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  چکیده
تر شدن  هدف این پژوهش، شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی براي اثربخش هدف:

 بخشالی بود. در روش پژوهش از نوع آمیختۀ اکتشافی متو روش:اسالمی بود.  نظران دیدگاه صاحب با توجه بهآنها، 
اي و انجام آزمونهاي آماري استفاده  استنتاجی و در بخش کمی از روش پیمایشِ پرسشنامه - کیفی از روش تحلیلی

اسالمی و جامعه  نظران دیدگاه صاحب شد. جامعۀ آماري اول، کلیۀ منابع مرتبط با سبک زندگی دانشجویی با توجه به
 1392- 93یۀ مشهد و استادان معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال دوم، شامل تعدادي از اساتید حوزة علم

گیري صورت نپذیرفت و در جامعۀ دوم،  بود. در جامعۀ اول از آنجا که کلیه منابع و مدارك موجود استفاده شد، نمونه
ارائۀ چارچوب مفهومی  :ها تهیافبرفی) استفاده شدند.  گیري گلوله گیري هدفمند(نمونه نفر با استفاده روش نمونه 52از 

سبک زندگی دانشجویی در پنج مؤلفۀ کلّی، که عبارتند از: فعالیتهاي آموزشی، فعالیتهاي اوقات فراغت، فعالیتهاي 
دورة دانشجویی به لحاظ قرار گرفتن در طیف وسیعی از  گیري: نتیجهعبادي، بهداشت و تغذیه و فعالیتهاي سیاسی. 

اي حساس و نیازمند آموزشهاي خاص و دریافت  تماعی، اقتصادي و تحصیلی، دورهمشکالت عاطفی، روانی، اج
؛ بنابراین، توجه به چارچوب مفهومیِ سبک زندگی اطالعات مفید در جهت پیشگیري و حل مشکالت است

  .دشو دانشجویی براي کلیۀ دانشجویان پیشنهاد می
  

  .اسالمیدیدگاه صاحب نظران یی، سبک زندگی، زندگی اسالمی، زندگی دانشجو:  واژگان کلیدي

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .المی دانشگاه فردوسی انجام شده استریزي درسی که با حمایت مالی پژوهشکده مطالعات اس نامه کارشناسی ارشد برنامه مستخرج از پایاناین مقاله  ۞

  :02/02/96؛ تصویب نهایی:  15/05/95دریافت مقاله. 

ریزي درسی دانشگاه فردوسی مشهد.(نویسنده مسئول)/ نشانی: مشهد؛ میدان آزادي، دانشگاه فردوسی مشهد،  کارشناس ارشد برنامه. 1
 Email: hossainafshar5@gmail.com / 051-38805000 :نمابر / شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان

  .استادیار گروه برنامه ریزي درسی دانشگاه فردوسی مشهد برنامه ریزي درسی، ي ادکتر .2
  .دانشیار گروه برنامه ریزي درسی دانشگاه فردوسی مشهد، ي برنامه ریزي درسیادکتر. 3
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   مقدمهالف) 

موضوع سبک زندگی از جمله موضوعات جدیدي است که محققان زیادي در حال پژوهش در خصوص 
باشند. یکی از مباحث عمده در سبک زندگی، توجه به اختالف ماهوي نگاه غربی و  مباحث مربوط بدان می

تضاد جدي بین فرهنگ غرب و فرهنگ خودي وجود اسالمی به چیستی آن است. در بحث سبک زندگی، 
گرایی که هدف اصلی و  ایرانی از زندگی خوب و بد، بر اساس آخرت ـ  دارد؛ تعریف فرهنگ اسالمی

گرایی  زندگی واقعی است، در نقطۀ مقابل فرهنگ غربی قرار دارد که مبتنی بر مکتب اومانیسم و لذت
مینپور و  ؛ نقل از: امین1391(شریفی، است.   )1392پور،  ا

دهندة ارزشها،  اي متفاوت است که نشان سبک زندگی در بین اقشار و گروههاي مختلف به گونه
(مهدوي کند ها، تمایالت و... افراد است و نقش مهمی در سرنوشت و آیندة مردم ایفا می هنجارها، خواسته

هاي تربیتی، فرصتهاي  ها و نگرشها، شیوهشان در جامعه، از رفتار . افراد جامعه، بسته به جایگاه)1387کنی، 
. آگاهی و شناخت درست از )1391(احمدي، و همکاران، زندگی، عادات و اوقات فراغت خاص برخوردارند

ترین چالشهاي پیش روي جوامع امروزي است؛ زیرا سرمایه و میراث  سبک زندگی صحیح، یکی از مهم
  )1385آبادي و آقابخشی،  (رحمتبک زندگی افراد آن جامعه دارد.فرهنگی یک جامعه، ارتباط مستقیمی با چگونگی س

هاي گروهی، اینترنت و ...، منجر به آشنایی وسیع آنها با سبک  دسترسی گستردةآ نسل امروز به رسانه
آبادي و نوروزي،  (لطفزندگی و فرهنگ بیگانه شده، هویت دینی و نظام ارزشی آنان را دگرگون ساخته است

گرایی، تمام  فرزندان از انحصار کامل خانواده و مدرسه خارج شده است. فرهنگ مصرف . تربیت)1383
شئون زندگی را تغییر داده و شیرینی کاذب و مجازي براي آن تصویر کرده است که براي هویت انسانی، 

  )1392(کاویانی، شود. نوعی آفت محسوب می

. در این )1392(طوالبی و همکاران، امع، دین استیکی از ابزارهاي سازنده و تأثیرگذار بر سبک زندگی جو
میان، دین اسالم و به خصوص مذهب تشیع داراي برنامه مدون و منسجمی پیرامون سبک زندگی 

ترین و در عین حال  ترین مکتب زندگی، جامع . لذا اسالم به عنوان کامل)1392دوست و همکاران،  (حسناست
هایی براي تمام جزئیات زندگی  است فطري بشر، بیان و دستورالعملزیباترین سبک زندگی را مطابق با خو

  )1392(آجیلی و بیکی، فردي و اجتماعی ارائه کرده است.

