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 Considering the importance of Islamic lifestyle in all aspects of life from the 

viewpoint of Islam, the purpose of this study was to explain the relationship 

between psychological capital and belief development in university students 

with the mediating role of Islamic life style. In this descriptive correlational 

study, from all the students of various faculties of Allameh Tabataba’i 

University in the academic year of 2017-2018, 378 students (231 women and 

147 men) were selected using multistage cluster sampling method. The 

participants filled out the scale of belief development (SBD), psychological 

capital questionnaire, and Islamic life style test. Pearson correlation coefficient 

and path analysis method were used for data analysis. The results of Pearson 

correlation coefficient showed that there was a significant positive correlation 

between self-efficacy, hope, resiliency, optimism and Islamic lifestyle with 

belief development (P>0/01). Path analysis also showed that the basic research 

model was suitable for GFI ،AGFI ،CFI ،NFI ،PNFI ،TLI indices, and Islamic 

lifestyle had a mediatorial role in the relationship between psychological capital 

and belief development. Regarding the results of this study, the importance of 

psychological capital and Islamic lifestyle in increasing belief development can 

be concluded, therefore, psychological capital and Islamic lifestyle should be 

improved by appropriate training for university students. 
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 چکیده
 شئونات تمام اسالم در منظر اسالمی از زندگی سبک اهمیت به عنایت با

شناختی و رشد  های روان تبیین رابطه بین سرمایهپژوهش حاضر با هدف  زندگی،
در یک انجام شد.  ای سبک زندگی اسالمی اعتقادی دانشجویان با نقش واسطه

ای، از بین  گیری خوشه همبستگی و با استفاده از روش نمونه -توصیفی  طرح
 959، 1916-15های مختلف دانشگاه عالمه طباطبائی در سال تحصیلی  دانشکده

، «رشد اعتقادی»پسر( انتخاب شدند و مقیاس  145دختر و  291دانشجو )
را « سبک زندگی اسالمی»و پرسشنامه « شناختی های روان سرمایه»پرسشنامه 

های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل  میل نمودند. دادهتک
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  وتحلیل قرار گرفت. مسیر مورد تجزیه

بینی و سبک  آوری، خوش خودکارآمدی، امیدواری، تاب که ارتباط مثبتی بین
یج تحلیل مسیر نیز نتا (.<P 01/0زندگی اسالمی با رشد اعتقادی وجود دارد )

، GFI، AGFI، CFI ،NFI ،PNFIهای  شاخص بر اساسنشان داد که 
TLI  سبک زندگی اسالمی درمدل اولیه پژوهش داری برازش مناسبی بود و 
با  ای داشت. شناختی و رشد اعتقادی نقش واسطه های روان سرمایه بین رابطه

شناختی و  های روان سرمایهتوان به اهمیت  توجه به نتایج پژوهش حاضر می
های  سبک زندگی اسالمی در  رشد اعتقادی پی برد؛ بنابراین باید با آموزش

شناختی در زندگی  های روان مناسب به افزایش سبک زندگی اسالمی و سرمایه
 دانشجویان پرداخت.

شناختی،  های روان رشد اعتقادی، سبک زندگی اسالمی، سرمایه ها: کلید واژه
 دانشجویان

 20/4/1911 تاریخ دریافت:
 11/7/1911 تاریخ پذیرش:

  ssh1343@yahoo.comنویسنده مسئول:*
 

 مقدمه
ترین  عنوان عمده در سالیان اخیر دین و متغیرهای مرتبط با آن، به

متغیرهای مؤثر بر رفتار و حاالت روانی افراد موردتوجه بسیاری 
اند تا جایی که  قرارگرفتهشناسی و علوم رفتاری متخصصان رواناز 

برخی دین را عامل مهم و اساسی در بهداشت فردی و اجتماعی 
عنوان  همچنین امروزه روانشناسان، به دین به (2،1).اند معرفی کرده

دهد و او را در برابر  نیروی مهمی که به انسان قدرت معنوی می
ها و مشکالت حفظ کرده و از اضطراب و نگرانی دور  سختی

اند که این بیشتر بدان خاطر است که  زد، نگریستهسا می
های تجربی نیز از رفتارهای مذهبی و افزایش سالمت روان  پژوهش

 (4) .بخشد یمو در واقع، دین به زندگی انسان معنا  (9)حمایت کرده 
است که به رضایت زندگی کمک داری  در دین سه بعد مهم

یکی از منابع مهم  مذهبی های حمایت اجتماعی: گروه. 1کنند  می
های  که در فعالیت افرادیروند.  حمایت اجتماعی به شمار می

