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Abstract 

This research seeks to identify the views of intellectuals (professors, 

advisers, managers, and students) of the seminary on the factors affecting 

the realization of Islamic lifestyle in the family. For theoretical foundations 

of the research, the point of view of sociologists and psychologists as well as 

some Islamic thinkers about Islamic lifestyle was reflected. The method of 

research was a survey and its statistical population was intellectuals of 

seminaries throughout Iran. The questionnaire was sent to the sample 

population via e-mail. Finally, the collected data were analyzed descriptively 

and inferentially statistics using SPSS software. 

The findings show that the family is the most effective factor in living the 

Islamic lifestyle, and other elements such as the clergy, mosques and 

religious centers, books and publications, social institutions, new 

communication tools, artists, athletes, radio and TV, and educational 

institutions are ranked next. 

  Therefore, in educational and cultural planning, more attention should 

be paid to families, the clergy, mosques, and religious centers respectively 

as the most effective factors influencing the realization of the lifestyle. 
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عوامل موثر بر تحقق سبك زندگى اسالمى در خانواده
 از منظر فرهيختگان حوزه علميه خواهران

*منصوره زارعان

**نفيسه فاضليان

 چكيده
و طـالب(در پـى شناسـايى ديـدگاه فرهيختگـان اين پژوهش ) اسـاتيد، مشـاوران، مـديران

. های علميه نسبت به عوامل مؤثر بر تحقق سـبك زنـدگى اسـالمى در خـانواده اسـت حوزه
و روان برای مبانى نظری تحقيق، از ديدگاه جامعه و نيز برخى از انديشمندان شناسان شناسان

شداسالمى درباره سبك زندگى اسالمى  و جامعـه آمـاری. استفاده روش تحقيق، پيمايشى
نامه از طريــق آدرس هــای علميــه سراســر كشــور بــوده كــه پرســش آن، فرهيختگــان حوزه

به در نهايت داده. الكترونيكى برای جامعه نمونه ارسال گرديد از های دست آمده با اسـتفاده
و استنباطى قرا SPSSافزار نرم و تحليل توصيفى .ر گرفتمورد تجزيه

مى يافته عنوان مـوثرترين عامـل بـرای رسـيدن بـه سـبك زنـدگى دهد خـانواده، بـه ها نشان
و عناصر ديگری مانند و نشـريات،: اسالمى است و مراكـز دينـى، كتـب روحانيت، مساجد

و نهادهـای  نهادهای اجتماعى، ابزارهای جديد ارتباطى، هنرمندان، ورزشكاران، صداوسيما
.ای بعدی قرار گرفتنده آموزشى در رتبه
و فرهنگـى، بايـد بـه ترتيـب بـرای خـانواده، روحانيـت، ريزی بنابراين در برنامه های تربيتى

و مراكز دينى به عنوان موثرترين عوامل تاثير گذار در تحقق سبك زنـدگى، توجـه مساجد
.بيشتری انجام گيرد

ها كليدواژه
.حوزه علميه خواهران، روحانيت، مسجدسبك زندگى اسالمى، خانواده، فرهيختگان
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 مقدمه

بر،سبك زندگى و تـا مـىرفتارهای خاصى است كه هر فردی بـرای زنـدگى خـود گزينـد

و بين، شهری، فاميلى محلى، رفتارهای خانوادگى از ايـن. اطـالق اسـت المللى قابل كشوری

مىمنظر و برا توان سبك زندگى را ويژگى، ساس اخـتالف ايـن های رفتاری انسان بيان كرد

از اما اين ويژگى، ها را در نظر گرفت تعدد سبك،ها ويژگى ،هـای مختلـف ديدگاهمنظر ها

گـروه، خـانوادگى، فـردی سـبك زنـدگِى، انـواعبنـدی گستره اين تقسيم. تقسيم است قابل

و زنـدگى، خاص پـس بايـد. شـود مـى المللـى را شـامل هـای بـين افراد يك شهر يـا منطقـه

و وقتـى پسـوند های سبك و سبك صحيح را مشـخص كنـيم و ارزشيابى زندگى را بررسى

آن بدان، شودمى اسالمى نيز بدان افزوده هـای اسـالمى ارزش، معناسـت كـه معيـار سـنجش

���j، �]5א>( استPKXT(.كه اند تعاريفى را ارائه نموده،شناسان درباره سبك زندگى جامعه

رازيهای ديدگاه آنها ترين مهماز  و گيدنز ،اگر بخواهيم از منظر زيمـل.توان نام بردمى مل

ــيم ــه ده ــدگى ارائ ــاه از ســبك زن ــد بگــوييم، تعريفــى كوت ــدگى«: باي ــه، ســبك زن كــل ب