امروزه در کشورمان بخش اعظم منابع انسانی جوان و اند.  دانشگاهیان، قشر فرهیخته و اثرگذار جامعه
کنند. جوانی، پویایی و پرشور و  را تجربه میها حضور دارند و زندگی دانشجویی  مشتاق علم، در دانشگاه

هاي این نوع سبک  نشاط بودن و در معرض تفکرات و فرهنگهاي مختلف قرار داشتن، از جمله انگاره
اي حساس به لحاظ قرار گرفتن در  از آنجا که دورة دانشجویی، دوره .)1387(کریمی و جمالینژاد زندگی است

ی، اجتماعی، اقتصادي، تحصیلی است، واضح است آموزشهاي طیف وسیعی از مشکالت عاطفی، روان
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هاي گوناگون  طلبد. مشاهدات و بررسی خاص و اطالعات مفید در جهت پیشگیري و حل مشکالت را می
دهد که عوامل نامساعدي همچون: فشارهاي روانی، اضطراب، احساسات متعارض، ناپایداري  نشان می

دهد. مشکالت  الشعاع قرار می پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تحتهیجانی، تشویش و نگرانی، موفقیت و 
دانشجو به صورت ضعف عملکرد، در امتحانات، مشروط شدنهاي متوالی و عدم کارایی سازندة فرد حین 

  (همان)شود. تحصیل بوده و منجر به انصراف از تحصیل می

که سبک زندگی دانشجویان، نقش  هاي آن، انتظار داریم با این تفاسیر دربارة سبک زندگی و پیامد
هاي دانشگاه جدید، داشته  بسیار مهمی در آماده کردن ایشان براي پذیرش نقشهاي مورد انتظار از خروجی

هاي موجود دربارة نقشهاي دانشگاه جدید، نشان  هاي سبک زندگی و نظریه گیري از نظریه باشد. بهره
ها و قابلیتهاي اساسی، از جمله داشتن  کنندة ویژگی عیینترین عامل ت دهد سبک زندگی دانشجویان، مهم می

  )1378 1(گیدنز،آموزي و پژوهشگري آنان است. روحیۀ علم

معتقد است که سبک زندگی در مطالعات فرهنگی، به مجموعه رفتارها و الگوهاي  )1378(مهدوي کنی
زندگی اجتماعی او بوده و شود که معطوف به ابعاد هنجاري، رفتاري و معنایی  کنش هر فرد اطالق می

معتقد است سبک زندگی، به  2سوبلدهندة کم و کیف نظام باورها و ارزشهاي فرد و جامعه باشد.  نشان
اي  سبک زندگی را مجموعه گیدنز. اي از رفتارهاي قابل مشاهده و آشکار در میان افراد گویند مجموعه

ها، مانند طرز لباس پوشیدن و طرز  عین و حالتها و سلیقهنسبتاً هماهنگ از همۀ رفتارها و فعالیتهاي یک فرد م
از  3آدلر. )1378(گیدنز، داند آرایش، دکور منزل و نحوة گذران اوقات فراغت در جریان زندگی روزمره می

شناسانی است که نسبت به مقولۀ سبک زندگی، نه فقط نگاه توصیفی، بلکه نگاه تجویزي دارد و  جمله روان
هاي مقولۀ سبک زندگی است که  هاي آن، ریشه عنوان درخت زندگی ترسیم کرده که ریشهفرایندي را با 

کند و ساقۀ این درخت، در بر گیرندة اعتقادات و نگرشهاي کلی افراد است.  گیري آن را بیان می شکل
  )1392(کاویانی، اند. هاي آن نیز وظایف افراد نسبت به زندگی ها و سرشاخه شاخه

اي از رفتارهاي منبعث از دین و بر  توان ادعا کرد که سبک زندگی دینی، مجموعه یدر همین راستا م
کند. عموم ادیان داراي نظام  مبناي دین است که به صورت عملی در رفتارهاي زندگی روزمره نمود پیدا می

آنها توانمند اند که پیروانشان را در ایجاد سبک زندگی مبتنی بر  ها، نهادها و ساختارهایی معنایی، آموزه
  )1387(مهدوي کنی، توان سبک زندگی دینی نامید. گونه سبک زندگیِ ناشی از فرهنگ دینی را می کند. این می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Giddens 
2. Suoble 
3. Audler 
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شناسی پیوند  دهد، با علوم اجتماعی و روان رفتارهایی که دین اسالم دربارة سبک زندگی ارائه می
ی در ایران مطرح شده و بیش از هر کند. سبک زندگی اسالمی چند سالی است در مجامع علم برقرار می

  اند: سازي در این موضوع مهم اهتمام داشته کس، رهبر فرزانۀ انقالب به گفتمان

سبک زندگی اسالمی، بخش حقیقی و اصلی تمدن است که مصادیقی دارد؛ مانند مسئلۀ خانواده، «
لۀ خط، زبان، کسب سبک ازدواج، نوع مسکن، الگوي مصرف، نوع خوراك، نوع آشپزي، تفریحات، مسئ

و کار، رفتارهاي ما در محل کار، مدرسه، دانشگاه، رفتار ما در فعالیتهاي سیاسی، ورزشی، رفتار ما در 
اي که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، با همسر، با فرزند، با رئیس، با مرئوس، با پلیس، با  رسانه

فتار ما با دوست، با دشمن، با بیگانه و... اینها بخشهاي مأمور دولت، سفرهاي ما، نظافت و طهارت ما، ر
  )1391اي،  (خامنه».اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است

. فرد و 1هاي سبک زندگی در مقیاس فردي، شامل:  ، مؤلفه)1390(در همایش ملی سبک زندگی اسالمی
در  )1391(جوادي آملیمعرفی شد. . فرد و ساعت فراغت 4. فرد و تحصیالت، 3. فرد و قرآن، 2عبادت، 

اندوزي، نظافت و  خصوص سبک زندگی اسالمی در مقیاس فردي، بیشتر به: تفکّر و تدبر، یادگیري و دانش
  بهداشت، خوردن و آشامیدن، تفریحات سالم و ورزش پرداخته است.

ضعیف، کنترل طی پژوهشی نشان داد که متوسط گروه دانشجویان؛ از نظر سبک زندگی  )1389(بابایی 
  تنش، فعالیت فیزیکی، عادات غذایی و ایمنی در سطح پایینی قرار دارند.

اند که بین موفقیت تحصیلی دانشجویان و  در پژوهشی نشان داده)1391(احمدي، اسمعیلی طویل و رسولی
نیز آموختگان، با عالقه به شغل و موفقیت شغلی آنها همبستگی مثبت وجود دارد. تحقیقات دیگري  دانش

  تأثیر عالقه به شغل یا رشته بر موفقیت تحصیلی را تأیید کرده است. 

به این نتیجه دست یافتند که بین سبک زندگی اسالمی و نگرشهاي ناکارامد،  )1392(و کجباف طغیانی
بررسی الگوي آرمانی سبک «به موضوع  )1392(و همکاران دوست حسنرابطۀ منفی و معنادار وجود دارد. 

