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Abstract
Aim: The aim of this study was to determine the relationship between Islamic
life style and total psychological well-being. Method: The research method
was correlational and the statistical population included 1200 undergraduate
students of Shiraz University of Medical Sciences. Among them 305 students
were selected via multistage cluster sampling. N was chosen in accordance with
Krejcie & Morgan’s table (1970). The following questionnaires were completed
by all participants: The Islamic lifestyle questionnaires Kaviani (2009) and
Ryff’s psychological well-being questionnaire Ryff (1995). Multiple
regression analysis was used to analyze the data. Findings: Findings showed
that among different dimensions of Islamic life style (=0.13, p=0.050), only
internal properties and social dimensions could (=-0.22, p=0.004)
significantly predict psychological well-being and although other dimensions
of Islamic life style were not significant predictors of total psychological wellbeing, all except the autonomy dimension, significantly predicted other
psychological well-being dimensions, including self-acceptance, positive
relations with others, environmental dominance, Purposeful life, and personal
growth. Conclusion: Since improvement of Islamic life style is associated with
increased psychological well-being, it is suggested that teaching and promoting
aspects of Islamic life style to the young and providing strategies to internalize
religious beliefs, may result in more life satisfaction and the promotion of wellbeing.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ابعاد سبک زندگی اسالمی با بهزيستی روانشناختی کُل و ابعاد
آن بود .روش :روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل  0211نفر از دانشجويان کارشناسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود که از میان آنها با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای
 913دانشجو بر اساس جدول کرجسی-مورگان ( )0391انتخاب شدند و پرسشنامههای ابعاد سبک
زندگی اسالمی کاويانی ( )0911و پرسشنامه بهزيستی روانشناختی ريف ( )0333را تکمیل کردند .برای
تحلیل دادهها از تحلیل رگرسیون چندگانه بهشیوه همزمان استفاده شد .یافتهها :يافتهها نشان داد از
میان ابعاد سبک زندگی اسالمی ،تنها بُعد ويژگیهای درونی ( ،)P=1/131 ،=1/09و بُعد اجتماعی
( )P=1/110 ،=1/22قادرند بهزيستی روانشناختی کُل را پیشبینی کنند؛ و هرچند ابعاد ديگر آن قادر
به پیشبینی معنیدار بهزيستی روانشناختی کُل نیستند؛ اما میتوانند بهجز بُعد خودمختاری ساير ابعاد

بهزيستی روانشناختی شامل پذيرش خود ،روابط مثبت با ديگران ،تسلط بر محیط ،زندگی
هدفمند ،و رشد فردی را نیز بهطورمعنیداری پیشبینی کنند .نتیجهگیری :از آنجا که بهبود سبک
زندگی اسالمی در بُعد ويژگیهای درونی و بُعد اجتماعی افراد با افزايش بهزيستی روانشناختی آنها
همراه است؛ بنابراين پیشنهاد میشود دستاندرکاران ،با آموزش اين ابعاد از سبک زندگی اسالمی و ارائه
راهکارهايی به جوانها برای درونیکردن اعتقادهای مذهبی ،نه تنها در جهت داشتن زندگی بهتر و
رضايتبخش ،بلکه برای داشتن بهزيستی باالتر به آنها کمک کنند.

کلیدواژهها :بهزيستی روانشناختی ،خودمختاری ،دانشجويان ،سبک زندگی اسالمی
 .0دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران
 .*2نويسنده مسئول ،دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران
Email: yousefi@shirazu.ac.ir
923

زهرا مرحمتی و فريده يوسفی

مقدمه
بهزيستی روانشناختی 0چیست و چگونه میتوان به آن دست يافت؟ پژوهشگران بسیاری ،طی
قرنها تالش کردهاند برای اين سؤال پاسخ درستی بیابند .سازمان بهداشت جهانى)2100( 2
سالمتى را حالتی از بهزيستی میداند که در آن هر فردی توانايیهای خود را شناخته و میتواند
بهنحو موثر و سازنده تالش کند و نقشی را در جامعه ايفا نمايد .بر اساس تعريف اين سازمان،
سالمتی حالتی از بهزيستی کامل جسمی ،روانی و اجتماعی است.
در تعريف بهزيستی روانشناختی دو رويکرد لذتگرا 9و سعادتگرا (فضیلتگرا) 0وجود دارد
(ريف و سینگر .)2111 ،در رويکرد اول ،اعتقاد بر اين است که لذتجويی و پرهیز از درد،
باالترين خیر و نیکی 3است و بیشترين رضايت و شادمانی را برای فرد به ارمغان میآورد .اين
رويکرد ،به بهزيستی ذهنی 3يعنی عدم هیجانهای منفی ،تجربه هیجانهای مثبت و رضايت از
زندگی توجه دارد (کیم-پرايتو ،داينر ،تامیر ،سکولون و دايتر .)2113 ،در واقع ،در اين رويکرد،
بهزيستی ذهنی همان وجه ذهنی کیفیت زندگی يا رضايت کلی از زندگی است (عبدالهپور،
شکری ،تقیلو ،طوالبی و فوالدوند .)0930 ،در رويکرد دوم ،بهزيستی بر اساس داشتن عملکرد و
اثربخشی بهینه در زندگی شخصی و اجتماعی تعريف میشود (دسی و ريان )2111a ،و شامل
خود تعیینی ،رسیدن به اهداف ،داشتن معنا در زندگی ،شکوفايی نقاط قوت شخصی ،و تحقق
خود است .بهعبارت ديگر ،اين ديدگاه به بهزيستی روانشناختی توجه دارد و آن را شامل رشد
شخصی و تحقق ظرفیتهای وجودی و داشتن عملکرد مثبت روانشناختی میداند (ريان و هوتا،
.)2113
9
يکی از افراد اثرگذار در حیطه بهزيستی روانشناختی ،کارول ريف  0313است که الگوى
بهزيستى روانشناختى يا بهداشت روانى مثبت را ارائه کرد که بهطورگسترده در جهان مورد
توجه قرار گرفت (چینگ و چن)2113 ،؛ و از مهمترين الگوهای حوزه بهزيستی روانشناختی
بهشمار میرود .در الگوی مذکور ،بهزيستی بهمعنای فرايند رشد همهجانبه است که در طول عمر
فرد گسترده است و در تحقق استعدادها و توانايیهای فرد متجلی میشود .بهعبارت ديگر ،ريف
 0313با پذيرش رويکرد دوم که رويکردی سعادتگرا است ،و با درنظر گرفتن مفاهیم مهمی
1. psychological well.being
)2. world health organization (WHO
3. hedonic
4. eudaimonic
5. goodness
6. subjective well.being
7. Carol Ryff
991

فصلنامه روانشناسی کاربردی /سال /01شماره  /)93(9پايیز 0933

رابطه ابعاد سبک زندگی اسالمی با بهزيستی روانشناختی ...