حَ هاي از صورتای پيوسته هم بهب انگيزهَسى است كه فرد و واسطه تالشـى های درونى خود

و زيسـت محـ و انسـانىكه برای ايجاد توازنى ميان شخصيت ذهنـى  اش بـه انجـام يط عينـى

بر، رساند مى نظـر گيـدنز نيـز دربـاره سـبك.)PKXP :YUVכא���א$�،(» گزينـد مـىبرای خود

را شيوه«: زندگى چنين است وبيش جامع از عملكردهـاكمای توان به مجموعهمىی زندگى

مىبهتعبير كرد كه فرد آنها را  ر؛گيرد كار برچون نه فقط نيازهای جاری او بلكـه،آوردمىا

در برابـر ديگـران،وی برای هويت شخصى خـود برگزيـده اسـت روايت خاصى را هم كه

.)j$E*DPKOM :YPTV،( سازندمى متجّسم

و هـر يـك بـر و غيرمسلمان بوده  اسـاس سبك زندگى همواره مورد توجه متفكران مسلمان

و شاخصه مبانى خود سعى كرده تعاريف، مولفه را ها درصـدد ايـن پـژوهش. مطرح نماينـدهايى

 بـا تكيـه بـربه همين منظـور بـا. نمايدبررسى را عوامل تحقق سبك زندگى اسالمى است تا

و جـوادیاّهللاٰ آيـتو يزدی اّهللاٰ مصـباح آيت:همچون؛انديشمندان مسلمانى های نظريه آملـى

كر ديدگاه از اسـالمى ترين عوامل ايجاد تحقق سبك زنـدگى ده مهمهای مشابه آنان، سعى

از نگــاه: چنــين اســت ســوال اصــلىبنــابراين. بررســى نمايــدرا منظــر فرهيختگــان حــوزوی

 فرهيختگان حوزه علميه خواهران عوامل موثر در تحقق سبك زندگى اسالمى چيست؟
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 پيشينه

 صورتبهتاكنون تحقيق ميدانى جامعى كه چندين مورد از عوامل سبك زندگى اسالمى را

وا،تحقيـق دكتــر كاويـانى؛ سـوایسـى قــرار دهـدپيمايشـى مـورد برر نجـام نگرفتـه اســت

شده ميدانى در اين زمينه يك يـا دو مـورد از عوامـل ايجـاد سـبك زنـدگى تحقيقات انجام

عوامل موثر در سبك زندگى اسالمى در ارتبـاط بـا بارهدر اند؛ البته كردهاسالمى را بررسى 

آند داردوجوای مقاله، نقش موثر خانواده در تربيت نقـش الگـوی تربيتـى والـدين،كه در

نگـرش مـذهبى نتيجـه مقالـه نشـان مـى دهـد،. در تربيت دينى فرزندان بررسى شـده اسـت

.)qBPKMX :YMOא�<���E،( والدين نقش اساسى در تربيت دينى فرزندان در پى داشـته اسـت

سـبك زنـدگى(ى آموزان به امور دينط با نقش نهادهای آموزشى در گرايش دانشدر ارتبا

ــدانى)اســالمى ــه مي ــوان در مقال ــا عن ــل درون«: ديگــری ب جــذبای مدرســه بررســى عوام

نشـان نتيجـه ايـن مقالـهكـه انجام شـده»آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز دانش

و رابطه صميمى فضای دهد؛ مى و دانـشدوستانه آمـوزان گـام بسـيار ميان متوليـان مدرسـه

بهمهمى در جهت  ، 'ש��*�E( معنـوی را در پـى داشـته اسـت هـای سوی ارزش هدايت جوانان

PKOM :YLK(.

با مقالهدر و ميزان دين- بررسى تأثير پايگاه اجتماعى«: عنوانی ديگری داری اقتصادی

داری بـا سـبك به رابطه بيشتر متغير ديـن،»بر سبك زندگى دانشجويان دانشگاه تربيت معلم

hא$�،( است؛ پرداخته شدهاقتصادی آنان- دانشجويان در مقايسه با پايگاه اجتماعىزندگى 

PKML :YP(و هويـت اجتمـاعى جوانـانیديگر همچنين مقاله بـه، در زمينه سبك زنـدگى

ساله طبقه متوسط شهری در شهرهای بزرگ پرداخته است كه آنان25تا15مطالعه جوانان 

ِص جای دنباله به ازروی تـا حـدودی خـود دسـت بـه، شـده تعيين سبك زندگى از پيش رف

و؛زننــد هــا مــىو موقعيتهــا تعيــين انتخاب ايــن در حــالى اســت كــه خاســتگاه اجتمــاعى

