
 

 
  
  

  اسالمیعوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پایبندی به سبک زندگی 
  در میان دانشجویان دانشگاه کاشان
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  چكيده
امروزه ما در زمينة پايبنـدي بـه سـبك زنـدگي اسـالمي، در معنـايِ واقعـيِ آن، شـاهد برخـي          

هـا و   گـويي بـه چرايـي چنـين پـارادوكس      هاي بنيادي هستيم. براي پاسـخ  ها و چالش پارادوكس
هاي نظري و تجربـي گسـترده هسـتيم. جامعـة آمـاري ايـن پـژوهش         هايي نيازمند بررسي چالش

دانشجويان دانشگاه كاشان بوده است. روش اين پژوهش از نوع روش پيمايشي و جمعيت نمونـة  
اي اسـتفاده شـده اسـت.     گيـري طبقـه   ت. در ايـن پـژوهش از روش نمونـه   نفر بـوده اسـ   329آن 

گويان نشـان   هاي عمومي پاسخ هاي رابطة ميان پايبندي به سبك زندگي اسالمي و ويژگي آزمون
دادند كه: محل تولد، وضعيت تأهل، وضعيت اشتغال، رشتة تحصيلي، مقطع تحصـيلي، قوميـت و   

انـد. در آزمـون فرضـيات     سـبك زنـدگي اسـالمي نداشـته    مذهب ارتباطي با ميزان پايبندي بـه  
اجتمـاعي، سـن، وضـعيت    −. بين متغيرهاي پايگاه اقتصـادي 1دست آمد:  پژوهش نيز نتايج زير به

گويان و ميزان پايبندي به سبك زندگي اسـالمي در ميـان آنهـا     تحصيلي و جمعيت خانوار پاسخ
رهنگـي، عملكـرد گـروه مرجـع جهـاني و      . متغيرهاي امكانـات ف 2رابطة معنادار وجود ندارد؛ 

گذران اوقات فراغت تأثير معنادار در پايبندي دانشجويان بـه سـبك زنـدگي اسـالمي ندارنـد؛      
بين متغيرهاي عملكـرد تربيتـي و فرهنگـي خـانواده، سـرماية فرهنگـي، عملكـرد تربيتـي و          .3

بيتي و فرهنگي، عملكـرد  فرهنگي دانشگاه، سرماية اجتماعي، عملكرد گروه دوستان در زمينة تر
جمعي ايراني با متغير پايبندي به سبك زنـدگي   هاي ارتباط  گروه مرجع ايراني و عملكرد رسانه

جمعـي جهـاني    هاي ارتباط  . متغير عملكرد رسانه4اسالمي رابطة معنادار و مستقيم وجود دارد؛ 
پايـان پـژوهش نيـز     تأثير معنادار و معكوس در پايبنـدي بـه سـبك زنـدگي اسـالمي دارد. در     

  هاي پايبندي به سبك زندگي اسالمي ارائه شده است. راهكارهايي براي رويارويي با چالش
هـاي مرجـع،    گـروه  عملكرد تربيتي خانواده، عملكرد تربيتي دانشگاه، عملكرد :كليديواژگان 

     هاي ارتباطي، پايبندي به سبك زندگي اسالمي. عملكرد رسانه
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 و بیان موضوعطرح . ١

 ای پاره بیان برای را زندگی سبک مفهوم فرهنگی مطالعات و شناسی جامعه حوزۀ پژوهشگران امروزه
 و اجتمـاعی علـوم ادبیـات در آن کـارگیری بـه دامنۀ و برند می کار به جامعه فرهنگی های واقعیت از

 قابلیـت مفهـوم ایـن کـه معتقدنـد بعضـی کـه حدی تا است، یافته زیادی رواج فرهنگی مطالعات
 تـری، دقیـق نحو به تواند می و داراست را طبقه، مفهوم جمله از موجود، واژگان از بسیاری جانشینی
 سـبک باشد امروز جامعۀ در اجتماعی و فرهنگی های نگرش حتی و رفتارها پیچیدۀ واقعیت گویای
 داشـته ارتباط هم با مند نظام طور به بیش و کم که است عناصری و عوامل مجموعۀ از حاکی زندگی

  ).٢٠٨صالف، ١٣٨٧ کنی،مهدوی( آورند می پدید را اجتماعی و فرهنگی کلی شاکلۀ یک و
 از برآمـده اجتماعی، و فردی رفتاری الگوهای از ای تنیده هم در مجموعۀ عنوانبه زندگی  سبک

 کـه آنجـایی از و کنـد؛ مـی ایجاد انسانی جامعۀ یک در فرهنگ یک که است متمایزی معنایی نظام
 تمـام گفـت تـوان مـی بنـابراین، کرد، تصور فرهنگ از عاری توان نمی را بشری جوامع از کدامهیچ

 الگوهـای از و بـوده خـود خـاص زنـدگی سبک دارای تاکنون، تاریخ ابتدای از انسانی، اجتماعات
 اجتمـاعی، علوم دانشمندان زعم به. اند بوده برخوردار خود فرهنگی های شاخص با متناسب رفتاری

 آمـدن فـراهم همچنـین و مصرفی کاالهای انباشتگی تولید، کار، جدید شرایط گذشته، قرن یک در
 و اجتمـاعی عمیـق تحـول از ای نشـانه جامعـه، اقشـار از زیـادی بخـش برای تر بیش فراغت زمان

 قالـب در را آنهـا تـوان مـی که طلبد می را ای تازه رفتاری الگوهای نوین، شرایط این و بوده فرهنگی
 تالشی ناخواسته، یا خواسته نیز، رویکرد این حاصل. داد قرار بررسی مورد زندگی  سبک کلی عنوان
 فرهنـگ آن، خاسـتگاه کـه بود خواهد زندگی از خاصی سبک تثبیت و ترویج معرفی، برای گسترده
 رفتـاری، الگوهای از گونه این منفعالنۀ پذیرش که است روشن. است آن معرفتی های بنیان و غربی
 زنـدگی  سـبک ترسـیم و تعریـف توانـایی اسالمی، های آموزه پرتو در خود که مسلمان جوامع برای
 بـه خود، دینی فرهنگ اقتضای به باید و نبوده شایسته دارند، را آن با متناسب الگوهای تبیین و دینی
   .آورند روی اسالمی زندگی  سبک
 دچـار مـا بیگانـه، هـای فرهنـگ بـا مـا جامعـۀ فرهنـگ رویـارویی فراینـد در اینکه به توجه با
 وضـعیت دارد آن قصـد پـژوهش ایـن ایـم، شـده زندگی سبک زمینۀ در ویژه به بنیادی، های چالش
 دانشـجویان میـان در آن بـر مـؤثر فرهنگـی و اجتمـاعی عوامل و اسالمی زندگی سبک به پایبندی
 هـای ویژگی بین رابطۀ بررسی تجربی، بخش در ویژه به پژوهش، این. کند بررسی را کاشان دانشگاه
 و سـکونت محـل و اشـتغال وضـعیت تأهـل، وضـعیت تولد، محل همچون گویان، پاسخ عمومی

 و تربیتـی عملکـرد خـانواده، فرهنگـی و تربیتـی عملکـرد اجتمـاعی،−اقتصـادی پایگاه متغیرهای
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 فرهنگـی، سـرمایۀ اجتمـاعی، سرمایۀ فرهنگی، و رفاهی امکانات از برخورداری دانشگاه، فرهنگی
 مرجـع گروه عملکرد ایرانی، مرجع گروه عملکرد فرهنگی، و تربیتی زمینۀ در دوستان گروه عملکرد
 ارتبـاطی هـای رسـانه عملکرد و داخلی ارتباطی های رسانه عملکرد فراغت، اوقات گذران جهانی،
  .کند می دنبال را اسالمی زندگی سبک و جهانی
  

  پژوهش ضرورت و موضوع اهمیت. ٢

 نظـران صـاحب و شـده مطـرح زنـدگی  سـبک هـای ویژگی و ابعاد مورد در زیادی سؤاالت کنون تا
 ارائـه خصـوص ایـن در را متنـوعی هـای پاسـخ خود، ویژۀ رویکردهای فراخور به یک هر مختلف
 اطـالق عینـی و پـذیر مشـاهده رفتارهـای بـه زنـدگی  سبک آیا اینکه قبیل از هایی پرسش.  اند کرده
 زنـدگی سـبک بـه دهی شکل آیا گیرد؟ برمی در نیز را جامعه افراد های نگرش و ها ارزش یا شود، می

 هـای سـبک تـداوم و تولید یا است پذیر امکان) پایین به باال از( تجویزی صورت به جامعه اعضای
 انسـان هـای پیچیـدگی وجود با پذیرد؟ می صورت) باال به پایین از( خودانگیخته ای گونه به زندگی
 فـرد، یـک در حتـی متعـارض، بعضـاً  و ناهماهنـگ رفتارهـای و تمایالت وجود احتمال و معاصر
  گرفت؟ نظر در جامعه اعضای تمامی برای مطلوب زندگی  سبک الگوی یک توان می چگونه

 اسـت شایسـته و بایسته که چنان آن حال، این با است، اسالمی و دینی جامعۀ یک ایران جامعۀ
 انقـالب از بعـد طورکلی، به. کنند نمی تنظیم را خود زندگی اسالمی، زندگی سبک براساس ما مردم

 های دستگاه و مسئوالن های دغدغه ترینبزرگ از یکی به جامعه افراد دینداری و دین مسئلۀ اسالمی
 دینـداری وضـعیت پیرامـون مختلـف ملـی های پیمایش. است شده تبدیل کشور فرهنگی مختلف
 گـواه اند، شده انجام اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت مانند فرهنگی، مهم مراجع توسط که ایرانیان،
 ویژه بـه تجربـی، هـای پـژوهش برخـی هـای داده). ١٣٨٨ طالبـان،( اسـت ای دغدغه چنین وجود

 بـه پایبنـدی و دینداری زمینۀ در ها چالش برخی بروز دهندۀنشان اخیر، های سال ملی های پیمایش
 و دینی های برنامه نقش عنوان تحت پژوهشی راد راود مثالً . است ایرانیان میان در دینی زندگی سبک

 تلویزیـون، دینـی هـای برنامـه کـه دهـد مـی نشـان دینداری کاهش یا افزایش در تلویزیون غیردینی
 دیـن از را وی ناخواسـته بلکه کنند، نمی دیندار را مخاطب تنهانه و کرده عمل خود اهداف برخالف

 های برنامه نوع دو که دهد می نشان حاضر پژوهش نتایج. کند می دور و کرده زدهدل خود تبلیغ مورد
 دارنـد، هم با که ظاهری تضاد رغمبه چگونه غیردینی، کنندۀ سرگرم صرفاً  های برنامه و دینی مستقیم
 کننـد مـی عمـل زنـدگی عرصـۀ از دین راندن بیرون یا سازی عرفی جهت در و یافته یکسانی کارکرد

 جوانـان دینی هویت و دینداری کاهش به اخیر سال ده مطالعات نتایج همچنین). ١٣٨٨ راودراد،(
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 در نیز) ١٣٩٠( همکاران و رضادوست). ٢ص ،١٣٩۶ همکاران، و میرفردی( اند داشته اشاره ایرانی
 مـوردی مطالعـۀ دینداری؛ میزان بر مؤثر عوامل از برخی شناختی جامعه بررسی« عنوان با پژوهشی

 معکـوس و دار معنـا تأثیر شدن سکوالر که دهند می نشان »اهواز چمران شهید دانشگاه دانشجویان
  .است داشته دانشجویان دینداری میزان بر

 دارد، بشـری سعادت و رفاه برای مهمی های قابلیت که است داده نشان تاریخی لحاظ به اسالم
. ماسـت مـدعای ایـن بـر شـاهدی متمـادی قـرون طـی اسالمی درخشان فرهنگ و تمدن ایجاد و

 از جهانیان و بود فرمانروایی دارای مختلف ابعاد در جهان از مهمی بخش بر اسالم جهان روزگاری
 با ویژه به امروزه، اما کردند، می استفاده خود اجتماعی و فردی زندگی در اسالمی سازندۀ های آموزه
 مهمی بخش در اسالمی زندگی سبک غربی، ویژه به مدرن، فرهنگی و فکری الگوهای یافتن سیطره

 خـود ذاتـی هـای قابلیت دارای همچنان اسالم البته،. است گرفته قرار الشعاع تحت اسالم جهان از
 بـرای اسالم رهنمودهای و ها آموزه از توانند می همچنان مسلمانان، ویژه به ها، انسان تمامی و است
 زمینـه ایـن در آنکـه شـرط بـه کننـد، اسـتفاده خـود اجتمـاعی و فـردی زندگی به دادن نسق و نظم

 هم و نظری لحاظ به هم− جامعه در اسالمی زندگی سبک زمینۀ در رو پیش های چالش و ها فرصت
 علمی و کارشناسانه نظریات براساس سپس و گرفته قرار شناسایی و بررسی مورد −تجربی لحاظ به
 و پـژوهش، ایـن. شـود عمـل هـا کاسـتی و ضـعف نقـاط زدودن و قـوت نقـاط تقویت راستای در

 و هـا چـالش هسـتند درصدد راستا، همین در و هایی دغدغه چنین با نیز، دیگر، مشابه های پژوهش
 شناســایی از پــس و داده، قــرار بررســی مــورد را جامعــه در اســالمی زنــدگی ســبک هــای فرصــت
 مناسـب عملیـاتی و اجرایـی راهکارهـای زمینه، این در رو پیش های چالش و ها فرصت ها، واقعیت
 و اسـالمی زنـدگی سبک زمینۀ در موجود های چالش با رویارویی یا ها کاستی کردن برطرف جهت
  .دهد ارائه پژوهش آماری جامعۀ در آن کردن همگانی و ترویج
  