 اند. پرداخته» دیدگاه مکتب اسالمزندگی از 

ارتباط سبک زندگی با سالمت عمومی «در پژوهشی با عنوان  )1385(رحمت آبادي و آقا بخشی 
، دریافتند که رابطۀ سبک زندگی(در ابعاد ورزش، تغذیه، سیگار کشیدن، رعایت اصول ایمنی »دانشجویان

دهد که وضعیت سالمت  ي پژوهش آنان نشان میها و کنترل استرس) بر سالمت عمومی معنادار است. یافته
عمومی دانشجویان به علت کم تحرکی و عدم رعایت برنامۀ غذایی مناسب و نداشتن کنترل استرس و 

در جمعیت دانشجویان، نشان داد که بین عدم فعالیت  )1998(استوكکشیدن سیگار، مطلوب نیست. مطالعۀ 
  (همان)باط وجود دارد.فیزیکی و بروز ناراحتی جسمی و روانی، ارت
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هاي انجام شده در خصوص پیشینۀ این پژوهش، این نتیجه به دست آمد که سبک  در راستاي بررسی
زندگی اسالمی موضوع جدیدي نیست، اما در این زمینه و به خصوص در حوزة آموزش عالی و برنامۀ 

م به سبک زندگی دانشجویی درسی، تحقیقات و پژوهشهاي اندکی انجام گرفته است. همچنین آنچه مستقی
هاي سبک زندگی؛  نظران اسالمی پرداخته باشد، فراوان نیست؛ بلکه بیشتر به برخی مؤلفه از منظر صاحب

مثل تغذیه، ورزش و اوقات فراغت مربوط است. بنا بر آنچه گذشت، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی 
  نظران اسالمی است. نظر صاحببر اساس » سبک زندگی دانشجویی«موضوعات اساسی در زمینۀ 

  

  ب) روش و ابزار
پژوهش حاضر، از حیث هدف، از نوع پژوهشهاي کاربردي و روش آن، از نوع طرح تحقیق آمیختۀ 

شوند و به دنبال آن،  هاي کیفی در مرحلۀ اول گردآوري می اکتشافی تحولی است. در این روش، داده
اند مشخص  اساس نتایج کیفی مرحلۀ اول بنا نهاد شده هاي کمی در مرحلۀ دوم که خود بر تحلیل داده

شود. در قسمت روش کیفی، از روش تحلیلی استنتاجی استفاده شد؛ به این صورت که با بررسی منابع و  می
هایی  ها و ریزمؤلفه ادبیات موضوع و شناسایی کلمات و عبارت مرتبط با سبک زندگی دانشجویی، مؤلفه

ی نیز براي بررسی دیدگاه استادان حوزه و دانشگاه، از روش پیمایش استخراج شد. در قسمت کم
  ساخته) استفاده شد. اي(پرسشنامۀ محقق پرسشنامه

  . جامعۀ آماري1
جامعۀ آماري در بخش کیفی، کتابها و مقاالت علمی فارسی و عربی مرتبط با سبک زندگی طلبگی و 

گیري نیز  و مدارك موجود استفاده شده است، نمونهدانشجویی بود. از آنجا که از کلیۀ منابع در دسترس 
صورت نپذیرفته است. جامعۀ آماري در بخش کمی، کلیۀ استادان حوزة علمیه و استادان الهیات دانشگاه 

گیري  گیري براي هر دو گروه استادان حوزه و دانشگاه، به صورت نمونه فردوسی مشهد بود. روشِ نمونه
گیري، استفاده از افراد غنی از اطالعات در مورد موضوع است. در واقع؛  نمونه هدفمند بود. منطقِ این نوع

گیري و قضاوت محقق دارد و قواعد از قبل  حجم نمونۀ تحقیقات کیفی، رابطۀ مستقیم با تصمیم
 29وزه، نفر و از گروه اساتید ح 23. بنابر این، از گروه اساتید الهیات، )1385  (دالور،اي وجود ندارد شده تعیین

  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  ها . فرایند گردآوري داده2
  هاي تحقیق (کیفی و کمی)، مراحل ذیل انجام شد: براي گردآوري داده
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مرحلۀ شناسایی و بررسی منابع مربوط به موضوع؛ در این قسمت که سؤال اول پژوهش است،  -
هاي متناسب  وزة مورد بررسی، با انتخاب کلیدواژهاسناد و مدارك، کتابها، مقاالت داخلی و خارجی در ح

  آوري شدند. با موضوع، شناسایی و جمع
استخراج و شناسایی استانداردهاي اساسی؛ در این مرحله تا حد امکان پیشینه و ادبیات موضوع با  -

تأکید بر منابع اسالمی بررسی شد. بدین صورت که تمام عبارات، کلمات و جمالتی مرتبط با سبک 
  ندگی دانشجویی، استخراج شد.ز

پاسخ تدوین  ساخته که به صورت طیف لیکرت و بسته براي نظرسنجی استادان از پرسشنامۀ محقق -
ها نیز تعریف شدند؛ بدین صورت که هر یک از آنها  شده بود، استفاده شد. در این مرحله، هر یک از مؤلفه

ند تا منظور و مقصود از هر مؤلفه مشخص در حد یک یا دو خط و ترجیحاً به صورت مصدري تعریف شد
  شود.

هاي سبک زندگی تحصیلی، از روایی محتوایی  براي سنجش روایی سؤاالت پرسشنامۀ مؤلفه -
استفاده شد. براي این منظور، نقطه نظرات و دیدگاههاي چهار نفر از اساتید گروه علوم تربیتی، یک نفر از 

آوري و بر اساس نظرات  تید گروه الهیات در این خصوص جمعاساتید گروه روان شناسی و سه نفر از اسا
شده، اعمال شد. براي بررسی پایایی  ها و عناصر شناسایی اساتید، اصالحات مختصري در برخی از مؤلفه

نفر از اعضاي نمونۀ تحقیق اجرا شد و  10هاي به دست آمده از پرسشنامه، ابتدا آزمون مقدماتی روي  داده
  . به دست آمد.93اس ضریب آلفاي کرانباخ برابر پایایی آن بر اس

ها و عناصر پرسشنامه  هاي در خصوص نتایج ضریب به دست آمده در هر یک از مؤلفه با توجه به داده
توان ادعا کرد که عناصر پرسشنامه از پایایی باالیی  (هم در اجراي آزمایشی و هم در اجراي نهایی) می

ها به وسیله پرسشنامه و  قابل قبول و پذیرفتنی است. پس از گردآوري داده برخوردارند و نتایج ضریب آلفا،
، با استفاده از شاخصهاي آمار توصیفی، نظیر میانگین و انحراف معیار و آمار spssافزار  ها به نرم ورود داده

  گیري انجام شدند. استنباطی نظیر تحلیل واریانس اندازه

  

  ها ج) یافته
نظران و منابع علمی مختلف(کتابها و مقاالت  ، تا حد امکان ادبیات و آراي صاحببا توجه به هدف تحقیق

معتبر داخلی و خارجی ...) از سالهاي دور تا عصر حاضر، بررسی و نظریات آنها در مورد موضوعات 
ها و  اساسی سبک زندگی دانشجویی استخراج شد. هدف از این مرحله، دستیابی به فهرست جامعی از مؤلفه

مؤلفه گردآوري شد.  95ضوعات اساسی سبک زندگی دانشجویی بود که در نهایت فهرستی مشتمل بر مو
مؤلفه  20ها و همچنین توضیح روشن و شفاف هر یک از آنها، در  بندي و تلخیص مؤلفه در ادامه براي جمع

  بندي شدند. طبقه
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و مرتبط در قالب مؤلفه: استانداردهاي استخراج شده از منابع و تلفیق موارد مشترك 1جدول   
  هاي سبک زندگی دانشجویی برخی ریزمؤلفه هاي اصلی مؤلفه

تکریم و 
 بزرگداشت علم

مداومت بر تحرك و کوشش علمی، گسیختن عالئق مادي از خویش، علو همت و کوشش در پویایی ازمقام واالي علمی، رعایت مدارج 
روز براي مطالعه و اشتغاالت علمی، داشتن روحیۀ پرسشگري و حضور فعال در  انهریزي ساعات شب علوم و دانشها از لحاظ اهمیت، برنامه

کالس درس، استمرار و تداوم در کسب علم و عمل به آن، اخالص در راه کسب علم، نشر و ترویج علم و عمل به آن، پرهیز از تکبر 
درس، استمداد و طلب یاري از خداوند براي فهم مسائل وغرور، استفاده از نیروي فکر و عمل در راه کسب علم، ممارست در مطالعه و 

 علمی.