و ترجيحات جوانان بوده اسـت عامل مهم در شكل،خانوادگى ��a?( گيری سليقه � B'�א��

.)qBPKMU :YTQPא'^ש�، 

انتشـار كتاب كه در قالب انجام داده مفيدی ميدانىدكتر كاويانى در همين زمينه تحقيق

جش آنايشان در كتـاب. يافت ن ـ ـزار س ب و ا % م ـال س % ا ـدگ ن ب� ز ـ  های بـه تفصـيل ديـدگاه، س
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و روان جامعه آن كـردهشناسان دربـاره سـبك زنـدگى را مطالعـه شناسان سـبك،و پـس از

از بررسى كردهى نظران علوم اسالم از صاحب نفر زندگى اسالمى را از ديدگاه چند و پـس

و علـم، امنيـتشناسـى، زمان:های آزمون سـبك زنـدگى اسـالمى بـا مولفـه ساخِت ، تفكـر

و، عبادی، باورها، اخالقى، مالى، خانوادگى، سالمت نفـر 300با استفاده از نظـر...اجتماعى

و طـالب حـوزه علميـه، از دانشجويان مقطع كارشناسى استان اصفهان انجـامرا دانشگاه قـم

و بـه انـد نمره بسيار باال داده،هر سه گروه به مؤلفه عبادی،تحقيق های براساس يافته. اند داده

و(اند اما در دو مولفه بسـيار اساسـى سبك زندگِى تجويزی اسالم رسيده باورهـای اسـالمى

شـايان.)PKXP :YKOO-KMT، כא���א$�( آل اسالمى دارنـد فاصله بسيار با ايده،)اخالق اسالمى

فردگرايانه دارد اما ايـن مقالـه دارای رويكـردیپژوهش دكتر كاويانى رويكردذكر است؛ 

دو 300جامعه آماری ايشان حدودكه اين نكته ديگر. باشدمى گرايانه جامعه و در نفر اسـت

در،استان انجام گرديده و علميه خواهران انجـام های حوزه بيناما اين مقاله در سطح كشور

. شده است

از؛نيـز انجـام شـده اسـتای تحقيقـات كتابخانـهدرباره سبك زندگى اسالمى، تعدادی

و خانواده ايرانىی تاثير رسانه«جمله مقاله و»اينترنت بر سبك زندگى فرد كـه آثـار مثبـت

�، ��Aא��( ده اســتكــر بررســىايرانــى هــای منفــى اينترنــت را در خانواده��TVPL(.همچنــين 

 مطالعـه مـورد»نقش فضای مجـازی را در گسـترش سـبك زنـدگى اسـالمى«ديگری مقاله

و معتقد است آن های در حال حاضر تاثير مخرب شبكه: قرار داده مجازی بـيش از محاسـن

و به �( بـه تهديـد تبـديل شـده اسـت،كه به فرصت تبديل شود جای اين است ���#� כ����

.)�APKXLכא�א�، 

و سبك زندگى درباره نظريه پردازی درباره سـبك زنـدگى مهدوی كنى در كتاب دين

، گئـورك زيمـل، تورسـتين وبلـن:پردازان اوليـه سـبك زنـدگى ماننـد نظريههای، نظريهبه 

و نظريه و آلفرد آدلر از(كارانـه های محافظه ديـدگاه: از آنهـا ماننـد پردازان بعـد ماكس وبر

و هويت فرهنگـى) تا مشروع از فرهنگ توده(های انتقادیو ديدگاه)طبقه تا سبك زندگى

و سپس دربار و سبك زندگى به جايگاه دين در فرايند شـكلهو سبك زندگى گيـری دين

ــه ــن در نظري و جايگــاه دي ــدگى ــدگى های ســبك زن ــهبه ســبك زن  اســتتفصــيل پرداخت

)��E�� ،כ��PKOM:YOX-PPU(.
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 مبانى نظری

گـذاری پايهشناسىو جامعهشناسى سبك زندگى در دو حوزه متفاوت علمى رواناصطالح

و رشد يافت؛ نگاه روان و بيشتر متكى بـر،شناختى به سبك زندگى شده نگاهى فردی است

و گزينش و فيزيكـى آگاهى و البته همراه با پذيرش تاثير محـيط اجتمـاعى و خالقيت گری

بعنوا به و بستر شناسـى، امـا در جامعه، باشـدمى مخلتف سبك زندگى های روز جلوهن زمينه

و به - فــردی«ســوی نگــاهى نگــاه بــه ســبك زنــدگى از منظــری كــامًال جمعــى آغــاز شــد

