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چکیده

سبک¬ زندگی از مفاهیم مهم جامعه¬شناسی معاصر به شمار میآید .چرا که نه فقط زیستن ،بلکه
چگونه زیستن نیز دارای اهمیّت است .دین اسالم نیز هنجارها و ارزشهای فراوانی در راستای چگونه
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پیمایشی است .جامعه آماری شامل تعداد  50980نفر از کلیه دانشآموزان پسر و دختر پایه¬های اوّل
تا چهارم دبیرستانهای دولتی در شهر شیراز بوده ،که از این میان بر اساس جدول لین تعداد  381نفر
بهعنوان نمونه تعیین شد که بهمنظور افزایش دقت حجم نمونه به تعداد  400نفر افزایش یافت .روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای بوده است .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه بوده که به شکل
محقق ساخته و با بهره¬گیری از پرسشنامۀ¬ هنجاریابی شده¬ توسط کاویانی ( )1391تدوین شده
است .جهت تعیین اعتبار از اعتبار صوری و همچنین اعتبار سازه ،به کمک تحلیل عاملی و جهت
تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد .در این تحقیق شش فرضیه مورد
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مرجع ،با سبک زندگی اسالمی رابطه معنیداری وجود داشت .اما دسترسی به امکانات فراغتی و
جنسیت پاسخگویان ،رابطه معنیداری با گرایش به سبک زندگی اسالمی نداشت.
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مقدمه

از گذشــتۀ دور تــاکنون ،زنــدگی در همــه اشــکال آن از تنــوو برخــوردار بــوده اســت.
بخصوص در عصر جدید ،این تنوو به طرز شگفتآوری بیشتر و پیچیدهتر شده اسـت.
این تنوو و پیچیدگی در زندگی را میتوان بیشتر در گستره روابط و گزینشهـای پـیش
رو در نحوه ادامه حیات ،از دریچه مفهوم سبکزندگی 1مشاهده نمود.
با گسترش فناوریهای ارتباطی ،فرهنگ مدرن در جهان گسترش یافت و با فرآینـد
جهانیشدن ،شبکههای ارتباطی با اینکه فرآیند یکسانسـازی فرهنـگ جهـانی را دنبـال
میکردند امّا با این حال ،امکان خلق تمایزات گوناگون فراهم آمد .این امـر بـا مصـرف
«کاالهای مادی و معنوی» نمود عینیتر به خود گرفت و ادبیات جدیدی با عنوان سـبک
زندگی وارد عرصۀ جامعهشناسی شد (خواجه نوری.)23-22 ،1390 ،
سبک زندگی مفهومی است شناخته شده در علوم انسانی و در سطح بینالملـل ،کـه
از زاویههای متعدد به آن نگاه میشود و از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اسـت.
طرح علمی این موضوو برای نخستینبار در روانشناسـی توسـط آلفـرد آدلـر ()1922
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صورت گرفت و بهوسیله پیروان کالسیک او و دیگران به تفصیل گسترش یافـت و بـه
«شیوهای به نسبت ثابت که افراد اهداف خود را با آن طریق دنبـال مـیکننـد و حاصـل
زندگی دوران کودکی فرد بوده و بعد عینی و کمیّتپذیر شخصیت افراد است» تعریـف
شد (کاویانی.)27 ،1391،
عرصۀ مطالعات تاریخی نشان میدهد که تولید و مصـرف همـواره در حـال تغییـر
بودهاند ،امّا استانداردهای میانگین زندگی در طول قـرن بیسـتم بهتـدری افـزایش یافتـه
است .در حقیقت با افزایش رفاه اجتماعی شـاهد تولیـد انبـوه ،رشـد صـنایع تفریحـی،
مصرف بهعنوان یک کنش تظاهری و مازاد بر نیاز ،تبلیغات و بازاریابی ،توجه به حقوق
مشتری و تضمین آن هستیم .به جهت وجود بازار عرضه گسترده و احتـرام بـه حقـوق
مصرفکننده و القای قدرت آزادی و انتخاب فـرد ،امـروزه مصـرف ،کنشـی آغشـته بـا
فرهنگ است و چنان نقش سرنوشتسازی در دنیای مدرن ایفا میکند کـه مـیتـوان از
خالل آن تأثیرات شگرفی را در زندگی روزمره افراد باز جسـت .اینجاسـت کـه سـبک
زندگی در قالب دو خصیصه ،یکی هویّتسازی و دیگری در قالب شـاخ

قشـربندی
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نقشآفرینی میکند (حاجیانی.)135-134 ،1386 ،
در رابطه با بررسی نقش دین و دینداری در مباحث اجتماعی ،انتخاب مفهوم سـبک
زندگی ،مناسب به نظر میرسد .چرا که مفهوم سـبک زنـدگی در برگیرنـده مفلفـههایی
مانند الگوهای مصرف و رفتارهای فراغتی اسـت کـه عنصـر انتخـاب در آنهـا ،نقشـی
اساسی دارد .دین به سبب دربرداشتن نمادها ،شعایر و مناسک ،دستورالعملهای اخالقی
و هنجارها و مرتبط بودن با احساسات حرمت یـا خـوف ،میتوانـد عرصـههایی ماننـد
مصرف و فراغت ،موقعیّتهـا یـا فرصـتهای انتخـاب را محـدود کنـد و یـا بـرعک
موقعیّتها یا فرصتهایی جدید را بیافریند (برگر و همکاران.)98 ،1387 ،
در واقع در سبک زندگی ،میشود رفتارها را به مهرههای متعـددی تشـبیه کـرد کـه

علوم انسانی به خود آن مهرهها و بدون ارتباط با عوامل دیگر میپردازند ،اما در سبک -
زندگی اسالمی نهتنها به خود آن مهرهها ،بلکه به آنچه کـه سـبب ارتبـاط آنهـا بـا هـم
میشود و همانند نخ تسبیح در تمام آنها وجود دارد نیـز توجّـه میشـود ،بـرای نمونـه
رفتاری مانند نماز ،اگر اعتقاد به خدا و معـاد را پشـتوانه خـود نداشـته باشـد ،رفتـاری
اسالمی محسوب نمیشود ،چنانکه بسیاری از رفتارهای مرتاضـان و صـوفیان ،رفتـاری
اسالمی قلمداد نمیشود (کاویانی .)4-7 ،1391 ،چرا که سبک زندگی اسالمی نمیتواند
به نیّتها بیتوجّه باشد ،در عین حال کـه تأکیـد آن روی رفتـار اسـت ،بـه عواطـف و
شناختهای زیرین ،نیز نظر دارد.
در جهان امروز که از آن بهعنوان عصر ارتباطات نیز یاد میشود ،افکار ،تمـایالت و
برخوردها تنها با احاطه یک فرهنگ در یک جامعه ولـو هرچنـد ریشـهدار و بـا سـابقه
باشد ،شکل نمیگیرد بلکه همه فرهنگها بر یکدیگر تأثیر و تـأثر دارنـد .ایـران اگرچـه
کشوری اسالمی است ،ولی امروزه فرهنگ مدرنیته نیز در آن نفوذ کرده است و هماننـد
سایر کشورها ،با مسائل اجتماعی مواجه گردیده که ریشه و اساس بسیاری از آن مسائل
را دین اسالم منع کرده است.
در این بین جوانان و نوجوانان بخش عظیمی از جمعیّت کشور را تشکیل میدهنـد
که بیشتر از سایر اقشار جامعه مورد تحت تأثیر مدرنیته قرار میگیرنـد .در واقـع در هـر
جامعهای قشر مذکور پیشگام استقبال از تغییرات فرهنگی هستند و بخشی از جامعـه بـه

