنی( تحقیقمدل ضرایب مسیر ) ۴شکل 
	)باشد ترکوچک -۱٫۹۶ از یا تربزرگ ۱٫۹۶ از باید داریمعنی

  
  بحث

 شناختیروان - دینی هایپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزه
 واحد اسالمی آزاد دانشجویان دانشگاه زندگی سبک و کیفیت بر

بر  یحاضر، آموزش مبتن همطالع جیبراساس نتاارومیه بود. 
نقش کیفیت زندگی  شیافزا بر شناختیروان -ینیهای دآموزه

 [16]و همکاران پورخالقیهای افتهیبا  جینتا نی. ازیادی داشت
سطح اعتقادات  ،[16]و همکاران پورخالقی. در پژوهش بودهمسو 

و  یکه درست یاساختهنامه محققبا استفاده از پرسش یذهبم
گروه ریو ز ییزناشو یقرار گرفته بود، با سازگار دییآن مورد تأ ییایپا

قرار گرفت و مشخص شد که  یمشترک مورد بررس یتوافق در زندگ
ارتباط مثبت و  ،ییزناشو یو توافق در زندگ یاعتقادات مذهب نیب
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   ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۳دوره                                                                                                                                                           سالمت                       محوریت با اسالمی زندگی سبک نامهفصل

و  پورخالقیدر مطالعه  البته. شته استوجود دا یداریمعن
 نیاز ا یول ،صورت نگرفته بود یاآموزش و مداخله ،[16]همکاران

 یگروه توافق در زندگریتواند بر زمی ینیجهت که اعتقاد به مسائل د
 نیا جیداشت. نتا یمشترک مؤثر باشد، با مطالعه حاضر همخوان

و  یعطار. بودهمسو  [17]و همکاران یعطار افتهیپژوهش با 
که مشاوره  اندهدیرس جهینت نیبه ا یدر پژوهش [17]همکاران

 ییزناشو یهای سازگاراسیمقتمام خرده شیمحور باعث افزاحلراه
  .شده است

پرسشنامه  یذات یهایتمحدود های مطالعه حاضر،تیمحدود از
 ازیمردان متأهل با توجه به ن یاز روابط سالم برا ییالگو هی. تهبود

مؤثر واقع شود.  نیزوج انیروابط سالم م یتواند در ارتقامردان می
 یهای آموزشاستیها و ستوان در برنامهمطالعه می نیا جیاز نتا

های کینیو در کل انوادهو سالمت خ یدرمان - یخدمات بهداشت
استفاده  یو خصوص یهای دولتدر بخش یاو مشاوره یروانشناس

و روابط سالم بین زوجین  ییزناشو تیکه رضا نیکرد. با توجه به ا
 و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یخانوادگ ،یوامل مختلف فردع ریتحت تأث
های جنبه ریسا ی،های آتشود پژوهشمی شنهادیپ ،قرار دارد غیره
	کنند. یبررس زیرا ن ریمتغ نیگذار بر اریتأث یرهایشناختی و متغروان

  
  گیرینتیجه

 شیباعث افزا یشناختروان ینید یهابر آموزه یآموزش مبتن
  شود.یمدانشجویان  یزندگ تیفیک
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