آورند  دارند، شبکه فعالی را به وجود می اجتماعی دینی مشارکت
 کنند؛  ها از آنان حمایت می ها و ناراحتی که هنگام گرفتاری

خداوند: احساس تقرب به خداوند یکی از منابع مهم  تقرب به. 2
در  نظر از حضور زندگی است. تقرب به خداوند صرفرضایت از 

 اماکن مذهبی، با رضایت و خشنودی از زندگی همبستگی دارد؛ 
باورها در فرد،  گونه اورهای راسخ و محکم: وجود این. ب9

نظر از عبادت و شبکه اجتماعی، سبب رضایت از زندگی  صرف
 (7) .گردد می

معنوی باعث  و دینی دهد که تجربه شواهد پژوهشی نشان می
نسبت به ( 6)،شود تا افراد در درون خود احساس آرامش کنند می

در  و داشته باشندها احساس عالقه و عشق  و دیگر انسان پروردگار
 (5)؛دهند هماهنگی کامل با محیط اطرافشان به زندگی خود ادامه

 انسان در توسل به معنویات برخاسته از دینی که آنگاهیعنی 
های مختلف زندگی خود با  ساختن جنبه نوا همدر  توحیدی، تالش

 کند، آرامش همراه با رضایت از زندگی، تعهد، یکدیگر می
پذیری و پای بندی به اصول انسانی و اخالقی را تجربه  مسئولیت

بینی و توانایی رویارویی با  احساس آرامش، خوش (9).نماید می
های  تواند با یکی از جنبه از ثمرات دین است، می  مشکالت که

راستا باشد.  نوین روانشناسی که روانشناسی مثبت نگر است، هم
نگر به مطالعه شرایط و فرآیندهایی که به  شناسی مثبت روان

 (1) .زدپردا کنند، می ها کمک می موفقیت افراد و گروه
شناسی مثبت نگر  اما یکی از نتایجی که از مطالعات روان

شناسی در فعالیت  های مثبت روان شده است، استفاده از جنبه حاصل
شناختی مطرح  و شرایط زندگی است که تحت عنوان سرمایه روان

شناختی مثبت نگر رشد  شناختی یک حالت روان شد. سرمایه روان
( خودکارآمدی: 1شود:  ها مشخص می پذیر است که با این ویژگی

هایش برای دستیابی به موفقیت در  باور فرد به توانایی
ای معین از راه ایجاد انگیزه در خود، تأمین منابع  وظیفه انجام

  (10)؛ود و نیز ایفای اقدامات الزم استشناختی برای خ
نوعی حالت قابل توسعه در فرد که  آوری: عبارت است از ( تاب2
ها و  ها، مصیبت اساس آن قادر است در رویاروی با ناکامی بر

ها و  های زندگی و حتی رویدادهای مثبت، پیشرفت تعارض
به  تر ادامه دهد و برای دستیابی مسئولیت بیشتر، به تالش افزون

بینی: سلیگمن  ( خوش9 (11)؛موفقیت بیشتر، از پای ننشیند
ها و  با شکستشدن  بین را در مواجه های افراد خوش ویژگی

کلی تکیه  اسنادکند: بر  های خود در چهار مورد بیان می موفقیت
های  هایشان را به توانایی کنند؛ اسنادشان پایدار است؛ موفقیت می

ها، شکست  دهند؛ در رویارویی با ناکامی درونی خود نسبت می
  (12)دهند؛ یرونی و غیر پایدار نسبت میخود را به عوامل ویژه ب

واری: حالت انگیزشی مثبتی است که از احساس ( امید4
ریزی برای  و برنامه آمیز عاملیت )انرژِی معطوف به خود( موفقیت

شناختی با  سرمایه روان (19)دستیابی به هدف ناشی شده است.
هایش برای دستیابی به  هایی از قبیل باور فرد به توانایی ویژگی

مثبت  اسناد، ایجاد موفقیت، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف
ها  پژوهش (14).شود درباره خود و تحمل کردن مشکالت تعریف می

عنوان یک متغیر  شناختی به روان های رمایهدهند که س می نشان
را بهتر از هر ویژگی فردی  تواند عملکرد و خشنودی فردی می

 (17) دنبینی ک مؤثر است، پیشها  آنری که در گدی
های  اندکی به بررسی رابطه بین سرمایهاگرچه تاکنون مطالعات 

شناختی با رشد اعتقادی و معنوی پرداخته است، اما این  روان
ای ه مطالعات اندک نیز گویای وجود رابطه بین سرمایه

برای مثال نتایج پژوهش قاسمی  (16)باشد؛ شناختی و معنویت می روان
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 1911، بهار 1، شماره 4دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

سالمت نشان داد که  (15)جوبنه، زهرا کار، همدمی و کریمی
ی دانشجویان است. شناخت روانی ها هیسرمای نیب شیپمعنوی قادر به 
نشان داد که بین   (19)میرزائی، میرزائی و فتحی نتایج پژوهش

داری  ی رابطه مثبت و معنیشناخت روانهای  داری و سرمایه دین
های  سرمایه در پژوهشی نشان دادند که (11)گل پرور وجود دارد.