شمار میآیند که استعداد گسست فرهنگی و عدم بازآفرینی شیوههای سـنتی زنـدگی را
از خود نشان میدهند .آنان در دسترسترین ابـزار بـرای فاصـلهگیری هرچـه بیشـتر از
یقینهای سنتی و هنجارهای الزامآور بوده و نمایش استقالل شخصی را ،انتخاب سـبک
زندگی میدانند (آزاد اَرمکی و چاوشیان.)22 ،1381 ،
سبک زندگی نتیجه همه گزینشها ،ترجیحات و رفتارهایی است که فرد در ارتبـاط
با کاالهای مادی و فرهنگ مصرفی انجام میدهد .در نتیجه یکی از پیامدهای مدرنیتـه و
استفاده از رسانههای مجازی و وسائل ارتباطات جمعـی ،فرآینـد همانندسـازی و یکـی
شدن فرهنگهاست که این مسئله بر تمایزات هویتّی مانند ملیّت ،قومیّت و بهویژه دیـن
تأثیر بسیاری دارد و آن را دستخوش تغییر و تحوّل میسـازد (سـالزمن .)35 ،2008 ،3از
طرفی دیگر تمایزاتی نظیر دین و قومیّت میتواند بر متمایز ساختن سـبکهـای زنـدگی
در دنیای مدرن اثرگذار باشد .در این میان دین و بخصوص دین اسالم داعیه ارائه سبک
زندگی برای پیروان خود را دارد که بالطبع بـا آن نـوو از سـبک زنـدگیای کـه جامعـه
مصرفی امروز به مدد رسانهها و با ایدئولوژی غربی رواج داده است ،متفاوت میباشد.
با توجه به مطالب فوق و همچنین با توجه به ویژگـی برجسـتۀ جهـان معاصـر کـه
تغییر یکی از ویژگیهای اساسی آن میباشد ـ و بالطبع کشور ما نیز از ایـن تغییـرات و
پیامدهای آن بینصیب نخواهد بود ـ ،سـبک زنـدگی اسـالمی ـ بـا ابعـاد شـشگانـۀ
اجتماعی ،عبادی ،باورها ،اخالقی ،امور مادی و امور فرهنگی ـ بـا تصـحیح رفتارهـا و
الگوهای حاکم بر زندگی ،پتانسیل این را دارد تا زمینههای پـذیرش احکـام اسـالمی را
فراهم کند و نوو رفتارها و کنشهای اقتصـادی و اجتمـاعی جوانـان و نوجوانـان را در
قبـال مسـائل مختلـف تغییـر داده و اصـالح نمایـد .هـدف اصـلی ایـن مقالـه ،بررسـی
جامعهشناختی سبک زندگی اسالمی نوجوانان برحسب مشخصههای فرهنگی و اجتماعی
آنان است .چنین هدفی ،ما را بهسوی این پرسش سوق مـیدهـد میـزان عمومیـت سـبک
زندگی اسالمی بر حسب متغیرهای زمینهای و فرهنگی ـ اجتماعی در بین دانشآمـوزان
به چه میزان است؟
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پیشینه تحقیق

بهطور کلی باید اشاره کرد که اگرچه پیرامون سبک زنـدگی تحقیقـات زیـادی صـورت
گرفته است ،امّا در خصوص سبک زندگی اسالمی تاکنون پژوهش چندانی انجام نشـده
است .بر این اساس تالش بر این است که نزدیکترین پژوهشها در این حوزه معرفـی
و مرور شوند.
خطیبی و ساجدی ( )1392در مقالهای در پی شناسایی شاخ

های سـبک زنـدگی

اسالمی بودهاند .بر اساس نتیجهگیری آنها برخی مفلفههای سـبک زنـدگی اسـالمی در
بعد فردی عبارتند از :برنامهریزی نیکو ،نیکوگفتاری و رؤیاهای نیکو .همچنین از جملـه
مفلفههای اجتماعی سبک زندگی اسالمی شامل مـوارد زیـر اسـت :سـلوو متواضـعانه،
متعبدانه ،عادالنه ،صادقانه ،مجاهدانه و مسئوالنه.
کجباف و همکاران ( )1390در پژوهشی در شهر اصفهان بـا هـدف بررسـی رابطـه
سبک زندگی اسالمی با رضایت از زندگی در میان  300نفر از دانشجویان شهر اصـفهان
در سال ( )1390-1389از سه دانشگاه «اصفهان ـ صنعتی و مالک اشتر» انجـام دادهانـد.
آنها نتیجه میگیرند که میان سبک زندگی اسالمی و شـادکامی بـا رضـایت از زنـدگی
دانشجویان و شادکامی و خرده مقیاس سبک زندگی اسالمی و خرده مقیاس سالمت بـا
رضایت از زندگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
خیری ( )1389در مقالهای با عنوان «همافزایی راهبردی رسانه و خانواده در سـبک زنـدگی
اسالمی» از طریق روش اسنادی و توصیفی با هدف بررسی شناخت همزمان تـأثیر رسـانه
و خانواده بـر سـبک زنـدگی اسـالمی انجـام داده اسـت .نتیجـه اینکـه نبایـد بـه کـاهش
کارکردهای خانواده بیاعتنا بود و همچنین از نقش بیبدیل رسانهها در بهرهگیری مناسـب
از استعدادها نباید غافل شد .باید با شناخت دقیق این دو راهکارهای همسو کردن آنها را
شناخت و هر دو را با هم بهکار برد.
شجاعیزند ( )1384در مقالهای با عنوان «مدلهای دینداری و سبکزنـدگی» سـعی
در ارائۀ مدلی نظری برای سنجش دینداری در ایران نمـوده اسـت .وی عقیـده دارد کـه
یک فرد متدیّن را میتوان با دو نشانه )1 :پایبندی و التزام دینی  )2پیامـدهای دینـداری
« آثار تدیّن در فکر ،جان و عمل فردی و اجتمـاعی وی» بـاز شـناخت .در ایـن مطالعـه

داشتن بینش الهی و اهل دل بودن ،متخلق بودن و متقی بودن جزو پیآمدهای دینداری
پنداشته شده که دو مقولۀ اول جزء معنای حیات و از آن طریق بر هـدف زنـدگی و دو
مقولۀ بعدی بر سبک زندگی فرد به نحو مستقیم و بنیادی تأثیر میگذارند.
محمد 4و همکاران ( )2010پژوهشی با عنوان «تأثیر پن عامل مذهبی بر روی بازار
و رفتار مصرفی افراد بهعنوان بخشهایی از سبک زندگی» انجام دادهاند .این پـن عامـل
شامل التزام «تعصب» مذهبی ،رهیافت انگیزشی درونی نسـبت بـه مـذهب ،وابسـتگی و
پیوستگی در اعتقادات مـذهبی ،گسـترد دانـش و معرفـت فـرد از مـذهب و آگـاهی از
پیامدهای اجتماعی در دنبال کردن رفتار مذهبی میباشند .آنها نتیجه میگیرند این پـن
عامل سیستم واحدی را تشکیل میدهند که بر روی رفتار مصرفی ،ارزشهـا ،اعتقـادات
و نحوه زندگی افراد تأثیر میگذارند.
هیمن 5و همکاران ( ) 2009در تحقیقی راجع به «تأثیر مذهب بر سبک زنـدگی و
مصرف غذایی در اسرائیل» پرداخته اند .نتای کیفی این فرضیه را تأیید میکنـد کـه بـا
احتمال  95درصد تحقیق نشان میدهد که نگرش هـای دینـی بـا نـوو ،مقـدار ،نحـوه
مصرف و متغیر هایی مانند سن و جنسیّت ارتباط معنـی داری دارد .همچنـین خریـد و
مصرف وعده های غذایی تحت تأثیر سبک زندگی مذهبی و عامل های فرهنگی ،درآمد
و ثروت

است.

کاهله 6و همکاران ( )2008در تحقیقی با عنوان «مذهب ،تعصّب مذهبی و ارزشها
در سبک زندگی» به بررسی رفتار مصرفکنندگان در بین  1500نفـر از مـردم سـنگاپور
پرداختهاند .نتیجه اینکه مذهب و تعصّب مذهبی تأثیر معنیداری بر نگـرشهـا و رفتـار
مصرفی افراد دارد .بهطور کلی مذهب راهنمایی بـرای انتخـاب سـبک زنـدگی افـراد و
ارزشهای آنها

میباشد.