داشتن ارتباط 
 خوب و مناسب

تادان و داشتن ارتباط مؤثر و مناسب با دیگران، ارتباط با دانشجویان مبتنی بر اعتماد متقابل باشد؛ استفاده از کانالهاي مختلف ارتباطی با اس
 تباطات؛ توانایی حل تعارض با دیگران.سایر دانشجویان؛ رعایت ارزشهاي اخالقی در ار

رعایت مقام 
 ومنزلت استاد

هاي استاد، باید در انتظار استاد و شرفیابی او به سر برد، رعایت ادب و نزاکت براي ورود به  باید از استاد با احترام یاد کرد، تحمل تندروي
ورود بر استاد، آمادگی روحی و ذهنی شاگرد براي درس، مجلس خصوصی استاد، آراستن و پیراستن برون و آمادگی درون به هنگام 

عدم ایجاد مزاحمت براي اشتغاالت استاد، مانع استراحت استاد نشود، وقت تدریس را نباید بر استاد تحمیل کرد، تنظیم کیفیت جلوس 
  شاگرد در محضر استاد، شاگرد باید مراقب حرکات و رفتار و حاالت خود در محضر استاد باشد.

وظایف نسبت  جامان
 به خود

اهمیت تفکر و اندیشه به عنوان باالترین عبادت، خلوص نیت و محاسبه و مراقبه نفس، رعلیت عفاف و پوشش صحیح و مناسب، 
ها،  شکرگذاري و صبر بر مشکالت، مذمت پرخوري و خواب زیاد، حفظ تن و حرمت اضرار به نفس، تصفیه و پاالیش دل از آلودگی

بخش ،  معاشرتهاي نادرست،غنیمت شمردن فرصتها،تنظیم وقت خواب و استراحت، پرداختن به تفریحات سالم و نشاطبرحذر بودن از
ه حرفها و کارهاي بیهوده  شرکت در محافل عبادي و خودسازي، پرهیز از پرخوري کردن، پرهیز از بطالت وقت ب

وظایف دانشجو 
نسبت به مسائل 

 سیاسی کشور

ایتهاي استعمار گران و پیروان بی فرهنگ آنها، آگاه کردن ملتها، شناسایی اسالم، آموزش تعالیم مقدسه قرآن، فاش کردن خیانتها و جن
نشر و تبلیغ و معرفی اسالم، تاکید بر روابط دوستانه طالب علوم دینی و دانشجویان، هوشیاري نسبت به مسائل روز، تایید فتح النه 

ه انبیا، هوشیاري در قبال مسائل دانشگاه، مقابله با منحرفین، مخالفت با استبداد و جاسوسی بعنوان عملی انسانی و پاك، پی روي از را
استعمار، به اهتزاز درآوردن پرچم اسالم، روي آوردن به مکتب مترقی اسالم، تحصیل علم با کمال جدیت، التزام به احکام اسالم، تزکیه 

و خودباوري ومطالعه بر روي مبانی اسالم، کوشش در جهت اعتالي کشور، دخالت هاي عناصر فاسد، خودیابی  نفس، خنثی کردن توطئه
 در امور سیاسی، قیام شجاعانه در مقابل انحرافات

داشتن روحیۀ 
مشارکت و 

 همکاري

ا اي در زمینه علمی، انجام کارهاي پژوهشی مشترك ب مشارکت در بحثهاي مربوط به کالس و خارج از آن، همکاري با افراد حرفه
و پژوهشی با دیگر دانشجویان با هدف  سایرین،همکاري با سازمانهاي مختلف در زمینه حرفه اي دانش و تخصص خود؛ همکاري علمی 

 ارتقاي سطح علمی خود و دیگران.

توجه به اوقات 
 فراغت

. 4و مصاحبت با برادران دینی ، . دیدار 3. مطالعات غیر درسی، 2اختصاص دادن زمان به تفکر و تدبر در آفرینش و خلقت پروردگار ، 
. شرکت در اردوهاي 7. انجام فعالیتهاي ورزشی(شنا، نرمش و...)، 6. انجام فعالیتهاي فرهنگی وهنري، 5رفتن به دامن طبیعت و کوه ، 

 . رفتن به سفر.8جهادي، 

خوشرویی، فروتنی 
 و مهربانی

آالیشی در رفتار و کردار، مدار شفقت و مهربانی با سم باشد؛ سادگی و بیفروتنی و نرمی و اخالق خوش داشته باشد؛ همیشه بشّاش و متب
 همنوع؛ خوشرویی و لَحن مناسب بیان با دیگران.

انجام اعمال 
 عبادي

. رعایت قناعت و پرهیز از اسراف و 4. خلوص نیت و محاسبه و مراقبه نفس ، 2. اقامۀ نماز و تالوت قرآن و ادعیه و گرفتن روزه ، 1
. شکرگذاري 10. توکل بر خدا در کارها و توسل به ائمه اطهار(ع) ، 9. انفاق و بخشش،  8. رعلیت عفاف و پوشش اسالمی، 7جی، ولخر

 . امر به معروف و نهی از منکر.13. شرکت در محافل و مجالس مذهبی، 11و صبر بر مشکالت، 

 محوري عدالت
مورد)؛ متعهد به برابري و احترام به تفاوتهاي نژادي هاي بی گیريیان، عدم خردهورزي در برعایت عدالت وانصاف در نقد کردن (عدالت

 قومی و فرهنگی و ...، حقگویی و حق پذیري و دفاع از مظلوم.

هاي  رعایت برنامه
 بهداشتی

. رعایت نظافت و پاکیزگی، 3. انجام فعالیتهاي جسمانی، 2رعایت برنامۀ صحیح غذایی(اعتدال در خوردن و استفاده بجا از غذاهاي سالم)،
. حفظ تن و حرمت اضرار به 7. تنظیم ساعات خواب و بیداري، 6. کنترل و تعدیل میل جنسی، 5. کنترل استرس و فشارهاي عصبی، 4

 نفس (خودداري از استعمال دخانیات و مواد مخدر و...)

صداقت و 
 درستکاري

ه صداقت در گفتار و کالم و اعتماد عمومی؛ قابل اطمینا ن بودن ودرستکاري در عمل اخالقی؛ صداقت در ارائه گزارشهاي تحصیلی ب
 گروه آموزشی و دانشکده؛ صداقت با اساتید و سایر دانشجویان در موضوعات علمی وغیره.