بینی پیوند معنوی و بهزیستی  در پیش یفراوانشناختی سهم  روان
معنوی پرستاران دارد. همچنین نتایج گل پرور، جعفری و 

 عاملی عنویتم های بیانگر این بود که مؤلفه (20)جوادیان
 درجات با افراد و هستند شناختی روان سرمایه برای کننده تقویت
 آوری تاب و بینی خوش امید، خودکارآمدی، از باالتر معنوی
نیز نشان داد که باورهای  (21)نی شپژوه نتایج. برخوردارند باالتری

 است. رگذاریتأث سال بزرگمذهبی باالتر بر خودکارآمدی افراد 
رسد ارتباط  ها، به نظر می درمجموع با توجه به نتایج پژوهش

شناختی در افراد وجود داشته  های روان مثبتی بین معنویت و سرمایه
باشد؛ اما در رابطه بین متغیرها همواره متغیرهای تأثیرگذار 

شوند؛  دیگری هستند که منجر به افزایش یا کاهش این روابط می
در مورد ماهیت روابط شناخت این  بنابراین برای شناخت کامل

تواند کمک فراوانی کند و اهمیت فراوانی  ای می عوامل واسطه
شناختی  های روان رسد در رابطه بین سرمایه داشته باشد؛ به نظر می

و رشد اعتقاد افراد، سبک زندگی افراد یکی از این عوامل 
ط مفهوم سبک زندگی در روانشناسی، ابتدا توسای باشد.  واسطه

آلفرد آدلر و پیروانش مطرح شد.  آدلر سبک زندگی را شیوه و 
های مختلف زندگی فرد، اعم از فردی یا  روش زندگی در حوزه

ای از  های زندگی مجموعه داند. در دیدگاه آدلر، سبک اجتماعی می
ها در هر  ها و سلیقه های رفتار، حالت ها، شیوه ها، ارزش طرز تلقی

عناصر سبک   در بیشتر مواقع، مجموعه (22) .گیرد چیزی را در برمی
زندگی در یکجا جمع و افراد در یک سبک زندگی مشترک 

بشریت عرضه  هر مکتب مذهبی، سبک زندگی برایشود.  می
 درنتیجهجامعه مطلوب و زندگی سالم  کند و مدعی است، می

یکی از  کنند. اسالم زندگی است که آنان عرضه می پیروی از روش
سبک  مفهوم( 29).سازنده سبک زندگی انسان است های بنیان

، کند میزندگی اسالمی با مفهوم سبک زندگی که آدلر بیان 
توجه به  -1ها شامل  شباهت بعضی از این هایی دارد شباهت
 خود -7یابی فردی  جهت 4گرایی  غایت -9 نگری کل  -2ها  ارزش

فرد،  سبک زندگی اسالمی یعنی در زندگی هر .[24] خالق  است
چه اجتماعی، قواعد و الگوها و  چه شخصی، چه خانوادگی و

ها را  مهمی ایفا کند؛ یعنی روش های اسالمی نقش ها و مالک قالب
 (27) .اساس آنچه اسالم گفته و خواسته است به کار گیردبر 

ها بیانگر رابطه سبک زندگی اسالمی با طیف وسیعی  نتایج پژوهش
شناختی  های روان از متغیرهای مرتبط با سالمت ازجمله سرمایه

سبک  است. ازجمله پژوهش افخمی اردکانی و توکلی نشان داد که
شناختی اثر  ی و سرمایه روانروی سرمایه اجتماعزندگی اسالمی بر 

نتایج پژوهش درب اصفهانی و  (26) .مثبت، مستقیم و معناداری دارد
که رابطه مثبتی بین سبک زندگی اسالمی  همکاران بیانگر آن بود
نتایج پژوهش  (25) د.سالمت روان وجود دار با رضایت از زندگی و

بود که سبک زندگی اسالمی موجب  رحمتی نیز حاکی از آن
در افراد  یشناخت روانبهباشی  تقویت و افزایش شادکامی و

 نوجواناندر مورد  در پژوهشی که طوالبی و همکاران( 29).شود یم
 نفس عزتو  کارآمدیدادند که بین  شهر مشهد انجام دادند، نشان

