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:سالمت اجتماعیباسازگاري شغلیورابطه سبک زندگی اسالمی بررسی 
یک مطالعه همبستگی

The Study of The Relationship Between Islamic Life Style and Job
Satisfaction with Social Health: A Study Correlation

Hossein Jenaabadi*حسین جناآبادي

چکیده
ابطه سبک زندگی اسالمی ربررسیپژوهش حاضر با هدف 

دوره اول دبیران سالمت اجتماعیبالیسازگاري شغو
- توصیفیپژوهشاینن انجام شد. زاهدامتوسطه شهر 

معلمان کلیهشاملاین مطالعهيجامعه. بودهمبستگی
بااز این جامعه کهبوددوره اول متوسطه شهر زاهدان

بیرد230ايتصادفی طبقهگیرينمونهازاستفاده
ک زندگی اسالمی، سبهاينامهپرسشوشدندانتخاب

تکمیل نمودند.را و سالمت اجتماعی شغلیسازگاري
آماريهايروشازاستفادهباهادادهتحلیلوتجزیه
به چندگانهرگرسیونپیرسون وهمبستگیضریب

انجامSPSS-21آماريافزارنرمطریقازروش ورود
سبک زندگی اسالمی، داد که بیننشاننتایج. ندشد

مثبت و همبستگیسالمت اجتماعیلی و سازگاري شغ
تحلیل رگرسیون نشان داد و نیز ،معناداري وجود دارد

،که متغیرهاي سبک زندگی اسالمی و سازگاري شغلی
این این، بنابر.کنندمیبینیپیشسالمت اجتماعی را 

همیت سبک زندگی اسالمی در عملکرد شغلی وانتایج 
.هددمیبهبود وضعیت اجتماعی را نشان 

سازگاري سبک زندگی اسالمی،کلیدي: هايواژه
شغلی، سالمت اجتماعی

Abstract
The purpose of this study was to consider
the relationship between Islamic lifestyle
and job adjustment with social health of
first grade high school teachers in
Zahedan city. This research was
descriptive-correlational. The population
of this study included all teachers from
the first high school of Zahedan city that
of this population 230 teacher were
selected using stratified random sampling
method, and completed Islamic lifestyle,
Job Adjustment and Social Health
Questionnaires. Data were analyzed
using Pearson correlation coefficient and
multiple regression analysis (entry method)
statistical methods via SPSS-21 statistical
software. The results showed that there is a
positive and significant relationship
between Islamic lifestyle, job adjustment,
and social health, and also, regression
analysis showed that Islamic lifestyle and
job adjustment variables predict social
health. Therefore, this results show the
importance of Islamic lifestyle in job
performance and improving social status.

Key words: Islamic lifestyle, job
adaptability, social health
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مقدمه
وهاسیاستازبسیاريپایهوسازمانیمفاهیمچالش برانگیزترینازیکی1سازگاري شغلی

وشرحشغلی شاملاست. سازگاريسازمانکارآییووريبهرهافزایشبرايمدیریتهايمشیخط
دانجاممیجدیدکارينقشبهمثبتنگرشوافرادوظایفخوباجرايبهکهاسترفتارهاییتوصیف

واکنشیا) فعال(کنشحالتدوازیکیدنبالبهشغلیسازگاري). معموال2007ً(کانگ و ینگ، 
هايپاداشیاومحیطیملزوماتتغییراتبادارندسعیافرادفعال،روشدر. شودمیحاصلغیرفعال)(

دارندخودغییرتدرسعیافرادواکنشی،روشدرولیدهند؛کاهشراتطابقعدمکار،محیطدرموجود
درکارآییافزایشوتعارضکاهششغلیسازگاريپیامدهاي). از1393کرمی، بخش ویزدان(موالیی،

روانشناختی و هايناراحتیکاهششغلی،استرسکاهششغلی،رضایتافزایشعملکرد،بهبودکار،
توانمندي،احساسنقش،ابهامنقش،شفافیتکهدهدمینشانیک مطالعههمچنین. استافزایش سالمت