مینکلر 7و همکاران ( )2004در پژوهش «هویّت مذهبی و مصرف بهعنوان یک بعـد
از سبک زندگی» به این نتیجه رسیدهاند که در مصرف ،فقط انگیزه افراد بـرای خریـد و
استفاده از کاالهای مختلف حرف اوّل را نمیزند ،بلکه ورای نیازها و مصـرف کاالهـای
فرهنگی و انتخاب و رسیدن به آن ،نیروهای دیگری هم هستند که دخالت میکننـد کـه
یکی از مهمترین این نیروها ،هویّت مذهبی است .در این مقاله بیان میشود کـه بعضـی
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عادات و نحود پوشش مذهبی افراد مانند حجاب زنان مسلمان به اعتقادات ایـن افـراد و
هنجارهای دینی آنها برمیگردد که این افراد نه براساس نظریههایی مانند کنش عقالنـی
بلکه براساس اعتقادات دینی خود این نوو مصرف را برگزیدهاند.
در رابطه با پژوهشهای پیشین داخلی بایـد اشـاره کـرد کـه اوالق تحقیقـات بسـیار
محدود و انـدکی در حـوزه سـبک زنـدگی اسـالمی صـورت گرفتـه اسـت و چنانچـه
مطالعهای نیز انجام شده ،بیشتر رویکردی نظـری و توصـیفی داشـته و کمتـر بهصـورت
تجربی آزمون شدهاند .اما به این موضوو پرداخته نشده است که اساساق چـه عـواملی در
تقویت یا تضعیف و گرایش یا عدم گرایش نوجوانان به سبک زندگی اسـالمی اثرگـذار
است .در رابطه با پژوهشهای خارجی نیز مفهوم سبک زندگی اسالمی ،مفهومی خـارج
از حیطه مطالعه بوده است و اغلب رابطه سبک زندگی بـا متغیرهـای ماننـد دینـداری و
هویت مذهبی و ...سنجیده شده است.
چارچوب نظری تحقیق

هدف از ارائه چارچوب نظری از نظر علمی ،راهنمایی محقق در فرآیند پـژوهش اسـت
تا پژوهشگر بهصـورت دقیـقتر ابعـاد مسـئله مـورد نظـر را مـورد تجزیـه و تحلیـل و
موشکافی قرار دهد و حدود مسئله را روشن نماید .در واقع میتـوان گفـت چـارچوب
نظری همانند قطبنما عمل میکند (جالیی پور.)22 ،1392 ،
با توجه به اینکه هیچکدام از نظریههای جامعهشناسی موجود بـهتنهایی نمـیتواننـد
موضوو مورد بررسی را پوشش دهند ،سعی شده است با استفاده از چند نظریه بـه یـک
چــارچوب نظــری ترکیبــی دســت یافــت .در ایــن راســتا ،نظریــههــای پییــر بوردیــو،
آنتونیگیدنز ،جورج هربرت مید و گئورگ زیمل به شکل ترکیبـی بـهعنوان چـارچوب
نظری در نظر گرفته شد و با استفاده از این نظریهها متغیرهای مستقل تحقیق و احتمـال
رابطۀ بین آنها و متغیر وابسته در قالب مدل تحقیق طراحی گردید.
سبک زندگی بهزعم بوردیو یک نوو ذائقه است .وی با ارائه یک تحلیـل سـاختاری
یا رابطهای ،گروههای اجتماعی را در فضایی چندبعدی پیچیده قـرار مـیدهـد .بوردیـو
الگویی که برخی رفتارهای به ظاهر متفاوت را متمایز مینماید ،رد میکند .در حقیقـت،

بوردیــو بــه دنبــال تحلیــل روابــط بــین شــبکههــای اجتمــاعی ،امکانــات ،منشهــا و
موضعگیریها یا انتخابهای عامالن اجتماعی در عرصههای متنوو رفتاری همچون غذا
خوردن ،ورزش کردن ،موسیقی و نظایر آن است (شویره.)18 ،1385 ،
بنا بـه ادعـای بوردیـو ،گروهبنـدیها واجـد نظـام ارزش مشـابه و ذائقـهها و ذوق و
سلیقههای شبیه به هم هستند و در کل بهتـر اسـت بیـان شـود کـه واجـد سـبک زنـدگی
«الگوی مصرفی» مشابهی هستند .بدین معنی که بر پایه عادتوارههای خویش به گـزینش
شیوههای زندگی متمایز از هم میپردازد .مطابق مدلی که بوردیـو ارائـه میدهـد ،شـرایط
عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی با هـم ترکیـب شـده و منجـر بـه ایجـاد
عادتوارهای خاص میشود .عادت واره ایجادکننده دو دسته نظام است :دسته اول نظـامی
برای طبقهبندی اعمال و دسته دوم نظامی برای ادراکات و شناختها «قریحه و سـلیقهها»،
نتیجه نهایی تعامل این دو نوو نظام سبک زندگی است «یعنی نظامی از اعمـال طبقهبنـدی
شده و طبقهبندیکننده و همچنین نشانههای تمایز» (بوردیو.)172 ،1388 ،
بوردیو ذائقۀ انسانی را امری ذاتی و طبیعی نمیداند ،بلکه معتقد است که این ذائقـه
در نظام مبتنی بر تمایز ،سلسلهمراتب فرهنگـی و اجتمـاعی قـرار میگیـرد .نـوو ذائقـه
نشاندهندد طبقۀ افراد است ،بهعنوان میان خـوراو ،پوشـاو ،مسـکن و اتومبیـل نـوعی
تناسب برقرار بوده و همگی اینها بهعنوان نشانههای زندگی ما معـرف تصـاویر ذهنـی
خاص گروه یا طبقهای است که به آن تعلق داریـم (بوردیـو .)19 ،1383 ،بـا توجـه بـه
نظریه بوردیو متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده بهعنوان متغیر مسـتقل اسـتخراج
شده است.
گیدنز در بین نظریهپردازان معاصر به شیوه جدیدی به طرح مفهـوم سـبک زنـدگی
میپردازد .وی در آثارش به وضعیت انسان در جامعه مدرن میپردازد .جامعهای کـه در
آن رفتهرفته دولتهای ملی تقویت شده و به ایجاد جامعه اطالعـاتی و رسـانهای نـوین
کمک میکنند .از رهگذر وضعیت جدید ،مردم با کسـانی رابطـه مـییابنـد کـه حضـور
فیزیکی ندارند و گیدنز ایـن فرآینـد را «دوریگزینـی» مـینامـد و ازهمینروسـت کـه
دگرگونی عمیق روابط موجب میشود که انسان ،شیوه جدیدی از زندگی را تجربه کنـد
و این به معنای رخ دادن سبکهای جدید زندگی است (خادمیان .)121 ،1390،با توجـه
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به نظریات گیدنز متغیر استفاده از رسانهها بهعنوان متغیر مستقل در این تحقیـق در نظـر
گرفته شده است.
بر اساس نظریه مید در یک جمعبندی «خود» که بهطور ذاتی انعطافپذیر میباشـد،
از رهگذر روابطش با دیگران «خواه دیگری مهم و یا دیگـری تعمـیمیافتـه» در جامعـه
وجود پیدا میکند و در نتیجه آنطور که اجتماو مشترو میخواهد رفتار میکند (ریتزر،
 .)1386از آنجا که در تحقیق حاضر نوجوانـان دانـشآمـوز ،جامعـه آمـاری را تشـکیل
میدهند ،میتوان گفت دیگری تعمیمیافته آنان در قالب دو نهـاد خـانواده و دیـن قابـل
جستجو است؛ چرا که اینان هنوز بهعنوان دانشآموز وابسته به خانواده خـود هسـتند و
اینکه در جامعه ایرانی ،نهاد دین بهعنوان نهاد مسـلط اسـت .امّـا از آنجـا کـه در دنیـای
امروز گستره روابط و آشنایی با الگوهای گوناگون جهت تأثیرپذیری برای قشر نوجوان
وجود دارد به راحتی قابل شناسایی نیست ،با تعیین اولویت الگوهـای مرجـع از سـوی
افراد مورد مطالعه ،بررسی نحوه تأثیرگذاری الگوهای مرجع مورد مطالعه قرار میگیـرد.
بهعالوه به فراخور موضوو مورد پژوهش حاضر متغیر تقید دینی والدین بهعنوان الگوی
پاسخگو و بهعنوان راهنما ،مرتبط با این نظریه قابل طرح است.
یکی از عرصههایی که زندگی روزمره را بازنمایی میکند و قدرت و مقاومت را در
زندگی انسانها به نمایش میگذارد عرصه فراغت است .فراغـت ،عرصـهای اسـت کـه
اختیار و آزادی انسانها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است .در نتیجه بـر خـالف کـار
که انضباط بیشتری را ایجاب میکند ،عرصه فراغت فضـای مناسـبی بـرای مقاومـت در
برابر رویههای فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روالها و کردارهای جدید اسـت.
در نظریه زیمل اوقات فراغت بهعنوان بخش جداناپذیر سبک زندگی مورد توجـه قـرار
گرفته و به آن پرداخته میشود (باکاو .)1390 ،ازاینرو فراغت بـه همـراه امکانـات در
دسترس بهعنوان بخشی از سبک زندگی میتواند ایجاد فرهنگ کرده و هویـت افـراد را
آشکار سازد .بشر بهطور طبیعی برای رفع خستگی از اعمال روزانه و برنامههـای ثابـت
زندگی ،اوقاتی را برای تفریح و تفرج با توجه به امکانات در دسـترس و در حـد تـوان
اختصاص میدهد و در آن ساعات به ورزشها ،دیدار از دوستان ،استفاده از رسانههـا و
سایر فعالیتهای تفریحی میپردازد (پور زارو .)41 ،1391 ،با توجه به دیدگاه زیمل در