چون رشد شخصی و درگیرشدن در چالشهای وجودی زندگی ،بهزيستی روانشناختی را
متشکل از مولفههايی میداند؛ که شامل پذيرش خود ،روابط مثبت با ديگران ،احساس خود
تعیینی (استقالل) ،توانايی مديريت موثر زندگی خود و دنیای پیرامون (چیرگی بر محیط)،
احساس رشد و بالندگی شخصی ،و باور به سودمندی ،معناداری و هدفمندی زندگی است (ريف
و سینگر.)2111 ،
پژوهشهای متعددی به بررسی عوامل موثر بر بهزيستی روانشناختی پرداختهاند .در اين
راستا ،میتوان به پژوهش ظريفگلباريزدی ،آقامحمديان شعرباف ،موسویفر و معینیزاده
( ،)0930که تأثیر آموزش مقابله با استرس را ،پژوهش ملکی ،محمدزاده و قوامی ( )0930که
تأثیر آموزش هوش هیجانی را ،و پژوهش قاسمی ،کجباف و ربیعی ( )0931که تأثیر گروه درمانی
مبتنی بر کیفیت زندگی را ،در افزايش بهزيستی نشان دادند؛ اشاره کرد.
از سوی ديگر بهنظر میرسد سبک زندگی ،0نیز میتواند بر بهزيستی مؤثر باشد .سبک زندگی
متأثر از فرهنگ ،نژاد ،مذهب ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و باورها است؛ و روشی است که افراد
در طول زندگی انتخاب میکنند .درواقع ،سبک زندگی به روش زندگی مردم با بازتابی کامل از
ارزشهای اجتماعی ،طرز برخورد و فعالیتها اشاره دارد (استاجی ،اکبرزاده ،تدينفر ،رهنما،
زردشت و نجار .)0913 ،تاثیر سبک زندگی بر متغیرهای مختلف بررسی ،از جمله اينکه
مشخص شده است که کاهش وزن در افراد چاق ،با احساس خوب بودن (بهزيستی) و کیفیت
زندگی آنها رابطه دارد (رايت ،بولی ،باکستر ،گیلکريست ،نیالنی و همکاران .)2109 ،در پژوهش
لی ،الک ،وو و هو ( )2101نیز که در گروهی از دانشآموزان هنگکنگ انجام شد ،اين نتیجه
بهدست آمد که افراد دارای نمرههای باال در سبک زندگی سالم ،از نمرههای باالتری در بهزيستی
روانشناختی برخوردارند.
مروری بر پژوهشها نشان میدهد که سبک زندگی نوين و رايج کنونی بیشتر بر حیطه
مادی و جسمی تأکید دارد (کاويانی .)0930 ،جهت يافتن سبک زندگی بهتر ،با توجه به نتايج
پژوهشهای فراوانی که نشان دادهاند دين میتواند سبب بهزيستی انسان شود (بهعنوان مثال،
لئونداری و گیاکاماس2113 ،؛ اسمعیل و ديسموخ  ،)2102 ،بهنظر میرسد داشتن سبک زندگی
اسالمی بهاين دلیل که با تمام زندگی فرد و ابعاد مختلف آن مرتبط است (کاويانی 0931 ،و
 ،)0930میتواند انسان را به زندگی بهتر رهنمون شود .بههمین دلیل ،سبک زندگی اسالمی با
توجه به اينکه بیانگر شیوه ای از زندگی در بافت فرهنگی و مذهبی کشورمان است میتواند
بهصورت تجربی در پژوهشها مورد توجه قرار گیرد.
1. life style
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کاويانی ( )0931معتقد است در جامعهشناسی ،مديريت ،علوم پزشکی و روانشناسی بالینی
نیز بحث از سبک زندگی مطرح است اما اين قلمروها فقط به رفتار ويژهای میپردازند و با
شناختها و عواطف ارتباط مستقیم برقرار نمیکنند و تنها سبک زندگی اسالمی است که به
تمام ابعاد وجودی انسان توجه دارد .دانشمندان اسالمی و از آن میان مکارمشیرازی ()0913
همگی به بیان ابعادی از سبک زندگی اسالمی بر اساس قرآن و احاديث معتبر اقدام کردهاند.
دانشمندان خارج از ايران نیز معتقدند که مذهب ،معنويت و بهزيستی رابطه تنگاتنگی دارند .در
اين راستا ،اسمعیل و ديسموخ ( )2102نشان دادند که رابطه منفی و قويی بین مذهبی بودن و
احساس تنهايی و اضطراب ،و نیز رابطه مثبت و قويی بین مذهبی بودن و رضايت از زندگی وجود
دارد .هامبلین و گراس ( )2109در پژوهش خود بهاين نتیجه رسیدند که کسانی که در
اجتماعهای مذهبی مانند کلیسا حضور کمتری داشتند ،تعارض هويت بیشتری را تجربه کردند
و حمايت اجتماعی کمتری نیز در مورد آنها گزارش شده بود .در نهايت يافتههای پژوهش نشان
داد که شرکت در اجتماعهای مذهبی ،بر بهزيستی افراد تأثیر مثبت دارد.
مداحی ،صمدزاده و کیخایفرزانه ( )0931در پژوهش خود نشان دادند جهتگیری مذهبی هم
از نوع درونی و هم از نوع بیرونی آن قابلیت پیشبینی بهزيستی روانشناختی را دارند و هرچه
میزان جهتگیری مذهبی جوانان درونیتر باشد ،بهزيستی روانشناختی آنها بیشتر ،و درمقابل
هرچه میزان جهتگیری مذهبی جوانان بیرونیتر باشد ،بهزيستی روانشناختی آنها کمتر
خواهد بود .شريفی ( )0931با بررسی رابطه نگرش مذهبی با خودتنظیمی خودمختارانه
دانشآموزان دريافت که هر چه میزان درونیسازی عقايد مذهبی بیشتر باشد ،پذيرش آن و انجام
اعمال مذهبی بهصورت خودمختار و از روی اراده بیشتر خواهد بود .دلبستگی به خدا نیز،
بهعنوان يکی ديگر از نشانههای دينداری در نوجوانان با حرمت خود همبسته است (سیم و يو،
 .)2100بهطورکلی پژوهشها نشان داده است که دين تاثیری مثبت بر سالمتی دارد و
جهتگیری دينی باعث ارتقای بهزيستی و رضايت از زندگی میشود (اسمعیل و ديسموخ،
.)2102
در کشور ما برای اولین بار کاويانی ( )0911سبک زندگی اسالمی را بررسی و ابزاری برای
سنجش آن تهیه کرد .سپس طی پژوهشی ،کجباف ،سجاديان ،کاويانی و انوری ( )0931نشان
دادند رابطه بین سبک زندگی اسالمی و شادکامی و رضايت از زندگی دانشجويان معنادار و مثبت
است .آقابابايی ،فراهانی و تبیک ( )0930نیز نشان دادند افرادی که رابطه خوبی با خدا دارند
شادترند ،از زندگیشان راضیترند ،احساس تسلط بر محیط ،رشد شخصی بیشتر و رابطه
مثبتتری با ديگران ،زندگی هدفمندتر و خودپذيری باالتری دارند .سلمآبادی ،فرحبخش،
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ذوالفقاری و صادقی ( ) 0930نیز ارتباط سبک زندگی اسالمی با سالمت روان را بررسی کردند و
به اين نتیجه رسیدند که رابطه بین سبک زندگی اسالمی و سالمت روان ،مثبت است.
بر اساس پژوهش میری ،رزاقی و حیدری ( )0932میتوان گفت گرايش به مطالعه سبک
زندگی ،بهويژه سبک زندگی اسالمی که از جهت ماهیت ،جنبههای گوناگونی از زندگی را پوشش