).1395زایی، ناستیدادکان ورحیمی(دارندرابطهشغلیسازگاريباوظایف و سالمت سازمانیشرحباآشنایی
مت جسمی، روانی، معنوي نقش المت در کنار سالبه عنوان یکی از ابعاد س2مت اجتماعیالامروزه س

جسمی و روانی هايفقدان بیماريتنها ی متالسکه دیگر اي گونهبهیافته است. ايگستردهو اهمیت
نیست بلکه چگونگی عملکرد انسان در روابط اجتماعی و چگونگی تفکر وي از اجتماع نیز به عنوان 

، یعیرفی وثانیفیانشرنقی زاده رود (ن جامعه به شمار میالمت فرد در سطح کالمعیارهاي ارزیابی س
هاي اجتماعی، عملکرد اجتماعی، اجتماعی شامل سطوح مهارتمتالس) 2008(مالکومو ). شریینر1392

و به شرایط اقتصادي و است توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوي از جامعه بزرگتر 
مت، هم در درون ال. عوامل مؤثر بر سوابسته استاجتماعی، رفاه، تمامیت شخص در شبکه اجتماعی او

مت کل جامعه و الگذارند. از این رو سر دارند، این عوامل بر هم اثر میشخص و هم در بیرون از افراد قرا
اجتماعی، درآمد -هایی از جمله وراثت، محیط زیست، سبک زندگی، وضیعت اقتصاديافراد نتیجه تعامل

بینیپیشراشناختی توانمندسازي روان، سازگاري شغلیغیره است. پژوهش نشان داده است که سرانه و
میزان سالمت اجتماعی برکه شددادهنشاندیگرايمطالعه). در1395رحیمی دادکان و ناستی زایی، (کندمی

مطالعههمچنین.)1388(سام آرام، میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت لیزینگ ایران خودرو مؤثر است
شغلیسازگاريالگويبینکهدادنشان) 1393نصیري، نوابی، شرینکام و کریمی (علیپور،مهري،جهانشاهی

داري وجود دارد.معنیهمبستگیروانسالمتهايحیطههمهبا) شدهریزيبرنامهگشاییمشکل(
عوامل مختلف شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، تأثیرسازگاري شغلی و سالمت اجتماعی تحت 

حت تأثیر قرار یکی از عوامل که سالمت اجتماعی را ت3، سبک زندگی اسالمیهستنداجتماعی و محیطی 
واقعیت هاآنباشد که یک فرد از طریق یمي اساسی فرد هافرضسبک زندگی، عقاید و است. دهد می

1. occupational adjustment
2. social health
3. islamic life style
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در اصل روش خاص افراد براي پیشروي به سمت اهداف زندگی و غلبه بر ؛ ودهدیمخودش را سازمان 
سبک زندگی براي هر مکتب و مذهبی، ).1393، ترجمه؛ سیدمححمدي، 20060مشکالت است (کوري، 

پیروي از روش زندگی است جهینتدری سالم زندگوو مدعی است، جامعه مطلوب دهدیمبشریت ارائه 
. اسالم یکی از ابزارهاي سازنده سبک زندگی انسان است. بین انسان و پروردگار، دهندیمکه آنان ارائه 

آدمی را به سبک زندگی نوین و و دیگشایمعهد و پیمانی است که پاسداشت آن، درهاي معنوي را 
نژاد، حاجی، مهدوي رجببرساند (تا او را به سعادت در زندگی دنیوي و اخروي سازدیماسالمی رهنمون 

، مدیریت، علوم پزشکی و روانشناسی از یشناسجامعهمانند هاییرشتهدر ).1391نژاد، طالب و رجب
که بخواهد مبناي اسالمی داشته باشد باید ؛ بر اساس این هر رفتاري بحث شده استسبک زندگی 

بدون تواندینمیاز شناخت و عواطف اسالمی را پشتوانه خود قرار دهد. سبک زندگی اسالمییهاحداقل
باشد؛ مانند نماز که اگر اعتقاد به خداوند و معاد را پشتوانه خود نداشته باشد رفتار اسالمی هایتتوجه به ن