  ایران و جهان در پژوهش تجربی پیشینۀ. ٣

 جهـان، سـطح در چه و ایران در چه خاصی، تجربی پژوهش اسالمی زندگی سبک زمینۀ در اساساً 
 حـوزۀ در جهـان و ایـران در کـه را تجربـی و نظری های پژوهش از برخی حال، این با. ندارد وجود
 سبک ایردلی و اینزو. کنیم می بیان مختصر طور به اند، شده انجام زندگی سبک دربارۀ شناسی جامعه
: از نقـل بـه ایردلـی، و اینـزو( انـد داده قـرار بررسـی مـورد فـردی هـای تـالش قالـب در را زندگی
 زندگی سبک از هایی جنبه اجتماعی، نظام خود مشهور کتاب در پارسونز،). ب١٣٨٧ کنی، مهدوی

 داده مـی نشـان را افراد زندگی سبک روزها آن در و است مدرن فناوری از ناشی که کند می مطرح را
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 و تفریحـات و فراغـت اوقات گذران نحوۀ بر  افزون وارنر، لوید). ۵١۵ص ،١٩۶۴ پارسونز،( است
 الگوهـای سیاسـی، هـای ارزش اخالقی، اندازهای چشم و دینی هایتفاوت به ورزشی، های سلیقه
 ابرین برون،( است کرده اشاره خود تحقیقات در کودک تربیت و زناشویی روابط خانوادگی، زندگی

  ).١۵ص ،١٩٧٩ فوسن، ون: از نقل به دیگران، و
 سـبک بررسـی بـه خـود پـژوهش در شالچی و آرمکیآزاد ایران، در تجربی های پژوهش میان در
 فضای در که دهد می نشان مطالعه این نتایج. است پرداخته تهران سه منطقۀ شاپ کافی جوانان زندگی

 امـر تعامـل التقـاطی، سـلیقۀ و مـد قبیـل از پسامدرن، زندگی سبک های ویژگی شاپ کافی اجتماعی
 شـالچی، و ارمکی آزاد( شود می دیده لذت حیاتی نقش و مصرف و سرگرمی اهمیت جهانی، و محلی
 اسـت معتقـد زنـدگی سـبک و اقلیتـی هـای فرهنگ  خرده عنوان تحت ای مطالعه در فکوهی). ١٣٨۴
 و هـا سـازی همگن از متقابل فرایندی درون را آن و کرده تشدید را مدرنیته متناقض روند شدن، جهانی
  ).١٣٨٧ فکوهی،( است کرده وارد جماعتی و هویتی های سازی ناهمگن

 بررسـی به دانشجویی، جامعۀ فرهنگی زندگی سبک از تصویری نام با خود پژوهش در فاضلی
 اسـت قـادر اندازه چه تا فعلی شرایط در دانشجویان فرهنگی مصرف میزان که پردازد می مسئله این
گاه شهروندانی نقش ایفای برای را آنها  و آبادی رحمت). ١٣٨۶ فاضلی،( کند آماده جو مشارکت و آ

 را عقیـده ایـن »جوانـان اجتمـاعی هویت و زندگی سبک« عنوان تحت خود پژوهش در آقابخشی
 تکرارپـذیر، الگوهـای تحلیـل برای است تالشی اجتماعی های هویت شناسایی که کنند می مطرح
). ٢٣۵ص ،١٣٨۵ آقابخشـی، و آبـادی رحمـت( اجتمـاعی هویـت گروهی های نگرش و ها کنش

 و دینـی باورهای شناختی جامعه رابطۀ بررسی« عنوان تحت پژوهشی در خرمی و تنهایی ابوالحسن
 نتـایج. انـد پرداخته کرمانشاه شهر در زندگی سبک با دینی باورهای رابطۀ بررسی به ،»زندگی سبک
 نمـایش بـه را خـود از ای جنبـه صـحنه جلـو موقعیـت در افـراد که است آن از حاکی پژوهش این
 از افـراد صحنه پشت موقعیت در. باشد جامعه موجود فرهنگ و دیگران پذیرش مورد که گذارند می

 حفـظ برای و نیستند جامعه قوانین و هنجارها نظارت تحت زیرا برخوردارند؛ تری بیش عمل آزادی
 نزدیـک شان واقعی خود به تری بیش میزان به بنابراین و کنند، نمی ایفا را نقشی شان اجتماعی منزلت
 نمـایش بـه را شـان شـده اجتماعی خود تر بیش افراد صحنه جلو موقعیت در که حالی در شوند، می
  ).١٣٨٨ خرمی، و تنهایی( گذارند می

 عوامـل و همـدان شـهر در اسـالمی زنـدگی سبک به پایبندی وضعیت« عنوان تحت پژوهشی
. اسـت شـده انجـام حیـدریان و فرد بابـایی توسـط ١٣٩٣ سال در »آن بر مؤثر فرهنگی و اجتماعی
. است بوده ١٣٩٣ سال در همدان شهر) سال ۶۵−١۵( فعال جمعیت شامل پژوهش آماری جامعۀ
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 بـا و تعیـین نمونه حجم عنوان به نفر ۴۶٠ تعداد کوکران شدۀ تعدیل گیری نمونه فرمول از استفاده با
 شـده انتخـاب مطالعه مورد افراد ها، خوشه حجم با متناسب ای، خوشه گیری نمونه روش از استفاده
 مسـتقلی متغیـر یازده میان از که دادند نشان مذکور پژوهش در رگرسیونی عملیات های یافته. است
 هویـت داری، دیـن یعنـی متغیـر، پـنج انـد، بـوده پـژوهش وابسـتۀ متغیر با معنادار رابطۀ دارای که

 زمینـۀ در دوسـتان گـروه عملکـرد و آموزشـی نهادهـای فرهنگی و تربیتی عملکرد سن، اجتماعی،
  ).١٣٩٣ فرد، بابایی( اند بوده تأثیر دارای پژوهش وابستۀ متغیر بر فرهنگی و تربیتی
 بـا اسـالمی زنـدگی سبک رابطه بررسی« عنوان تحت پژوهشی اسالمی زندگی سبک حوزۀ در
. اسـت شـده انجام ١٣٩٣ سال در وی همکاران و افشانی توسط »یزد شهر مردم اجتماعی سالمت

 بـا یـزد شـهر گانـۀ سه مناطق ساکنان از نفر ٣٨۴ شده، انجام پیمایشی روش به که پژوهش، این در
 سـبک مقیـاس هـا داده گردآوری ابزار. شدند انتخاب متناسب ای خوشه گیری نمونه شیوۀ از استفاده
 کـه داد نشـان پـژوهش ایـن نتـایج. اسـت بـوده کییز اجتماعی سالمت و کاویانی اسالمی زندگی
 بیشـتر متأهل افراد بین در و زنان از بیشتر مردان بین در داری معنا طور به اجتماعی سالمت میانگین

 بیشتر داری معنا طور به زنان در اسالمی زندگی سبک نمرات میانگین همچنین،. است مجرد افراد از
 آن ابعـاد و اجتماعی سالمت و اسالمی زندگی سبک به پایبندی بین همچنین،. است بوده مردان از

  ).١٠٣−٨٣ص ،١٣٩٣ همکاران، و افشانی( است داشته وجود مستقیم و دار معنا رابطۀ
 زنـدگی سـبک رابطـۀ بررسـی« عنـوان تحـت دیگـری پژوهش اسالمی زندگی سبک زمینۀ در
 وی همکـاران و قربـانی توسط »تهران شهر های دانشگاه علمی هیئت زنان روان سالمت با اسالمی

 کـه بـوده همبستگی نوع از توصیفی پژوهش این در مطالعه روش. است شده انجام ١٣٩۶ سال در
 شـهید دانشـگاه( دانشـگاه ٣ از تصـادفی گیری نمونه صورت به علمی هیئت زنان از نفر ١١٠ آن در

 هـا داده گـردآوری ابـزار. شـدند انتخـاب) مـدرس تربیـت دانشـگاه و الزهـرا دانشـگاه بهشتی،
 این های یافته. است بوده گلدبرگ عمومی سالمت و کاویانی اسالمی زندگی سبک های نامه پرسش
 رابطـۀ علمـی هیئـت زنـان روان سـالمت نمرۀ و اسالمی زندگی سبک بین که دادند نشان پژوهش
 زنـدگی سـبک متغیرهـای کـه داد نشـان نیـز رگرسـیون تحلیـل نتایج. دارد وجود مستقیم و معنادار
 زنـدگی سـبک هـای شـاخص بـین از و دارند را روان سالمت بینی پیش توانایی درصد ٢۵ اسالمی
 و قربـانی( انـد داشـته روان سـالمت بـر را تـأثیر بیشـترین عبـادی و اخالقی شاخص دو اسالمی،
  ).٧٨−۶١ص ،١٣٩۶ همکاران،
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  پژوهش نظری چهارچوب و مبانی. ۴

  زندگی سبک نظری چهارچوب. ١−۴

 از زندگی  سبک. است شده یاد گوناگون های شکل به ١زندگی، سبک ترکیب از مختلف های زبان در
 ایـن بـه نظـران صـاحب از برخی که آنگاه کرد، جلب را مختلف اندیشمندان توجه بیستم قرن آغاز
 همـه توضـیح قـدرت 3طبقـه، براسـاس جامعـه 2قشـربندی بر مبنی مارکس ایدۀ که رسیدند نتیجه

 شـاخص عنوان بـه را 4اجتمـاعی منزلـت وبـر. ندارنـد را هـا انسـان رفتارهای و اجتماعی تحوالت
 سـوی از خصـوص بـه بعـدی، مطالعـات مبنـای که کرد، معرفی طبقه جایگزین جامعه، قشربندی
 ب،١٣٨٧ کنی، مهــدوی ؛١١−۵ص ،١٣٨١ چاوشــیان، و ابــاذری( گرفــت قــرار شناســان، جامعــه

 شـناختی، روان دیـدگاهی بـا آدلر زندگی،  سبک مفهوم سر بر بحث اولیۀ های دهه در). ١٧−١۵ص
 امـا بـود؛ کامـل و واحـد ای پدیـده عنوان بـه فـرد بـر مبتنـی کـه داد ارائـه زنـدگی  سبک از تعریفی
 دهـۀ از حال، این با. بودند مخالف زندگی  سبک مفهوم به نسبت فردی تلقی با غالباً  شناسان جامعه
 مدرن پست وضعیت در زندگی های ویژگی بر تکیه با باراین زندگی،  سبک بودن فردی ایدۀ م،١٩٨٠
 بنـدیکتر، ؛٢٠٠۶ هـالووز، و ِبـل ؛٨ص ،٢٠٠۵ 5هالووز، و ِبل ؛١٩۵۶ آدلر،( است شده برجسته
 حوزۀ نظران صاحب و پژوهشگران اخیر، های سال در). ۶−۴ص ،٢٠٠۵ ویل، ؛١٧−٣ص ،٢٠١١

 تحـوالت و فرهنـگ بـر ثـروت، و قـدرت از را زنـدگی  سبک مطالعات تمرکز ٦فرهنگی، مطالعات
  .کردند متمایل اجتماعی−فرهنگی

 مرزبنـدی و کننـد مـی تلقی همیشگی فرایندی را زندگی  سبک تحوالت و تغییر منتقدان، برخی
 ،١٣٨۴ زاده، رضـوی( داننـد مـی نادرسـت را زنـدگی  سـبک به مربوط تحوالت و ها دوره مشخص

 های نظرگاه با و شد تبدیل ای رشته بین ای حوزه به زندگی  سبک مطالعات م،١٩٩٠ دهۀ در). ٢٢ص
 آن آثـار و 7شـدن جهانی  خصـوص در هـا بحـث م،١٩٩٠ دهـۀ از همچنـین. شد بررسی متفاوت
 از و، دارد، تمایـل فرهنگـی سـازی یکسان به سو، یک از شدن، جهانی رسد می نظر به. یافت گسترش
 شـده نزدیـک سـاز نـاهم جوامع در متفاوت فرهنگی های عادت از ای تنیده درهم شبکۀ به دیگر، سوی
گاه شود، می نامیده جهانی زندگی  سبک عنوان با آنچه. است  غربـی، زندگی های مدل و الگوها ناخودآ

                                                           
1. Life Style. 

2. Stratification. 

3. Class. 

4. Social Status. 

5. Bell & Hollows. 

6. Cultural Studies. 

7. Globalization. 
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. کند می متبادر ذهن به را شده،جهانی غربِی  هاِی  رسانه در شدهداده نمایش زندگی  سبک خصوص به
 فاصـله بـه را هـا فرهنـگ خـرده و غیرغربی های فرهنگ برخی فرهنگ، این گسترش در غرب تالش
  . است واداشته خود های ارزش و هویت تقویت و حفظ و مسلط فرهنگ این از گرفتن
 صـحبت زندگی سبک دربارۀ مستقیماً  1وبلن اگرچه: منزلت و زندگی سبک: وبلن تورشتاین. ١
 عالیـق از تـر بـیش چیزی معنای به خاص سبکی داشتن که کرده مطرح را ایده این اما است؛ نکرده
 خـارجی نمـود باید که است منزلت کسب عامل ترین مهم ثروت وی، نظر به. است فراغت خاص
). ٣۶٢−٣۶١ص ،١٣٧٧ کـوزر،( اسـت نمایشـی و تظاهری مصرف آن نمود بهترین و باشد داشته
 وبلن که است بوده آمریکایی متوسط  طبقه زندگی سبک بررسی زندگی سبک از وبلن تحلیل مبنای
 گونـه این امـروزه که دهد نشان خواهد می وبلن مجموع، در. داند می نمایشی مصرف بر مبتنی را آن

 لحـاظ بـه کـه وضـعیتی اسـت، جامعـه دیگـر طبقـات و هـا بخش به اشاعه حال در زندگی سبک
 بـرای مهم فرهنگی و اجتماعی های آسیب برخی پدیدآورندۀ تواند می اخالقی و فرهنگی اجتماعی،

  . باشد جامعه
 ای مقولـه بر مدرن، جامعۀ گرایی مصرف تحلیل در 2زیمل :زندگی سبک و مد: زیمل جورج. ٢

کید مد همچون  کـه را هـویتی تـا کنـد مـی مصـرف شخص شهرها، کالن در زیمل، نظر به. دارد تأ
 بـه منجر مدرن دنیای اگرچه زیمل، نظر به). ٢۶ص ،١٣٨١ باکاک،( بسازد خود برای دارد دوست
 افـراد که نحویبه است، کرده ایجاد فرد برای را هایی محدودیت خود اما شده؛ اسارت از فرد آزادی
 کنند تعریف را خود هویت آن واسطۀ به تا برند می پناه مد چون هایی پدیده به خود آزادی حفظ برای