و گزينش، پذيری شناختى بر فرآيند جامعه نگاه جامعه. پيش رفته است»جمعى گـری آگاهى

م و امـروزه بـر گسـترش محدود از ميان الگوهـای موجـود در فضـای اجتمـاعى بتنـى بـوده

و فرصت .)��A :YPTLא�( شـودمى تاكيدها بيشتر برای خالقيت های روزافزون اين محدوده

. اسـت»آلفـرد آدلـر«كننـده نـام درنـگ تـداعى بـى،سبك زنـدگى،شناسى در حوزه روان

شناسى روانكه آدلرای گونهبه؛محوريت يافته است»آدلر«سبك زندگى در آثار اصطالحِ

 بــه وســيله آن بيــان- شــهرت دارد»ای شناســى فــردی مقايســه روان«كــه بــه نــام-خــود را 

.كرده است

آگـاهى«: كنـد مـى گيری سبك زندگى را چنين بيـان فرآيند شكل،در مدل خود،آدلر

 ايـن. سازدمى او را در شناخت جهان پيرامونش توانا، موروثى خود های نسبى انسان از داشته

و شناخت فـرد. كند تا طرحى از جهان در ذهن خود ترسـيم كنـدمى به فرد كمك،آگاهى

ج برتری های موقعيت،براساس اين طرح و اين امر او را برای بران اين فاصـله احساس كرده

ــه امنيــت واو رســيدن ب ــد مــىخــاطر ــرای حركــت برگزين ــرين الگــو را ب ــا برت ــا. دارد ت او ب

و ايمنـىدر،به هـدفشدن نزديك از، عـين كسـب حـدی از رضـايت بـه درك جديـدی

و های وضعيت و دوبـاره همـين فرآينـد مـى تر دسـت متعالى های آرمان؛ىعبارتبهبرتر يابـد

بورديــو در مــدل خــود فراينــد شناســى، در حــوزه جامعه.)���A :YTPXא�( شــود مــى تكــرار

ى هاي از ميـدانای مجموعـه،اجتماعىنظام«: كندمى گيری سبك زندگى را چنين بيان شكل

و طبقه، است كه بر اساس توزيع سرمايه و افراد در آن بـرای كسـب ساخت يافته بندی شده

و در نتيجه هر فرد براساس موقعيت خـود در هـر. پردازندمى قدرت به رقابت،بيشتر سرمايه

را در ذهـن خـودای بنـدی شـده طبقـه هـای نظام، هـا اين ميدانكردن درونىبا) وضع(ميدان 
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دو ظرفيـت را در فـرد هـا، هـر يـك از ايـن نظام.)ها موضع يا عادت واره( آوردمى وجود به

بىعبارتبهيا( بندی قابل طبقه های ظرفيت توليد فعاليت: كندمى ايجاد ازى توليد تعداد پايانى

و درك اهميـتو ظرفيـت طبقـه) الگوهای رفتار و محصـوالتهـا فعاليت) ارزيـابى( بنـدی

و ترجيحات يـا سـليقهعبارتبه( ، فـرد بـر اسـاس ارزيـابى يـا همـان سـليقه خـود)ى تمايالت

، اجتمـاعى، اعـم از اقتصـادی( الگوهای رفتاری خاصى را بـرای دسـتيابى بـه سـرمايه بيشـتر

بر) نمادين، فرهنگى و جلوهای عينى آنها. گزيندمىدر هر ميدان ازای مجموعه«اين الگوها

و دارايى .)�A :YTTVא�( سبك زندگى هستند»ها اعمال

ــدگى زيمــل ــن در ســبك زن ــه جايگــاه دي ــز در زمين ــدگى؛معتقــد اســت ني ســبك زن

گـويى بـهى است كه انسان از ميان فرهنگ عينى خود برای پاسـخهاي از صورتای مجموعه

و عموميت دو نياز هنجاری در اين. گزيند برمى) ذهنىمعانى وابسته به فرهنگ(اش، فرديت

معينـى در اختيـار فـرد های تواند صـورتمى) ...وها سنت، رسوم، آداب( دين، اول،فرآيند

ُ، دوم). سبك زندگى دينى( قرار دهد تا سبك زندگى خود را در قالب آن عرضه كند عـدب

فرهنـگ گيری تواند با ايفای نقش فرهنگى در شكلمىو ساختى دين نهادی، ايدئولوژيك

ى را در اختيار هاي مثًال نماد(و مقدوراتى را برای گزينش فرد ايجاد كندها محدوديت، عينى

ى از معامالت را محدود هاي را مانند نوع پوشش يا صورتها صورتای فرد قرار دهد يا پاره