خصوص اوقات فراغت ،متغیر میزان دسترسـی بـه امکانـات فراغتـی بـهمنظور گـذران
اوقات فراغت از این نظریه اقتباس گردید.
گزینش سبک زندگی اسالمی در واقع نشانگر ذائقه افراد است که در یک میدان بـه
نمایش گذارده میشود .حال اینکه در این میدان چه شرایطی در گـرایش بـه ایـن نـوو
ذائقه مفثر افتد ،را میتوان بر اساس نظریههای مرتبط با سبک زنـدگی تبیـین نمـود .در
اصل اینکه بتوان سبکی خاص از زندگی را از دین خاصی برگرفت ،و آن را بـر اسـاس
خصلتهای موجود در دین جستجو نمود ،امری ممکـن بـوده اسـت .ایـن موضـوو را
میتوان با تکیه بر نظرات یوآخیم واخ تدوین نمود .به اعتقاد وی از آنجا که دیـن دارای
صورت اعتقادی ،عملی و اجتماعی است ،میتواند بیانگر ارائه یک سبک زندگی باشـد.
اما شناخت سبک زندگی اسـالمی و چگـونگی آن بـا مراجعـه بـه قـرآن کـریم و آثـار
اندیشمندانی همچون جوادی آملی ( ،)1390مصباح یـزدی ( )1376و کاویـانی ()1391
حاصل گردید.
فرضیههای تحقیق

 بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده و سبک زندگی اسالمی دانـشآمـوزان رابطـهمعناداری وجود دارد.

 بین میزان استفاده از رسانهها ـ خارجی و داخلی ـ و سبک زنـدگی اسـالمی دانـش-آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
 بین تقیّد دینی والدین و سبک زندگی اسالمی دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد. بین رتبه اولویّت الگوهای مرجع و سبک زندگی اسالمی دانشآموزان رابطـه معنـاداروجود دارد.
 بین میزان دسترسی به امکانات فراغتی و سبک زندگی اسـالمی دانـشآمـوزان رابطـهمعنادار وجود دارد.
 میزان سبک زندگی اسالمی در بین دانشآمـوزان بـر حسـب جنسـیت آنهـا تفـاوتمعناداری دارد.
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روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیـق از نـوو پیمایشـی اسـت .جامعـه آمـاری در تحقیـق
حاضر ،کلیه دانشآموزان مسلمان مقطع متوسـطه در دبیرسـتانهـای دولتـی دخترانـه و
پسرانه ،از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز ( )1391-92بوده اسـت ،کـه
بر اساس گزارش دایره آمار و برنامهریزی و تأیید دایـره حراسـت اداره کـل آمـوزش و
پرورش استان فارس در تاریخ  1391/8/16بهطور دقیق شامل  50980نفر بودهاند.
روش نمونهگیری در این تحقیق تصادفی از نوو طبقهای چندمرحلهای بـوده اسـت.
نکته اصلی در این نوو نمونهگیری ،تعداد خوشـههایی اسـت کـه «هـر یـک از نـواحی
چهارگانه» در هر مرحله باید نمونهگیری شود .در پیمایش حاضر ،به روش نمونـهگیری
چند مرحلهای در وهله اول از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش هـر ناحیـه بـه چنـد
بخش تقسیم و چند دبیرستان انتخاب و پ
انتخاب ،سپ

از هر دبیرستان چند کالس بهطور تصادفی

از هر کالس چند دانشآموز باز هم بهطور تصادفی برگزیده شدند .آنگاه

به تعداد ،پرسشنامه در اختیار دانشآموزان در فضـایی مناسـب قـرار گرفـت .همچنـین
حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ،تعداد  381نفر تعیـین شـد کـه بـهمنظور افـزایش
دقت به  400نفر ارتقاء یافت ،که البته پ

از توزیع پرسشنامه تعـداد  396مـورد آن بـه

شکل کامل تکمیل گردید.
تعریف نظری و عملیاتي متغیرهای تحقیق

* سبك زندگي اسالمي :شیوهای از زندگی که همزمان به ابعـاد عینـی و ذهنـی توجّـه
داشته و عالوه بـر رفتـار ،نیّـت را هـم در نظـر دارد .الگوهـای مصـرف کـه ریشـه در
آموزههای دین اسالم ،احادیث ،بر مبنای پرهیز از اسراف و تبذیر ،قناعـت ،رضـایت بـه
تقدیر الهی در کنار تالش ،تروی روحیـه ایثـار اقتصـادی و انفـاق و ...دارد (عیوضـی،
 .)28 ،1386این نوو از سبک زندگی با دیگر سبکهای زندگی متفاوت میباشد.
این مفهوم در قالب  32گویه و در  7بُعد ،بهطوری که با پن گزینۀ از کـامالق موافـق
(نمره  ،)5موافق (نمره  ،)4بیطرف (نمره  ،)3مخالف (نمره  )2و کامالق مخالف (نمره)1
سنجیده شد .گویهها در سطح ترتیبی و ترکیبی از محقق ساخته و برگرفته از پرسشـنامۀ

هنجارمند شده توسط کاویانی ( )1391همراه با اصالح میباشد .ترکیـب چنـد گویـه از
لیکرت ،مقیاس مورد نظر را تشکیل میدهد که در آن نمرد کل مقیـاس بـرای هـر فـرد
مشخ

شده است .ابعاد ششگانه به همراه تعریف هر بعد ،بـه شـرح زیـر مـیباشـند

(گویهها در قسمت اعتبار و پایایی آورده میشود):
 بُعد اجتماعي :به وظایفی از زندگی که فرد در ارتباط با دیگران ،فراتر از خـود وخانواده هستهای خود ،اعـم از اعضـاء خـانواده بـزرگ ،بسـتگان ،دوسـتان ،همکـاران،
همسایهها و همه کسانی که به نوعی با آنها ارتباط دارد یا وظیفه دارد که ارتباط داشـته
باشد ،انجام میدهد.
 بُعد عبادی :به وظایفی که رابطه میان فرد و خدا را نشـان مـیدهـد ،اشـاره دارد.این شاخ