هاي  ویژگی
 ظاهري

هاي پوشش نامناسب  ویژگی اي ازپوشش لباس مناسب(پوشیدن لباسهاي آشکار، یا لباسهاي با شعارهاي توهین آمیز و غیراخالقی نمونه
 هستند)؛ ظاهر مناسب و آراسته (رعایت مسائل بهداشتی، استفاده از عطر براي خوشبویی و ...).

رعایت ادب و نزاکت نسبت به حاضران در جلسه، نباید محل جلوس دیگران را اشغال کرد ، شاگرد باید در رده حلقه درس قرار بگیرد، وظایف نسبت به 
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د به هنگام جلوس میان دو فرد مانوس جدائی انداخت، رعایت آسایش دیگران، عدم مداخله در درس دیگران، عدم مداخله و نبای کالس درس
ه مذاکره و  ه هنگام قرائت درس، اهتمام ب مشارکت در سخن دیگران، رعایت نوبت در درس، کسب اجازه از محضر استاد و خواندن دعا ب

 رمت استاد به هنگام مباحثه و اعاده درس، رعایت موازین اخالقی در نحوه مذاکرات علمی(همان). تکرار و اعاده سخنان استاد، حفظ ح

آشنایی با سبکها و 
 هاي یادگیري شیوه

داشتن پیش مطالعه، یادداشت برداري از مطالب مهم در حین درس، مطالعه درس پس از تدریس استاد، مباحثه و مرور مطالب درس با 
 گیري و خالصه برداري از مطالب مهم. تیجهدیگر دانشجویان، ن

التزام عملی به سیاستها 
و قوانین آموزشی 

 دانشگاه

آگاهی از انتظارات، قوانین، سیاستها و چارچوبهاي انضباطی سازمان دانشگاه و رعایت آنها؛آشنایی با قوانین آموزشی دانشکده؛ پایبند 
 بودن به قوانین و مقررات آموزشی.

روحیۀ 
 حوريم پژوهش

اي خود؛ به اشتراك گذاري منابع علمی  انجام کارهاي پژوهشی مشترك با سایر دانشجویان؛ همکاري با سازمانهاي مختلف در زمینه حرفه
 بین خود و سایر پژوهشگران.

 اري در وسایل و اموال دیگران. آموزي و ترویج آن، رازداري و امانتداري نسبت به دیگران در همۀ امور. امانتد امانتداري نسبت به علم امانتداري

 نظم و انضباط
رعایت نظم و انضباط در امور شخصی و آموزشی ، التزام به قوانین و مقررات، حضور به موقع در کالس درس، انجام به موقع تکالیف و 

 هاي درسی.پروژه

خالقیت و داشتن 
 تفکر حل مسئله

ه افکار و اذهان خود؛ توانایی تشخیص، تنظم جزیه و تحلیل مسائل و مشکالت. توانایی ترکیب و بازپروري مسائل. توانایی تولید بخشی ب
ها و افکار نو و نگاهی کنجکاو و کاوشگر نسبت به موضوعات علمی. نگاهی نقادانه نسبت به مسائل علمی، ابداع و نوآوري در فهم اندیشه

 و استنباط مسائل و موضوعات متعدد

 20ها با همدیگر همپوشانی دارند، در نتیجه براي تلخیص،  ها و ریزمؤلفه هاز آنجا که تعدادي از مؤلف
هاي سبک  بندي مؤلفه مؤلفۀ اولیه را با توجه به نظر کارشناسان و اساتید مربوطه ازجهت اهمیت و اولویت

اي . فعالیته3. فعالیتهاي اوقات فراغت، 2. فعالیتهاي آموزشی، 1زندگی دانشجویی در پنج مؤلفۀ اصلی: 
 . فعالیتهاي سیاسی سازماندهی شده است.5. بهداشت و تغذیه، 4عبادي، 

نظران هاي استخراج شده از منابع در رابطه با سبک زندگی دانشجویی از منظر صاحب : مؤلفه2جدول   

. استفاده از 3حفظ و تثبیت مطالب،  . استفاده از مهارتها و فنون یادگیري در2روز براي مطالعه و اشتغاالت علمی ،  ریزي ساعات شبانه . برنامه1
. داشتن روحیۀ پرسشگري و حضور فعال در محافل 4فکر و اندیشه و داشتن روحیه نقادانه و خردورزانه نسبت به موضوعات و مسائل علمی، 

. 7تید و حضور در جلسه درس)، ة ارتباط بااسا آموزي (نحو . آشنایی با آداب تعلّم و علم6. نظم پذیري و التزام به مقررات آموزشی، 5علمی، 
 . صداقت و راستی در فراگیري علم و خودداري از تقلب و دروغ.8استمرار و تداوم در کسب علم و عمل به آن، 

فعالیتهاي 
 آموزشی

. رفتن 4دینی، . دیدار و مصاحبت با برادران 3. مطالعات غیر درسی، 2. اختصاص دادن زمان به تفکر و تدبر در آفرینش و خلقت پروردگار، 1
 . رفتن به سفر.7.. شرکت در اردوهاي جهادي ، 6. انجام فعالیتهاي هنري، 5به دامن طبیعت و کوه ، 

فعالیتهاي اوقات 
 فراغت

. 4. رعایت قناعت و پرهیز از اسراف و ولخرجی، 3. خلوص نیت و محاسبه و مراقبه نفس، 2. اقامۀ نماز و تالوت قرآن و ادعیه و گرفتن روزه، 1
. شرکت در محافل و مجالس 7. توکل بر خدا در کارها و توسل به ائمه اطهار(ع)، 6. انفاق و بخشش،  5رعلیت عفاف و پوشش اسالمی، 

 . امر به معروف و نهی از منکر.8مذهبی، 

 فعالیتهاي عبادي

. 4. رعایت نظافت و پاکیزگی، 3فعالیتهاي جسمانی، . انجام 2.رعایت برنامۀ صحیح غذایی(اعتدال در خوردن و استفاده بجا از غذاهاي سالم)،1
. حفظ تن و حرمت اضرار به نفس 7. تنظیم ساعات خواب و بیداري، 6. کنترل و تعدیل میل جنسی، 5کنترل استرس و فشارهاي عصبی، 

 (خودداري از استعمال دخانیات و مواد مخدر و...).