 با سبک زندگی اسالمی رابطه هست و سبک زندگی اسالمی
 (21)شود می نفس عزتموجب افزایش کارآمدی و 

شود رشد اعتقادی و  با عنایت به آنچه اشاره گردید مشخص می
های  معنوی ارتباط معناداری با روانشناسی مثبت نگر و سرمایه

حال تاکنون کمتر به بررسی متغیرهای  این شناختی دارد، با روان
شده است.  بین پرداخته ای مرتبط و تأثیرگذار دراین واسطه
یکی از این متغیرها سبک زندگی گونه که اشاره گردید؛  همان

ازجمله مباحث مهمی است که  شناختی اسالمی است. سرمایه روان
مانده بود ولی مقام معظم رهبری در  در جامعه ما مغفول شدت به

بحث در مباحث  خالی این جای بهسفر خود به خراسان شمالی 
اسالمی اشاره کردند و گسترۀ آن را تمام ارکان زندگی بشر 

؛ بنابراین با توجه به این خأل پژوهشی، نیاز است تا ددانستن
تحقیقات مناسبی در این زمینه انجام گیرد، حال هدف از این 
پرسش پاسخ به این پرسش است که آیا سبک زندگی اسالمی نقش 

شناختی و رشد اعتقادی  های روان ای در رابطه بین سرمایه واسطه
 دانشجویان دارد؟

 
 ها ابزار و روش

حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری  پژوهش
پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی تهران 

تشکیل دادند. از جامعه آماری  1916-15در سال تحصیلی 
پسر )با میانگین  145دختر و  291 دانشجو شامل 959ذکرشده، 

گیری  ( با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه07/24سنی 
که از بین  طوری ای انتخاب شدند؛ به ای چندمرحله خوشه

های مختلف دانشگاه عالمه، دانشکده ادبیات فارسی و  دانشکده
های خارجی، روانشناسی و علوم تربیتی، مدیریت و  زبان

بدنی و علوم ورزشی و علوم ریاضی و رایانه  حسابداری، تربیت
برگزیده شدند. سپس از هر دانشکده برای هر مقطع تحصیلی 

عنوان نمونه  )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( یک کالس به
ها، برای جلب همکاری  انتخاب شدند. پیش از توزیع پرسشنامه

ف و ها، ابتدا توضیحات الزم در مورد هد دانشجویان این کالس
ها درخواست گردید که  ها داده شد و از آن اهمیت پژوهش به آن

دقت پاسخ دهند. سپس  ها به به تمام سؤاالت پرسشنامه
آوری  های پژوهش بین دانشجویان توزیع شد. پس از جمع پرسشنامه
ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و  ها، داده پرسشنامه

افزار  و نرم 19نسخه   SPSSافزار  روش تحلیل مسیر در نرم
 وتحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه 24ایموس نسخه 

های مطالعه با استفاده از ابزارهای زیر انجام  آوری داده جمع
 گرفت:

گیری رشد اعتقادی از  منظور اندازه به :مقیاس رشد اعتقادی  -1
ای و  گویه 71شد. این مقیاس  استفاده یاعتقادمقیاس رشد 

خرده مقیاس مختلف  7است، شامل دهی  ارشصورت خود گز به
دینی، دانش دینی، آثار دینی و اعمال  که عواطف دینی، باورهای

 4ها بر اساس طیف  دهد. پاسخ می دینی را مورد سنجش قرار
 "کامالً موافقم"نمره( تا  1) "کامالً مخالفم"از  ای لیکرت رجهد
نمره این پرسشنامه از جمع تمامی  شود می  گذاری هنمر نمره( 4)

و هنجاریابی این  سنجی روانهای  . ویژگیآید ها به دست می گویه
 قرارگرفته موردبررسی  شریفیپاشا پور و  معنویوسیله  بهمقیاس 

محققان روایی مقیاس را در سه زمینه روایی محتوایی،  است. این
زارش زمان بررسی و مطلوب گ سازه و روایی مالکی هم روایی
 11/0 ضریب پایایی مقیاس، از طریق آلفای کرونباخ،. اند کرده

 (90) است. گزارش شده

 سرمایه سنجش برایلوتانز:  شناختی روان سرمایه پرسشنامه -2
لوتانز، آولی، آوی  شناختی روان سرمایه پرسشنامه از شناختی روان
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 خرده 4 و سؤال 24 شامل پرسشنامه این. شد استفاده و نورمن
 که است خودکارآمدی و بینی خوش آوری، تاب امیدواری، مقیاس