  ). ١١٧−١١۶ص ،١٣٨٩ نظری، و مختاری ؛۵۶ص ،١٣٨٧ فرجی، و حمیدی(
 بـر مبتنـی مارکس ایدۀ ،طبقه بحث در 3وبر ماکس: منزلتی گروه و زندگی سبک: وبر ماکس. ٣
 سـوبل،( افزایدمی آن به نیز را مصرف مفهوم اما پذیرد؛ می را تولید مبنای بر اجتماعی طبقات تمایز
 جایگـاه میـان سـویه یـک رابطۀ تلقی نقد با مارکسیسم، بر ای تکمله یا نقد در وبر). ٢٨ص ،١٩٨١
 گشـود زنـدگی سـبک مطالعـات در را ای گسترده انداز چشم زندگی، های شیوه و تفکرات و طبقاتی

  ). ٢١۴ص ،١٣٨٣ وبر،(
 بـر 4بوردیـو پیر دید، می اقتصادی صرفاً  را طبقه مارکس اگر: تمایز و زندگی سبک: بوردیو پیر. ۴
 ،١٣٨۶ شـالچی،( کنـد مـی تشـریح را طبقـه اجتمـاعی، و فرهنگـی اقتصادی، های سرمایه مبنای

                                                           
1. Thorstein Veblen. 

2. Georg Simmel (1918−1858). 

3. Max Weber (1920−1864). 
4. Pierre Bourdieu ( 1991−1930). 
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 اسـت پرداختـه اقتصـاد محوریـت بـا طبقـاتی دیـدگاه نقـادی به تمایز کتاب در بوردیو). ١٠٠ص
ـــو،( ـــو، ؛٨ص ،١٩٨۴ بوردی ـــزر، ؛١٧٢ بوردی  ؛۴٢ص ،١٣٨٢ فاضـــلی، ؛٧٢٢ص ،١٣٧٧ ریت

  ). ۶ص ،٢٠٠٧ رابی، مک
ارتبـاط  های رسانه یندۀشدن فزا یبا جهان 1یدنز،به نظر گ: یبازتاب ی: سبک زندگیدنزگ ی. آنتون۵

رسـد و  یبه گوش مـ ینهدر هر زم یمتعدد و گوناگون یها وجود و عملکرد محافل و سازمان جمعی،
، ١٣٨٩ یس،(خوشـنو یدگشـا یانتخـاب در برابـر شـخص مـ یبرا یا تازه یها اطالعات راه ینهم
 یاجتماع ینهادها یشدن تمام یجهان یدۀپد یدنز،گ ۀ). به گفت١٨−١۴، ص١٣٨٢ یدنز،؛ گ٧٣ص

را دگرگون کـرده اسـت  ین،اقتصاد و د یاست،جوامع مدرن، همچون آموزش و پرورش، خانواده، س
  ).٧۴−٧٣، ص٢٠٠٢و لودر،  یبل؛ ک٢٠٣−٢٠٢، ص٢٠٠٠؛ نوبل، ٣٢، ص١٣٨٠ یدنز،(گ

 سـرمایۀ اجتمـاعی، هویت همچون مهمی های مقوله بر باال در شدهارائه های نظریه طورکلی، به
 ارتباط های رسانه عملکرد مرجع، های گروه یا گروه دوستان، گروه تأثیر اجتماعی، سرمایۀ فرهنگی،
 هسـتند متمرکـز هـا انسـان زنـدگی سـبک بر اجتماعی نهادهای فرهنگی و تربیتی عملکرد جمعی،

 زنـدگی، سـبک تحلیـل جهـت مبنـا نظریـات عنوان به توان می را نظریاتی چنین). ١٣٨١ جنکینز،(
 در و اعـم، طور بـه زندگی، سبک ما نظر به دیگر، بیان به. کرد استفاده اسالمی زندگی سبک ویژه به

 و متغیرهـا از ای فزاینـده طور بـه که است متغیری اخص، طور به اسالمی، زندگی سبک ما، پژوهش
 داخلی( جمعی ارتباط های رسانه عملکرد مرجع، های گروه یا گروه دوستان، گروه همچون عواملی

 پـرورش، و آموزش خانواده، همچون( اجتماعی نهادهای فرهنگی و تربیتی عملکرد ،)المللی بین و
 و کـنش های نظریه همچون نظریاتی دالیلی، چنین به بنا. است اثرپذیر) مذهبی نهادهای دانشگاه،
 سـبک موضـوع تحلیل و بررسی برای نظری هایی چهارچوب عنوان به توانند می ها، رسانه های نظریه
 کـه اسـت این هایی نظریه چنین بنیادی فرض پیش یا فرض. گیرند قرار بررسی مورد اسالمی زندگی
 جوامـع و هـا گـروه افـراد، بـا اجتمـاعی متقابل های کنش جریان در جامعه و افراد فرهنگ و هویت
 خاص، طور به. گیرند می شکل ای رسانه محصوالت و ها رسانه با متقابل کنش همچنین، و انسانی،
 آن تبـعبـه و شـدن، جهانی پدیدۀ گیری شکل در مدرن ارتباطی های رسانه نقش اخیر پردازان نظریه

 مـورد مفصـل طور بـه را مـدرن، زندگی سبک بر شدن، جهانی فرایند در ویژه به ها، رسانه اثرگذاری
 ؛٢٠٠٢ گـرو، مـک و ِهلد ؛١٩٩۶ هال، ؛١٩٩۵ ِبک، ؛٢٠٠۴ بارنی،( اند داده قرار بررسی و بحث
  ).٢٠٠۶ شهابی، ؛٢٠٠٣ محمدی، ؛٢٠٠٠ متیوز، ؛٢٠٠٢ عاملی، ؛٢٠٠٣ بالی، و ِلکنر

  
                                                           
1. Anthony Giddens (1938). 
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  اسالمی زندگی سبک نظری چهارچوب. ٢−۴

 عنوان به دهد؛ می ارائه ای کننده تعیین های آموزه ها انسان زندگی اجتماعی و فردی بعدهای در اسالم
 و تنبلـی نکوهش گور، تا گهواره از یادگیری و آموزش تدبر، تفکر، تعقل،« پیرامون هایی آموزه مثال،
کید  دیگـران، بـه ضـرر نرساندن نوعان، هم با انسان تعامل نحوۀ فردی، بهداشت تالش، و کار بر تأ
 انتخـاب مصـرف، مقـدار و نوع به توجه آراستگی، آداب و پوشیدن لباس آشامیدن، و خوردن روش
 و شـدن بیـدار و خوابیـدن کیفیت سفر، آداب و مسافرت زندگی، برای الزم امکانات زندگی، محل

 عیـادت مختلف، اقشار تکریم همسایه، و مادر و پدر به احترام رحم، صلۀ نظیر ابعادی به پرداختن
 تربیـت و کودکـان بـه توجـه علمـا، تکـریم ایثـارگران، و جهـادگران تکـریم نوازی، مهمان بیماران،
 ؛١٣٨٣ مجلسـی،( »غیـره و زیسـت محـیط بـا برخـورد نحوۀ حیوانات، با برخورد نحوۀ فرزندان،
  ). ١٣٩١ آملی، جوادی

 ایمـان چیستِی  مورد در که مردی پاسخ در ایشان که است آمده علی حضرت از روایتی در«
 از. ارکـان بـه عمل و زبان به اقرار قلبی، باورِ  از است عبارت ایمان: که دادند پاسخ پرسید، ایشان از
 دینـی زنـدگِی  سـبک و دین به پایبندی که کرد استنباط توان می گونه این علی حضرت سخن این

 است ممکن که کسانی بسا چه شود؛ نمی خالصه دین، ارکان به عمل حتی یا زبان، به اقرار در صرفاً 
 عمل دینی مناسک به ظاهری ای گونه به دنیوی، و مادی منافع کسب یا موجودشان وضِع  حفظ برای
 تـرین بـزرگ از یکـی اسـالم، دین بزرگان تعبیر به. باشند نداشته دین به قلبی عمیِق  اعتقادِ  اما کنند،
 و نفـاق دورویـی،  اشاعه دیگر، بیان به و ای، رویه چنین گرفتن پیش در همانا دین خطراِت  و ها آفت

 اسـالمی و دینـی زنـدگی سـبک بـه واقعـی پایبنـدِی  رو، ازاین. است جامعه، افراد بین در ریاکاری
 بیـان ایمـان چیسـتی بیـان در علـی حضـرت کـه است مهم ویژگِی  سه همان بودن دارا مستلزم
 و دیـن کردن درونی اسالمی، زندگی سبک به واقعی پایبندِی  راهکارهای از یکی نتیجه، در. اند کرده
. اسـت گونـاگون، فرهنگـی و فکـری های مکانیسم بستِن  کاربه با ،جامعه افراد برای دینی های آموزه
 توحیـدی ایـدئولوژِی  و بینـی جهـان بر مبتنی را خود ایدئولوژی و بینی جهان جامعه افراد که مادامی
 زنـدگی سبک به پایبندی توان نمی گیرند، پیش در را دین به ابزاری رویکردی همه، از بدتر و نکنند،
  ).۴١٧ص ،١٣٩٣ فرد،بابایی( »داشت انتظار را اسالمی
 ابـزار و اسـالمی زنـدگی سـبک عنـوان تحت پژوهشی اسالمی زندگی سبک سنجش زمینۀ در
 شرایط توصیف زندگی سبک کاویانی، دیدگاه براساس. است شده انجام کاویانی توسط آن سنجش
 هـای شیوه ها، ارزش ها، تلقی طرز از است ای مجموعه و است فرد هر  روزانه عملکردهای و زندگی
 رفتاری های شیوه آن تمامی دربردارندۀ زندگی سبک اساساً . چیزی هر در ها سلیقه و هاحالت رفتار،
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 بـه آن کمک به فرد که است ثابتی نسبتاً  شیوۀ زندگی سبک. هستند دیدن قابل که است عملکردی و
 لبـاس یـا و نشسـتن سبک مانند مواردی و رسد می اهدافش به و پردازد می خود زندگی مسائل حل

 زندگی سبک. گیرد برمی در نیز را... و اخالق زندگی، آیین زندگی، معنای تر وسیع بعد در و پوشیدن
 سـبک. اسـت تجـویزی زندگی سبک و هنجاری زندگی سبک شامل که دارد کلی بندی تقسیم یک

 مرجع یک تجویزی زندگی سبک در اما است؛ جامعه در موجود هنجارهای همان هنجاری زندگی
 کـه هسـتیم زندگی سبک گونهآن از پیروی نیازمند ما اسالمی جامعۀ یک در. شود می گرفته نظر در

 پیـامبر زنـدگی سـبک ویژه بـه و روایـات، احادیـث، قرآن، زمینه این در و است کرده تجویز اسالم
 از گیری بهره آنکه ضمن کاویانی، گفتۀ به. است مسلمانان برای الگو بهترین امامان و اسالم
 زمینـۀ در مـا راهگشای تواند می شده مطرح غربی دانشمندان توسط که زندگی سبک نظری ادبیات
 ابزارهـای و ها شاخص ساختن زمینه این در اما باشد؛ اسالمی زندگی سبک به مربوط های پژوهش
 مبـانی از تـوان مـی زمینه این در مسلماً . است ضرورت یک اسالمی زندگی سبک با مرتبط سنجش
 زنـدگی سبک ترسیم در اما کرد، استفاده شده مطرح غربی دانشمندان توسط که زندگی سبک نظری

 مورد اسالمی تربیتی مبانی باید اسالمی زندگی سبک های شاخص سنجش و اسالم نظر از مطلوب
  ).١٣٩٨ کاویانی،( باشد حوزه این پژوهشگران نظر

: برشـمرد تـوان می زیر موارد در طورکلی به را اسالمی زندگی  سبک الگوی عناصر و ها شاخص
 جامعـه؛ در سـاده پوشش داشتن. ۴ مصرف؛ الگوی. ٣ درآمد؛ کسب الگوی. ٢ تغذیه؛ الگوی. ١
 بیسـتونی). ٢۵−٢٢ص ،١٣٩٣ فرمـی،  زادهحسـین( دیگـران با انسان تعامل و اجتماعی روابط. ۵

 مهـارت. ١: از انـد عبارت اصـول ایـن. شمارد برمی اسالمی زندگی  سبک های مؤلفه را عامل چهار
 محـیط بـا ارتبـاط مهـارت. ۴ ؛مـردم بـا ارتباط مهارت. ٣ ؛خود با ارتباط مهارت. ٢ ؛خدا با ارتباط
 اسـالمی، زندگی سبک شاخص ساختن برای ما پژوهش این در). ۴ص ،١٣٩٠ بیستونی،( زیست
 تربیـت شـیوۀ خـانوادگی، زنـدگی همچـون اسالمی، زندگی سبک های جنبه یا ابعاد ترین مهم ابتدا

 اوقـات گـذران شـیوۀ فرهنگی، و مادی کاالهای مصرف فرزندان، و همسر با ارتباط شیوۀ فرزندان،
 کار و کسب شیوۀ همسایگان، و همکاران با مراوده و ارتباط چگونگی اجتماعی، ارتباطات فراغت،

 هـای محـیط در مـردم بـا برخورد شیوۀ ای، حرفه و شغلی موازین و ها ارزش به پایبندی چگونگی و
 چگـونگی شـغلی، و ای حرفـه مقـررات و قوانین به پایبندی چگونگی اجتماعی، فضاهای یا شغلی
 ،...و اجتماعی فضاهای در دیگران حقوق رعایت اجتماعی، مقررات و هنجارها قواعد، به پایبندی

کید و توجه با را  هـر برای و کرده مشخص ،اسالمی تربیتی و اخالقی اصول و ها آموزه معارف، بر تأ
  .ایم ساخته را اسالمی زندگی سبک شاخص نهایت، در و کرده، انتخاب گویه یا مؤلفه چند کدام
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  پژوهش روش. ۵