میدهد ،بهتدريج در سالهای اخیر افزايش يافته است .از آنجا که شیوه زندگی ،از جمله عواملی
است که میتواند بر بهزيستی افراد مؤثر باشد و انجام پژوهشهايی از اين دست ضروری بهنظر
میرسد؛ از اينرو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ابعاد سبک زندگی اسالمی و بهزيستی
روانشناختی انجام شد تا به سوالهای زير پاسخ دهد.
 .0آيا ابعاد سبک زندگی اسالمی با بهزيستی روانشناختی رابطه دارد؟
 .2آيا ابعاد سبک زندگی اسالمی قادر است بهزيستی روانشناختی را پیشبینی نمايد؟
روش پژوهش
اين پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن  0211دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز در سال تحصیلی 0939ـ  0932بود .حداقل حجم نمونه مطابق با جدول کرجسی
و مورگان ( )0391برابر  230برآورد شد .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند
مرحلهای ،ابتدا  3دانشکده دارای دوره کارشناسی شامل دانشکده بهداشت ،تغذيه و علوم غذايی،
پرستاری و مامايی ،علوم توانبخشی ،پیراپزشکی ،و مديريت و اطالعرسانی ،و از هر دانشکدهها 2
کالس بهصورت تصادفی انتخاب شد .معیارهای ورود به پژوهش ،دانشجو بودن در دوره
کارشناسی دانشکدههای منتخب و عدم آشنايی قبلی آنها با ابزارهای پژوهش حاضر ،و معیار
حذف نیز دانشجو بودن در يکی از رشتههای پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی ،بیماری
جسمانی و روانشناختی بارز ،مصرف داروهای روانپزشکی و عدم تمايل به شرکت در پژوهش بود.
بعد از جمعآوری دادهها و حذف پرسشنامههايی که بهصورت ناقص تکمیل شده بودند تعداد
 913پرسشنامه شامل پرسشنامههای  019دختر و 031پسر تحلیل شد
ابزارهای پژوهش
 .1پرسشنامه سبک زندگی اسالمی .1اين پرسشنامه ای توسط کاويانی ( )0911ساخته شد و
 93گويه و  3بُعد دارد« .روشنفکریمنفی» با  3گويه شماره  0تا « ،3ويژگیهایدرونی» با 00
گويه شماره  01تا « ،21عبادی» با  01گويه شماره  20تا « ،91دنیاخواهی» با  3گويه شماره
 90تا « ،93اجتماعی» با  3گويه شماره  01تا « ،01گنهکاری» با  3گويه شماره  03تا ،30
1. Islamic life style
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«نوعدوستی» با  3گويه شماره  33تا « ،39لذتخواهی» با  3گويه شماره  30تا  33و
«کمهمتی» با  3گويه شماره  91تا  93و هر گويه در مقیاس چهار درجهای لیکرت از خیلیکم
= 0تا خیلیزياد = 0سنجیده میشود .کاويانی ( ،)0930میزان روايی همزمانِ اين پرسشنامه را با
آزمون جهتگیری مذهبی با محاسبه ضريب همبستگی نمره کل دو آزمون  1/30و ضريب آلفای
کرونباخ نسخه کوتاه آن را  1/90بهدست آورد .کجباف و همکاران ( )0931نیز ضريب آلفای
کرونباخ نسخه کوتاه آن را  1/91گزارش کردند .در پژوهش حاضر برای تعیین روايی ،همبستگی
زيرمقیاسها با نمره کل مقیاس محاسبه شد که در دامنهای از  1/39تا  1/99قرار داشت و نیز
ضريب آلفایکرونباخ آن  1/91بهدست آمد.
 .2مقیاس بهزیستى روانشناختى .1اين مقیاس  01گويهای توسط ريف ( )0333ساخته شد
و  3عامل يا بُعد و هر يک از ابعاد  9گويه دارد .گويههای  1 ،2و  01پذيرش خود( 2داشتن
نگرش مثبت به خود) ،گويههای  ،00 ،9و  09رابطه مثبت با ديگران( 9برقراری روابط گرم و
صمیمی با ديگران و توانايی همدلی) ،گويههای  ،02 ،3و  01خودمختارى( 0احساس استقالل و
توانايی ايستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی) ،گويههای  00 ،3و  03زندگى هدفمند3
(داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن) ،گويههای  ،03 ،9و  09رشد شخصى( 3احساس
رشد مستمر) و گويههای  ،0 ،0و  3تسلط بر محیط( 9توانايی فرد در مديريت محیط) را می-
سنجد (ريف و سینگر .)2113 ،در اين مقیاس پاسخ به هر گويه روى طیف شش درجهاى لیکرت
از کــامالً مخــالفم = ،0تــا حدودی مخالفم = ،2مخالفم = ،9مـوافقم = ،0تا حدودی موافقم =3
و کامالً موافقم = 3قراردارد .عسکری ،احتشامزاده و پیرزمان ( )0913پايايی مطلوبی برای کل
مقیاس با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف بهترتیب برابر با  1/90و  ،1/92و روايی
همزمان آن را با نمره سالمتی در پرسشنامه سالمت عمومى محاسبه و نشان دادند که رابطه
مثبت و معناداری بین اين دو پرسشنامه وجود دارد .در پژوهش حاضر برای تعیین روايی،
همبستگی نمرههای خردهمقیاسها با نمره کل مقیاس محاسبه شد که در دامنه آن از  1/93تا
 1/12قرار داشت و نیز ضريب آلفایکرونباخ آن برای ابعاد در دامنه  1/90تا  1/93و ضريب 1/92
برای نمره کل مقیاس بهدست آمد.
)1. scales of psychological well being (SPWB
2. self-acceptance
3. positive relations with others
4. autonomy
5. purpose in life
6. personal growth
7. environmental mastery
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شیوه اجرا .پس از اخذ مجوز از دانشگاه و هماهنگی با اساتید کالسهای منتخب ،برای ارتباط
اولیه ،ايجاد حس اعتماد و اطمینان نسبت به محرمانه بودن اطالعات ،به آزمودنیها گفته شد
ذکر نام ،مشخصات فردی يا خانوادگی و جز آن الزم نیست .پس از توضیح اهداف پژوهش از
دانشجويان خواسته شد؛ درصورت تمايل پرسشنامههای پژوهش را پر کنند .سپس پرسشنامهها
با ترتیبی تصادفی در کالسها در اختیار آنها قرار گرفت و آزمودنیها حداکثر ظرف  91دقیقه
به پرسشنامهها پاسخ دادند .مطابق با نظر تاباچنیک و فیدل ( )2109جهت ارزيابی روابط بین
متغیرها و بررسی امکان پیشبینی متغیر مالک از طريق متغیرهای پیشبین ،برای تحلیل دادهها
از روش تحلیل رگرسیون بهشیوه همزمان استفاده و قبل از آن ،مفروضههای آن محاسبه شد.
یافتهها
 93درصد آزمودنیها پسر و  33درصد دختر بودند .میانگین و انحراف معیار سن پسران بهترتیب
برابر  21/91و  1/323میانگین و انحراف معیار سن دختران بهترتیب برابر  21/39و  1/991بود.