شامل همه عبادتهای مشخ

نامبرده شده در قرآن و حدیث مانند نمـاز،

روزه ،ح و  ...و همچنین رفتارهایی که رسماق نام عبادت به آنها گذاشته نشـده اسـت
نیز میشود .مانند رفتارهایی که فرد برای رضای خدا انجام میدهد.
 بُعد باورها :به مفاهیمی درونی شـده کـه خـود بـهطور مسـتقیم وظیفـه رفتـاریزندگی نیستند ،اشاره دارد و در الیههـای زیـرین عـاطفی و شـناختی حضـور دارنـد و
بهصورت ناخودآگاه نقش تعیینکننده در رفتار افراد دارنـد؛ ماننـد بـاور بـه اینکـه خـدا

همیشه او را میبیند ،باور به کمک به دیگران .این باورها میتوانند مربـوط بـه هسـتی-
شناسی ،انسانشناسی و خداشناسی و  ...باشند.
 بُعد اخالقي :به صفات و رفتارهای درونی شده از فرد که وظیفه رسمی و قانونیاو به حساب نمیآید و با ترو آن مفآخذه نمیشود .در اینجـا بیشـتر بـه بعـد فـردی و
اجتماعی نظر میشود ،اگر بعد الهی نیز داشته باشد در قسمت باورها آورده میشود.
 بُعد امور مادی :رفتارهایی که مستقیم یا غیرمستقیم به امور مادی «غیـر معنـوی»زندگی فرد مربوط میشود .شغل ،امالو ،کیفیت دخل و خرج ترتیب اولویتی کـه فـرد
برای آنها قائل است و غیره  ...شامل این شاخ

میگردد.

 بُعد امور فرهنگي :استفاده از کاالها و خدماتی که جنبه مصرفی به معنای عام آنرا نداشته بلکه برای پاسخگویی و رفع نیازهای غیـر مـادی از جملـه مطالعـه روزنامـه،
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رفتن به سینما و تأتر ،مدگرایی و ...یا هرنوو از فعالیّتها و رفتارهایی که نماد فرهنگـی
دارند ،میباشد.
* جنسیّت :به تفاوتهای روانشناختی ،اجتماعی و فرهنگـی بـین مـردان و زنـان
مربوط میشود (گیدنز .)175 ،1378 ،که در این تحقیق در سطح اسمی سنجیده شـده و
دو جن

پسر و دختر را شامل میشود.

* پايگاه اقتصادی ـ اجتماعي :این مفهوم با قشربندی اجتمـاعی شـباهت زیـادی
دارد .هنگامی که صحبت از قشر اجتماعی میشود منظور جای دادن اشیاء یا گروههـایی
در یک ردیف است (ساروخانی .)730 ،1370،موفقیّت و اعتبار فرد در جامعه ،بـا توجـه بـه
موقعیّت مالی و اجتماعی وی ،پایگـاه اجتمـاعی ـ اقتصـادی نامیـده مـیشـود (قـائمیفر و
میرزایی به نقل از پور زارو .)59 ،1391 ،این مفهوم به صورت تلفیقی از چهار متغیـر درآمـد
خانواده ،تحصیالت والدین ،وضعیت شغلی والدین و بهرهمندی از امکانات رفاهی مـیباشـد
که برای هرکدام هفت گویه (در مجموو  28گویه) با هم ادغام گردیدهانـد و سـنجیده شـده
است .به این صورت که هر کدام دارای هفت سطح ترتیبی بود که پ

از استاندارد کـردن و

با جمع متغیرهای مربوطه ،یک متغیر فاصلهای بدست آمد.
* استفاده از رسانهها :رسانهها را مـیتـوان بـه رسـانههـای داخلـی کـه در درون
مرزهای یک سرزمین به تولید برنامه پرداخته و مورد استفاده قرار میگیرد و رسانههـای
خارجی که در خارج از مرزهای یک کشور به تهیه برنامه و پخش آنها اقدام مینمایند،
تقسیمبندی کرد .این مفهوم بهوسیله گویههای شش گزینهای سنجیده شـد کـه سـاعات
استفاده را در طول هفته نشان میدهد و از بدون اسـتفاده (نمـره صـفر) تـا بـیش از 20
ساعات (نمره  )5را دربرمیگرفت و در سطح فاصلهای هستند.
* میزان تقیّد ديني والدين :پذیرش تمام یا بخشی از عقایـد ،اخالقیّـات و احکـام
دینی به نحوی که شخ

دیندار خود را ملزم بـه تبعیّـت و رعایـت از ایـن مجموعـه

بداند .به بیان کلی داشتن اهتمام دینی به نحوی که نگرش ،گرایش و کنشهـای فـرد را
متأثر سازد (شجاعی زند .)35 ،1384 ،این مفهوم در قالب  11گویۀ  5گزینـهای و در دو
بعد جداگانه برای هر کدام از والدین ،سنجیده شد .در این تحقیق میـزان تقیّـد دینـی از
طریق گویههایی شامل نمازهای یومیـه واجـب ،نمازهـای دیگـر ،روزه ،تـالوت قـرآن،

شرکت در نماز جمعه ،حضور در نماز جماعت ،پرداخت خم

و ذکات ،برگزاری دعا

در منزل ،دادن نذری ،شرکت در مراسم مذهبی و زیارت اماکن مذهبی سنجیده شد.
* الگوهای مرجع :الگوهایی هستند کـه افـراد در هنگـام داوری و ارزیـابی شـیود
اجرای نقشهایشان ،آنها را در نظر دارند .گروههای مرجع یکی از مبانی معیارهایی بـه
شمار میآید که هر فردی در هنگام ارزیابی رفتار نقشی خود در یک موقعیّت معـین ،از
آنها استفاده میکند .شیوه اجرای نقش هر فردی ،در مقایسه با دیگرانی که همان نقـش
را ایفا میکنند ،سنجیده میشود (کوئن .)63 ،1390،این مفهوم از طریق ارائـه ده الگـوی
مهم به پاسخگویان سنجیده شده است .بـه ایـن صـورت کـه پاسـخگو بـا تعیـین رتبـه
اولویّت ،الگوهای مهم زندگی خود را بـه محقـق نشـان خواهـد داد .الگوهـا در قالـب:
والدین؛ پیـامبر اسـالم ( )و امامـان معصـوم ()؛ دوسـتان؛ شـهداء و سـرداران شـهید؛
هنرمندان؛ معلمان؛ روحانیون؛ ورزشکاران و قهرمانـان ورزشـی؛ رزمنـدگان ،جانبـازان،
ایثارگران ،آزادگان؛ خویشاوندان و بستگان آورده شد .جهت بررسی رابطه این متغیـر و
متغیر وابسته ،اولویّت اول داشتن الگوهای مهم فرد در زندگی در ارتباط با متغیر وابسته
مورد آزمون قرار گرفت.
* دسترسي به امكانات فراغتي :امکانات فراغتی مجموعه فعالیّتهایی که شـخ
پ

از رهایی از تعهد و تکالیف شغلی ،خانوادگی ،اجتماعی ،بـا میـل و اشـتیاق بـه آن

میپردازد و هدفش استراحت ،تفریح و توسعه دانش و به کمال رساندن شخصـیت ،بـه
ظهور رساندن استعدادها و خالقیّت و باالخره بسط مشارکت آزادانـه در اجتمـاو اسـت
(پورزارو .)59 ،1391 ،این مفهـوم در قالـب  14گویـۀ  5گزینـهای سـنجیده شـد .ایـن
گویهها شامل دسـتیابی :سـینما ،تئـاتر ،پـاروهـای تفریحـی ،کنسـرت و جشـنوارههای
موسیقی ،سالنهای ورزشی ،نمایشـگاهها ،کتابخانـههـای عمـومی ،اردوهـای سـیاحتی،
زیارتی و ...سنجیده شد.
اعتبار 8و پایایي

9

اعتبار بر این امر داللت دارد که ابزار اندازهگیری تا چه حد بهدرستی آنچه که قرار است
سنجیده شود ،را میسنجد .به دیگر سخن اعتبار بیانگر این است که وسیله اندازهگیـری
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بتواند خصیصه مورد نظر را واقعاق انـدازه بگیـرد و نـه صـفت دیگـری را (سـاروخانی،
 .)137 ،1370بهطور کلی هیچ راه کامالق مطلوبی برای تعیـین اعتبـار یـک ابـزار وجـود
ندارد و انتخاب روش در تعیین اعتبار بستگی به وضعیّت تحقیق دارد .در این تحقیق بـا
مشورت از اساتید متخص

در این زمینه معتبرترین شاخ

برای این منظور از دو آزمون

KMO

و ضریب بارتلت استفاده گردیـد .وزن عـاملی

هر گویه ،آمارد آزمون  ،KMOهمچنین شاخ
و میزان واریان

ها گردآوری شد.