 تکنیـک از اسـتفاده بـا تحقیق اطالعات و بوده پیمایشی روش نوع از پژوهش این در پژوهش روش
 چند از  نامه پرسش تدوین برای پژوهش این در. است شده آوری جمع مصاحبه با همراه نامۀپرسش
 نویسـندگان، پیشـین، تجربـی و نظـری های پژوهش همچون پژوهشی، و علمی موثق و معتبر منبع

 از زمینـه ایـن در ما. ایم کرده استفاده اسالمی، زندگی سبک حوزۀ در مطلع نظران صاحب و اساتید
 موضـوع بـه نزدیـک یـا مشـابه تجربـِی  هـای پژوهش همچنین و ای کتابخانه−اسنادی های پژوهش
 قـرار بررسـی مـورد را نامه پرسش پایایی و اعتبار آزمون پیش طریق از سپس ایم؛ گرفته بهره پژوهش

 نامۀ پرسـش و شـده انجـام نامه پرسـش در الزم اصالحات آزمون، پیش های داده به توجه با. ایم داده
  ١.است گرفته قرار استفاده مورد اطالعات گردآوری جهت نهایی شدۀ اصالح

 نیم در کاشان دانشگاه تحصیل به شاغل دانشجویان از است عبارت پژوهش این آماری جامعۀ
 جامعـۀ. اسـت بـوده نفر ٣٢٩ نیز پژوهش این نمونۀ جمعیت. ١٣٩۵−٩۶ تحصیلی سال دوم سال 

 کـوکران فرمول از نمونه حجم تعیین منظوربه پژوهش این در. است بوده نفر ٨٢١۶ پژوهش آماری
 استفاده ای طبقه گیری نمونه روش از نمونه، کل تعداد تعیین جهت راستا، این در. است شده استفاده
 کاشان، دانشگاه دانشکدۀ ١٢ از گویی، پاسخ جهت موارد انتخاب برای پژوهش این در. است شده
 مهندسـی، شـیمی، هنـر، و معماری ،خارجی های زبان و ادبیات انسانی، علوم های دانشکده یعنی

 پـردیس کـامپیوتر، و بـرق مکانیـک، مهندسـی ریاضـی، علوم زمین، علوم و طبیعی منابع فیزیک،
 بخش در. شد انجام گیری نمونه ساده تصادفی گیری نمونه صورت به ،خواهران پردیس و دانشگاهی

 اسـتنباطی، آمـار بخـش در و شـدهارائـه آنها تفاسیر و بعدی دو و بعدی یک جداول توصیفی، آمار
 و ای، فاصـله سـنجش سـطح در پـژوهش، متغیرهـای بین رابطۀ سنجش پژوهش، فرضیات آزمون
 در. اسـت شـده انجـام رگرسـیونی، آزمـون از اسـتفاده با مسیر، تحلیل و 1چندمتغیره تحلیل سپس
 روش ویژه بـه پـژوهش، اهداف با متناسب رگرسیونی های روش از مسیر تحلیل و چندمتغیره تحلیل

 از پـژوهش هـای شـاخص ساختن جهت پژوهش این در. است شده استفاده 2گام،بهگام رگرسیونی
 زنـدگی سبک به پایبندی موضوع که آنجا از حال، این با است؛ شده استفاده نیز پیشین های پژوهش
 مباحـث غالبـاً  زمینـه این در موجود آثار و ندارد زیادی قدمت آن طرح که است موضوعی اسالمی
 از ناچـار بـه گـر پـژوهش رو ازایـن انـد، شـده ارائه کتاب، معدودی حد در و مقاله، قالب در نظری

   .است کرده استفاده سازی شاخص جهت ابداعی هایی شاخص
                                                           

 .است بوده) اسالمی زندگی سبک( ٩٢٧/٠ و) جهانی ارتباطی های رسانه عملکرد( ٧٠٣/٠ بین کرونباخ آلفای مقادیر. ١
1. Multivariate Analysis 

2. Stepwise. 
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  ها های شاخص های اصلی پژوهش و گویه . شاخص١−١جدول 

 اجتماعی−اقتصادیپایگاه
 درآمد. ۵ مادر؛ شغلیوضعیت. ۴ ؛)پاسخگو خودیا(پدرشغلیوضعیت.٣مادر؛تحصیالت.٢؛)پاسخگوخودیا(پدر تحصیالت. ١

 قیمـت. ٨ پاسـخگو؛) خـانوادگی یا( شخصی مسکونی منزل تقریبی قیمت. ٧ مادر؛ ماهیانۀ درآمد. ۶ ؛)پاسخگو خود یا( پدر ماهیانۀ
.پاسخگو)خانوادگییا(شخصی اتومبیل تقریبی

 خانوادهفرهنگیوتربیتیعملکرد
ـایم و ها ارزش تعییندر مادرم و پدر. ٢ اند؛ داشته رفتاریواخالقیانحرافاتوهالغزشبهدچارشدنازمنجلوگیریدرراتأثیرترین بیش مادرم و پدر. ١  باوره

ـانی اولین به آن حل برای آید، پیش روحی یا فکری مشکل یک برایم گاه هر. ٣ اند؛ بوده ای کننده  تعیین نقش دارای ـنم مـی مراجعـه کـه کس ـادرم و پـدر ک  م
 کننـد مـی تـالش همـواره مـادرم و پـدر. ۵ ؛بدهنـد جامعه تحویل مفید و سالم فرزندانی کنند می تالش همواره مادرم و پدر. ۴ هستند؛
 بـر اینترنـت، و ای مـاهواره تلویزیـون از درسـت اسـتفادۀ مورد در من خانوادۀ. ۶ باشند؛ پایبند دینی اصول و ها ارزش به شان فرزندان
 .است ام زندگی سختشرایطدرمنهایپناهگاهبهترینازیکیمنخانوادۀ.٧دارد؛نظارت خود اعضای

  دانشگاهفرهنگیوتربیتیعملکرد
ـاطفیوعقیدتی نیازهای به پاسخ در استادانتربیتیهایشیوه.٢اند؛داشتهمنشخصیتوفکریپرورشدرمهمینقش من استادان. ١  دانشـجویان ع

ـای و  جامعـه در چگونـه که آموزند می دانشجویان به خوبی به استادان. ٣ است؛ بخش رضایت  تربیـت زمینـۀ در دانشـگاه. ۴ کننـد؛ زنـدگی کنـونی دنی
 باشند؛ پایبند خود فرهنگ و هویت به چگونه که آموزد می دانشجویان به دانشگاه. ۵ کند؛ می عمل خوب بسیار دانشجویان اخالقی

 دارای مـا هـای دانشـگاه. ٧ دارد؛ بیگانـه های فرهنگ هجوم برابر در خودی فرهنگ تقویت در مهمی نقش دانشگاه من نظر به. ۶
.هستنددانشجویانروانیوفکریپرورشبرای کافی های قابلیت

 فرهنگیورفاهیامکانات
 از استفاده امکان اندازه چه تا. ٢ دارد؟؛ وجود سینمایاتئاترازاستفادهامکانشمابرایزمانیومالیلحاظبهاندازهچه تا مجموع، در. ١

 بـه هـم و هزینـه لحـاظ بـه هـم( ها روزنامه و مجالت از استفاده امکان اندازه چه تا. ٣ دارد؟؛ وجود شما برای تلویزیون و رادیو های برنامه
 بـه حـد چـه تـا. ۵ کنیـد؟؛ مـی اسـتفاده آن از و داریـد دسترسـی اینترنـت بـه منـزل در حـد چه تا. ۴ دارد؟؛ وجود شما برای) زمان لحاظ
 کـافی حد چه تا را خود دسترِس  در آموزشِی  کمک و آموزشی امکانات. ۶ پردازید؟؛ می...) و مسافرت گردش،( تفریحی های فعالیت

 دانید؟ میکافی حد چه تا را خود محلۀدرفرهنگسرا،وعمومیکتابخانۀهمچونفرهنگی،امکاناتوجود. ٧ دانید؟؛ می
 اجتماعیۀسرمای

 ملی، های طرح در میزان چه به. ٢ کنید؟؛ می شرکت)شوراهاومجلسجمهوری،ریاستانتخاباتمانند(ملیانتخابات در میزان چه به. ١
 چـه بـه. ۴ کنیـد؟؛ کمـک زدگان زلزله و زدگان سیل به دارد امکان چقدر توانایی، داشتن صورت در. ٣ کنید؟؛ می شرکت ها، سرشماری  مانند
 به و دانید می اعتماد قابل را خود همسایگان میزان چه به. ۵ هستند؟؛ درست تلویزیون در... و طالق تورم، بیکاری، آمارهای معتقدید میزان
 شـما ارتباط میزان چه به. ٧ کنید؟؛ می اعتماد آنها به و دانید می اعتماد قابل را ها فروشنده و ها کاسب میزان چه به. ۶ کنید؟؛ می اعتماد آنها
 است؟خوبتاندوستانباشماارتباطمیزانچهبه.٨است؟؛خوبتانخویشاوندان و اقوام با

 فرهنگیسرمایۀ
 بـا شـما آشـنایی میـزان. ٣ داریـد؟؛ خـود منـزل کتابخانۀدرکتابمیزانچه.٢روید؟؛میسینمایاتئاتربهچقدرماههرمیانگین، طور به. ١
 از چقدر. ۵ کنید؟؛ می استفاده ایران تلویزیون و رادیو فرهنگی و آموزشی علمی، های برنامه از چقدر. ۴ است؟؛ چقدر کامپیوتری افزارهای نرم

 تـاریخ قصـه، رمـان، شـعر،: شـامل( را خـود ادبـی اطالعات. ۶ کنید؟؛ می استفاده ماهواره و اینترنت فرهنگی و آموزشی علمی، های برنامه
 .کنید؟ می ارزیابی سطحی چه در) جهان و ایران تاریخ:شامل(راخودتاریخیاطالعات.٧کنید؟؛میارزیابیسطحیچه در) غیره و ادبیات

  فرهنگیوتربیتیزمینۀدردوستانگروهعملکرد
 و هـا ارزش بـه میزانچه به شما دوستان. ٢ هستند؟؛مطالعهاهلودهندمیاهمیتدانشوعلمبهمیزانچهبه شما دوستان. ١

 چـه بـه شـما دوستان. ۴ هستند؟؛ مند عالقه ایران ادبیات و تاریخ به میزان چه به شما دوستان. ٣ هستند؟؛ پایبند ایرانی های سنت
. ۶ هسـتند؟؛ روز مـد از پیـروی و مدگرایی اهل میزان چه به شما دوستان. ۵ هستند؟؛ پایبند مذهبی های سنت و ها ارزش به میزان

.کنند؟میکمکمختلفهایزمینهدرشماپیشرفتبهمیزانچه به شما دوستان
 ایرانیمرجعگروهعملکرد

 ایرانـی؛ سـینمای وتلویزیـون بـازیگران و هـا هنرپیشـه.٣شـما؛دانشـگاهاستادان.٢مدرسه؛درتحصیلدوراندر شما معلمان. ١
 یـا سیاسی های شخصیت. ۶ ؛)پاپ یا سنتی موسیقی های خواننده( ایرانی های خواننده. ۵ ایرانی؛ ورزشی قهرمانان یا ورزشکاران .۴

 .ایران نویسندگان و ادبیهایشخصیت.٨ایرانی؛دینیعلمایوروحانیان.٧ایران؛تاریخ ملی قهرمانان



             ١۴٠٠زمستان و پاییز / ٢۶ش/ ١٣س/ علوم اجتماعی اسالم و   ٢٧٠

 

  ها های شاخص های اصلی پژوهش و گویه . شاخص١−٢جدول 

 جهانیمرجعگروهعملکرد
 خــارجی هــای خواننــده. ٣ خــارجی؛ ورزشــی قهرمانــانیـاورزشــکاران.٢خــارجی؛ســینمایوتلویزیــونبــازیگرانو هــا هنرپیشـه. ١
ــده( ــا کالســیک موســیقی هــای خوانن ــاپ ی ــه، همچــون خــارجی، نویســندگان و ادبــی هــای شخصــیت. ۴ ؛)پ ــارتین گوت  ؛...و الم
 ...وچگوارا ماندال، گاندی، همچونجهان،تاریخملیقهرمانان.٧خارجی؛دانشمندان.۶خارجی؛ روشنفکران .۵

 فراغتاوقاتگذران
 دی،. سـی خـانگی،ویـدئویی هـای فـیلم تماشای.٣ای؛ماهوارهتلویزیونهایبرنامهدیدن.٢ایران؛تلویزیونهای برنامه دیدن. ١

 ؛)مجلـه و روزنامـه کتـاب، مطالعۀ شامل( آزاد مطالعۀ. ۶ تئاتر؛ یا سینما به رفتن. ۵ موسیقی؛ به دادن گوش. ۴ ؛...و. دی. وی. دی
 ؛)دیـدنی اماکن یا پارک مثل( شهر داخل تفریحی اماکن در تفریح و گردش به رفتن. ٩ مسافرت؛ به رفتن. ٨ اینترنت؛ از استفاده .٧
.جشنوارهوموزهنمایشگاه، از بازدید. ١٠

 داخلیارتباطیهایرسانهعملکرد
 هـای برنامـه. ٢ دارم؛رضـایت هسـتند، جامعـهمـردمفکـریپـرورشبـهمربوطکهایرانی،تلویزیونیورادیوییهای برنامه از من. ١

 داخلـی تلویزیونی و رادیویی مذهبی های برنامه. ٣ کنند؛ می تأمین را جامعه مردم روحی و فکری نیازهای داخلی تلویزیونی و رادیویی
 و تربیتـی وضـعیت بهبـود بـه خاصـی توجـه مـا مجالت و ها روزنامه. ۴ است؛ جامعه مختلف اقشار های خواسته و نیازها با متناسب
 جامعـه مختلـف اقشار های خواسته و نیازها با متناسب ایرانی تلویزیونی یا سینمایی های فیلم تئاتر،. ۵ دارند؛ ما جامعۀ افراد اخالقی
 .هستند مؤثر و مفید اسالمیزندگیسبکگسترشومعرفیزمینۀدرداخلیاینترنتیهای سایت. ۶ است؛