ابعاد سبک
زندگی
اسالمی

مؤلفههای
بهزيستی
روانشناختی

جدول  .1میانگین و انحراف معیار و مفروضه توزیع طبیعی نمرههای متغیرها
میانگین انحراف معیار کشیدگی چولگی دوربین واتسون
0/109
1/300
-1/191
0/39
00/19
روشنفکری منفی
0/911
1/332
-1/011
3/09
93/00
ويژگیهای درونی
0/399
1/309
-1/991
0/30
20/19
عبادی
9/903
1/233
-1/300
9/90
03/92
دنیاخواهی
9/931
1/231
1/333
0/33
29/39
اجتماعی
9/320
1/233
-1/901
2/39
09/02
گنهکاری
9/233
1/919
-1/139
9/03
22/30
نوعدوستی
2/119
1/011
-1/309
9/20
09/03
لذتخواهی
0/331
1/319
-1/393
2/90
09/91
کم همتی
0/930
1/391
-1/092
2/33
02/23
پذيرش خود
2/010
1/093
-1/309
2/13
02/29
روابط مثبت با ديگران
2/323
1/933
-1/993
2/90
02/11
خود مختاری
0/190
1/390
-1/303
2/99
09/20
تسلط بر محیط
9/129
1/991
-1/029
2/39
09/09
زندگی هدفمند
2/211
1/033
-1/309
2/93
09/90
رشد فردی
9/131
1/920
1/931
01/32
93/31
بهزيستی کل

جدول  0شاخصهای کشیدگی و چولگی توزيع طبیعی دادهها را برای تمام متغیرها نشان می-
دهد با توجه بهاينکه برای مفروضه عدم همخطی چندگانه ،مقادير شاخصهای تحمل 0در
1. tolerance
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دامنهای از  1/01تا  1/99يعنی باالتر از  1/01و مقادير عامل تورم واريانس 0در دامنهای از 0/93
تا  2/31يعنی کوچکتر از  01بهدست آمد؛ بنابراين میتوان گفت پديده همخطی بودن در بین
دادههای پژوهش حاضر رخ نداده است .با تأيید مفروضههای رگرسیون از تحلیل رگرسیون
چندگانه بهشیوه همزمان استفاده شد.

روشنفکری
منفی

ويژگی
درونی

عبادی

دنیاخواهی

0
*-1/09
**1/00
-1/12
**1/01
*1/29
*-1/03
-1/13
*-1/03
*-1/03
*-1/00
-1/19
*-1/09

اجتماعی

1/93
*-1/23
**1/39
**-1/23
**1/91
**-1/99
**-1/93
**1/99
**1/29
*1/21
1/10
**1/99
*1/01
*1/23

0
*-1/20
**1/32
*-1/00
**1/92
*-1/01
**-1/91
*1/00
*1/00
*1/09
1/10
*1/09
1/11
1/19

0
*-1/29
**1/01
**-1/23
**-1/93
**1/90
**1/23
**1/99
-1/11
*1/90
*1/03
*1/22

گنهکاری

ويژگی درونی
عبادی
دنیاخواهی
اجتماعی
گنهکاری
نوعدوستی
لذتخواهی
کم همتی
بهزيستی کل
پذيرش خود
روابط با ديگران
خودمختاری
تسلط بر محیط
هدفمندی
رشد فردی