 هر به آزمودنی و است گویه 6 شامل مقیاس خرده هر آن، در
( موافقم کامالً تا مخالفم کامالً) ای درجه 6 مقیاس در گویه

 6 حداقل و 96 مؤلفه هر در نمره حداکثر. دهد می پاسخ لیکرت
 12 تا 5 سؤاالت خودکارآمدی، به مربوط 6 تا 1 سؤاالت. باشد می

 و آوری تاب به مربوط 19 تا 19 سؤاالت امیدواری، به مربوط
 دست به برای. هستند بینی خوش به مربوط 24 تا 11 سؤاالت
 مقیاس خرده هر نمره ابتدا شناختی، روان سرمایه نمره آوردن

 عنوان با  ها آن مجموع سپس و آید می دست به جداگانه صورت به
 این دو کای نسبت. شود می محسوب شناختی روان سرمایه کل نمره

 این در CFI, RMSEA های آماره و است 6/24 با برابر آزمون
 محتوایی و صوری روایی( 91)هستند 09/0 و 15/0 ترتیب به مدل
 از بعد جمشیدیان و هویدا فروهر، پژوهش در پرسشنامه این

 گرفت قرار تائید مورد نظران صاحب اظهارنظر و آزمایشی اجرای
 گزارش 95/0 کرونباخ آلفای طریق از نیز آن پایایی کل ضریب و

 (92).شد
در این پژوهش برای سنجش پرسشنامه سبک زندگی اسالمی: -2

سبک زندگی اسالمی از پرسشنامه سبک زندگی اسالمی کاویانی 
سؤالی( و فرم  197استفاده شد. این پرسشنامه دارای دو فرم بلند )

سؤالی( است که در این پژوهش از فرم کوتاه سبک  56کوتاه )
سؤال )گویه( است که پاسخگویان باید با  56زندگی اسالمی دارای 

 4توجه به وضعیت فعلی زندگی خود، به هرکدام، در یک طیف 
دهند. هر آیتم با توجه  ای از خیلی کم تا خیلی زیاد پاسخ می درجه

د. نمره کل پرسشنامه از جمع گیر می 4تا  1ای بین  به اهمیتش، نمره
خواهد  750و حداکثر  141شود و حداقل  کل نمرات حاصل می

است. نتایج تحلیل عوامل  51/0بود. ضریب پایایی کل این آزمون 
نیز روایی و ساختار عاملی مناسبی را برای آن نشان داده است. 

به دست  64/0گیری مذهبی،  آن با آزمون جهت زمان همروایی 
 (22).آمد

 
 ها یافته

های توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف  شاخص 1در جدول 
پیشنهاد ( 99)اند. کالین شده استاندارد، چولگی و کشیدگی ارائه

یابی علی، توزیع متغیرها باید نرمال باشد. او  کند که در مدل می
کند که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به  پیشنهاد می

قدر مطلق  1بیشتر باشد. با توجه به جدول  10 و 9ترتیب نباید از 
شده  کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از مقادیر مطرح چولگی و

یابی علی یعنی  فرض مدل بنابراین این پیش باشد؛ توسط کالین می
الزم به ذکر است که از  نرمال بودن تک متغیری برقرار است.

ها  حلیل دادهوت برای تجزیه 24( نسخه AMOSافزار ایموس ) نرم
 استفاده شد.

 

 
 های توصیفی متغیرهای پژوهش ( شاخص1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر 

شناختی های روان سرمایه  

 -40/0 -45/0 4 /94 26 /14 خودکارآمدی
 -02/1 -/05 6 /09 22 /46 امیدواری

آوری تاب  12/ 29 12/ 4 04/0- 64/0- 
بینی خوش  60/ 27 15/ 7 40/0- 60/0- 

417 /4 سبک زندگی اسالمی  2/ 46  57/0  71/0  
10 /91 رشد اعتقادی  12/ 17  99/0  21/1  

 
ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  2در جدول شماره 

(، 44/0اند. با توجه به این جدول رابطه خودکارآمدی ) شده ارائه
( با رشد 95/0بینی ) ( و خوش42/0آوری ) (، تاب47/0امیدواری )

باشد. همچنین رابطه  دار می معنی 01/0اعتقادی مثبت و در سطح 

باشد که در  ( می70/0ی )بین سبک زندگی اسالمی با رشد اعتقاد
 دار است. مثبت و معنی 01/0 سطح

 

 
 ( ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 6 7 4 9 2 1 متغیر شماره

      1 خودکارآمدی 1
     1 44/0** امیدواری 2

آوری تاب 9  **42/0 **49/0 1    

بینی خوش 4  **95/0 **99/0 **92/0 1   
  1 95/0** 42/0** 47/0** 44/0** رشد اعتقادی 7