  جهانیارتباطیهایرسانهعملکرد
 هـای سـایت از تـر بـیش را گونـاگون اطالعـات واخبـار.٢دهم؛میترجیحایرانیتلویزیونیهایفیلمبهراایماهوارهتلویزیون های فیلم. ١

) خارجی یا ایرانی( مرزی برون موسیقی از غالباً  داخلی، موسیقی های برنامه بودن ناکافی علت به. ٣ کنم؛ می دریافت خارجی و بیگانه اینترنتی
 شـود مـی باعـث اینترنـت. ۵ اسـت؛ ما جامعۀ چون جوامعی در گرایی مصرف ترویج ابزارهای از یکی ای ماهواره تلویزیون. ۴ کنم؛ می استفاده
 ارتباطـاِت  حـال عـین در و کـنم، حفـظ را خـود بودن مسلمان یا ایرانی توانم می من. ۶ برود؛ بین از ما جامعۀ اخالقیات و ها ارزش از بسیاری
 .است دیگرجوامع پیشرفت برای مختلفانسانیتجاربانتقالابزارهایترینمهمازیکیاینترنت.٧باشم؛داشته اینترنتی جهانِی 

 اسالمیزندگیسبکبهپایبندی
 نیـک کارهـای بـهرادیگـران تـوانم حـد در کـنممیتالشهمواره.٢کنم؛میتنظیمآخرتبهاعتقادبراساسراخود زندگی من. ١

 دنیـا. ۴ دهـم؛ مـی انجـام را کار این بجنگم، دینم دشمنان با که باشد نیاز اگر. ٣ بازدارم؛ نادرست کارهای از را آنها و کنم راهنمایی
 بـرای را آن از بخشـی الاقل باشد، نیازم حد از بیش من دارایی اگر. ۵ ندارم؛ شدید وابستگی دنیا به دلیل همین به است، گذر محل
 پایبنـدم؛ اعتقـاد ایـن بـه هـم خـودم و باشـد، سـاده عروسـی مراسـم بایـد معتقـدم. ۶ دهـم؛ مـی اختصـاص نیازمنـد افراد به کمک

 تر بیش شخصی اتومبیل معتقدم. ٨ است؛ آن بودن تجملی و قیمت گران از تر مهم آشپزخانه و خانه لوازم بودن مفید و استحکام .٧
 نسـبت الهـی مشیت به را آن بیفتد، برایم ناگواری اتفاق اگر. ٩ ندارد؛ ضرورت آن بودن قیمت  گران باشد، الزم استاندارد دارای باید
 من بین اگر. ١١ کنم؛ می توصیه دینی اخالقیات به پایبندی به را ام خانواده اعضای همواره. ١٠ کنم؛ می صبر آن برابر در و دهم می
 دوسـت فراغـت اوقـات در. ١٢ کنم؛ برطرف را آن کنم می سعی فرصت اولین در آید، پیش کدورتی خویشاوندم یا همسایه دوست، با

 فکـر بـه آنکـه از تـر بـیش. ١۴ اسـت؛ مـن های اولویت ترین مهم جزء زندگی در نظم رعایت. ١٣ کنم؛ سفر مذهبی شهرهای به دارم
 یـا مـادر و پـدر مثل( ترهایم بزرگ به همواره دینم، توصیۀ به بنا. ١۵ هستم؛ انسانی و سالم زندگی فکر به باشم، تر بیش سود یا درآمد

 در ها، اتاق همچون آن، داخلی فضای که باشد ای گونه به شخصی منزل باید معتقدم. ١۶ گذارم؛ می احترام) مادربزرگ و پدربزرگ
. ١٨ دادم؛ مـی قـرار انسانی و اخالقی دینی، های ارزش به خدمت در را خود قلم بودم، نویسنده اگر. ١٧ نباشد؛ ها غریبه دید معرض

 داشـته مسـئولیتی مـن اگـر. ١٩ کـنم؛ می پیدا هیجان و شعف احساس... و مساجد گنبد ائمه، بارگاه مثل مذهبی، بناهای دیدن از
 و تجمـالت بـدون و سـاده بایـد ازدواج معتقـدم. ٢٠ خودم؛ با آنها رابطۀ نه کنم، می توجه آنها شایستگی به افراد استخدام در باشم،

 بایـد آدم و آورد نمی شخصیت آدم برای قیمت گران و فاخر لباس معتقدم. ٢١ کنند؛ ازدواج آسانی به بتوانند جوانان تا باشد تشریفات
 رعایـت را) راننـدگی و راهنمایی حوزۀ یا اداره در مثالً ( رسمی قواعد و قوانین باید شرایطی هر در. ٢٢ باشد؛ شخصیت دارای خودش
 خود استاد یا معلم دور از هرگاه. ٢۴ کنم؛ می برخورد مهربانی و دوستی با زیردستانم با باشم، داشته مسئولیتی یا مقام اگر. ٢٣ کنیم؛

 از و داد الحسنه قرض نیازمند افراد به باید االمکان حتی که معتقدم. ٢۵ کنم؛ می رعایت را او احترام و شوم می نزدیک او به ببینم، را
 معتقدم. ٢٧ است؛ مفیدی و پسندیده بسیار کار) خویشاوندان با ارتباط( رحم صلۀ که معتقدم. ٢۶ کرد؛ نظر صرف پرداختی پوِل  سودِ 
 هـای آمـوزه به واقعاً  اگر که معتقدم. ٢٨. دهیم قرار الگو را ائمه و اسالم پیامبر گفتار و رفتار باید زندگی از ای زمینه هر در که

.شویمنمیفرهنگیوهویتیهایبحرانومشکالتدچارکنیم عمل اسالمی



    ٢٧١  کاشان دانشگاه دانشجویان میان در اسالمی زندگی سبک به پایبندی بر مؤثر فرهنگی و اجتماعی عوامل

 

  پژوهش های یافته. ۶

  گویان پاسخ عمومی های ویژگی. ١−۶

 اکثـر :سـن انـد؛ بـوده زن آنهـا از نفـر ١٨٧ و مـرد گویان پاسـخ از نفـر ١۴٢ پـژوهش این در: جنسیت
 اسـت؛ بوده سال ۶/٢٢ نیز گویان پاسخ سنی میانگین ،)نفر ٧٨( دارند قرار سال ٢١ سن در گویان پاسخ
 نفــر ٢٩۶ :تأهــل وضـعیت هســتند؛ روسـتا متولــد نفــر ١۵ و شـهر متولــد نفـر ٣١٢: ســکونت محـل

 از نفـر ٢٨۶: تحصـیلی مقطـع هسـتند؛ متأهـل آنهـا از نفـر ٣٢ و مجرد گویان، پاسخ از) درصد  ٩٠(
 به مشغول دکتری مقطع در نفر ٣ و ارشد کارشناسی مقطع در نفر ۴٠ کارشناسی، مقطع در گویان پاسخ

 هسـتند؛ شـاغل آنها از نفر ۴٠ و غیرشاغل گویان، پاسخ از نفر ٢٨٩: اشتغال وضعیت هستند؛ تحصیل
 نفر ٢٩ کامپیوتر؛ و برق ی رشته در نفر ۴٩ انسانی؛ علوم رشتۀ در گویان پاسخ از نفر ٧۵: تحصیلی رشتۀ
 در نفر ٢۵ شیمی؛ رشتۀ در نفر ٢٧ مهندسی؛ و هنر و معماری خارجی، های زبان و ادبیات های رشته در

 در نفر ١٣ خواهران؛ پردیس دانشکدۀ در نفر ١۶ مکانیک؛ مهندسی رشتۀ در نفر ٢۴ ریاضی؛ علوم رشتۀ
 تحصیل به مشغول زمین علوم و طبیعی منابع رشتۀ در نفر ۵ و دانشگاهی پردیس در نفر ٨ فیزیک؛ رشتۀ
 دارای نفـر ۶٣ دیـپلم؛ تحصـیالت دارای گویـان، پاسـخ پـدران از نفـر ١٠۴: پـدر تحصیالت اند؛ بوده

 نفـر ٣١ راهنمـایی؛ تحصـیالت دارای نفر ۴٩ ابتدایی؛ تحصیالت دارای نفر ۵۵ لیسانس؛ تحصیالت
 دکتـری تحصـیالت دارای نفر ۶ و لیسانس فوق تحصیالت دارای نفر ١٩ دیپلم؛ فوق تحصیالت دارای

 دارای نفـر ٧۵ دیـپلم؛ تحصـیالت دارای گویـان، پاسـخ مـادران از نفـر ١٠۶: مادر تحصیالت هستند؛
 نفـر ١۵ لیسـانس؛ تحصـیالت دارای نفر ۵٠ راهنمایی؛ تحصیالت دارای نفر ۵٩ ابتدایی؛ تحصیالت

 دکتـری تحصـیالت دارای نفر ٢ و لیسانس فوق تحصیالت دارای نفر ١٢ دیپلم؛ فوق تحصیالت دارای
 آنهـا از نفـر ۵٧ بازنشسـته؛ گویان، پاسخ پدران از) درصد ٣/٢۴( نفر ٨٠: پدر شغلی وضعیت هستند؛
 و دار بنگاه نفر ٩ فرهنگی؛ نفر ١٩ بنا؛ و نجار نفر ٢۶ آزاد؛ شغل دارای نفر ۴١ کشاورز؛ نفر ۴۴ کارمند؛
 دانشگاه، استاد نفر ٢ بیکار؛ نفر ٣ پرستار؛ و داروخانه کارمند نفر ٣ مدیرعامل؛ و حسابدار نفر ۵ کارگر؛

: مـادر شغلی وضعیت هستند؛ وکیل آنها از نفر ١ و تاجر و معمار نفر ٢ روحانی؛ نفر ٢ انتشاراتی؛ نفر ٢
 نفـر ١٢ بازنشسـته؛ نفر ١٩ فرهنگی؛ نفر ٢٧ دار؛ خانه گویان، پاسخ مادران از) درصد ۵/٧۴( نفر ٢۴۵

: قومیـت هسـتند؛ دانشـگاه استاد نفر ١ و بازرس نفر ۵ آموزشگاه؛ دارای نفر ۶ دار؛ مغازه نفر ۶ کارمند؛
 مازنـدرانی؛ نفر ۴ کرد؛ نفر ۴ لر؛ نفر ١٨ ترک؛ نفر ٣٠ فارس؛ گویان، پاسخ از) درصد ٩/٨٠( نفر ٢۶۶
 و شـیعه گویـان، پاسـخ از) درصـد ٩٧( نفر ٣١٩ :مذهب هستند؛ عرب نفر ١ و لک نفر ١ بلوچ؛ نفر ٣
 مقـادیر اند نشده مشخص که ها نسبت بقیۀ مذکور متغیرهای زمینۀ در. اند بوده سنی) درصد ۵/١( نفر  ۵

  . اند نکرده مشخص را آنها گویان، پاسخ که اند بوده متغیرهایی



           ١۴٠٠زمستان   

 تـر بـیش 
 بـه) رصـد
 تعلق باال

  کل جمع
329 

100.0 
329 

100.0 
329 

100.0 
329 

100.0 
329 

100.0 
329 

100.0 
329 

100.0 
329 

100.0 
329 

100.0 
329 

100.0 
329 

100.0 
329 

100.0 

 گویـان ـخ
 معدل طح
 رند؛

زو پاییز / ٢۶ش/ ١٣

انـد، کرده شخص
در ١/٩( نفـر ٣
ب اجتماعی−ادی

  ژوهش

 نشدهاظهار  ع
3 5 
9 1.5 
3 2 
9 .6 
3 5 
9 1.5 
3 4 
9 1.2 
3 7 
9 2.1 
3 3 
9 .9 
3 5 
9 1.5 
3 3 
9 .9 
3 3 
9 .9 
3 2 
9 .6 
3 4 
9  1.2 
3 15 
9 4.6 

پاسـخ بیشـتر هش،
سط به) درصد ٣٨
دارن تعلق) ١١/۵−

س/ علوم اجتماعی و

مشخ را خود ماعی
٠ پـایین، مـاعی

اقتصا پایگاه به) 

 متغیرهای اصلی پژ

جمع باال
199 324
60.5 98.5
51327

15.5 99.4
116 324
35.3 98.5
37325

11.2 98.8
106 322
32.2 97.9
102 326
31.0 99.1
63324

19.1 98.5
36326

10.9 99.1
241 326
73.3 99.1
34327

10.3 99.4
28325
8.598.8
111 314
33.7 95.4

پژوهش متغیرهای ۀ
٣/٨( نفر ١٢۶) 

−١۴( پایین عدل

اسالم و

 

اجتم−اقتصادی
اجتم−اقتصادی ه

) درصد ٢/۵( فر

حسب مبر  گویان سخ

 متوسط
101
30.7
192
58.4
175
53.2
198
60.2
193
58.7
219
66.6
195
59.3
125
38.0
54

16.4
183
55.6
196
59.6
166
50.5

همۀ مورد در شده
٨/١۶−۵/١٩( ال

مع سطح به) رصد

 پژوهش صلی

پایگاه وضعیت 
پایگاه به) درصد

نف ١٧ و متوسط، 

. توزیع فراوانی پاس٢

 پایین
24 فراوانی
7.3 درصد
84 فراوانی
25.5 درصد
33 فراوانی
10.0 درصد
90 فراوانی
27.4 درصد
23 فراوانی
7.0 درصد
5 فراوانی
1.5 درصد
66 فراوانی
20.1 درصد
165 فراوانی
50.2 درصد
31 فراوانی
9.4 درصد
110 فراوانی
33.4 درصد
101 فراوانی
30.7 درصد
37 فراوانی
11.2 درصد