مجذور کای برای آزمون کرویت بارتلت
شده است کـه

تبیین شده توسط هر یک از متغیرها و عاملها مشخ

ضریب  KMOبرابر با  0/72و ضریب بارتلت به مقدار  1007/49و ضریب معنـاداری آن
 0/000می باشند .تحلیل عاملی مورد نظر تأییدی است و با توجه به ابعادی که برای هـر
سازه تعریف شده ،تعداد عاملها نیز به همان اندازه در نظـر گرفتـه شـد ،کـه عوامـل و
مفلفههای مربوط به هرکدام ،مشخ

شده است .مبنای تعیـین ضـریب بـار عـاملی بـر

اساس تحقیق جونز 10به مقدار  0/30در نظر گرفته شده اسـت (کالنتـری.)322 ،1387 ،
در ادامه جدول تحلیل عاملی برای گویههای متغیر وابسته ارائه میشود.
جدول شماره  -1تحلیل عاملي برای گويههای متغیر وابسته
وزن عاملي

اجتماعی

ممنوعیتهای رابطه اجتماعی بین دو جن

مخالف را رعایت میکنم

0/40
0/92

عبادی
باورها

صله رحم (دیدار بستگان ،آشنایان) یک رفتار اجتماعی باطل شده است

0/90

هر جا که الزم باشد امر به معروف و نهی از منکر میکنم

0/95

کمتر موفق میشوم نماز اول وقت را بخوانم

0/93

تالش میکنم نمازهای واجب خود را با جماعت بخوانم

0/91

بخشی از اوقات شبانه روز را صرف امور مربوط به آخرت میکنم

0/93

اگر بتوانم ح را انجام میدهم

0/97

در طول روز قرآن و دعاهای گوناگون میخوانم

0/89

خدا را بر اعمال خود ناظر میدانم

0/98

در امور زندگی توکل بر خدا را کارساز نمیدانم

0/90

از مرگ اعتقاد دارم

0/95

به زندگی پ

مقدار ويژه

برای رضای خدا ،در رفع مشکالت همنوعان خود تالش میکنم

واريانس

ابعاد

ضريب آلفا

گويهها

11/2 3/5
0/89
2/9

1/9

9/5

6/4

وزن عاملي

اخالقی
مادی

بر اساس تعالیم اسالمی صادقانه بودن را اصلی مهم در زندگی میدانم

0/94

برایم پیش آمده که غیبت ،تمسخر ،منتگذاری و  ...کنم

0/93

احترام به والدین را بر خود الزم میدانم

0/94

غم و شادی ،خشم و آرامش من در گرو رضای خداست

0/34

در داد و ستدها بیشتر به منفعت مالی میاندیشم تا به حق طرف مقابل

0/89

اگر امکان ربا ،رشوه ،سرقت و  ...برایم پیش بیاید از آنها دوری میکنم

0/34

اگر پولی که بهدست بیاورم به فقرا و نیازمندان در حد توان کمک میکنم

0/42

تالش من در زندگی داشتن کاالهای لوک

و زندگی مرفه است

مقدار ويژه

به حکومت دینی باور ندارم

0/55

واريانس

ابعاد

ضريب آلفا

گويهها

7/4
2/3

2/5

8/3

0/88

فرهنگی

با اموال باید خودنمایی کرد و لذت برد ،ساده زیستی و قناعت معنا ندارد

0/32

از راه حالل نیازهای مادی خود را بر طرف میکنم

0/92

مدلهای غربی جذابیت خاصی دارند

0/84

به نظرمن ظاهر آرایش کرده در جمع برای زنان و دختران منعی ندارد

0/47

درباره ظاهر بیشتر تمیزی و مرتب بودن اهمیت دارد نه آرایش و زیبایی

0/85

همواره سعی میکنم پوشش اسالمی را رعایت کنم

0/43

به موسیقی سنتی و مذهبی بیشتر از موسیقی غربی گوش میدهم

0/39

فیلمهای ماهواره را به فیلمهای ملی و مذهبی ترجیح میدهم

0/60

هنر در یک کالم یعنی آنچه از غرب میآید و رو به گسترش است

0/51

در مطالعه غیر درسی ،کتابهای ملی ،مذهبی بر کتب با محتوای غربی برتری

0/36

27/7 8/3

دارد

KMO

0/72

bartlett

17007/490

sig =0/000

df= 49

همچنین پایایی متغیرهای مورد مطالعه که از طریق آلفای کرونباخ محاسـبه گردیـد،
بهصورت زیر میباشد:
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جدول  -2ضريب آلفای كرونباخ متغیرهای مورد بررسي
متغیر

تعداد گويهها

ضريب آلفای

سبک زندگی اسالمی

31

0/89

تقید دینی والدین

11

0/88

پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده

28

0/86

الگوهای مرجع

10

0/79

دسترسی به امکانات فراغتی

14

0/78

استفاده از رسانهها

10

0/70

یافتههای تحقیق

یافتــههای توصــیفی بهدســت آمــده پیرامــون میــانگین ســبک زنــدگی اســالمی در بــین
دانشآموزان نشان میدهد که  25/9درصد از دانشآموزان گرایش قـوی 49/5 ،درصـد
از آنها گرایش متوسط و  24/6درصد دارای گرایش ضعیفی به سبک زنـدگی اسـالمی
دارند .همچنین  42/4درصد از پاسخگویان پسر و  57/6درصد دختر میباشند.
بهعالوه در مورد میزان استفاده از رسانههای داخلـی در بـین پاسـخگویان میتـوان
گفت که  31/3درصد از آنها در حـد زیـاد 56/6 ،درصـد متوسـط و  12/1درصـد بـه
نسبت کم از رسانههای داخلی استفاده میکنند .همینطور در ارتباط با میزان اسـتفاده از
رسانههای خارجی در بین پاسخگویان باید اشاره کرد که  27/3درصد از پاسخگویان در
حد زیاد 52/3 ،درصد متوسط و  20/5درصـد بـه نسـبت کـم از رسـانههـای خـارجی
استفاده میکنند.
همچنین پیرامون رتبه اولویّت پاسخگویان در مورد الگوهای (مرجع) مهـم میتـوان
با آمار زیر اشاره نمود 49/7 :درصد اولویت اول خود در زندگی را پیـامبر ( )و امامـان
( )میدانند .در اولویّت دوّم بیشترین فراوانی و درصد مربوط به کسـانی اسـت کـه بـه
والدین بهعنوان الگوی مهم اشاره داشتهاند .بیشـترین رتبـه اولویّـت سـوّم  17/5درصـد
متعلق به شهداء و سرداران شهید بود .رتبۀ چهارم مخت

به هنرمندان بـا  12/6درصـد

میباشد .رتبۀ پنجم مربوط به معلمان با  15/7درصد میباشد .در این میان  30/9درصـد
از پاسخگویان اولویّت دهم خود را روحانیون اعالم کردهاند .بـر ایـن اسـاس بیشـترین