 1 70/0** 26/0** 49/0** 45/0** 42/0** سبک زندگی اسالمی 6

**p<0.01 
 

هایی که گیفن، اشتراب و  برای بررسی برازش مدل از شاخص
ها شامل موارد  اند استفاده شد. این شاخص مطرح نموده( 94) بودرئو

یرش هستند، شاخص پذ قابل 7تا  1که مقادیر  X2/dfزیر هستند: 
شده  یلتعد(، شاخص نیکوئی برازش GFIنیکوئی برازش )



 فاطمه شریفی و همکاران  22

 1911، بهار 1، شماره 4دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

(AGFI( و شاخص برازش تطبیقی )CFI که مقادیر بیشتر از )
جاز نشانگر برازش مناسب الگوی هستند، شاخص برازش ای 1/0
(PNFI( شاخص تاکر لوئیس ،)TLI که مقادیر بیشتر از )6/0 

و شاخص برازش بهنجار  نشانگر برازش مناسب الگوی هستند

(NFI مقادیر باالی )برازش مطلوب  دهنده نشاناین شاخص  10/0
این  9و مقدار یک نشانگر برازش کامل است. در جدول 

 .اند شده گزارشها  شاخص

 

 

 

 

 

 

 شناختی و رشد اعتقادی های روان ( الگوی پیشنهادی سبک زندگی اسالمی در رابطه سرمایه1شکل 

 

 های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش ( شاخص9جدول 

NFI TLI PNFI CFI AGFI GFI Χ2/df 

99/0  76/0  29/0  99/0  51/0  14/0  91/15  

 
شده توسط  از مقدار ارائه بیشتر GFI شاخص 9با توجه به جدول 

دهنده برازش مناسب است.  گیفن و  همکاران است که نشان
دارای  AGFI، CFI ،NFI ،PNFI ،TLIهای  همچنین شاخص

نیز بیشتر  Χ2/dfاست. مقدار  قبول قابلبرازش متوسط به باال و 
عدم برازش است؛ البته با  دهنده نشاناست که  شده ارائهاز مقدار 

تا حدود زیادی وابسته به حجم  Χ2/dfتوجه به اینکه مقدار 

تواند با افزایش یا کاهش نمونه معنادار یا غیر  نمونه است، می
.  [34]قابل توجیه است Χ2/dfمعنادار شود، بنابراین عدم معناداری 

توان گفت که مدل آزمون شده از  ها می با توجه به این یافته
اثرات مستقیم،  4برازش مناسبی برخوردار است. در جدول 

 یرمستقیم، کل و واریانس تبیین شده متغیرها گزارش شده است.غ

 
 ، کل و واریانس تبیین شده متغیرهامیرمستقیغ( اثرات مستقیم، 4جدول 

 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرها

 27/0    :رشد اعتقادیبه روی 

  11/0* 11/0* - خودکارآمدی

  19/0* 19/0* - امیدواری

آوری تاب  - *12/0 12/0  

بینی خوش  - 01/0 01/0  

  70/0*** - 70/0*** سبک زندگی اسالمی

     به روی سبک زندگی اسالمی از:

 92/0 21/0** - 21/0** خودکارآمدی

  27/0** - 27/0** امیدواری

آوری تاب  **24/0 - **24/0  

بینی خوش  09/0 - 09/0  

*= P<  07/ ,**= P<  01/ 0 , ***= P<  001/ 0  

اثر مستقیم سبک زندگی اسالمی بر  4با توجه به جدول شماره 
دار است. اثر  مثبت و معنی 001/0( در سطح 70/0رشد اعتقادی )

( در سطح 21/0مستقیم خودکارآمدی بر سبک زندگی اسالمی )

اثر مستقیم امیدواری بر سبک  دار است. مثبت و معنی 01/0
دار است و اثر  معنیمثبت و  01/0( در سطح 27/0زندگی اسالمی )

 01/0( در سطح 24/0آوری بر سبک زندگی اسالمی ) مستقیم تاب

 سبک زندگی اسالمی

 خوسبینی

 رشد اعتقادی

 امیدواری

 تاب آوری

 خودکارآمدی
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داری بر  اثر معنی (09/0بینی ) اما خوش؛ دار است مثبت و معنی
اثر غیرمستقیم  4سبک زندگی اسالمی ندارد. با توجه به جدول 

( بر 12/0آوری ) ( و تاب19/0(، امیدواری )11/0خودکارآمدی )
دار است. با توجه به اینکه این اثرات از  مثبت و معنیرشد اعتقادی 