نش اظهار مقادیر 
باال معدل سطح ه
درص ۵/١۵( نفر ۵

اص متغیرهای یف

 که گویانی پاسخ
د ١٧ نفر، ۵۶( ن

 اجتماعی−صادی

جدول 

 سطوحوهازان
فرهنگیو تی
 واده

ف
د

فرهنگیو تی
 شگاه

ف
د

ف  فرهنگی 
د

ف  فرهنگی
د

ف  جتماعی
د

ف  دوستان روه
د

ف  ایرانی مرجع ه
د

ف  جهانی جع
د

ف  فراغت ات
د

هایرسانه
 ایرانیعی

ف
د

هایرسانه
 جهانی عی

ف
د

زندگیسبک
 المی

ف
د

حذف با طورکلی،
به) درصد ۴/۴٠ 
١ و ،)١/١۴−١۶/

٢٧٢  

توصی. ٢−۶

پ میان از. ١
گویان پاسخ
اقتص پایگاه
  دارند؛

  

میز
تربیتی عملکرد

خانو
تربیتی عملکرد

دانش

امکانات

ف سرمایۀ

اج سرمایۀ

گرو عملکرد

گروه عملکرد

مرجع گروه

اوقا گذران

رس عملکرد
جمع ارتباط

رس عملکرد
جمع ارتباط
س به پایبندی

اسال

  
طو به. ٢

 نفر، ١٣٣(
/٧( متوسط
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 عملکـرد) ۵/۶٠ نفـر، ١٩٩( گویـان پاسخ تر بیش ،خانواده فرهنگی و تربیتی عملکرد نظر از .٣
 خـانوادۀ فرهنگـی و تربیتی عملکرد) درصد ٧/٣٠( نفر ١٠١ باال، را خود خانوادۀ فرهنگی و تربیتی
 پـایین را خود خانوادۀ فرهنگی و تربیتی عملکرد عملکرد به) درصد ٣/٧( نفر ٢۴ و متوسط، را خود

  اند؛ کرده گزارش
 عملکـرد) ۴/۵٨ نفـر، ١٩٢( گویان پاسخ تر بیش ،دانشگاه فرهنگی و تربیتی عملکرد نظر از .۴
 باال سطح در نفر ۵١ و پایین، سطح در را آن نفر ٨۴ متوسط، سطح در را دانشگاه فرهنگی و تربیتی
 از چنـدان بررسـی مـورد دانشـجویان از مهمـی بخـش که شود می مالحظه مجموع، در. دارند قرار

  ؛ندارند رضایت دانشگاه فرهنگی و تربیتی عملکرد
 سـطح در را خـود دسـترس در فرهنگـی امکانـات بـه) ٢/۵٣ نفر، ١٧۵( گویان پاسخ بیشتر .۵

 پـایین سـطح در را آن) درصـد ١٠( نفر ٣٣ و باال، سطح در را آن) درصد ٣/٣۵( نفر ١١۶ متوسط،
  اند؛ کرده ارزیابی
 نفـر ٩٠ متوسـط، سـطح در فرهنگـی سـرمایۀ دارای) ٢/۶٠ نفر، ١٩٨( گویان پاسخ تر بیش .۶

 سـرمایۀ دارای) درصـد ٢/١١( نفـر ٣٧ و پـایین، سـطح در فرهنگـی سرمایۀ دارای) درصد ٢٧/۴(
  هستند؛ باال سطح در فرهنگی
 متوسط، سطح در اجتماعی سرمایۀ دارای) ٧/۵٨( نفر ١٩٣ تعداد یعنی گویان پاسخ تر بیش .٧
 سرمایۀ دارای) درصد ٧( نفر ٢٣ و باال، سطح در اجتماعی سرمایۀ دارای) درصد ٢/٣٢( نفر ١٠۶

  هستند؛ پایین سطح در اجتماعی
 سـطح در را فرهنگـی و تربیتی زمینۀ در دوستان گروه عملکرد) نفر ٢١٩( گویان پاسخ تر بیش .٨

  اند؛ کرده ارزیابی پایین سطح در نفر ۵ و باال، سطح در را آن نفر ١٠٢ متوسط،
 بـرای ایرانـی مرجـع گـروه فرهنگی و تربیتی عملکرد) ٣/۵٩ نفر، ١٩۵( گویان پاسخ تر بیش .٩
  اند؛ کرده ارزیابی باال سطح در نفر ۶٣ و پایین، سطح در را آن نفر ۶۶ متوسط، سطح در را خود

 بـرای جهـانی مرجـع گروه فرهنگی و تربیتی عملکرد) ٢/۵٠ نفر، ١۶۵( گویان پاسخ بیشتر .١٠
) درصـد ٩/١٠( نفـر ٣۶ و متوسط، سطح در را آن) درصد ٠/٣٨( نفر ١٢۵ پایین، سطح در را خود
  اند؛ کرده ارزیابی باال سطح سطح در را آن

 متوسط سطح در نفر ۵۴ باال، سطح در گویان پاسخ از نفر ٢۴١ فراغت اوقات گذران میزان .١١
  دارد؛ قرار پایین سطح در نفر ٣١ و

 ۶/۵۵( گویـان پاسـخ از نفـر ١٨٣ نظـر ،ایرانـی جمعـی ارتبـاط هـای رسانه عملکرد نظر از .١٢
 مجمـوع، در. دارد قـرار بـاال سطح در نفر ٣۴ و پایین سطح در نفر ١١٠ متوسط، سطح در) درصد
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 ایرانـی جمعی  ارتباط های رسانه فرهنگی و تربیتی عملکرد) درصد ٨٩( گویان پاسخ از مهمی بخش
 هـای رسـانه عملکـرد ضـعف از نشـان واقعیـت این و اند، کرده ارزیابی پایین و متوسط سطح در را

  است؛ فرهنگی و تربیتی نظر از دانشجویان جذب در داخلی جمعی ارتباط
 در را آن گویـان پاسـخ از نفـر ١٩۶ نظـر جهـانی، جمعـی ارتباط های رسانه عملکرد نظر از .١٣
  اند؛ کرده ارزیابی قرار باال سطح در نفر ٢٨ و پایین سطح در نفر ١٠١ متوسط، سطح
 در) درصـد ۵/۵٠( گویـان پاسخ از نفر ١۶۶ بین در اسالمی زندگی سبک به پایبندی میزان .١۴
 قـرار پـایین سطح در) درصد ٢/١١( نفر ٣٧ و باال سطح در) درصد ٧/٣٣( نفر ١١١ متوسط، سطح
  . دارد

  
  پژوهش فرضیات آزمون. ٣−۶

 بـه زیر نتایج اسالمی زندگی سبک به پایبندی و ای زمینه متغیرهای بین رابطۀ بررسی در طورکلی، به
  :آمد دست
  

  یا نهیزم یرهایو متغ یاسالم یسبک زندگ یهمبستگ. ٣جدول 

  متغیر  ردیف
 آنهاجیو نتا یآمار  یها آزمون

FوT Sig.(F) 
  ٠/٠٢۴ T( ۵٫١١٣(جنس  ١
  ٣١٠/٠ ٠٣٣/١ )T(سکونتمحل  ٢
  ۵٠٣/٠  T( ۴۴٩/٠(تأهلوضعیت  ٣
  ٠٨٣/٠  ٣/٠٢۶ )F(اشتغالوضعیت  ۴
  ٢٧٩/٠  ٢١٠/١ )F(تحصیلیرشتۀ  ۵
  ١٨٨/٠  F( ۶٧٨/١(تحصیلیمقطع  ۶
  ٠/۴٣۶  ٩٩٣/٠ )F(قومیت  ٧
  ٠/۶۵۵  ٠/T( ۴٢۴(مذهب  ٨

  
 ٠٩٧٣/١( زنـان و مردان بین در اسالمی زندگی سبک به پایبندی میزان های میانگین مقایسۀ .١
) ٠٢۴/٠( آن معنـاداری سـطح و) ۵/١١٣( F ی آماره مقدار ،)زنان بین در ٠۵۵۶/١ و مردان بین در

 اسـت؛ زنـان از تـر بـیش اسالمی زندگی سبک به مردان پایبندی میزان: که هستند آن ی دهنده نشان
 قومیـت ،تحصیلی مقطع ،تحصیلی رشتۀ ،اشتغال وضعیت ،تأهل وضعیت ،تولد محل متغیرهای .٢
 متغیرهای بین رابطۀ بررسی در. اند نداشته تأثیری اسالمی زندگی سبک به پایبندی میزان در مذهب و

  :آمد دست به زیر نتایج اسالمی زندگی سبک به پایبندی و پژوهش اصلی
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  »)سبک زندگی اسالمی(«متغیرهای پژوهش و متغیر وابستۀ پژوهش های روابط میان  . نتایج آزمون ۴جدول 

 آنهانتایجوآماری های آزمون
مستقلمتغیرهای

 همبستگی ضریب
 پیرسون

معناداریسطح
همبستگی

 شدت
رابطه

  نهـایی نتـیجۀ
 آزمون

 متغیر با رابطه نوع
مسیر تحلیل در اصلی

 مستقیم ارتباط دارای مستقیم و معنادار رابطۀ قوی۴٧۵/٠٠٠٠/٠ خانوادهفرهنگی و تربیتی عملکرد
 مستقیم ارتباط دارای مستقیم و معنادار رابطۀ قوی۴۴٣/٠٠٠٠/٠ اجتماعی سرمایۀ

 مستقیم ارتباط دارای مستقیم و معنادار رابطۀ قوی٣۶٧/٠٠٠٠/٠دانشگاهفرهنگی و تربیتی عملکرد
 مستقیم ارتباط دارای مستقیم و معنادار رابطۀ قوی٣۵٧/٠٠٠٠/٠دوستانگروهفرهنگی و تربیتی عملکرد
 مستقیم غیر ارتباط دارای مستقیم و معنادار رابطۀ قوی٣۴٣/٠٠٠٠/٠ایرانیجمعیارتباط های رسانه عملکرد

 مستقیم غیر ارتباط دارای مستقیم و معنادار رابطۀ متوسط٢٨٧/٠٠٠٠/٠ایرانیمرجعگروه عملکرد
مستقیم غیر ارتباط دارای مستقیم و معنادار رابطۀ متوسط١٧١/٠٠٠٢/٠فرهنگی سرمایۀ

 مستقیم ارتباط دارایمستقیم و معنادار رابطۀ متوسط٠٠٧/٠−١۵۴/٠جهانیجمعیارتباط های رسانه عملکرد
 − معنادار رابطۀ عدم −٠٨٨/٠١٢٠/٠فرهنگی امکانات

 − معنادار رابطۀ عدم− ١٧٨/٠ ٠٧٧/٠خانوارجمعیت

 − معنادار رابطۀ عدم −٠۶۴/٠٢۵٨/٠فراغتاوقات گذران

 − معنادار رابطۀ عدم− ۶۴٢/٠ ٠٢٧/٠سن

 − معنادار رابطۀ عدم−  ٧٨۴/٠  ٠٢۵/٠اجتماعی−اقتصادی پایگاه

 − معنادار رابطۀ عدم −٠١٩/٠٧٣٩/٠جهانیمرجع گروه عملکرد

 − معنادار رابطۀ عدم−  ٨١٨/٠ −٠١٣/٠ تحصیلی وضعیت

  
 وضـعیت ،سـن ،اجتمـاعی−اقتصـادی پایگـاه متغیرهـای کـه دهـد مـی نشـان باال جدول. ١

 گـذران و جهـانی مرجـع گـروه عملکرد ،فرهنگی امکانات و گویان پاسخ خانوار جمعیت ،تحصیلی
 و تربیتـی عملکرد متغیر. ٢ ندارند؛ اسالمی زندگی سبک به پایبندی میزان در تأثیری فراغت اوقات
 عملکـردِ  میـزان رفـتِن  باال موازاِت  به: دارد اسالمی زندگی سبک در معناداری تأثیر خانواده فرهنگی
 زنـدگی سـبک بـه دانشـجویان پایبنـدِی  میزان تربیتی، و فرهنگی فکری، زمینۀ در ها خانواده مطلوِب 
 زمینـۀ در دانشـگاه مطلـوِب  عملکـردِ  میـزان رفـتِن  بـاال موازاِت  به .٣ ؛کند می پیدا افزایش اسالمی
 ؛کنـد مـی پیـدا افزایش اسالمی زندگی سبک به دانشجویان پایبندِی  میزان تربیتی، و فرهنگی فکری،

 اسـالمی زنـدگی سـبک بـه دانشجویان پایبندِی  میزان فرهنگی، سرمایه میزان رفتِن  باال موازاِت  به .۴
 میـزان دانشـجویان، بـین در اجتمـاعی سـرمایۀ میـزان رفـتِن  باال موازاِت  به .۵ ؛کند می پیدا افزایش
 عملکـردِ  میـزان رفـتِن  بـاال مـوازاِت  به .۶ ؛کند می پیدا افزایش اسالمی زندگی سبک به آنها پایبندِی 
 زنـدگی سـبک به دانشجویان پایبندِی  میزان تربیتی، و فرهنگی فکری، زمینۀ در دوستان گروه مطلوِب 
 یـا ایرانـی، مرجـع گـروه مطلوب عملکرد میزان رفتِن  باال موازاِت  به. ٧ ؛کند می پیدا افزایش اسالمی

پذیری  پیـدا افـزایش اسـالمی زنـدگی سـبک به دانشجویان پایبندِی  میزان ایرانی، مرجع گروه از تأثیر
 پایبندِی  میزان ایرانی، جمعیارتباط های رسانه مطلوِب  عملکردِ  میزان رفتِن  باال موازاِت  به. ٨ ؛کند می

 جمعی  ارتباط های رسانه عملکرد متغیر .٩ ؛کند می پیدا افزایش اسالمی زندگی سبک به دانشجویان
 رفـتِن  بـاال مـوازاِت  به دیگر، بیان به. دارد اسالمی زندگی سبک در معکوس و معنادار تأثیر ،جهانی
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 زندگی سبک به دانشجویان پایبندِی  میزان جهانی، جمعی  ارتباط های رسانه نامطلوِب  عملکردِ  میزان
  .یابد می کاهش اسالمی
 

  اسالمی زندگی سبک مسیر تحلیل و متغیره چند تحلیل. ۶−۴

 رابطـۀ دارای درصـد ٩٩ اطمینان سطح در همگی که( پژوهش مستقل متغیر هشت پژوهش این در
 سـرمایۀ ،خانواده فرهنگی و تربیتی عملکرد متغیرهای یعنی ،)بودند پژوهش وابستۀ متغیر با معنادار