).1391، کاویانی(شودیمحسوب نم
اسالمی و کلیت اسالم يهادر مفهوم سبک زندگی اسالمی این است که آموزهينوآورین ترمهم

باعث هرکدامیل یافته است که فقدان تشکسبک زندگی اسالمی از ده شاخص نگاشته شده است. 
شریعتی، (یی است شناساقابلهاشاخصاز این هرکدامشود که سبک زندگی اسالمی ناقص باشد، مرز یم

بیشتر در زمینه ها در زمینه سبک زندگی اسالمی با سالمت اجتماعی محدود است وپژوهش).1392
) 1393(یصادقي، فرحبخش، ذوالفقاري و آبادسلمپژوهش،باشد، به طور مثالدیگر ابعاد سالمت می

ارفعی،صدیقیزاده،حسین؛بین سبک زندگی اسالمی و سالمت روان وجود داردنشان داد که
وروانسالمتبااسالمیزندگی) نشان داد که سبک1395آبادي (نجفنورمحمديیزدخواستی و

ین سبک زندگی ) دریافتند که ب1393(یعیسمکاویانی و نژاد،رسولیرابطه دارد؛ افشانی،يآورتابمیزان
رودپشتی و توکلییعی؛ خسروانیان، شفردوجود دامثبتاسالمی و سالمت اجتماعی و ابعاد آن رابطه 

بر رضایت شغلی تأثیرگذارند؛ » اخالق«و » احکام«بعد ي دو دارنیدنشان دادند که از بین ابعاد ) 1392(
) دریافتند 2007(نشان داد بین اخالق کار و تعهد سازمانی وجود دارد؛ اهتا، تاکیجامی و ایکدا)2000(یوسف

)2005(کینگ و ویلیامسونی کارگران مفید است؛ وکه مداخله اصالح شیوه زندگی براي رضایت شغل
کارمحلجلوه مذهبی درپذیرشبهکارکنان،تمایلوسازمانیکموضعبینتعاملگیري کردند کهنتیجه
) نشان دادند که فرسودگی عاطفی رابطه 1393ارشدي و پیریایی (شغلی دارد.رضایتبرقابل توجهیتأثیر

توانند از عهده ؛ از آنجایی که معلمان دچار فرسودگی عاطفی نمید شغلی داردداري با عملکرمنفی معنی
دهند و در نتیجه کاهش کمیت و تقاضاهاي شغل خود برآیند، انرژي خود را براي انجام دادن کار از دست می

یت واي دریافتند که معن) در مطالعه1395رضوانیان و سمیعی (.کیفیت عملکرد شغلی را به همراه دارد
و کننده موفقیت مسیر شغلی عینی است و نیز صفت شخصیتی وظیفه شناسی، آرزوهاي شغلیبینیپیش
بینی موفقیت مسیر شغلی ذهنی نقش دارد.گرایی در پیشبرون

سالمت اجتماعی) و افزایش سازگاري (شناختی روانتوانمندسازيجهت ارتقاي کارهاییراهیافتن 
که بررسی نقش سبک زندگی اسالمی در این زمینه احساس باشدمیناپذیراجتنابشغلی ضرورتی 
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ي جسته و گریخته در این زمینه، پژوهشی که به طور مستقیم به بررسی و هاپژوهشرغم . علیشودمی
و با وجود اهمیت و شودمیارتباط متغیرها بپردازند، انجام نشده و در این زمینه خالء پژوهشی احساس 

لی و سالمت اجتماعی و فواید آن، تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه انجام شده ضرورت سازگاري شغ
واسالمیزندگیسبککه آیا بودیمسؤالبه دنبال پاسخ به این ، در این پژوهشبنابرایناست؛

زاهدان هستند؟شهرمتوسطهدبیراناجتماعیسالمتمناسبهايبینپیششغلیسازگاري

روش
گیرينمونهروش جامعه، نمونه و

همبستگی از نوع رگرسیون - توصیفیاطالعات آوريجمعمطالعه حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه 
بود.1396- 1395پژوهش شامل کلیه دبیران دوره اول متوسطه شهر زاهدان در سال تحصیلی این يجامعه. بود
و 1اي به نسبت یکسان از نواحی تصادفی طبقهگیريهنمونروش دبیر مرد) به 120دبیر زن و 120(دبیر 240که 