و نظام معنـايىن يك جهانعنوابهتواندمى دين، سوم).يا ممنوع سازد فرهنـگ ذهنـى، بينى

و در شكل وو جهت گيری فرد را تحت تاثير قرار دهد نياز هنجـاری( دهى به فرهنگ عينى

و ذهن و همچنين تعيين فاصلة عين و عموميت را( نقش ايفا كند) فرديت مثال فرديـت برتـر

 ُ به.)�A :YTTKא�() معنايى ببخشد كه با تعهد سازگار باشدرا عدی معنوی ببخشد يا آزادیب

و روان تعدادی از جامعه،ن ترتيباي ى ارائـه هاي نظريـهشناسان درباره سبك زنـدگى شناسان

و برخى از و دين نظريه كردند كـه دليل اين اند، امـا بـه پردازی نموده آنها نيز درباره سبك زندگى

كردن مشـخص دنبال عوامل موثر در ايجاد سبك زندگى اسالمى است، لذا بـرای اين پژوهش به

اّهللاٰ آيـت:حـوزه ماننـد گروهى از متفكران اسالمى در اين ديدگاه،سبك زندگى های لفهمو

ای آيت، اّهللاٰ مصباح آيت، جوادی آملى و، دكتراّهللاٰ خامنه كاويـانى مـورد دكترآذربايجانى

و توضيح اين ديدگاهكه توجه قرار گرفته است .باشدمى به شرح ذيلها تبيين
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اةاّهللاٰ جوادی آملى در كتاب آيت ی ح ل یح ا ت ا يك دوره كامل از سبك زندگى اسالمى مف

ازمختلف هایو در بخشاند را بيان كرده تعامـل انسـان بـا، آن درباره تعامل انسان با خـودى

و نظام اسالمى، نوعان هم با، تعامل انسان به محيطتعامل انسان . اند بحث نمودهتفصيل زيست

همهمچنين ايش و آمـوزش:بـه دو عامـل، نوعـان ان در بخش تعامل انسان با و نهـاد خـانواده

انــد طـور مبســوط بحــث نموده بــه- بــه آن پرداختـه شــده نيــز كــه در ايــن مقالـه- پـرورش

از،اّهللاٰ مصباح ديدگاه آيت.)���BPKXK :YTKK، ��א��( شناسى، خدا:معارف قرآن را عبارت

و امامــان(شناســى، راهنماشناســى شناســى، راه شناســى، انســان جهان  ــامبر ــاريخ زنــدگى پي ت

و خودسازی(شناسى اخالق شناسى، قرآن):معصوم و سـعادت نهـايى، خودشناسى كمال

و تزكيه قرآن، انسان و عمل صالح، شيوه تربيت ، نماز( عبادی قرآن های برنامه،)نقش ايمان

احكـام،)روابـط بـا ديگـرانها پوشيدنى،ها خوردنى(، احكام فردی قرآن،)دعا،حج، روزه

ــين، سياســى، قضــائى، اقتصــادی،)احكــام خــانواده( اجتمــاعى ــد مــى المللــى معرفــى ب  نماي

مقـام معظـم رهبـری هـم در مـورد عوامـل مـوثر در سـبك زنـدگى.)PKXP:YPTPכא��א$�(

و نقـش حسـاس ايـن، وتربيت تعليم، مدرسه، اسالمى از جمله دانشگاه رسـانه بحـث نمـوده

و اهتمام برای ايجاد آن ،آذربايجـانى دكتـر.)CPKXK :YTTאf#�،(اند تاكيد نمودهرا عوامل

ب ، امـور اقتصـادی، روابط اجتماعى، خانوادگى، طبيعى، انسانى، اخالق فردی:هاخالقيات را

و قوای زيستى تقسيم ،كـه سـبك زنـدگى پس از بيـان ايـن نيز دكتر كاويانى.نمايدمى بدن

و ذكر مراحـل مختلـف آن، نگرشريشه در حـاكم بـر(هـای كلـى قبل از تولد فرزند دارد

از)زندگى نگرش اسـالم بـه،نگرش اسالم به ديگران، نگرش اسالم به هستى:را كه عبارت

مو نگرش اسالم به زندگى، نگرش اسالم به جنس مخالف، خود شـكالت نگرش اسالم بـه

سبك زندگى افـراد را بـا،ايشان در پژوهش خود. اندهكردبحث گسترده صورتبهرا امت

آقـای دلشـاد در همچنـين،.)PKXP :YPTKכא���א$�،(انـدهنمودشناسانه مطالعـه رويكرد روان

سالمكتاب  یت ا ب یری در تر گيری شخصيت افـراد درباره نقش بسيار مهم خانواده در شكل س