**-1/03
**-1/93
**1/93
**-1/99
**1/20
*-1/00
**1/09
**1/93
*-1/09
-1/13
*-1/09
1/11
*-1/01
*-1/00
*-1/03

0

**

نوعدوستی

جدول  .2ماتریس همبستگی ابعاد سبک زندگی اسالمی با بهزیستی روانشناختی
متغیرها

0
0 -1/13
**1/19 1/01
*-1/13 1/23
*1/01* -1/23
*1/09* -1/20
*1/00* -1/01
1/19 -1/19
*1/19 -1/29
*1/19 -1/03
*1/01 -1/00
*
P< 1/13 **P<1/10

ادامه جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه

لذتخواهی

کم همتی

بهزيستی کل

پذيرش خود

روابط با
ديگران

0
0
**1/91
*1/00 1/01
**1/02** 1/30
**1/22* 1/23
**1/93** 1/91

خودمختاری

0
**1/90
**1/33
**1/02
**1/93
**1/33
**1/31

تسلط بر
محیط

کم همتی
بهزيستی کل
پذيرش خود
روابط با ديگران
خودمختاری
تسلط بر محیط
هدفمندی
رشد فردی

**1/09
*-1/23
*-1/21
*-1/01
1
*-1/29
*-1/03
*-1/03

0
*-1/23
*-1/23
*-1/20
-1/12
**-1/23
-1/10
*-1/09

هدفمندی

متغیرها

0
0
*1/22
0
*1/91** 1/09
**
1/93
*1/91** 1/02
*
P< 1/13 **P<1/10

)1. variance inflation factor (VIF
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در جدول  2همبستگی بین بهزيستی روانشناختی و مولفههای آن با ابعاد سبک زندگی اسالمی
شامل بُعد روشن فکریِ منفی ( ،)P=1/112ويژگی درونی ( ،)P=1/1110سبک عبادی
( ،)P=1/100سبک دنیاخواهی ( ،)P=1/110سبک اجتماعی ( ،)P=1/1110سبک گنهکاری
( ،)P=1/1110سبک نوعدوستی ( ،)P=1/112سبک لذتخواهی ( )P=1/1110و سبک
کمهمتی ( )P=1/1110معنیدار است.
جدول  .0نتایج رگرسیون بهزیستی روانشناختی بر ابعاد سبک زندگی اسالمی
R2
R
F
t
متغیرهای پیشبین

**
1/03
1/09
9/91
1/33
1/13
روشنفکری منفی
0/39
*1/09
ويژگیهای درونی
0/23
-1/11
عبادی
0/09
-1/19
دنیا خواهی
2/32
**1/22
اجتماعی
0/19
-1/00
گنهکاری
1/93
1/10
نوعدوستی
1/32
-1/13
لذتخواهی
0/93
-1/11
کم همتی
*
**
P< 1/13 P<1/10

جدول  9نشان میدهد فقط بُعد ويژگیهای درونی ( )P=1/131و اجتماعی ( )P=1/110است که
میتوانند بهطور مثبت و معنیدار ،نمره کل بهزيستی روانشناختی را پیشبینی کنند .افزون بر
اين 03 ،درصد از واريانس نمره کل بهزيستی روانشناختی دانشجويان توسط ابعاد سبک زندگی
اسالمی تبیین میشود.
جدول  .9نتایج رگرسیون مؤلفههای بهزیستی روانشناختی بر ابعاد سبک زندگی اسالمی
رشد
روابط مثبت خودمختاری تسلط بر هدفمندی
پذيرش
متغیرهای
فردی
محیط
با ديگران
خود
پیشبین