دبیرستان) و از هر 24جمعاًمدرسه پسرانه، 6مدرسه دخترانه و 6آموزش و پرورش شهر زاهدان (از هر ناحیه 3
سابقه خدمت انتخاب شدند.سالکوکران و با معیار حداقل یک گیرينمونهبر اساس فرمول دبیر10مدرسه 

گیريهاندازابزار 
، و شدهساخته1390نامه توسط کاویانی در سال این پرسش.1نامه سبک زندگی اسالمیپرسش

خرده مقیاس اجتماعی 10نامه داراي ماده) است. فرم کوتاه پرسش76ماده) و کوتاه (135داراي دو فرم بلند (
7ماده)، سالمت (8ماده)، خانواده (12ماده)، مالی (11ماده)، اخالقی (6ماده)، باورها (6ماده)، عبادي (12(

ماده) است که هر ماده در یک طیف 5شناسی (ماده) و زمان4دفاعی (- ماده)، امنیتی5ماده)، تفکر و علم (
). روایی همزمان این پرسش 1391اند (کاویانی، مرتب شده4تا خیلی زیاد = 1اي از خیلی کم = رتبه4لیکرت 

)؛ و 1391(کاویانی،71/0و ضریب آلفاي کرونباخ نسخه کوتاه 64/0ي مذهبی نامه با آزمون جهت گیر
گزارش کردند. در پژوهش 78/0) ضریب آلفاي کرونباخ فرم کوتاه 1390کجباف، سجادیان، کاویانی و انوري (

ا بنامهپرسشهمزمان این رواییبدست آمد. ضریب88/0نامهحاضر، ضریب پایایی آلفاي کرونباخ کل پرسش
بدست آمد.64/0گیري مذهبی آزمون جهت

و دارايشدهساخته)2004و شاپیرو (زییتوسط کنامهپرسشاین .2سالمت اجتماعینامه پرسش
)، 7تا 5هاي ی (مادهاجتماعیهمبستگ)، 4تا 1هاي ی (مادهاجتماعییشکوفااسیمقخرده 5و ماده20

ی اجتماعمشارکت) و 15تا 11هاي ی (مادهاجتماعرشیپذ)، 10تا 8هاي انسجام اجتماعی (ماده
5= یادزیلیخازايرتبه5لیکرتفیطدر یکنامه پرسشنیاهايکه ماده. ) است20تا 16هاي (ماده

کرونباخ کلو ضریب پایایی آلفاي )1388حکمتی (وطوسیپور،باباشده اند. مرتب1= کمیلیختا 

1. Islamis life Style Questionnaire
2. Social Health Questionnaire
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بدست آمد.76/0نامهضریب پایایی آلفاي کرونباخ کل پرسشدر پژوهش حاضر، گزارش دادند.78/0پرسشنامه 
ساخته شده، و1386در سال نامه توسط پورکبیریاناین پرسش.1نامه سازگاري شغلیپرسش

)، 11تا 7هاي )، شخصیت شغلی (ماده6تا 1هاي خرده مقیاس رضایتمندي (ماده5ماده و 22داراي 
هاي ) و تطابق فرد و شغل (ماده19تا 16هاي )، واکنشی نبودن (ماده15تا 12هاي بخشی (مادهرضایت

) تنظیم 1تا خیلی کم = 5اي (خیلی زیاد = رتبه5هاي در یک طیف لیکرتاست که ماده)22تا 20
ت به دس89/0ضریب پایایی آلفاي کرونباخ این پرسشنامه )1394(و یارمحمدزاده زادهداداشاند. شده

.بدست آمد68/0نامه کل پرسشدر مطالعه حاضر، ضریب پایایی آلفاي کرونباخاند.آورده

روند اجراي پژوهش
بهشهر زاهدان،8پرورش وانتخاب شده آموزش3و 1نواحی مسئوالنباالزمهماهنگیازپس
ارائهعات کافی دبیران اطالبهپژوهشهدفدرو در موگردید تصادفی انتخاب شده مراجعه مدارس