 بهداشت و تغذیه

ه در مقابل انحرافات و 4. ارتقاي سطح دانش و بینش سیاسی، 3نهاي انقالب اسالمی، . تعهد به آرما2پذیري،  . والیت1 . قیام هوشیارانه و شجاعان
. حضور فعال در مسائل و سرنوشت کشور(انتخابات و 7. داشتن روحیۀ ایثار و شهادت، 6. دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم، 5ها ،  روي کج

 سبت به مسائل روز و اتخاذ موضع درست نسبت به آن.. آگاهی ن 8ها و...)،  راهپیمایی

 فعالیتهاي سیاسی
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نظران  بر اساس نظر صاحب» سبک زندگی دانشجویی«: چه موضوعات اساسی در زمینۀ 1سؤال 
  اسالمی، ضرورت و اولویت دارد؟

هاي سبک زندگی دانشجویی هاي توصیفی مصاحبه مربوط به مؤلفه : یافته3جدول   

 رتبه اهمیت انحراف معیار میانگین زندگی دانشجوییهاي سبک  مؤلفه

 3 000. 36,00 هاي آموزشی برنامه

 5 .899 34,76 اوقات فراغت 

 2 .70 36,11 فعالیتهاي عبادي

 4 .31 34,98 بهداشت و تغذیه

 1 3,74 36,51 سیاسی

ست. اولویت اول به ها بسیار به هم نزدیک ا دهد، میانگین بین مؤلفه نشان می 3همان طور که جدول 
است.  36,11تعلق دارد. اولویت دوم، مؤلفۀ فعالیتهاي عبادي با میانگین  36,51مؤلفۀ سیاسی با میانگین 

است. در میان پاسخها، اولویت  36,00هاي آموزشی با میانگین  شده مربوط به مؤلفۀ برنامه اولویت سوم تعیین
است. اولویت پنجم هم با  34,98داراي میانگین چهارم به مؤلفۀ بهداشت و تغذیه تعلق گرفت که 

  به مؤلفۀ اوقات فراغت اختصاص یافت. 34,76میانگین

بر اساس سبک زندگی » هاي آموزشی برنامه«: چه موضوعات اساسی در زمینۀ 2سؤال 
  دانشجویی، ضرورت و اولویت دارد؟

اند(به ترتیب) اشاره شده  داده ، فقط به اولویتهاي که بیشترین میانگین را به خود اختصاص4در جدول 
  است.

هاي آموزشی هاي توصیفی مصاحبه مربوط به مؤلفۀ برنامه : خالصه یافته4جدول   

تها
لوی

او
 

 میانگین ها ریزمؤلفه
انحراف 

 معیار
کل 

 مشاهدات

 52 2,02 6,15 صداقت و راستی در فراگیري و عمل به علم و خودداري از تقلب و دروغ اول

 52 2,58 5,78 روز براي مطالعه و اشتغاالت علمی ساعات شبانه ریزي برنامه دوم

رتباط با اساتید و حضور در جلسه درس) آموزي(نحو آشنایی با آداب تعلّم و علم سوم  52 2,04 4,92 ة ا

 52 2,15 4,50 استفاده از فکر واندیشه و داشتن روحیه نقادانه وخردورزانه نسبت به موضوعات و مسائل علمی چهارم
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دهد، اولویت اول به ریزمؤلفۀ صداقت و راستی در فراگیري و عمل به  نشان می 4همان طور که جدول 
ریزي ساعات  تعلق دارد. اولویت دوم، ریزمؤلفۀ برنامه 6,15علم و خودداري از تقلب و دروغ با میانگین 

شده مربوط به ریزمؤلفۀ  تعییناست. اولویت سوم  5,78روز براي مطالعه و اشتغاالت علمی با میانگین  شبانه
است.  4,92ة ارتباط بااساتید و حضور در جلسه درس) با میانگین  آموزي(نحو آشنایی با آداب تعلّم و علم

در میان پاسخها، اولویت چهارم به ریزمؤلفۀ استفاده از فکر واندیشه و داشتن روحیۀ نقادانه و خردورزانه 
  است. 4,50گرفت که داراي میانگین نسبت به موضوعات و مسائل علمی تعلق 

براي مقایسۀ بین دو گروه اساتید دانشگاه و اساتید حوزه در مؤلفۀ آموزشی نیز از آزمون تحلیل 
  واریانس استفاده شد که نتیجۀ آزمون به قرار ذیل است:

  )manova: نتایج آزمون تحلیل واریانس(5جدول 

 میانگین شاخص
مجوع 

 مجذورات
 فراوانی

میانگین 
 ربعم

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

روز براي مطالعه و اشتغاالت  ریزي ساعات شبانه برنامه
 علمی

5,78 8,007 1,204 8,007 1 278. 

استفاده از مهارتها و فنون یادگیري در حفظ و تثبیت 
 مطالب

4,17 081. 029. 081. 1 864. 

استفاده از فکر واندیشه و داشتن روحیه نقادانه 
 سبت به موضوعات و مسائل علمیوخردورزانه ن

4,5 1,579 355. 1,579 1 565. 

 .065 1 14,289 3,564 14,289 3,84 داشتن روحیه پرسشگري وحضور فعال در کالس درس

 .111 1 3,575 2,683 3,575 2,48  نظم پذیري و التزام به مقررات آموزشی

ة ارتباط با اساتید  آموزي(نحو آشنایی با آداب تعلّم و علم
 و حضور در جلسه درس)

4,92 18,085 4,623 18,085 1 036. 

صداقت و راستی در فراگیري و عمل به علم و خودداري 
 از تقلب و دروغ

6,15 12,256 3,118 12,256 1 084. 

 .152 1 11,047 2,16 11,047 4,13 استمرار و تداوم در کسب علم و عمل به آن

ة  آموزي(نحو یرها، فقط ریزمؤلفۀ آشنایی با آداب تعلّم و علمو سطح معناداري متغ 5با توجه به جدول 
. است، اختالف معنادار 005. که کمتر از 036ارتباط با اساتید و حضور در جلسه درس) با سطح معناداري 

  بین دو گروه اساتید دانشگاه و حوزه وجود دارد.

ک زندگی دانشجویی، بر اساس سب» اوقات فراغت«: چه موضوعات اساسی در زمینۀ 3سؤال 
  ضرورت و اولویت دارد؟

  اند(به ترتیب) اشاره شده است. ، به اولویتهایی که بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده6در جدول 
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هاي اوقات فراغت هاي توصیفی مصاحبه مربوط به مؤلفۀ برنامه : خالصه یافته6جدول   

 شاهداتکل م انحراف معیار میانگین ها ریزمؤلفه اولویتها

 52 1,25 6,59 رفتن به دامن طبیعت و کوه اول

 52 2,37 6,44 اختصاص دادن زمان به تفکر و تدبر در آفرینش و خلقت پروردگار دوم

 52 1,03 5,09 دیدار برادران دینی سوم

 52 1,64 4,84 شرکت در اردوهاي جهادي چهارم

ختصاص دادن زمان به اولویت اول، ریزمؤلفۀ ا 6,59 ، با میانگینریزمؤلفۀ رفتن به دامن طبیعت و کوه
با دیدار برادران دینی اولویت دوم و ریزمؤلفۀ  6,44 میانگین  تفکر و تدبر در آفرینش و خلقت پروردگار با

نیز در اولویت  4,84با میانگین  شرکت در اردوهاي جهادياولویت سوم است. ریزمؤلفۀ  5,09میانگین 
  چهارم قرار دارد.

یسۀ بین دو گروه اساتید دانشگاه و حوزه در مؤلفۀ اوقات فراغت نیز از آزمون تحلیل واریانس براي مقا
. 008استفاده شد که با توجه به سطح معناداري متغیرها فقط ریزمؤلفۀ مطالعات غیر درسی با سطح معناداري 

  وزه وجود دارد.. است، اختالف معنادار بین دو گروه اساتید دانشگاه و اساتید ح05که کمتر از 

براساس سبک زندگی دانشجویی » فعالیتهاي عبادي«: چه موضوعات اساسی در زمینۀ 4سؤال 
  ضرورت و اولویت دارد؟

اند (به ترتیب) اشاره شده  ، به اولویتهایی که بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده7در جدول 
  است.