-1/10
-1/11
1/01
1/11
1/13
*1/03
روشنفکری منفی
*
**
1/00
1/01
1/21
1/13
-1/12
1/13
ويژگیهای درونی
*1/09
-1/02
1/10
1/10
-1/10
-1/10
عبادی
-1/00
1/19
1/12
**-1/21
-1/11
1/13
دنیاخواهی
1/00
1/03
*1/03
-1/19
**1/91
*1/01
اجتماعی
*
-1/10
-1/19
-1/03
1/10
-1/13
*-1/09
گنهکاری
1/02
1/10
1/11
1/10
1/10
1/11
نوعدوستی
-1/19
-1/09
1/10
1/13
-1/10
-1/13
لذتخواهی
-1/13
*-1/00
*-1/03
-1/10
-1/19
*-1/00
کمهمتی
1/99
1/23
1/09
1/03
1/99
1/93
R
1/09
1/11
1/03
1/10
1/09
1/03
R2
*
P< 1/13**P<1/10
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بر اساس نتايج جدول  ،0بُعد روشنفکری منفی ( )P=1/120و بُعد اجتماعی ( )P=1/120بهطور
مثبت و معنیدار ،و بُعد گنهکاری ( )P=1/109و بُعد کم همتی ( )P=1/121بهطور منفی و
معنیداری میتوانند مؤلفه پذيرش خود را پیشبینی کنند .بُعد روابط مثبت با ديگران تنها از
روی بُعد اجتماعی سبک زندگی اسالمی بهنحو مثبت و معنیدار ( )P=1/1110قابل پیشبینی
است .خودمختاری نیز تنها از طريق بُعد دنیاخواهی بهصورت منفی و معنیدار ()P=1/1110
پیشبینی شده است .عالوه بر اين ،مولفه تسلط بر خودِ بهزيستی روانشناختی را دو بُعد ويژگی
درونی ( ،)P=1/110و بُعد اجتماعی ( )P=1/191بهصورت مثبت و معنیدار ،و بُعد گنهکاری
( )P=1/101و بُعد کم همتی ( )P=1/101بهصورت منفی و معنیدار پیشبینی میکنند .مولفه
ديگر بهزيستی روانشناختی يعنی مولفه زندگی هدفمند تنها از طريق بُعد کم همتی بهصورت
منفی و معنادار ( )P=1/191قابل پیشبینی است .مولفه رشد فردی نیز تنها از طريق دو بُعد
ويژگی درونی ( )P=1/100و بُعد عبادی ( )P=1/101بهنحو مثبت و معنیدار قابل پیشبینی
است .افزون بر اين 03 ،درصد واريانس پذيرش خود 09 ،درصد از واريانس روابط مثبت با
ديگران 03 ،درصد از واريانس تسلط بر محیط 1 ،درصد از واريانس زندگی هدفمند ،و 09
درصد از واريانس رشد فردی توسط ابعاد سبک زندگی اسالمی قابل تبیین است.
بحث و نتیجهگیری
يافتههای پژوهش حاضر نشان داد رابطه ابعاد سبک زندگی اسالمی با مؤلفههای بهزيستی
روانشناختی دانشجويان معنیدار است .بهاين ترتیب که دانشجويان هرچه بیشتر به ابعاد
ويژگیهای درونی ،عبادی ،اجتماعی و نوعدوستی سبک زندگی اسالمی پایبند باشند و عمل
کنند ،بهزيستی روانشناختی آنها نیز بیشتر میشود و هر چه روشنفکری منفی ،دنیاخواهی،
گنهکاری ،لذتطلبی و کم همتی بیشتری داشته باشند بههمان اندازه بهزيستی روانشناختی
آنها کمتر میشود .بهعبارت ديگر ،همانطور که کاويانی ( )0931خاطر نشان میسازد میتوان
گفت؛ افراد دارای روشنفکری منفی بیش از آن که تعبّد دينی داشته باشد ،به باورهای نادرست
اجتماعی-فرهنگی دل دادهاند؛ احتماالً اعتقاد چندانی به حکومت دينی ندارند ،و در معاشرتهای
روزانه و در ارتباط با جنس مخالف تابع مقررات ويژه دينی نیستند و نسبت به رواج زشتیها در
جامعه اسالمی بیتفاوتند .يافتههای اين پژوهش نیز نشان داد ،چنین افرادی از بهزيستی
روانشناختی کمتری برخوردارند .همچنین ،افرادی هم که خود را فردی گناهکار بدانند و
لذتطلب و دنیاخواه باشند نیز بهزيستی روانشناختی کمتری خواهند داشت .کاويانی ()0931
عنوان میکند؛ افراد لذت طلب و دنیاخواه ،در انجام تکالیف واجب ،سود و زيان دنیوی آن را
محاسبه میکنند ،دغدغههای دنیايی تمام افکار آنها را بهخود مشغول میکند ،برایشان
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همرنگی با جماعت آنقدر مهم است که در تصمیمهای کامال غلط هم گاهی همرنگ آنها
میشوند .چنین افرادی با داشتن چنین ويژگیهايی بهزيستی روانشناختی پايینی خواهند
داشت .عالوه بر اين ،کاويانی ( ،)0931افراد دارای نمرههای باال در بُعد کمهمتی را افرادی تنبل،
کماراده و کمانگیزه تعريف میکند که از عبادت خدا ،احساس کسالت میکنند ،فعالیت بدنی
ندارند ،و نسبت به اصالح خود از بدیها کمهمت هستند .درواقع ،اين افراد دستورها و احکام
دين را میدانند؛ اما بهواسطه مسامحهگری و تنبلی به وظايف دينی خود عمل نمیکنند .يافته-
های اين پژوهش نیز نشان داد ،اين افراد نیز از سالمتی و بهزيستی روانشناختی کمتری
برخوردارند.
اين يافته با يافته پژوهشهای مداحی و همکاران ( )0931و واحدی ،فتحآبادی ،و اکبری
( )0913که به تأثیر مثبت معنويت و عقايد مذهبی در بهزيستی و سالمتی اشاره کردهاند همسو
است .در تبیین اين يافتهها میتوان گفت که اساس سبک زندگی اسالمی بر دين اسالم قرار دارد
که ضمن توجه يکسان به دنیا و آخرت ،و عدم غفلت از ابعاد مادی و معنوی ،تمام مولفههای
شناختی ،عاطفی و رفتاری فرد را نیز به بهترين شکل درنظر گرفته است (کاويانی .)0931 ،به
همین دلیل میتوان انتظار داشت که چنین سبکی از زندگی بتواند با سالمتی و بهزيستی
روانشناختی رابطه داشته باشد .عالوه براين ،زندگی بر مبنای الگوی اسالمی به معنای زندگی بر
اساس آموزههای دين اسالم است که در آن ياد خدا آرامشبخش دلها است (رعد .)21 ،اين
قبیل آموزهها باعث کاهش نگرانی ،اضطراب ،افسردگی و نگرشهای ناکارامد میشود (طغیانی،
کجباف و بهرامپور ،)0932 ،و سالمت و بهزيستی روانشناختی افراد را فراهم میآورد.
از ديگر يافتههای پژوهش حاضر اين بود که بُعد اجتماعی سبک زندگی اسالمی توانست بهطور
مثبت و معنیداری مؤلفه پذيرش خود را در متغیر بهزيستی روانشناختی پیشبینی کند .اين
يافته با نتايج پژوهشهای ملکی و همکاران ( ،)0930قاسمی و همکاران ( ،)0931سیم و يو
( )2100که دلبستگی به خدا را بهعنوان يکی از نشانههای دينداری و مذهبی بودن تلقی کرده و
آن را با حرمت خود همبسته دانستهاند ،هم جهت است .يافته ديگر در پژوهش حاضر نشان داد
که بُعد ويژگی درونی و بُعد اجتماعی سبک زندگی اسالمی توانستند بهزيستی کل دانشجويان را
بهنحو مثبت و معنیدار پیشبینی کنند ،اما سهم بُعد اجتماعی در تبیین واريانس بهزيستی کل
بیشتر از بُعد ويژگی درونی بود .اين يافتهها همسو با يافتههای هامبلین و گراس ( )2109است
که در پژوهشهای خود نشان دادند رابطه میان نگرش مذهبی افراد با سازگاری فردی و
اجتماعی آنها مثبت و معناداری است .با توجه به اينکه بُعد اجتماعی سبک زندگی اسالمی
اشاره به وظايفی دارد که فرد در رابطه با ديگران ،فراتر از خود و خانوادهاش ،انجام میدهد
(کاويانی ،)0931 ،بهدست آوردن چنین يافتهای دور از انتظار نیست.
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همچنین نتايج پژوهش حاضر نشان داد که افزايش ابعاد عبادی ،اجتماعی و ويژگیهای درونی
سبک زندگی اسالمی با افزايش مؤلفههای رشد فردی و تسلط بر محیط؛ و کاهش بُعد کمهمتی
آن با افزايش زندگی هدفمند همراه است .اين يافتهها با نتايج پژوهشهای کاويانی ( ،)0931لی
و همکاران ( ،)2101آقابابايی و همکاران ( ،)0930ملکی و همکاران ( ،)0930رايت و همکاران
( )2109و هامبلین و گراس ( )2109همسو است .در تبیین اين يافتهها میتوان اشاره کرد که
سبک زندگی بهطور کلی با جنبههای مختلف روانی ،اجتماعی و رفتاری زندگی افراد ارتباط دارد
و بر آنها تاثیرگذار است .سبک زندگی اسالمی نیز از اين قاعده مستثنی نیست ،ضمن آنکه