دنخواهمحرمانهکامالًهاآناز شدهآوريجمعاطالعاتکهشدمی دادهکاملاطمینانهاآنگردید و به
کهشددادهاختیاراینهاآنبه،می گیرندقراراستفادهموردپژوهشهدفراستايدرفقطوبود

انصراف دهند.همکاريادامهازداشتندتمایلکهزمانهرچنینهموباشندداشتهمشارکتپژوهشدرداوطلبانه

هادادهتجزیه و تحلیل 
آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و هايروشاز هادادهدر این مطالعه براي تحلیل 

با استفاده از هادادهضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. همچنین استنباطی مانند
.تحلیل شدندSPSS-21آماريافزاررمن

هایافته
نفر مجرد45و درصد)25/81(متأهلنفر195دبیر زن؛120دبیر مرد و 120در این پژوهش 

تا 11دبیر با سابقه خدمت 97درصد)، 16/29سال (10تا 1دبیر با سابقه خدمت 70درصد)؛ و 75/18(
) بودند.04/30(سال20ه خدمت باالتر از دبیر با سابق73درصد) و 17/42سال (20

و شغلیسازگارياسالمی،زندگیبین متغیرهاي سبکشود،مشاهده می1در جدول که طورهمان
). همچنین نتایج آزمون نرمال بودن p≥001/0همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (اجتماعیسالمت

، سالمت اجتماعی P ،05/1 =z.= 212/0ي شغلی (در مورد متغیرهاي سازگار2اسمیرنوف-کولموگروف
)078/0=P ،31/1=z184/0() و سبک زندگی اسالمی =.P ،42/1 =z( همگی حاکی از توزیع

.استالذکرفوقهاي متغیرهاي نرمال داده

1. Job Adaptability Questionnaire
2. Kolmogorov- Smirnov Test
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1جدول 
میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرها

سالمت اجتماعیغلیسازگاري شانحراف معیارمیانگینمتغیر
67/0*57/0*36/20007/56سبک زندگی اسالمی

77/0*-67/29267/67سازگاري شغلی
-06/6074/17سالمت اجتماعی

>001/0pدر سطح داريمعنی*

همبستگی نیبشیپکه متغیرهاي دهندیمضریب تحمل در تحلیل رگرسیون نشان هايآمارههمچنین 
).2(جدول )، و استفاده از این روش آماري جایز است T= 90/0ند (کمی با یکدیگر دار

2جدول 
سالمت اجتماعیبینیپیشبه روش ورود در رگرسیون چندگانهنتایج تحلیل

BSESBetaنیبشیپمتغیرهاي 
مقدار

t
سطح
p

R

R2
Fنسبت 

هم خطیيهاشاخص
ضریب
تحمل

عامل تورم 
واریانس

56/0>01/21001/0-75/3046/1ثابت
31/0

37/71<
001/0<

--

90/010/1>51/006/037/046/7001/0سازگاري شغلی
90/010/1>29/004/032/055/6001/0اسالمیزندگیسبک

(سازگاري شغلی و سبکنیبشیپ، ترکیب خطی متغیرهاي شودمیمالحظه 2که در جدول طورهمان
). این یافته F ،001/0p= 37/71است (داریمعناسالمی) در تبیین متغیر مالك (سالمت اجتماعی) زندگی
مقدار درصد در تبیین متغیر مالك مشارکت دارند.31یا 31/0روي هم اند که بودهنیبشیپکه دو دهدمینشان 

اسالمیزندگیسبکمتغیر) و t ،001/0p= 46/7(37/0شغلی ) متغیر سازگاريBetaضریب استاندارد (
32/0)55/6 =t ،001/0p سازگاريبین پیشسهم و نقش متغیراست که حاکی از این) بدست آمده است که

)سالمت اجتماعی(در تبیین متغیر مالك اسالمیزندگیسبکپیش بین نقش متغیر از سهم وشغلی
بیشتر است.