و خانواده«: آورده است و،خانه و روابـط نخستين محيطى است كه انسان را تحت تاثير فضا

و همـه.دهـدمى مناسبات خود قرار خصـوص عوامـل انسـانى آن بسـيار بـه چيـز ايـن محـيط

و و تاثيرپذيری كودك آن تاثيرگذار است وقتـى.افزايدمى روابط عاطفى درون خانواده بر

ــف از  ، خوابيــدن، رفــتن راه، آشــاميدن، خــوردن:قبيــلعــادات افــراد را در امــور مختل
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و لباس عـاملى،بـريم كـه خـانوادهمىپى، دهيممى رفتار با ديگران مورد دقت قرار پوشيدن

و بسيار مهم در شكل و رفتار است گيری شخصيت افراد و،زيرا كـودك؛ اين عادات  رفتـار

و از اعضای خانوادهمى عادات خود را از خانواده از.كندمى تقليدآموزد اگر ما در بسياری

و رفتار روزمره آن اعمال و و تجزيـهراهـای خـود دقـت نمـاييم ، يـابى كنـيم ريشـه وتحليـل

آنمىدر .)PKMT :YPPM، ��ש�א�( گيـرد مـى از تربيت خـانوادگى سرچشـمهها يابيم كه بيشتر

و،از نظرات انديشمندانى كه مطـرح گرديـد،ترتيب بدين بـا مشـورت اسـاتيد اسـتفاده شـد

و،مراكـز دينـى،روحانيـت مسـاجد:ديگر با افزودن عواملى همچون ... ابزارهـای ارتبـاطى

نهادهـای، خـانواده هـای بررسى عوامل تحقق سـبك زنـدگى اسـالمى در حوزه نامه پرسش

ــى ــت، آموزش ــى، روحاني ــز دين و مراك ــاجد ــه، مس ــريات عرص و نش ــب و های كت ــری هن

نهادهـای اجتمـاعى تهيـهو صداوسـيما های برنامـه، ای ارتبـاطى جديـدابزارهـ، ورزشكاران

عواملى كه در ايجـاد سـبك زنـدگى اسـالمى،گرديد تا با استفاده از نظرات نخبگان حوزه

. را مشخص نماييم تاثير بيشتری دارند

 روش تحقيق

و بـا روش پيمايشـى اسـت،روشى كـه در ايـن پـژوهش مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت

شد ساخته پاسخ نامه محقق گيری از پرسش بهره از طريـق آدرس نيـز نامه پرسـش.ها دريافت

و پـس از پاسـخای رايانه گـويى از همـين در اختيار فرهيختگان حوزه خواهران قرار گرفـت

و.طريق بازگردانده شد آن داده، مطالعـه محقـق پاسخ ها نيز پس از كنتـرل توسـط هـا هـای

.قرار گرفت وتحليل آماری تجزيهمورد SPSSافزار نرم

و سـاخته شـد40دارای نامه مذكور پرسش  تـأثيرو گويه است كه توسط محقق طراحى

 های گويـهبر اين اسـاس،.كندمى گيری سبك زندگى اسالمى را اندازهبرعامل مؤثر هشت

11های شـماره يـهگو، ميزان تأثير نقش خانواده را بر سبك زندگى اسالمى،10تا1شماره

تـا17های شـماره گويـه، ميزان تأثير نهادهای آموزشى را بر سبك زنـدگى اسـالمى،16تا

و مراكـز دينـى خـانواده را بـر سـبك زنـدگى اسـالمى، ميزان تأثير روحانيت، 22 ، مسـاجد

و نشـريات را بـر سـبك زنـدگى اسـالمى،24تـا23های شـماره گويه ، ميـزان تـأثير كتـب

و ورزشكاران را بر سبك زندگى اسـالمى،26تا25های شماره گويه ، ميزان تأثير هنرمندان
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، ميزان تأثير ابزارهای ارتباطى جديد را بر سبك زندگى اسالمى،28تا27های شماره گويه

و صداوسيما را بر سبك زنـدگى اسـالمى های ميزان تأثير برنامه،37تا29های شماره گويه

 ميـزان تـأثير نهادهـای اجتمـاعى را بـر سـبك زنـدگى اسـالمى،31تـا38شماره های گويه

. سنجد مى

 آماریو نمونه جامعه

علميـه خـواهران سراسـر كشـور هسـتند كـه هـای فرهيختگان حوزه،جامعه آماری پژوهش

و دارای مـدرك سـطح، سابقه مديريت تدريس و مشاوره در مسائل خانواده را دارنـد تبليغ

و چهار دو حـوزوی تحصـيالت عـالوه بـر تحصـيالت%52باشند كه از اين تعدادمىو سه

و  و مشـاوران نمونه آمـاری آن تعـدادیدانشگاهى هم دارند از از اسـاتيد طريـق اسـت كـه