هاي عبادي مؤلفۀ برنامه هاي توصیفی مصاحبه مربوط به . خالصه یافته7جدول   

 انحراف معیار میانگین ها ریزمؤلفه اولویتها
کل 

 مشاهدات

 52 .97 7,36 خلوص نیت و محاسبه و مراقبه نفس اول

 52 1,51 6,40 اقامۀ نماز و تالوت قرآن و ادعیه و گرفتن روزه پروردگار دوم

 52 1,76 4,65 رعایت عفاف و پوشش اسالمی سوم

 52 1,71 4,28 خدا و توسل بر ائمه معصومین(ع)توکل بر  چهارم

اقامۀ نماز و اولویت اول را دارد. ریزمؤلفۀ  7,36با میانگین ریزمؤلفۀ خلوص نیت و محاسبه و مراقبه 
با  رعایت عفاف و پوشش اسالمیهاي  در اولویت دوم و ریزمؤلفه 6,40با میانگین  تالوت قرآن و ادعیه

 4,28نیز با میانگین توکل بر خدا و توسل بر ائمه معصومین(ع) ستند. ریزمؤلفۀ اولویت سوم ه 4,65میانگین 
  اولویت چهارم است.
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براي مقایسۀ بین دو گروه اساتید دانشگاه و حوزه در مؤلفۀ عبادي از آزمون تحلیل واریانس استفاده 
  ها مشاهده نشد. مؤلفهشد که بین دو گروه اساتید دانشگاه و اساتید حوزه هیچ تفاوت معناداري بین ریز

بر اساس سبک زندگی دانشجویی » بهداشت و تغذیه«: چه موضوعات اساسی در زمینۀ 5سؤال
  ضرورت و اولویت دارد؟

  اند(به ترتیب) اشاره شده است. ، به اولویتهایی که بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده8در جدول 

هاي بهداشت و تغذیه ط به مؤلفۀ برنامههاي توصیفی مصاحبه مربو : خالصه یافته8جدول   

 میانگین ها ریزمؤلفه اولویتها
انحراف 

 معیار
کل 

 مشاهدات

 52 1,89 6,92 رعایت برنامۀ صحیح غذایی(اعتدال در خوردن و استفاده از غذاهاي سالم) اول

 52 1,10 6,36 انجام فعالیتهاي ورزشی دوم

 52 1,81 5,23 رعایت نظافت و پاکیزگی سوم

 52 1,81 5,01 کنترل استرس و فشارهاي عصبی هارمچ

دهد، اولویتهاي تعیین شده در مؤلفۀ بهداشت و تغذیه، تقریباً به هم  نشان می 8همچنان که جدول 
نزدیک است. ریزمؤلفۀ رعایت برنامۀ صحیح غذایی (اعتدال در خوردن و استفاده از غذاهاي سالم)، با 

در اولویت دوم و  6,36د. ریزمؤلفۀ انجام فعالیتهاي ورزشی با میانگین اولویت اول را دار 6,92میانگین 
هاي کنترل استرس  در اولویت سوم قرار دارد. ریزمؤلفه 5,23ریزمؤلفۀ رعایت نظافت و پاکیزگی با میانگین 

  اولویت چهارم است. 5,01و فشارهاي عصبی نیز با میانگین

حوزه در مؤلفۀ بهداشت و تغذیه، از آزمون تحلیل واریانس براي مقایسۀ بین دو گروه اساتید دانشگاه و 
  ها مشاهده نشد. استفاده شد که بین دو گروه اساتید دانشگاه و اساتید حوزه تفاوت معناداري بین ریزمؤلفه

بر اساس سبک زندگی دانشجویی ضرورت و » سیاسی«: چه موضوعات اساسی در زمینۀ 6سؤال 
  اولویت دارد؟

اند (به ترتیب) اشاره شده  ولویتهایی که بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده، به ا9در جدول 
  است.
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هاي توصیفی مصاحبه مربوط به مؤلفۀ سیاسی : خالصه یافته9جدول   

 کل مشاهدات انحراف معیار میانگین ها ریزمؤلفه اولویتها

 52 2,39 6,50 پذیري والیت اول

 52 1,79 5,63 اسالمیتعهد به آرمانهاي انقالب  دوم

 52 1,77 4,84 ارتقاي سطح دانش و بینش سیاسی سوم

 52 2,43 4,76 ها روي قیام هوشیارانه و شجاعانه در مقابل انحرافات و کج چهارم

 ،2,39و انحراف معیار  6,50پذیري با میانگین دهد، ریزمؤلفۀ والیت نشان می 8همچنان که جدول 
 1,79و انحراف معیار  5,63فۀ تعهد به آرمانهاي انقالب اسالمی نیز با میانگیناولویت اول را دارد. ریزمؤل

در  1,77و انحراف معیار  4,84اولویت دوم است. ریزمؤلفۀ ارتقاي سطح دانش و بینش سیاسی با میانگین
و  4,76با میانگین ها روي قیام هوشیارانه و شجاعانه در مقابل انحرافات و کجاولویت سوم و ریزمؤلفۀ 

  در اولویت چهارم قرار دارند. 2,43انحراف معیار 

استفاده شد که تحلیل واریانس، از آزمون در مؤلفۀ سیاسیبراي مقایسۀ بین دو گروه اساتید دانشگاه و حوزه 
و حضور فعال  ها روي قیام هوشیارانه و شجاعانه در مقابل انحرافات و کجپذیري و  هاي والیت ریزمؤلفهبین 

ها و...) بین دو گروه اساتید دانشگاه و حوزه  ائل و سرنوشت کشور(انتخابات و راهپیماییداشتن در مس
  اختالف معنادار وجود دارد.

 

  گیري د) بحث و نتیجه
ناپذیري بر پیکرة جامعه وارد کند؛ زیرا وقتی  تواند خسارتهاي جبران غفلت از سبک زندگی اسالمی می

اورها و ارزشهایشان ارتباط برقرار کنند، بعد از مدتی ممکن است مردم نتوانند بین شیوة زندگی خود و ب
دست از باورها و ارزشهاي خود نیز بشویند و آنها را ناکارامد تلقی کنند و براي اینکه توجیهی براي سبک 
زندگی غیر اسالمی خود داشته باشند، باورها و ارزشهاي اسالمی را زیر سؤال ببرند و بدین ترتیب، از اساس 

ست از اسالم و باورهاي خود بشویند. علل این گسست و شکاف میان ارزشها و سبک زندگی، در جاي د
ترین عامل آن، عامل شناختی است؛ یعنی چون بسیاري از  رسد مهم  خود قابل بررسی است؛ اما به نظر می