اولویّت (اوّلـین) بـه پیـامبر ( )و امامـان ( )و کمتـرین اولویّـت (دهمـین) مـورد بـه
روحانیون اختصاص داده شده است.
نهایتاق در مورد اینکه جوانان تا چه حدّ به امکانات فراغتی دسترسی دارند ،بر اساس
یافتههای توصیفی میتـوان اشـاره کـرد کـه  24/1درصـد از امکانـات فراغتـی زیـادی
برخوردار بوده 49/1 ،درصد متوسط و  26/5درصد به مقدار کمـی از امکانـات رفـاهی
برخوردار بودند.
جهت بررسی رابطـه بـین متغیرهـای مسـتقل فاصـلهای و متغیـر وابسـته از ضـریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است و جهـت آزمـون مقایسـه میانگینهـا از آزمـون

T

(برای مقایسه دو میانگین) استفاده شده است.
جدول شماره  3ضریب همبستگی پیرسون برای متغیرهای مستقل در سطح سنجش
فاصلهای را با سبک زندگی اسالمی دانشآموزان نشان میدهد .آمارهـای جـدول نشـان

میدهد که رابطه معناداری بین  4متغیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصـادی ( ،)-0/211رسـانه-
های داخلی ( ،)0/18رسانههای خارجی ( )-0/27و تقیّد دینی والدین ( )0/40بـا سـبک
زندگی اسالمی دانشآموزان وجود دارد .به این معنا که با افزایش استفاده از رسـانههای
داخلی و تقید دینی والدین ،سبک زنـدگی اسـالمی نیـز در بـین دانشآمـوزان افـزایش
مییابد .این فرضیهها حداقل در سطح  99درصد معنادار بوده و تأیید شـدهاند .از سـوی
دیگر متغیرهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ( )-0/211و رسـانههـای خـارجی ()-0/27
رابطه معکوس معناداری با متغیر وابسته دارند .بدینمعنا که هر چقدر پایگاه اجتماعی ـ
اقتصادی خانوده پاسخگویان باالتر باشد و استفاده بیشتری از رسانههای خارجی نمایند،
سبک زندگی اسالمی در بین دانشآموزان کمتر رواج خواهد داشت.
جدول  -3همبستگي بین برخي از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (سبك زندگي اسالمي)
متغیرهای مستقل
پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی
رسانههای داخلی
رسانههای خارجی

سبك زندگي اسالمي
**

-0/211

**0/18
**

-0/27

تقیّد دینی والدین

**

دسترسی به امکانات فراغتی

-0/054

0/40
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** p <0/01 , * p <0/05
مطابق جدول توصیفی مربوط به فراوانی اولویتهای هر یـک از الگوهـای مرجـع،
چون بیشترین فراوانی و درصد اولویت اوّل مربوط به پیامبر و امامان بوده ،لـذا در ایـن
فرضیه رابطه بین اولویت اول داشـتن پیـامبران و امامـان و گـرایش بـه سـبک زنـدگی
اسالمی مورد آزمون قرار گرفـت .همانگونـه کـه دادههـای جـدول  4نشـان مـیدهـد،
پاسخگویانی که پیامبر و ائمه را بهعنوان اولویّت نخست الگویی خود انتخاب کـردهانـد،
گرایش بیشتری به سبک زندگی اسالمی داشتهاند و کسانی که انتخاب پیامبر و امامان را
بهعنوان اولویّت اوّل الگویی انتخاب ننمودهاند ،گرایش به سـبک زنـدگی اسـالمی آنـان
کمتر بوده است .این موضوو میتواند بیانگر این واقعیّـت باشـد کـه پاسـخگویان میـان
اصل دین و کارگزاران و برنامهریزان رسمی در سطح کنونی آن ،تمایز قایل شدهاند.
جدول شماره  -4مقايسه میانگین نمره گرايش به سبك زندگي اسالمي
بر حسب انتخاب پیامبر و امامان بهعنوان الگوی اوّل
خطای معیار

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

اولویّت اوّل دارد

184

77/37

15/75

1/16

اولویّت اوّل ندارد

177

68/85

16/69

1/25

میانگین

T

sig

9/67

0/000

بر اساس جدول  ،5نتای بهدست آمده از انجام آزمون  tمستقل نشان مـیدهـد کـه
میانگین سبک زندگی اسالمی در بین پسران برابر با  73/63و در میان دختـران برابـر بـا
 72/66است .یافتههای بهدست آمده حاکی از آن است که آمارد  tبرابـر  0/998و سـطح
معناداری برابر  0/319میباشد ،که نشاندهندد عـدم رابطـۀ معنـادار بـین ایـن دو متغیـر
است .لذا این فرضیه تأیید نمیگردد .تجربیـات مشـترو متناسـب بـا سـن و تجربیـات
مشترو آموزشی مفید این موضوو است .میتوان نتیجه گرفت که بین دختران و پسـران
دانشآموز در گرایش به سبک زندگی اسالمی تفـاوت معنـیدار وجـود نـدارد .در ایـن
زمینه خود ابرازی مدرن در بین دو جن

در سالهای اخیـر نیـز نشـانگر عـدم وجـود

تفاوت در گرایش آنها به سبک زندگی اسالمی میباشد.