.ايم دسترسى داشته آنهابهای رايانهپست 

و پايايى تحقيق  روايى

و و كارشناسروايى اين تحقيق به تائيد چند تن از اساتيد و مورد تائيد قرار گرفـت ان رسيده

ــزار  ــن اب ــايى اي ــى پاي ــرای بررس ــش(ب ر) نامه پرس ــنيفاز و روش تص ــاخ ــا كرونب  وش آلف

با ضريب آلفا. استفاده شده است) كردن دونيمه( است90/0كرونباخ برای كل آزمون برابر

در،در روش تصـنيف. باشدمى كه بيانگر پايايى بسيار باالی اين ابزار مقـدار آلفـا كرونبـاخ

و ضـريب اسـپرمن بـراونهب87/0و در نيمه دوم77/0نيمه اول  و832/0دست آمده اسـت

دست آمده است كه حكايت از پايايى بسيار باالی ايـنهب 0.78ضريب گاتمن برای دو نيمه

.ابزار دارد

 های تحقيق يافته

ونـمؤ،يـانگو پاسـخاز درصد 88.3بر اساس نتايج به دست آمده، مـذكر،درصـد 11.7ث

و،گويان درصد پاسخ 36.1.اند بوده .اند متأهل بوده آنها درصد 63.9مجرد

و مراكـز،تيـروحان،)نمره 100از( 87.3خانواده با ميانگين،گويان پاسخ نظر به مسـجد

و نشـريات بـا ميـانگين، 84.9با ميانگينىنيد نهادهـای اجتمـاعى بـا ميـانگين، 83.06كتب
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و ورزشـكاران بـا ميـانگين، 79.33بـا ميـانگينىد ارتبـاطيـجدیابزارها، 81.56 هنرمنـدان

تـرينن مهـمعنوا بـه 68.9نهادهای آموزشى با ميانگين، 75.96وسيما با ميانگين، صدا79.25

.باشندمىعوامل تأثيرگذار بر سبگ زندگى اسالمى 

اگـر، ترين نقش را در تحقق سبك زندگى اسـالمى دارد مهم،وادهخانكه اين با توجه به

و  در درصدد برنامه جامعهالنئومسسياستگذاران ريزی برای تحقق سـبك زنـدگى اسـالمى

لحـاظ، بـههمچنـين. گـذاری نماينـد بايد قبل از هر چيز روی خانواده سـرمايه، كشور هستند

و درصـدد اسـالمى،خودی از خانواده،فردی نيز اگر هر فردی سـازی فعاليت را شروع كند

كمآن برآيد در، .دكرنيز سبك زندگى دينى رواج پيدا خواهدها ساير حوزه كم

و مؤنث در نقش عوامـل مختلـف در تحقـق بارهبرای بررسى تفاوت ديدگاه افرد مذكر

 هـای گونـه كـه داده همـان. مسـتقل اسـتفاده شـده اسـتTسبك زندگى اسالمى از آزمون 

و مـرد بـه واريـانس نمـره پاسـخ»لون«دهد بر اساس آزمونمى نشان)1( جدول گويـان زن

د،تينقش روحان، نقش خانواده و مراكـز و نشـرىنـيمسـجد ات در تحقـقيو نقـش كتـب

و مـرد بـه يعنى پراكندگى نمراتى كـه پاسـخباشد؛ سبك زندگى دينى برابر نمى گويـان زن

گويان از پراكنـدگى عوامـل، نمـره پاسـخامـا در سـاير،نيسـتيكسـان، اند اين عوامل داده

ــوردار اســت ــه. يكســانى برخ ــانواده، عبارتى؛ پاســخ ب ــرد در تأثيرگــذاری خ و م گوياِن زن

و نشـريات اتفـاق و همچنين كتـب و مراكز دينى و پاسـخ روحانيت از نظر ندارنـد های آنهـا

و ير عوامل پراكندگِى پاسخپراكندگى معناداری برخوردار است، اما نسبت به سا های زنـان

.مردان يكسان است

در گوياِن ميانگين نمره پاسخ و مرد تنها نسبت به نقش عامـل خـانواده تحقـق سـبك زن

و مردان نسبت به زنان برای خانواده در تحقق سـبك زندگى اسالمى تفاوت معناداری دارد

و نقش عامل خانواد ه را در تحقق سـبك زنـدگى دينـى زندگى اهميت بيشتری قائل هستند

و مرد به نقش ساير عوامل در تحقـق سـبك گوياِن اما ميانگين نمره پاسخ. دانندمى بيشتر زن