بحث
شناسانآسیبکاربردي،شناسانجامعهبرايخوبیشاخصتوانندمیسازگاري شغلی و سالمت اجتماعی

سازگاري ورابطه سبک زندگی اسالمی این پژوهش با هدف بررسی باشند؛توسعهریزانبرنامهواجتماعیمسایل
ن انجام شد. یک یافته حاکی از رابطه مثبت بین زاهدادبیران دوره اول متوسطه شهر سالمت اجتماعیباشغلی

د زمینه ارتقاء توانمیگفت که سازگاري شغلی در محیط کار، توانمیگاري شغلی با سالمت اجتماعی بود. لذا ساز
بینپیشکه سازگاري شغلیقراردادتائیدهم این را نیز مورد سالمت اجتماعی را فراهم نماید. تحلیل رگرسیون
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همخوانی دارد، هر چند که مهم سالمت اجتماعی دبیران است. یافته فوق با مطالعات پیشین
، به طور باشدمیسالمت روان و در جامعه پزشکی ي انجام شده در زمینه ارتباط رضایت شغلی با هاپژوهش

ه شغلی با سالمت روان کارکنان همبستمنديرضایت) نشان داد که 1394(ینیحسشاهمثال، مطالعه موسوي و 
گفت که رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره توانمیاست. در تبیین یافته فوق بر اساس نظریه دیوس

و افرادي که داراي رضایت شغلی در سطح باالیی هستند، به کارشان نگرش مثبتی دارند و شودمیشغلش مربوط 
از سطح سالمت باالتري برخوردار هستند، اما افرادي که از کارشان ناراضی هستند، سطح سالمت پایینی دارند 

و خوب وظایف مورد نیاز افراد و نگرش مثبت به مؤثر). همچنین سازگاري شغلی منجر به اجراي 2002(فلمینگ، 
و با کاهش تعارض و افزایش کارآیی در کار همراه است. در نتیجه افراد سازگار گرددیمسوي نقش کاري جدید 

).2007(کانگ و ینگ، کنندیمکمتري را تجربه در محیط کار خود فشار روانی
وجود رابطه مثبت سالمت اجتماعیپژوهش نشان داد که بین سبک زندگی اسالمی با دیگر افته ی
بینیپیشرا سالمت اجتماعید، توانمی، و تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که سبک زندگی اسالمی دارد
ماعی گفت که پایبندي به سبک زندگی اسالمی، موجب افزایش سطح سالمت اجتتوانمیبنابراین کند؛

که به این)1393() و پژوهش افشانی و همکاران2011(دييهایافتهبا که این یافتهشودمیافراد 
و يآبادسلمهمخوانی دارد. سبک زندگی اسالمی با سالمت اجتماعی همبسته است،که سیدندرنتیجه

در تبیین .ی استسبک زندگی اسالمافراد جامعه حاصل که سالمت روان) نشان دادند 1393(همکاران
بیان کرد که مذهب به عنوان نهادي جامع و همچنین حافظ بهداشت جسمانی و توانمییافته فوق 
مثبت مانند هايهیجانو هااحساس. ابعاد مختلف مذهب و دینداري از طریق تقویت باشدمیروانی افراد 

بهابتالب پیشگیري از در افراد از یک سو موجبینیخوش، شادمانی و امیدواريعشق، محبت، 
منفی در افراد هايهیجانو هااحساسو اضطراب و از سوي دیگر موجب کاهش افسردگیهاياختالل

زندگی اسالمی وسبک یککه افراد داراي رسدمی، لذا به نظر شوندمیهاآنو افزایش سالمت روزانه 
حسین زاده (شوندمیمبتال ی روانهايبیماريو اجراي دستورات دینی باشند، کمتر بههابرنامهپایبند به 

همچنین فطرت خداجوي انسان و زمینه و بافت مذهبی و فرهنگی و قومی در )، 1395و همکاران، 
آیند که یممنابع حمایتی به شمار ازجملههاي عمیق معنویت و باورهاي مذهبی یشهرما و وجود فرهنگ