جدول شماره  -5مقايسه میانگین نمره سبك زندگي اسالمي بر حسب جنسیّت
میانگین نمره

انحراف

خطای معیار

از 200

معیار

میانگین

15/9

1/31

19/5

1/34

جنسیت

تعداد

پسر

168

73/63

دختر

228

72/66

T

sig

0/998

0/319

نتیجهگیری

امروزه یکی از مهمترین مسائلی که پیش روی نوجوانان قـرار گرفتـه اسـت ،تنـاق

و

تضادّ بین انتخاب سبک زندگی است .از یک سو شاهد هجـوم رسـانههـای خـارجی و
تبلیغ مدگرایی و ارائۀ سبکزندگی مدرن بوده و از سوی دیگر هنجـارهـا و سـنتهـای
جامعه ،که آنان را ترغیب به سبک زندگی اسالمی میکنند.
تحقیق حاضر بهمنظور ،مطالعۀ عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط بـا سـبک زنـدگی
اسالمی در بین دانشآموزان  14تا  19سالۀ دختر و پسر در مقطع متوسطه در پایـههـای
اوّل تا چهارم مربوط به سال تحصیلی  1391-92در شهر شیراز صورت گرفته است .در
این راستا سعی شد تا با بهرهگیری از مبـانی نظـری و بـا اسـتفاده از اطالعـات تجربـی
بهدست آمده ،به ارائۀ بحثی تحلیلی درباره موضوو مورد نظر پرداخته شود.
جامعۀ ایران دارای بافت و پیشـینۀ تـاریخی و مـذهبی عمیقـی بـوده کـه قواعـد و
مقررات دینی در سبک زندگی مردمان آن بسیار ریشهدار است .آنچـه امـروزه بیشـتر از
هر زمان دیگری در بحث سبک زندگی باید مد نظر قرار داد توجه به جنبههـا و عوامـل
ذهنی و عینی بهطور همزمان میباشد .بهطوری که باورهـای عمـومی و معیـار رفتارهـا
بخصوص در بین نوجوانان و جوانان بیشتر تأکید بر ابعاد و جنبههـای عینـی و ظـاهری
دارد و عوامل و جنبههای ذهنی را کمتر مورد توجه قرار میدهند ،درحالیکـه در سـبک
زندگی اسالمی بر جنبههای ذهنی تأکید بسیاری شده است .با توجه بـه نتـای تحقیـق،
عاملها و جنبههای روانی و ذهنی میتوانند بسیار با اهمیّـت باشـند؛ بهگونـهای کـه در
کنار عوامل و جنبههای عینی ،ابعاد ذهنی و درونی که در دیـن اسـالم بـر آنهـا تأکیـد
فراوان شده است سبک زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میدهند.
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در خصوص رابطه پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده با سـبک زنـدگی اسـالمی ،ایـن
نتیجه با یافتههای رحمتآبادی و آقابخشی ( )1385که نشان میدهد خاسـتگاه خـانوادگی و
اجتماعی هنوز بستر مهم و مناسبی در انتخاب سبک زندگی و مصـرف نوجوانـان و جوانـان
میباشد ،از این حیث بر اساس نتای میتوان گفت افرادی که از پایگاه اقتصادی و اجتمـاعی
باالتری برخوردارند ،به مراتب نسبت به دیگر پایگاهها ،در امـور مـادی درگیـر مـیشـوند و
همین امر آنها را از توجه به معنویات در زندگی باز میدارد.
یکی از عوامل مهمی که مطابق با نتـای تحقیـق بـر سـبک زنـدگی نوجـوان تـأثیر
میگذارد ،تقیّد دینی والدین و خانواده بود .در این خصوص نتای که بیانگر تـأثیر تقیّـد
دینی والدین بر گرایش دانشآموزان بر سبک زندگی اسـالمی مـیباشـد ،بـا یافتـههـای
خیری ( )1389و کاسگل ( )2004منطبق اسـت .در حقیقـت والـدین بـهعنوان دیگـران
تعمیمیافته ،با انتظاراتی که از فرزندان خـود دارنـد ،مـیتواننـد سـبک زنـدگی اسـالمی
فرزندان خود را تحت تأثیر قرار دهند.
استفاده از رسانهها مورد دیگری بود که در تحلیل آمـاری بـه نقـش آن در گـرایش
نوجوانان به سبک زندگی اسالمی اشاره شد .در ایـن رابطـه نتـای تحقیـق بـا رویکـرد
نظری گیدنز انطباق دارد .وی به تأثیر رسانهها در سبک زندگی میپردازد و عقیـده دارد
یکی از تسریعکنندههایی که سبک زندگی جهانی را به سراسر جهـان اشـاعه مـیدهنـد،
رسانههای فراملّی هستند (گیدنز .)43 ،1383 ،بهعالوه نتای با تحقیـق خیـری (،)1389
رستگار ( )1387و رحمتآبادی ( )1385انطباق دارد .در ایـن راسـتا میتـوان گفـت بـا
افزایش اسـتفاده از رسـانههـای برونمـرزی ،از گـرایش بـه سـبک زنـدگی اسـالمی و
معیارهای آن در بین نوجوانان کاسته میشود و بهتـدری گـرایش بـه آن نـوو از سـبک
زندگی که رسانهها تبلیغ مینمایند در رفتار نوجوانان قابل مشاهده میباشد.
براساس یافتههای تحقیق مشخ

گردید که تفـاوتی بـین جنسـیّت پاسـخگویان و

گرایش آنها به سبک زندگی اسالمی دیده نمیشود .نتای  ،یافتـههـای تحقیـق رسـتگار
( )1387که نشانگر رابطه معنادار میان جن

و سـبک زنـدگی مصـرفی اسـت را تأییـد

نکرد .این نتیجه ،بیانگر این واقعیّت است که سبک زندگی نوجوانـان در هـر دو جـن
در سالهای اخیر بر اثـر گسـترش اسـتفاده یکسـان و راحـت از رسـانههـا و همچنـین

کمرنگتر شدن فضای مردساالری ،در حال نزدیک شدن به یکدیگر میباشد .در توجیـه
نظری این حقیقت با توجّه به نظریه گیدنز در بحث از نقش جهانیشدن و فنآوریهای
اطالعاتی این عوامل سبب شده است که افراد با افزایش قدرت اختیار بیشـتر دسـت بـه
انتخاب در سبک زندگی خود زده و به سمت انتخاب آن نوو سبک زندگی که رسانههـا
تبلیغ میکنند گرایش یافته و به سمت سبک زندگی یکسان تمایل یابند.
همچنین با توجه به یافتهها یکی از عواملی که بر گرایش نوجوان به سـبک زنـدگی
اسالمی تأثیر میگذارد ،الگوهای مرجع است .نوجوانان از همان کودکی با دیـدن رفتـار
الگوهای خود همچون اعتقاد و انجام مناسک دینی مانند نماز خوانـدن و  ،...شـروو بـه
تقلید و به نوعی بازی میکنند .در نتیجه وقتی الگوهـا معتقـد بـه اصـول دینـی باشـند،
«خود »11کودو نیز از همان ابتدا با این اعتقاد شکل میگیرد.
از آنجا که ایران جامعهای دینی است ،دیـن نقشـی تأثیرگـذار بـر کـنش و انتخـاب
سبک زندگی افراد دارد .یافتهها  49/5درصد از گرایش پاسـخگویان بـه سـبک زنـدگی
اسالمی را نشان مـیدهنـد .ایـن موضـوو بیانکننـده ایـن واقعیّـت اسـت کـه پتانسـیل
تأثیرگذاری دین بر سبک زندگی در میان نوجوانـان همچنـان در جامعـه مـورد مطالعـه
وجود دارد و متولیان امر با توجه به این موضوو که داشتن گرایش قوی « 25/9درصـد»
و گرایش ضعیف « 24/6درصد» به سبک زندگی اسالمی بهطور تقریبی نزدیک بـه هـم
میباشد باید با این مهم توجه ویژهای داشته باشند.
با توجه به نتای بهدست آمده از این بررسی ،بهطور کلی پیشـنهادها و راهکارهـای
زیر جهت افزایش گرایش به سبک زندگی اسالمی ارائه میگردد:
 در خصوص مشکالت ناشـی از گـرایش دانـشآمـوزان بـه سـبکهـای زنـدگیغیراسالمی اطالعات درست و علمـی داده شـود .ایـن امـر مـیتوانـد از طریـق مربیـان
پرورشی و روحانیون حاضر در مدارس انجام گیرد.
 برنامههای رسانههـای رسـمی داخلـی متناسـب بـا نیازهـای نوجوانـان تنظـیم وآگاهیهای بیشتری در ایـن مـورد بـه خـانودههـا و دانـشآمـوزان در خصـوص تـأثیر
رسانههای خارجی داده شود.
 -توسعۀ فرهنگ کتابخوانی بهویژه نشر کتابهای علمی و اجتماعی که به نـوعی
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با ادیان سرو کار دارند و ایجاد زمینۀ مناسب برای دسترسی عموم مردم از این کتـابهـا
فراهم شود.
 با توجه به تأثیرات برخاسته از برنامههایی که فضای دوسـویه و تعـاملی را پدیـدمیآورند و در روند کاهش گرایش به دین افراد تأثیر دارند ،الزم است ایجاد شبکههـای
اجتماعی با رویکرد دینی ،وبالگها و اتاقهای گفتگو که فرصت بازاندیشی در دیـن را
ممکن میسازند ،در محوریّت برنامههای سیاسـتگـذاران اجرایـی ارتباطـات رسـانهای
مجازی داخل کشور قرار گیرد.
 به متولیـان امـور نوجوانـان و جوانـان توصـیه مـیشـود ،کثـرت و تنـوو منـابعاطالو رسانی در جهان امروز را باور کنند و برای شناساندن و رشد آگاهی دینی منطبق با
تغییرات و نیازهای روز در میان این قشر کوششی خردمندانه و جوانپسند انجام دهند.
از آنجا که این قشر در شرایط سنّی خاصی میباشند و گرایش آنها به برنامـههـای
شاد و متنوو بیشتر مشهود است بنابراین با در نظر داشت این موضوو بایـد بـرای آنهـا
در کنار برنامههای رسمی آموزشی و پرورشی ،اسباب شادیهای مجاز و داشتن روحیـه
شاد را فراهم کرد تا بهتر بتوان این قشر را درو نموده ،با آنها رابطه برقرار کرد و آنها
را به موضوعات دینی از جمله گرایش به سبک زندگی اسالمی جذب نمود.
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