ىعبارت بـه. داری بـا يكـديگر ندارنـدالحـاظ آمـاری تفـاوت معنـ بـهو است يكسان،زندگى

مختلـف بـر گويان تأثيری بر نگرش آنها نسبت به نقش عوامل جنسيت پاسخ؛توان گفت مى

و هر دو گروه تأثير اين عومل را بـر سـبك زنـدگى دينـى  سبك زندگى دينى نداشته است

. دانندمى يكسان
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و متأهل در نقش عوامـل مختلـف در تحقـق باره برای بررسى تفاوت ديدگاه افرد مجرد

 هـای گونـه كـه داده همـان. مسـتقل اسـتفاده شـده اسـتTسبك زندگى اسالمى از آزمون 

و متأهـل بـه گوياِن واريانس نمره پاسخ آزمون لوندهد بر اساسمى نشان)2( جدول مجرد

و پاسـخ؛ىعبارت بـه. اسـتل مؤثر بر سبك زنـدگى دينـى يكسـان نقش عوام گويـان مجـرد

و  متأهل در ميزان تأثيرگذاری عوامـل مختلـف بـر سـبك زنـدگى دينـى اتفـاق نظـر دارنـد

. داری برخوردار نبوده استهای آنها از پراكندگى معنا پاسخ

و متأهـل بـه نقـش عوامـل مختلـف در تحقـق گويان ميانگين نمره پاسخهمچنين، مجرد

و سبك زندگى يكسان مى . داری با يكديگر ندارندلحاظ آماری تفاوت معنابهباشد
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 گيری نتيجه

سالمى؛ خـانوادها عوامل موثر در تحقق سبك زندگى مياناز دهدمى نشان تحقيق های يافته

آن،27/87با ميانگين  و بعد از با، روحانيت،رتبه نخست را دارا است و مراكز دينى مساجد

دوو91/84ميانگين  و نشريات بـا ميـانگين،بعد از آن نهادهـای اجتمـاعى بـا،06/83كتب

ورزشــكاران بــا، هنرمنــدان،33/79ابزارهــای جديــد ارتبــاطى بــا ميــانگين،56/81ميـانگين 

قـرار91/68و نهادهای آموزشـى بـا ميـانگين96/75وسيما با ميانگين، صدا25/79ميانگين 

و فرهنگى برای تحقق سبك زندگى مطلوب اسالمىهبنابراين در برنام.گرفتند ريزی تربيتى

و مراكز دينى اهميت ويژه، بايد برای خانواده و مساجد شدای روحانيت .قائل

شد همان و مراكز دينى از عوامل موثر بر تحقق سـبك، روحانيت؛گونه كه ذكر مساجد

و پس از خـانواده لـذا بايـد بـرای رشـد گرفتنـد، در رتبـه دوم قـرار،زندگى اسالمى هستند
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و و-تاعتقاداباورها و تعمـق و تحقـق كه مبنای تفكـر و انجـام عمـل صـالح ايمـان قلبـى

و نشـريات حـائز رتبـه.دكـراستفاده اين عوامل از-دنباشمى سبك زندگى اسالمى كتـب

و رشـد لذا بايد برای ارتقاء باورها، هستند سوم عوامل موثر در تحقق سبك زندگى اسالمى

و عبادی مورد بهره، علمى آخـرين عوامـل از جملـه وسـيما صدا. برداری قرار گيرنـد معنوی

ا بهمؤثر در تحقق سبك زندگى و تامـل اسـت سالمى .شمار آمده اسـت كـه نيازمنـد توجـه

از:ى مانندداليل بسا چه  در ايـن نتيجـه مـوثر بـوده هنرمنـدان سـوی ارائه الگوهـای نامناسـب

و های اسالمى از سوی صداوسيما بـه جامعـه در صورتى كه الگوهائى بر اساس آموزه است

عوامـل مهـم در ايجـاد سـبك زنـدگى اسـالمىازصداوسيما توان گفت؛ىم، معرفى گردد

.خواهد شد

ــا پاســخ و گويــاِن در ارتبــاط ب در پاســخ:گفــتبايــد،مونــث مــذكر و مــرد گويــان زن

ووروحانيت، تاثيرگذاری خانواده و همچنين كتب و نشريات اتفاق مراكز دينى نظر ندارند

 پراكندگِى،اما نسبت به ساير عوامل های آنها از پراكندگى معناداری برخوردار است، پاسخ

تفـاوتى بـين،همچنـين در تعيـين عوامـل مهـم. زنان ومردان يكسـان بـوده اسـت های پاسخ

و متاهل وجود نداشته است گوياِن پاسخ .مجرد
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