ي است و توانایی افراد را براي مقابله با شرایط سخت کننده سالمت روان و حفظ آرامش فردینتأم
در برابر مقاومتاي اساسی براي یهپاداري یندتوان دریافت که یمطرفی از دهد.یمزندگی افزایش 

تبیین دیگر این است). 1390حسینی قمی و سلیمی بجستانی، (مشکالت و نامالیمات زندگی بشر است 
تأثیرتماد به اینکه خدا حامی زندگی است، سالمت و بهداشت را تحت باورهاي دینی و مذهبی و اعکه

ي اجتماعی و هاتیحماافرادي که سبک زندگی اسالمی دارند، رسدیمبه نظر عالوهبه. دهدیمقرار 
شرکت . شاید به این خاطر که بیشتر در مراسم و اماکن مذهبیکنندیمخانوادگی بیشتري را کسب 

ي آنان هانگرشکه شودیمباعث هاو همین عاملدر تماس هستندسالم جامعه و با افرادکنندمی
. همچنین این افراد دیآیمبه وجودهاآنمشکالت روانی کمتري براي جهینتدرمثبت و کارآمدتر باشد. 

ند و دانیمی و ارزشمند داشتندوستند خود را فردي مطلوب، مفید، شویموقتی از طرف دیگران حمایت 



)2شماره 96پاییز و زمستان، سال هفتم، 7دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردي، دانشگاه شهید چمران اهواز ( 52

ی و دنیا تغییر یافته است.زندگونسبت به خودشان هاآني هانگرشین به معناي این است که ا
سازگاري بیشتري کهکندیمبا توجه به منابع اسالمی، سبک زندگی اسالمی افراد را تشویق همچنین 

دلیل است که حل تعارض را افزایش دهند. این امر احتماالً به اینزیآمتیموفقي و الگوهاداشته باشند 
عواملی چون اجتماع، خانواده، فضائل اخالقی، سالمت روحی و روانی، باورها و عقاید افراد در برداشت و 

، پشتکار و شانیهاتیقابلو هايتوانمندخاص، طیشراقضاوتی که از خود، مبنی بر توانایی انجام کارها در 
مثبتی در تأثیررفتارها و عقاید مذهبی، همچنین.نقش بسزایی داردهاچالشنیز نحوه مواجهه با موانع و 

توانند میامثال این کارهازیارت وکردن زندگی دارند. رفتارهایی از قبیل توکل به خداوند، عبادت،معنادار
هاي مثبت، موجب آرامش درونی فرد شوند. داشتن معنا و هدف از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش

مندي زندگی، بهرهيزامشکلدر شرایط ق داشتن به منبعی واال، امیدواري به یاري خداوندزندگی، احساس تعلدر
هاهستند که افراد مذهبی با دارا بودن آنییهاروش، همگی ازجمله یرهغاجتماعی و معنوي وهايیتحمااز 
).2007ماهو،زندگی، آسیب کمتري را متحمل شوند (یانگ ويدر مواجهه با حوادث فشارهاتوانندیم

گیريیجهنت
پیروي و پایبندي به سبک زندگی اسالمی و سازش شغلی باکهدادنشانحاضرمطالعهيهایافته

ناسازگاري شغلی و مشکالت میزانازمقابلدرسالمت اجتماعی را فراهم کرد وزمینه افزایشتوانمی
دبیران دوره متوسطه ي مورد استفاده، یعنی، جامعهمربوط به مطالعهاینمحدودیتکم کرد.شناختیروان

شودمیهمچنین پیشنهاد .نموداحتیاطبایدهاجمعیتدیگر بهنتایجتعمیمدرلذا. اول شهر زاهدان است
جنسیتی در مورد این متغیرها پرداخته شود.هايتفاوتدر پژوهش آتی به بررسی

سپاسگزاري
متوسطه شهر زاهدان که در این پژوهش شرکت نمودند و دوره اول دبیرانبدین وسیله از کلیه 

که امکان اجراي پژوهش را فراهم نمودند، کمال تشکر را دارم.هایرستاندبمدیران 
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