توان  شوند؛ می طریق سبک زندگی اسالمی بر رشد اعتقادی وارد می
ای در رابطه  نتیجه گرفت که سبک زندگی اسالمی نقش واسطه

اما اثر ؛ شناختی با رشد اعتقادی دارد های روان بین سرمایه
دار نیست. در  ادی معنی( بر رشد اعتق01/0بینی ) غیرمستقیم خوش

است. با توجه به این  شده ارائهالگوی آزمون شده پژوهش  2شکل 
درصد از واریانس کل رشد  27شکل سبک زندگی اسالمی 

شناختی نیز  های روان کند. ابعاد مختلف سرمایه یماعتقادی را تبیین 
 کنند. بینی می درصد از تغییرات رشد اعتقادی را پیش 92/0

 

 
 شده پژوهش دییتأ( الگوی 2شکل 

 
 بحث 

شناختی و  های روان پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین سرمایه
ای سبک زندگی اسالمی  رشد اعتقادی دانشجویان با نقش واسطه

های این پژوهش نشان داد که اوالً رابطه مثبت  انجام گرفت. یافته
شناختی )خودکارآمدی،  های روان های سرمایه داری بین مؤلفه معنی

بینی( و سبک زندگی اسالمی با رشد  خوشآوری و  امیدواری، تاب
یافته پژوهش نیز  نیتر مهماعتقادی دانشجویان وجود دارد. دومین و 

ای در رابطه بین  نشان که سبک زندگی اسالمی نقش واسطه
آوری( و  شناختی )خودکارآمدی، امیدواری، تاب های روان سرمایه

های  پژوهشتواند با نتایج  ها می رشد اعتقادی دارد. این یافته
، گل (11)گل پرور ،(15)قاسمی جوبنه و همکاران، (19)میرزائی و 

سسانا، فینل ، (26) همکارانافخمی اردکانی و  ،(20)پرور و همکاران 
اند  باشد که درمجموع نشان داده همسو می( 21)نی و (16)و جزوسکی

شناسی های روان رشد معنوی و اعتقادی ارتباط نزدیکی با مؤلفه
نگر مانند خودکارآمدی و امیدواری دارد و همچنین سبک مثبت 

 زندگی اسالمی منجر به افزایش باورهای اعتقادی افراد دارد.
وقتی فرد توان به این نکته اشاره کرد که  در تبیین نتیجه حاضر می

آوری و  ، خودکارآمدی، تاببینی خوشروانی در وضعیت  ازلحاظ
 برقراریباشد، توان روانی باالتری نیز برای  امیدواری قرار داشته

 های واالی دنیایی و فرا انسجام و سازگاری در معنا، هدف و ارزش
خود خواهد داشت. به معنای دیگر سرمایه  دنیایی در زندگی

 ازلحاظها را  شناختی با افزایش سطح توانمندی روانی افراد، آن روان
داد. همین امر موجب قرار خواهد  تری مطلوبدر موقعیت  معنوی

از سوی شود.  معنوی می رشدشناختی با  پیوند بین سرمایه روان
دیگر، افرادی که رشد اعتقادی بیشتری دارند، احساس رضایت 

هایی  بیشتری در زندگی دارند. عالوه بر این، با توجه به فرصت
دهد  دست جمعی و دورهمی که مذهب در اختیار افراد قرار می

مراسم معنوی و مذهبی دست جمعی(، این افراد  )مانند دعاها و
کنند و از این طریق احساس  حمایت اجتماعی بیشتری دریافت می

افزون  .(11)بینی و امیدواری بیشتری خواهند داشت رضایت، خوش

فراوانی تأکید  صورت مستقیم و غیرمستقیم دینی بهدر منابع بر این، 
و ، امید آوری ابشناختی ت های روان های سرمایه روی مؤلفه

ویژه در سیره و  های اسالم به در آموزهبینی و... شده است.  خوش
مشاهده است، مبنای روابط اجتماعی  روش پیامبر اسالم نیز قابل

بینی و احترام متقابل آنان است. از این احادیث  ها، خوش انسان
بینی، اعتماد و احترام به  آید که در سایه خوش روشنی برمی به

توان به فضایی آکنده از امید، اطمینان، آرامش،  ن؛ به میدیگرا
توان  یافت. تأثیر مثبت رشد اعتقادی را می تفاهم و همگرایی دست

رو شدن با شرایط سخت و دشوار مشاهده کرد  به نحوه بارزی در روبه
آوری در  دهنده تأثیر مثبت معنویت بر مؤلفه تاب که این نکته نشان