سبک سلوکی خود  افراد جامعه آگاهی الزم را از آداب و سبک زندگی اسالمی ندارند، در شیوة رفتاري و
هاي پژوهشی و اظهارات مسئوالن و متخصصان، یقیناً  . با توجه به یافته)1391(شریفی، گیرند آنها را به کار نمی

 -ها و ضعفهاي نظام آموزش رسمی و غیر رسمی در تربیت دینی یکی از عوامل مهم در ایجاد کاستی
شجویان و شرایط جامعه در انتخاب برنامۀ درسی اخالقی دانشجویان، عدم توجه کافی به نیازهاي واقعی دان

که بدیهی است براي پیشگیري و حل مشکالت موجود، نیاز به آموزشهاي خاص و ارائۀ  (همان)است
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سازي جوانان براي زندگی در دورة  یکی از وظایف مهم دانشگاهها، آمادهبنابر این، اطالعات مفید هست. 
تنظیم برنامۀ زمانی براي مطالعه، نحوة گذران اوقات فراغت، دانشجویی است و طرح موضوعاتی همچون: 

ها و دیگر مسائل حیاتی که الزمۀ زندگی دانشجویی است، بایستی در  نحوة مراوده با استاد و همکالسی
  )1375(کریمی، برنامۀ درسی آموزش عالی مد نظر قرار گیرد.

تعلق دارد. اولویت  36,51ی با میانگین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اولویت اول به مؤلفۀ سیاس
هاي آموزشی  شده، مربوط به مؤلفۀ برنامه و اولویت سوم تعیین 36,11دوم، مؤلفۀ فعالیتهاي عبادي با میانگین 

به مؤلفۀ بهداشت و تغذیه و  34,98است. در میان پاسخها، اولویت چهارم با میانگین  36,00با میانگین 
  به مؤلفۀ اوقات فراغت اختصاص یافت. 34,76ناولویت پنجم هم با میانگی

نظران دینی در خصوص اهمیت و اولویت طرح  هاي نظرسنجی و مصاحبه با صاحب با توجه به یافته
، به ریزمؤلفۀ صداقت و راستی در »هاي آموزشی برنامه«هاي زندگی دانشجویی، اولویت اول در مؤلفۀ  مؤلفه

ریزي  تعلق دارد و اولویت دوم، ریزمؤلفۀ برنامه 6,15غ با میانگین فراگیري علم و خودداري از تقلب و درو
، ریزمؤلفۀ »اوقات فراغت«است. در مؤلفۀ  5,78روز براي مطالعه و اشتغاالت علمی با میانگین  ساعات شبانه

در  اولویت اول و ریزمؤلفۀ اختصاص دادن زمان به تفکّر و تدبر 6,59رفتن به دامن طبیعت و کوه با میانگین
، ریزمؤلفۀ »فعالیتهاي عبادي«اولویت دوم را دارد. در مؤلفۀ  6,44آفرینش و خلقت پروردگار با میانگین 

اولویت اول و ریزمؤلفۀ اقامۀ نماز و تالوت قرآن و ادعیه با  7,36خلوص نیت و محاسبه و مراقبه با میانگین 
، ریزمؤلفۀ رعایت برنامۀ صحیح »یهبهداشت و تغذ«مؤلفۀ  دراولویت دوم را دارد.  6,40میانگین 

اولویت اول و ریزمؤلفۀ انجام  6,92غذایی(اعتدال در خوردن و استفاده از غذاهاي سالم) با میانگین 
پذیري با  ، ریزمؤلفۀ والیت»سیاسی«اولویت دوم را دارد. در مؤلفۀ  6,36فعالیتهاي ورزشی با میانگین 

  .اولویت دوم را دارد 5,63به آرمانهاي انقالب اسالمی نیز با میانگین اولویت اول و ریزمؤلفۀ تعهد 6,50میانگین

همخوانی بسیاري دارد. نتیجۀ پژوهش  )1389(بابایی،نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج پژوهش 
دهد که متوسط گروه دانشجویان از نظر سبک زندگی ضعیف، کنترل تنش، فعالیت فیزیکی،  وي نشان می

یی و ایمنی در سطح پایینی قرار دارند. پژوهش دیگري که نتایج آن با نتایج این پژوهش شباهت عادات غذا
دهد که سبک  انجام شد. نتایج پژوهش وي نشان می )1392(کجباف و بهرام پوردارد، پژوهشی است که توسط 

ارد. نتایج پژوهش زندگی اسالمی و شادکامی، با رضایت از زندگی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداري د
اند که  ژوهش نشان داده هاي بسیاري دارد. نتایج این پ نیز با نتایج پژوهش حاضر همخوانی )1392(آجیلی و بیگی

آموختگان با عالقه به شغل و موفقیت شغلی آنها همبستگی مثبت  بین موفقیت تحصیلی دانشجویان و دانش
  اند.  غل یا رشته بر موفقیت تحصیلی را تأیید کردهوجود دارد. تحقیقات دیگري نیز تأثیر عالقه به ش
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توان نتیجه گرفت که موضوع سبک زندگی دانشجویی بر اساس سبک  با توجه به آنچه بیان شد، می
زندگی اسالمی، از مباحث مهم و ضروري است که باید در برنامۀ درسی آموزش عالی مورد توجه قرار 

انشجویان، به علت عدم آگاهی و شناخت از صحیح سبک زندگی گیرد؛ زیرا امروزه مشکالت بسیاري از د
  توان سبک زندگی خاصی را در افراد نهادینه کرد. اسالمی است و در این دورة زمانی است که می

  پیشنهادهاي پژوهشی
شود پژوهشهاي دیگري در  با توجه به گسترده بودن قلمرو سبک زندگی دانشجویی، پیشنهاد می -

  اي سبک زندگی دانشجویی، مثالً مؤلفۀ اجتماعی انجام شود.ه خصوص دیگر مؤلفه
شود در  نظر به اینکه در این پژوهش فقط از کارشناسان نظرسنجی شده است، پیشنهاد می -

  پژوهشهایی از این قسم، نظرسنجی از خود دانشجویان نیز صورت گیرد.
گی دانشجویی در در این پژوهش به این مسئله پرداخته شد که چه موضوعاتی از سبک زند -

شود در پژوهشهاي دیگر به این موضوع پرداخته  اسالم، ضرورت دارد؛ یعنی پاسخ به چه چیزي. پیشنهاد می
شود که چگونه و با چه کیفیتی این مباحث مطرح شود که کاربرد و کارایی بیشتري داشته باشد؛ یعنی پاسخ 

  ها. به چگونگی

  پیشنهادهاي کاربردي
ریزان درسی با  شود برنامه ث زندگی دانشجویی در اسالم، پیشنهاد میبا توجه به اهمیت بح -

سازي جوانان در امور مرتبط  قراردادن مطالب جدید در محتواي دروس آموزشی دروه کارشناسی، به آماده
 ، کمک کنند.با زندگی دانشجویی

دگی دانشجویی هاي فرهنگی و فوق برنامۀ آموزش عالی، به موضوع زن شود در برنامه پیشنهاد می -
 بینی شود. هایی در این خصوص پیش از منظر اسالم، توجه بیشتري شود و برنامه
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