 عملکـرد ،دوسـتان گـروه فرهنگـی و تربیتی عملکرد ،دانشگاه فرهنگی و تربیتی عملکرد ،اجتماعی
 هـای رسـانه عملکـرد و فرهنگی سرمایۀ ،ایرانی مرجع گروه عملکرد ،ایرانی جمعی  ارتباط های رسانه
 میـان روابـط چگونگی گامبهگام رگرسیون روش از استفاده با و شده انتخاب ،جهانی جمعی  ارتباط
 ارزیـابی مـورد پـژوهش مسـتقِل  متغیرهاِی  خودِ  میاِن  روابِط  همچنین و پژوهش وابستۀ متغیر و آنها
  . گرفت قرار

  
  بینی سبک زندگی اسالمی . عناصر اصلی تحلیل چند متغیره برای پیش۵جدول 

 اشتباه استاندارد تعدیل شده R ٢  R٢Rمتغیرهای وارد شده مراتب ورود متغیرها
 ٣٧٨/١۴ ٢٢٩/٠ ٢٣١/٠ ۴٨١/٠خانوادهیو فرهنگیتیعملکرد ترب  گام اول
 ۵٢٢/١٣ ٣١٨/٠ ۵۶٨/٠٣٢٢/٠یاجتماعیۀسرما  گام دوم
 ٠٠٧/١٣ ٣۶٩/٠ ۶١٣/٠٣٧۵/٠دانشگاهیعملکرد فرهنگ  گام سوم
 ٨٨۶/١٢ ٣٨٠/٠ ۶٢۴/٠٣٨٩/٠گروه دوستانیعملکرد فرهنگ  گام چهارم
 ٧١٠/١٢ ٣٩٧/٠ ۶٣٨/٠۴٠٨/٠یجهانیارتباطیهاعملکرد رسانه  گام پنجم

  
 متغیـر بـا معنـادار رابطـۀ دارای کـه مسـتقلی متغیر هشت میان از که دهد می نشان باال جدول

 سـرمایۀ ،خـانواده فرهنگـی و تربیتـی عملکرد متغیرهای یعنی، متغیر، پنج اند، بوده پژوهش وابستۀ
 هـای رسـانه عملکرد و دوستان گروه فرهنگی عملکرد ،دانشگاه فرهنگی و تربیتی عملکرد اجتماعی،
 همبسـتگی ضریب مذکور جدول براساس. اند بوده تأثیر دارای پژوهش وابستۀ متغیر بر جهانی ارتباطی
 نشـان نیز پنجم گام در آمده دست به) ٢R( تعیین ضریب. است ۶٣٨/٠ پنجم گام در) R( متغیره چند
 واریانس از) درصد ۴١( ۴٠٨/٠ حدود توانند می مجموع در معادله به شده وارد متغیر پنج که دهد می

 پنجم گام در آمده دست به ٢R به توجه با. کنند تبیین یا بینی پیش را اسالمی زندگی سبک به پایبندی
 در اسـالمی زندگی سبک به پایبندی واریانس از) ١−۴١/٠=۵٩/٠( درصد ۶٠ حدود گفت توان می
  . است نشده تبیین مذکور متغیر پنج توسط دانشجویان میان
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  بینی سبک زندگی اسالمی در گام پنجم . عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش۶جدول 

 BBeta  T Sig. (T) متغیرنام  ردیف
 ٠٠٠/٠ ٢٩٧/۶ ٨٨۶/٠٣١٢/٠خانوادهفرهنگیوتربیتیعملکرد  ١
 ٠٠٠/٠ ۵۴٣/۴ ٧٩٩/٠٢٣۴/٠اجتماعیسرمایۀ  ٢
 ٠٠٠/٠ ٨١٠/٣ ۵٣۵/٠١٩٠/٠دانشگاهفرهنگیعملکرد  ٣
 ٠٠٠/٠ ٠۶٠/٣ ٧٧١/٠١۵٩/٠دوستانگروهفرهنگیعملکرد  ۴
 ٠٠٠/٠ −٠٠٠/٣ −١۴٢/٠−۵۵٩/٠ جهانیارتباطیهایرسانهعملکرد  ۵

٠٠٠/٠  =Sig. ۴٢=٠٨/٠R۶٣٨/٠ =R 

  
 ایرانی مرجع گروه عملکرد فرهنگی، سرمایۀ متغیرهای که داد نشان متغیره چند تحلیل های داده

 نهـایی شـکل مجمـوع، در. دارنـد قـرار معادله از خارج ایرانی جمعی  ارتباط های رسانه عملکرد و
 بـه دانشـجویان میـان در اسالمی زندگی سبک به پایبندی متغیر رگرسیونی تحلیل رگرسیونی معادلۀ
  : است زیر صورت
Y و  یتی+ (عملکرد ترب ٧٩٩/٠) یاجتماع یۀ+ (سرما ۵٣۵/٠دانشگاه)  ی= (عملکرد فرهنگ

 ٢۴/٢٩+  ٨٨۶/٠خانواده)  یفرهنگ

 + ۵۵٩/٠) یجهان یارتباط ی+ (عملکرد رسانه ها ٧٧١/٠گروه دوستان)  ی(عملکرد فرهنگ

 پـژوهش وابسـتۀ متغیـر با مستقیم همبستگی دارای معادله درون مستقل متغیر پنج مجموع، در
 میان در اسالمی زندگی سبک به پایبندی که متغیری ترین مهم دیگر، متغیرهای با مقایسه در. هستند

 معادلـۀ. اسـت خـانواده فرهنگـی و تربیتـی عملکرد متغیر دهد می قرار الشعاع تحت را دانشجویان
 زنـدگی سـبک به پایبندی آنها واسطۀ به توان می که متغیرهایی ترین مهم که دهد می نشان رگرسیونی
 و تربیتـی عملکرد. ١: از اند عبارت ترتیب، به کرد،) تبیین( بینی پیش را دانشجویان میان در اسالمی
 تربیتی عملکرد. ۴ ،دانشگاه فرهنگی و تربیتی عملکرد. ٣ ،اجتماعی ی سرمایه. ٢ ،خانواده فرهنگی

    .جهانی جمعیارتباط های رسانه عملکرد. ۵ و دوستان گروه فرهنگی و
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  فرهنگِی مؤثر بر پایبندی به سبک زندگی اسالمی در میان دانشجویان؛ −عوامل اجتماعی«نمودار 
  »مسیرهمراه ضرایب  به

  
  پژوهش گیری نتیجه. ٧

 گفتار و قرآن ویژه به اسالمی، دینی متون از استفاده با اسالم، دینی های آموزه براساس ما طورکلی، به
 بیـان بـه و اسالمی، های آموزه کردن عملیاتی یا اجرا که معتقدیم ،بزرگوار ائمۀ و اکرم پیامبر
. شـد خواهد جامعه در حیاتی و اساسی اصل چند تحقق باعث اسالمی، زندگی سبک تحقق بهتر،
 زنـدگی سـبک. ١: کنـیم مـی بیـان زیـر، صـورت بـه فرضیۀ، یا فرض چند قالب در را اصول این ما

 روانـی امنیـت اسـالمی زنـدگی سـبک. ٢ دهد؛ افزایش را جامعه اخالقی امنیت تواند می اسالمی
 شـود؛ مـی جامعه در شادابی و امید افزایش باعث اسالمی زندگی سبک. ٣ دهد؛ می ارتقا را جامعه

 باعث اسالمی زندگی سبک. ۵ شود؛ می خانواده های آسیب کاهش باعث اسالمی زندگی سبک. ۴
 باعـث اسـالمی زنـدگی سـبک. ۶ شـود؛ مـی نسلی های شکاف کاهش و نسلی  بین روابط تقویت
 اجتمـاعی ارتباطـات گسـترش باعـث اسالمی زندگی سبک. ٧ شود؛ می رفتاری انحرافات کاهش
 مقـررات و قـوانین بـه پایبنـدی افـزایش باعـث اسـالمی زندگی سبک. ٨ شود؛ می جامعه در سالم

 در) هویـت بحـران( هـویتی های آسیب کاهش باعث اسالمی زندگی سبک. ٩ شود؛ می اجتماعی

سبکبه پایبندی
 اسالمی زندگی

 فرهنگی عملکرد
 دانشگاه

 هایرسانه عملکرد
 جهانی ارتباطی

 فرهنگی عملکرد
 دوستان گروه

 فرهنگی عملکرد
 خانواده

 اجتماعی سرمایۀ

 هایرسانه عملکرد
 ایرانی ارتباطی

 مرجع گروه عملکرد
 ایرانی

فرهنگی سرمایۀ

٠٫١۵٨

٠٫٣٣١ ٠٫٢١۴

٠٫١٩٠

٠٫١۴٢-

٠٫٠٠٢-

٠٫١٨٨ ٠٫٣١٢

٠٫٢۵٨

٠٫٣١۶

٠٫١۵٩

٠٫٣۴٣
٠٫٢٣۴

٠٫١٩٢
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 سـبک. ١١ شود؛ می جامعه در کاری وجدان افزایش باعث اسالمی زندگی سبک. ١٠ شود؛ می جامعه
 شـود؛ می جامعه در زدگی مصرف و گرایی مصرف کاهش زیستی، ساده گسترش باعث اسالمی زندگی
 اجتمـاعی، اعتمـاد همچـون عناصـری با( اجتماعی سرمایۀ افزایش باعث اسالمی زندگی سبک. ١٢

  ).۴٩−۴١ص ،١٣٩٣ فرد،بابایی( شود می جامعه در) اجتماعی مشارکت و اجتماعی روابط
 یها شده در بخشمطرح یاِت از فرض یبخش مهم یدپژوهش، در مجموع، مؤ ینا یتجرب یها یافته

عملکـرد  یرهـایمتغ ینپژوهش نشان دادنـد کـه بـ ینا یها یافته ی،طورکل اند. به پژوهش بوده ینا ینظر
و  یتـیدانشـگاه، عملکـرد ترب یو فرهنگـ یتـیعملکـرد ترب ی،اجتماع یۀخانواده، سرما یو فرهنگ یتیترب

 یۀسـرما یرانـی،عملکرد گـروه مرجـع ا یرانی،ا یجمع  ارتباط یها گروه دوستان، عملکرد رسانه یفرهنگ
 ۀرابطـ یاسـالم یبـه سـبک زنـدگ یبنـدیپا یرو متغ یجهان یجمع ارتباط  یها عملکرد رسانه ی،فرهنگ

خـانوار، گـذران  یـتجمع ی،و فرهنگـ یامکانات رفـاه یرهایمتغ ینکه ب یمعنادار وجود دارد. در حال
و  تحصـیلی وضـعیت ی،عملکرد گـروه مرجـع جهـان ی،اجتماع−یداقتصا یگاهپا، سناوقات فراغت، 

  معنادار وجود نداشته است. ۀرابط یاسالم یبه سبک زندگ یبندیپا یرمتغ
 در زنـدگی  سـبک وضـعیت مورد در اخیر دهۀ تجربی تحقیقات های یافته و اطالعات براساس

 تغذیـه، و خـوراک همچون زندگی، سبک و زندگی بنیادی امور زمینۀ در که شود می مالحظه ایران،
 بـدن، بازنمـایی و پوشـش سـبک الگوهـای مصرف، و خرید الگوهای ای، رسانه مصرف مصرف،
 و گروهی و فردی فراغت هنری، و ورزشی فراغت های، رسانه فراغت مانند فراغت، اوقات الگوهای
 و زیـاد هـای فاصله اسالمی زندگی سبک با ایران در موجود وضعیت اجتماعی، تعامالت الگوهای
 زیسـته تجربۀ بر تکیه با همچنین،). ١۵−١٠ص ،١٣٩٣ فرمی،زاده حسین( دارد عمیقی های شکاف

 تـرین کم به اسالم نظر مورد اجتماعی تعامل الگوهای رسد می نظر به نگارنده، روزمرۀ مشاهدات و
 زنـدگی گیـرودار در مـردم میـان در هـرروزه های کشمکش. شوند می اجرایی ایران جامعۀ در میزان
 شـدیِد  فیزیکـِی  برخوردهای و شدید های عصبانیت عمومی، اماکن در برخورد و تعامل یا ای حرفه

 و پـذیری مهمـان سـنت شـدن رنـگ کـم روزه، هـر دعواهـای و هـا تعـارض هنگامۀ در آن متعاقِب 
 میـان در هـایی سـنت چنـین شـمردن پرستی کهنه و گرایی سنت حتی و مردم، میان در نوازی مهمان
 خویشاوندان و اقوام با ارتباط نیکوی بسیار سنت تضعیف جامعه، باالی اجتماعی های الیه و اقشار
 علـل بـه بنـا پایین، اجتماعی های الیه و طبقات اقشار، حتی جامعه، مردم از مهمی بخش میان در

 هـاِی  دگرگـونی همچنـین و اقتصـادی، و مـالی مشـکالت و هـا چـالش مسائل، جمله از گوناگون،
 میزان بودن پایین بیگانه، های فرهنگ و جوامع برخی با فرهنگی و اجتماعی تعامل از ناشی فرهنگِی 
 از جوانـان، ویژه بـه جامعـه، گونـاگون اجتمـاعی هـای الیـه و اقشار بین در شادمانی و بودن بشاش
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 در و غربـی، هـای فرهنگ جمله از بیگانه، های فرهنگ با رویارویی فرایند در فرهنگی خودبیگانگی
 گونـاگون های حوزه در اسالمی و ایرانی فرهنگ ارزشمند و کهن مواریث سپردن فراموشی به نتیجه،
 همچـون عمـومی، امـاکن در دیگـران حقـوق رعایت عدم اجتماعی، های تعامل جمله از زندگی،
 شدن سوار در نوبت رعایت عدم خدماتی، و مصرفی لوازم هرگونه یا کاالها خرید در نوبت رعایت