درمجموع معنویت و رشد اعتقادی دارای  استشناختی  سرمایه روان
پیامدهای مثبتی ازجمله توسعه روابط رفتارهای اجتماعی مناسب، 

 .(21)شناختی و سالمت جسمانی است  بهزیستی روان
توانند با رشد  شناختی زمانی بهتر می های روان از سوی دیگر سرمایه

باشند که سبک اعتقادی و معنوی در بین افراد پیوند بیشتری داشته 
ها نیز  زندگی افراد سبک زندگی مبتنی بر اسالم باشد. پژوهش

باشد،  مذهبی بر زندگی به هر میزان فضای حاکم اند که نشان داده
، درواقع وجود فضای (25)رضایت از زندگی بیشتر خواهد بود

های  شود سرمایه معنوی و مذهبی در یک زندگی منجر به آن می
قبیل امید و خودکارآمدی در راستای تعالی و روانشناسی افراد از 

 بر غایی رشد اعتقادی افراد شود. در سبک زندگی غربی هدف
 زندگی، سبک این در دلیل همین به است استوار دنیوی زندگی
 حالت کمتر شناختی روان های سرمایه های مؤلفه سایر و بینی خوش

 معنوی و نیازهای ارتقاء جهت در و دارند معنایی و روحانی
 ایجاد فضایی اسالمی زندگی سبک درواقع. ندارد کاربردی اعتقادی

 تبع به و کند رشد خانواده افراد معنویت زندگی، آن در که کند می
توسعه  نیز شناختی روان های سرمایه مانند آن بر مؤثر عوامل آن

 (29)یابند
دهنده رابطه مثبت بین  درمجموع نتایج پژوهش حاضر نشان

شناختی و رشد اعتقادی دانشجویان بود. این نتیجه  های روان سرمایه
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تأکیدی بر این مطلب است که پیوند روانشناسی، خصوصاً 
روانشناسی مثبت نگر پیوندی نزدیک و ناگسسته با معنویت و دین 

اه با پیامدهای مثبتی است و رشد اعتقادی و معنوی افراد همر
باشد.  بینی می آوری و خوش همچون خودکارآمدی، امید، تاب

های  عالوه بر این، نتایج این پژوهش بیانگر رابطه مثبت بین سرمایه
رشد اعتقادی با سبک زندگی اسالمی بود. این نتایج  شناختی و روان

تواند بستر  دهد که سبک زندگی مبتنی بر اسالم می نشان می
تری بین  بی فراهم آورد که در چهارچوب آن، ارتباط قویمناس

شناختی با رشد اعتقادی ایجاد شود و یک زمینه  های روان سرمایه
مناسب جهت ارتقاء رشد اعتقادی افراد فراهم آید. با توجه به این 

ریزان خانواده، اهمیت  شود پژوهشگران و برنامه نتایج پیشنهاد می
ی بر اسالم داشته باشند و در جهت بیشتری به سبک زندگی مبتن

های مناسب بیشتری اتخاذ  آموزش سبک زندگی اسالمی گام
شود پژوهشگران تحقیقات بیشتری با  نمایند. همچنین پیشنهاد می

های آماری مختلف در زمینه تأثیر روانشناسی مثبت نگر با  گروه
سبک زندگی اسالمی و رشد اعتقادی افراد انجام دهند تا نتایج 

 اربردی بیشتری به دست آید.ک
 
 یریگ جهینت

ای  مهمی در رابطه بین  سبک زندگی اسالمی عامل واسطه
 شناختی و رشد اعتقادی دانشجویان است. های روان سرمایه

از مسئوالن و دانشجویان نویسندگان  لهیوس نیبدتشکر و قدردانی: 
 اینهای خود زمینه انجام  که با حمایت عالمه طباطبائی دانشگاه

 .دارندپژوهش را ممکن ساختند کمال تشکر و قدردانی را 
رضایت ) 24 و 15، 9، 2، 1کدهای رایج اخالق  اخالقی: هیدییتأ

هماهنگی ) 20و کد  (و محرمانه نگه داشتن اطالعات ها آزمودنی
مطالعه رعایت شده  در این (پژوهش با موازین دینی و فرهنگی

  .است
وجود  تعارض منافعی در این پژوهش بین نویسندگان تعارض منافع:
 .نداشته است

فاطمه شریفی )نویسنده اول(، نگارنده مقدمه/ سهم نویسندگان: 
/ شناس روش%(؛ زینب امین )نویسنده دوم(، 90نگارنده بحث )

 %(.40%(؛ سیاوش شیخعلی زاده، پژوهشگر اصلی )90تحلیل آماری )
 حمایت مالی انجام شده گونه چیهاین پژوهش، بدون  منابع مالی:

 .است
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