اساس اين نوع سبک زندگی مبتنی بر دين اسالم است که توصیههای ويژهای برای پیروان خود
دارد .از اينرو ،آموزههای اسالم از جامعیت کامل برخوردار است و تمام ابعاد زندگی را
دربرمیگیرد.
يافته ديگر پژوهش نشان داد ابعاد سبک زندگی اسالمی نمیتوانند مؤلفه خودمختاری فرد
يعنی احساس استقالل و توانايی ايستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی را بهنحو معنیدار
پیشبینی کنند .در تبیین اين نتیجه پژوهش حاضر با توجه به پیوستار سبک تنظیمی در نظريه
خودتعیینی دسی و ريان ( ،2111ب) میتوان گفت در افرادی که نگرش مذهبی درونی نشده و
فرد هنوز به خودمختاری واقعی نرسیده است ،اعتقادهای مذهبی بهطورکامل در همه ابعاد
زندگی فرد اثرگذار نیست و در رفتار فرد نمايان نمیشود .افزون بر اين از آنجا که نمونه پژوهش
حاضر بیشتر متشکل از دانشجويان جديدالورود دانشگاه بود که از نظر سنی در سالهای آغازين
دوره جوانی قرار دارند ،يافته فوق دور از انتظار نیست .در نهايت ،مهمترين يافته اين پژوهش اين
بود که افرادی که سبک زندگی اسالمی دارند ،احتمال بیشتری دارد که احساس تسلط بر
محیط و رشد شخصی بیشتری داشته باشند ،رابطه مثبتتری با ديگران و زندگی هدفمندتری
داشته باشند و از خودپذيری باالتری نیز برخوردار باشند.
با توجه به نتايج اين پژوهش ،پیشنهاد میشود با آموزش سبک زندگی اسالمی ،بحث و تبادل
نظر در مورد شیوه ارائه و کاربرد آن و درونی کردن اعتقادهای مذهبی ،جهت داشتن زندگی بهتر
و رضايتبخشتر اقدام شود .از محدوديتهای پژوهش حاضر میتوان به اجرای پژوهش در
نمونهای متشکل از دانشجويان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اشاره کرد که تعمیمدهی
نتايج به گروههای ديگر را کاهش میدهد.
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پرسشنامه سبک زندگی اسالمی
عبارتها
 .0حاضرم همسر غیر مسلمان داشته باشم
 .2زيارت اماکن مقدس را بیفايده میدانم.
 .9رعايت پوشش اسالمی را غیرالزم میدانم.
 .0چندان به حکومت دينی باور ندارم.
 .3احترام عملی به جلد و صفحههای قرآن را غیرضروری میدانم.
 .3در معاشرت های روزانه ،در ارتباط با جنس مخالف ،تابع مقررات خاص
دينی نیستم.
 .9در امور زندگی ،توکل به خدا را کارساز نمیدانم.
 .1چــون قــوانین اقتصــادی اســالم (مثــل خمــس ،اجــاره ،وام ،بیمــه،
قرعهکشی ،و  )...را بلد نیستم ،ممکن است غیراسالمی عمل کنم.
 .3نسبت به رواج زشتیها در جامعه اسالمی ،بیتفاوت شدهام.
 .01به عهد و پیمان خود پايبند هستم.
 .00مقید هستم که خودم ،لباسم و محل زندگیام پاکیزه باشد.
 .02امانت ديگران را حفظ میکنم.
 .09در نگهداری امانت کوشا هستم.
 .00کاری را که به عهده میگیرم ،کامل و دقیق انجام میدهم.
 .03با ديگران متواضع و خوشبرخورد هستم.
 . 03از راه حالل برای برطرف کردن نیاز های مادی خود و خانواده اقـدام
میکنم.
 .09کعبه و در مرتبه بعد ،مسجداالقصی را احترام میگذارم.
 .01با مومنان ،رئوف و مهربان هستم.
 .03از دنیا برای رسیدن به آخرتی خوب ،استفاده میکنم.
 .21متناسب با توانايیهايم مسئولیتپذير هستم و شانه خالی نمیکنم.
 .20اطرافیان و بستگان خود را به توحید ،نماز و  ...دعوت میکنم.
 .22تالش میکنم نمازهای واجب خود را با جماعت بخوانم.
 .29قرآن و حديث حفظ میکنم.
 .20مدتی از شب را به عبادت می پردازم.
 .23برای سربلندی دين هزينه میکنم.
 .23دوستی و دشمنیام بهخاطر خدا است.
 .29معموال در نماز جمعه شرکت میکنم.
 . 21در صورت نیاز برای اجـرای دسـتور خـدا ،آمـادگی دارم کـه محـل
زندگیام را عوض کنم.
 .23در عین خوشبینی و خیرخواهی در کارها ،تیزبین و دقیق هستم.
 .91ثروتمند و فقیر را در حرمت انسانی متفاوت میدانم.
 .90همرنگی با جماعت آنقدر مهم است که در تصـمیمات کـامال غلـط
هم گاهی همرنگ میشوم.
 .92دغدغههای دنیايی ،تمام فکر مرا اشغال میکند.
 .99سعادتمندی خود را در آسايش و راحتی میجويم.
 .90بدون اينکه خواسته باشم ،اسیر امتیازهای طبقاتی شدهام.
 .93نسبت به زورگويی ديگران انعطاف دارم.
 .93به خودی خود از ثروت خوشم میآيد و برای آن ارزش قائل هستم.
 .99همسر ،فرزند ،و مال را بیشتر از هر کس و هر چیز دوست دارم.
 .91در انجام تکالیف واجب ،سود و زيان دنیوی آن را محاسبه میکنم.
 .93در مقابل قدرتنم ايی دشمن ،احساس ترس و ضعف بـه مـن دسـت
میدهد.
 .01نسبت به حقوق ديگر اعضای خانواده ،بر اساس قوانین اسـالم عمـل
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رابطه ابعاد سبک زندگی اسالمی با بهزيستی روانشناختی ...
میکنم.
 .00گاهی (بهمنظور سیاحت ،تجارت يا زيارت) سفر میکنم.
 .02زندگیام بر اساس عقل و فکر است.
 .09بههنگام رفتن به مسجد ،ظاهرم را آراسته میسازم.
 .00به والدين خود نیکی میکنم.
 . 03با دوستان و همسايگان معاشرت دارم (ديد و بازديد ،عیـادت بیمـار،
شرکت در غم و شادی.)...
 .03از نظر مشورتی ديگران استفاده میکنم.
 . 09برای حفظ روابط سالم در خـانواده و در میـان خويشـان و دوسـتان
نزديک ،تالش میکنم.
 .01ساعتهای روز را کار میکنم.
 .03متاسفانه گاهی گرفتار گناهان زبانی (غیبت ،تمسخر ،منتگـذاری و
 )...میشوم.
 .31بر خالف میل خود گاهی به ديگران آزار میرسانم.
 .30متاسفانه گاهی دروغ میگويم.
 .32علی رغم میل باطنی خودم ،گاه تسلیم وسوسههای شیطان میشوم.
 .39بههنگام هیجانهای شديد مثل خشم ،شادی زياد و  ،...کنترل خـود
را از دست میدهم.
 .30در امور زندگی ،به اسراف کمتر اهمیت میدهم.
 .33در مورد موضوعهايی چون هـدف آفـرينش ،دنیـا و آخـرت ،انسـان،
مرگ ،پیشینیان و قیامت میانديشم.
 .33در حــد امکــان محرومــان را در زنــدگی خــود ســهیم مــیکنم
(قرضالحسنه يا بخشش).
 .39برای رفع مشکالت دوستان و همسايگان تالش میکنم.
 .31نسبت به آشنايانم که با هم اختالف دارند يا قهر هستند ،بیتفاوتم.
 .33در هر سطحی که بتوانم ،برای ايجاد دوستی و وحدت بین ملتهـای
مسلمان تالش میکنم.
 .31در زمانهای خاص (مثل ماههای رجب ،شعبان ،رمضـان ،شـبهـای
قدر و )...برنامهام مثل زمانهای دیگر است.
 .30مواقعی پیش میآيد که گرسنه نیستم و غذا میخورم.
 .32در مورد مومنان ،شايعه و برچسب ناروا را نمیپذيرم.
 .39در حدی که در دوران پیـری ،نیازمنـد ديگـران نباشـم ،پسانـداز و
سرمايهگذاری میکنم.
 .30بدون اينکه مايل باشم ،گاهی گرفتار مکروههای اقتصـادی میشـوم
(بخل ،حرث ،دلبستگی به مال ،و.)...
 .33هرچند پرخوری را خوب نمیدانم لیکن گاه به آن مبتال میشوم.
 .33بر اساس اصل لذتجوئی از خوراکیها و نوشیدنیها استفاده میکنم.
 .39بدون برنامه ،وقت زيادی را صرف تلويزيون ،بازی و تفريح میکنم.
 .31عادت کردهام که سريع غذا بخورم.
 .33خواستههای شخصی و خدايی من ناهماهنگ است.
 .91فعالیت بدنی ندارم.
 .90از عبادت خدا ،احساس کسالت میکنم.
 .92نسبت به اصالح خود از بدیها کم همت هستم.
 .99فرصتم برای قرآن خواندن کم است.
 .90باور به منجی موعود در زندگی عملیام بی تاثیر است.
 .93از تشويق خدمتگذاران و تنبیه خیانتکاران ،خوشحال میشوم.
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زهرا مرحمتی و فريده يوسفی