 راننـدگی، در تقـدم حـق رعایت عدم مترو، و اتوبوس تاکسی، مثل شهری، عمومی نقلیۀ وسایل به
 ویژه به و کوچک، و بزرگ های فروشگاه های فروشنده توسط خریداران انسانِی  شأِن  از دور به برخوردِ 
 شخصـیِت  و انسـانیِت  نه و شان، مشتریان اجتماعِی  منزلِت  و ثروت دارایی، با متناسب آنها برخورد
 در آنهـا تبعیـِت  ویژه به بیماران، با پزشکان از چشمگیری بخش انسانِی  شأِن  از دور به برخوردِ  آنها،
 شـأِن  از دور بـه برخـوردِ  شـان، بیمـاران ثـروِت  و منزلت قدرت، براساس بیماران با شان های تعامل

 در هـم پـایین، حتـی و میانـه بـاال، هـای سـمت دارای اجرایِی  مدیران از چشمگیری بخش انسانِی 
 بـه کننـدگان مراجعـه یـا ها رجوع ارباب با خصوصی، های بخش در هم و عمومی و دولتی های بخش
 کودکـان و زنـان جملـه از سپرسـت، بـی افـراد و فقـرا نیازمنـد، افراد به ناکافی توجه یا اعتنا عدم آنها،
 یـا آنهـا، بـه تـوهین و تحقیـر آن از بـدتر حتـی و شـهری، عمـومی اماکن در فروش، دست و گرد دوره
 در اجتمـاعی تعامالت های بحران و ها چالش از محدودی بخش تنها آنها، از استفاده سوء و کشی بهره

 امـا هسـتند، دینـداری داعیۀ دارای آن مردم طنزآمیز ای گونهبه که ای جامعه هستند؛ ایران کنونی جامعۀ
  .هستند بیگانه اسالم اخالقِی  و انسانی اصیِل  های آموزه با آن مردِم  از مهمی بخش عمل و نظر در

 و ایرانی فرهنگ با سنخیتی و نسبت هیج حتی که ایران، کنونی ای ملغمه فرهنگ در طورکلی، به
 رفتـاری هـای نابهنجـاری در هسـتند صدد در جامعه اقشار همۀ ندارد، هم غربی و شرقی اسالمی،

 چشـمی گوشۀ حتی نیز پایین ی طبقه کارگر یک فرهنگی چنین در. بربایند دیگران از را سبقت گوی
 حـدود از هـایش حسـرت و رؤیاهـا و کنـد تجربه دارد، وجود باال طبقات در که هایی لذت تا دارد 

 خرید جهت در تالش ما، جامعۀ متوسط طبقۀ در مصداقی طور به که چنان. رود می فراتر اش طبقاتی
 یـا عروسـی هـای جشـن برگزاری یا است؛ یافته فراوان رواج اخیر های سال در خارجی های ماشین
 طبقـات بـه متعلـق افـراد توسط قیمتگران و بزرگ تاالرهای در سوران ختنه و تولد های جشن حتی

 مـالی توانایی حتی که کسانی 1جامعه؛ در شان اجتماعی وجهۀ بردن باال یا دادن نشان برای متوسط

                                                           
 یسمع امکانات با مجلل و بزرگ اریبس مساجد در درگذشتگان ختم مراسم یبرگزار نهیزم نیا در گریمثال جالب د  ی. حت١

 یقبرهـا در درگذشـتگان نیتـدف ایـبها،  گران و مجلل رستوران کی در ختم ۀجلس مهمانان به شام دادن مدرن، یبصر و
 یاجتمـاع ۀ. وجهـ١کنـد:  یمـ دایـپ تحقـق هدف دو حداقل یاعمال نیچن با ایگو ! است یخانوادگ ای یفرد متیق گران

 یمهمـ بخـش ،یمخارج و مراسم نی. به لطف چن٢رود؛  یم باال درگذشته شخص شاوندانیخو  و کانیصاحبان عزا، نزد 
 ماند!  یم امان در آخرت عذاب از و شده بخشوده درگذشته شخص گناهان از
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 دارایـی از مهمـی بخش چشمیهم و  چشم بر مبتنی های مخارج و خرج همین با و ندارند چندانی
 یک اند، شده متحمل سختی و کرده تالش آوردنش دست به برای سال چندین حتی که را خود مادی
 بلکـه نیست، کارگر یک تنها ایرانی، کارگر یک شدن  جهانی بستر در مبنا این بر. دهند می باد به شبه
 و عرضـه فراینـد فرهنگـی، چنـین تولیدات مصرف و مدرن فرهنگ به خود باور با که است ای سوژه

 یـک کدام که است این اینجا در ما بنیادِی  پرسِش . رساند می ثبات به را داری سرمایه کاالی تقاضای
 بنیـاِن  کـه اسالم، از برآمده انسانِی  و اخالقی اصول با فرهنگی و فکری های رویه و رفتارها چنین از
 ایـن مـا تـر مهـم پرسـِش  حتی! دارد؟ سازگاری است، تبذیر و اسراف از دروری و زیسی ساده بر آن

 اسالمی های آموزه به مقید و مسلمان را خود تمام جسارِت  و اعتماد با افرادی چنین چگونه که است
 آن، هـای زیبـایی و ها نعمت دنیا، از دوری وجههیچ به اینجا در ما بحث مطمئناً ! آورند؟ می شماربه

 نیسـت، خـارجی یـا داخلـی مرغوب کاالهای و محصوالت از خود کردن محروم و کشی ریاضت
 در رفتـاری و هویتی فرهنگی، اعتقادی، فکری، های پارادوکس و ها چالش دادن نشان ما هدف بلکه
 کسـی چـه و ایـم؟ بـوده کسی چه کیستیم؟ ما نیست مشخص آن مبنای بر که است ایرانیان ما میان
 فلسـفی، فکـری، تندبادهای و بادها ها، نسیم وزش با که است عنصری امروزی ایرانِی  باشیم؟ باید

 و تبـدل و تغییـر معـرض در همـواره خـود، پیرامونِی  جهاِن  فرهنگِی  و اجتماعی اقتصادی، سیاسی،
 البتـه! بنگرد خود اجداد بهای گران مواریث و تاریخی گذشتۀ به آنکه بدون است، کردن عوض چهره
 عامـۀ ما منظور بلکه نیست، ایرانی جامعۀ فرهیختۀ های الیه و اقشار اینجا در من مخاطب و منظور
 خود پیراموِن  جهاِن  یا جامعه در رایج مبتذل پسنِد  عامه هاِی  فرهنگ تأثیر تحت غالباً  که هستند مردم
   .دارند قرار

 متغیـری تـرین مهم دیگر، متغیرهای با مقایسه در که، دادند نشان پژوهش این تجربی های یافته
 عملکرد متغیر دهد می قرار الشعاع تحت را دانشجویان میان در اسالمی زندگی سبک به پایبندی که

 هـا، ارزش گیـری شـکل در گوناگونی عوامل چند هر دیگر، بیان به. است خانواده فرهنگی و تربیتی
 طور به اسالمی، زندگی سبک به آنها پایبندی و عام، طور به نوجوانان، و جوانان رفتارهای و ها نگرش
 خـانوادۀ کـه است این واقعیت اما کرد، داوری گرایانه تقلیل نباید زمینه این در و دارند نقش خاص،
 بـیش اختیارات دادِن  نگارنده، نظر به. دارد ها زمینه این در بنیادی و مهم نقشی خود، ایران، امروزی

 رفـاه و زنـدگی تـأمین برای فرزندان و کودکان برای خود کردن فرسوده فرزندان، و کودکان به حد از
 و هـا خواسـته بـه والـدین افراطـِی  گـویِی  پاسخ ،(!) والدین توسط خود نابودِی  قیمِت  به حتی آنها،

 داشـتِن  بـدون آنهـا، غیرمنطقـِی  و غیرمعقول نیازهاِی  و ها خواسته حتی فرزندان، و کودکان نیازهاِی 
 عهـده بـر کـه تکـالیفی و وظـایف انجـام جهت فرزندان و کودکان از توقعات و انتظارات گونه هیچ
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 بـه آنهـا افراطـِی  وابسـتگِی  و آینـده در شان فرزندان آمدن بار مستقل برای والدین تالش عدم دارند،
 از مهمی های بخش در والدین قدرت شدن کاسته شان، ازدواج از پس و باال سنین در حتی والدین،
 روابـط بـر کـافی کنتـرل عـدم خـانواده، در فرزندسـاالری غلبـۀ دیگـر بیان به و خانوادگی، زندگی

 و افراد با روابط برقراری به غالباً  که زمینه، این در آنها به حد از بیش آزادی دادن و فرزندان اجتماعی
 سـالمت، بهداشـت، بـر کافی نظارت عدم انجامند، می مدار اخالق غیر و بزهکار مرجع های گروه
 هایی خانواده است؛ ایرانی های خانواده همین پخت دست یا محصول غالباً  فرزندان، تربیِت  و تعلیم
 نیـز غالبـاً  و ندارنـد شـان فرزنـدان تربیـت در کـافی کفایـِت  و تـدبیر دلیـل، یـا علـت هـر بـه که،

 دوسـتان، گروه همچون بیرونی، عوامل به فرافکنی مکانیسِم  بر تکیه با را آنها رفتارِی  های ناهنجاری
 کـه همچنـان البتـه،. کننـد مـی تبرئه طریق این از را خود و داده نسبت دانشگاه، و مدرسه ها، رسانه
 و جوانـان رفتارهـای و ها نگرش ها، ارزش گیری شکل در دادند، نشان پژوهش این تجربی های یافته

 نهادهـای خـانواده، ماننـد گوناگونی، عوامل اسالمی زندگی سبک به آنها پایبندی ویژه به نوجوانان،
 سـرمایۀ مرجـع، هـای گـروه خـارجی، و داخلـی جمعی  ارتباط های رسانه دوستان، گروه آموزشی،
 زنـدگی سـبک بـه جدیـد هـای نسـل پایبنـدی تقویت راستای در و دارند نقش فرهنگی و اجتماعی
  .دارد قرار توجه مورد را آنها همگی عملکرد باید اسالمی
 سـوم مـوج و دوم موج های پیمایش های داده ویژه به ایران، در اخیر تجربی های داده طورکلی، به
 مناسـکی، ابعـاد در ویژه به ایرانیان، دینداری میزان که دهند می نشان ایرانیان های نگرش و ها ارزش
 ایـن هـای داده براسـاس. اسـت داشـته چشـمگیری کـاهش گذشـته بـه نسـبت اخیـر های سال در

 سـال از کمتـر ١٣٩۴ سـال در گـرفتن روزه و کـردن استخاره دادن، صدقه مانند اموری ها، پیمایش
 درصـد ٢٠ سـال دوازده ایـن در گویان پاسـخ میـان در خدا به نزدیکی احساس. است بوده ١٣٨٢
 مـدت ایـن طـی در زیـاد سـطح در خـدا به کردن توکل میزان وجود این با. است کرده پیدا افزایش
 گویان پاسـخ ١٣٩۴ سـال در که دهد می نشان نتایج همچنین،. است داشته کاهش درصد ٢ حدود
 محاسـبه آخـرت در انسـان بـد خـوب اعمال« که نظر این با کمتر درصد ٨ میزان به زیاد سطح در
 »نخوانـد نمـاز آدم اگـر حتی است، پاک قلب به دینداری« گزینۀ مورد در. اند بوده موافق »شود می
 هایی آدم با آمد و رفت زمینۀ در بیشتر تساهل. است بوده متوسط حد سوی به موافق از نظرات تغییر
 افـراد نـاراحتی باعـث که هایی فیلم یا ها کتاب انتشار از جلوگیری با مخالفت خوانند، نمی نماز که

 بـا بیشتر موافقت و استخدامی های گزینش در ها آدم مذهبی عقاید با نداشتن کار شوند، می مذهبی
 دوم موج پیمایش به نسبت) ١٣٩۴( سوم موج پیمایش در که هستند اموری سیاست از دین جدایی

 از مهمـی بخش نیز دینداری آیندۀ و گذشته به نسبت نگرش زمینۀ در. است مشهود بیشتر) ١٣٨٢(
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 که اند بوده معتقد) چهارم سه به نزدیک( ایرانیان های نگرش و ها ارزش سوم و دوم موج گویان پاسخ
 وزارت( شـد خواهـد کمتـر نیـز آینـده سال ۵ در و شده کمتر جامعه در دینداری گذشته سال ۵ در

  ). ١٣٩۵ اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت ؛١٣٨٢ اسالمی، ارشاد و فرهنگ
 سبک تحقق و زندگی سبک های چالش با رویارویی برای زیر پیشنهادهای اینجا در طورکلی، به
 جامعۀ به سنتی جامعۀ از انتقال و فرهنگی گذار های چالش تبیین. ١: شوند می ارائه اسالمی زندگی
گـاه و فرهنگـی شناسـی آسیب. ٢ مدرن؛  نهادهـای نقـش تقویـت و بـازبینی. ٣ عمـومی؛ سـازی آ
 و آموزشی نهادهای نظارِت  اعماِل . ۴ اسالمی؛ زندگی سبک تقویت در دانشگاه و مدرسه خانواده،
گـاهی ایجـاد. ۵ جوانـان؛ و نوجوانان اجتماعِی  و دوستی روابط بر فرهنگی  جامعـه افـراد بـین در آ
 محـور ذائقـه سازی برنامه. ۶ جهانی؛ جمعی ارتباط های رسانه مخرب فرهنگِی  پیامدهاِی  به نسبت
 جـای  بـه فرهنگی تعاملی های سیاست سمت به حرکت. ٧ داخلی؛ جمعیارتباط های رسانه توسط

 هنـری؛ و فرهنگـی علمـی، فرهیختـۀ های شخصیت به فضادهی. ٨ فرهنگی؛ پلیسِی  هاِی  سیاست
 نسـبت بـه توجـه. ١٠ فرهنگـی؛ مقاومـت شـدن موفق در سیاسی اقتصاد نقش به دادن اهمیت .٩

تـرویج و آمـوزش سـبک زنـدگی ایرانـی و  .١١ اسالمی؛ و ایرانی فرهنگ براساس زندگی چهارگانۀ
 هـویتی هـای  سازه به دوباره بازگشت. ١٢ ؛فرهنگیها و نهادهای آموزشی و  اسالمی توسط سازمان

  .محلی و بومی
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