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
تاحدی
مخالف
کامال مخالف

کمی مخالف

تاحدی
موافق
کمی موافق

 .0بهطور کلی احساس میکنم در مورد موقعیت زندگیام ،مسئول هستم.
 .2زمانی که به داستان زندگیام نگاه میکنم ،از آنچه از کار درآمده خوشنود هستم.
 .9ادامه دادن روابط صمیمانه برای من مشکل و مايوسکننده بوده است.
 .0مطالبههای زندگی روزمره اغلب باعث افسردگی من میشود.
 .3من زندگی را روز به روز میگذرانم ،واقعا در مورد آينده فکر نمیکنم.
 .3من در مديريت بسیاری از مسئولیتهای زندگی روزمرهام کامال خوب هستم.
 .9من فکر میکنم داشتن تجربههای جديدی که طرز فکر شما درباره خودتان و جهان را
به چالش بکشد ،مهم است.
 .1من بیشتر جنبههای شخصیتم را دوست دارم.
 .3من مستعد اين هستم که تحت تاثیر افرادی که عقايد محکمی دارند ،قرار بگیرم.
 .01من از جهتهای بسیاری در مورد دستاوردهای زندگیام احساس ياس میکنم.
 .00ديگران من را بهعنوان فردی بخشنده ،کسی که تمايل دارد وقتش را بـرای ديگـران
تقسیم کند ،معرفی میکنند.
 .02من نسبت به عقايدم اطمینان دارم ،حتی زمانی کـه آنهـا بـا عقايـد عامـه مخـالف
باشند.
 .09من روابط گرم و مطمئن زيادی را با ديگران تجربه نکردهام.
 .00بعضی از مردم در زندگی بدون هدف سرگردانند ،اما من يکی از آنها نیستم.
 .03زندگی برای من ،يک فرايند مداوم يادگیری ،تغییر و رشد است.
 .03بعضی وقتها احساس می کنم که همه کارهايی که در زنـدگی وجـود دارد را انجـام
دادهام.
 .09من از خیلی وقت پیش از تالش برای ايجاد تغییر يا پیشرفتهای بزرگ در زندگیام
دست برداشتهام.
 .01من درباره خودم بر حسب چیزی که فکر میکنم مهـم اسـت قضـاوت مـیکنم ،نـه
برحسب ارزشهايی که ديگران فکر میکنند مهماند.
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کامال موافق

عبارتها
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