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 –بررسی وضعیت  سبک زندگی اسالمیهدف پژوهش حاضر  چکیده:

یق . روش تحقبود دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجانایرانی در بین 

ن جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویا توصیفی از نوع پیمایشی بود.

ی به انمونه نفر بود. از این جامعه 6089دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به تعداد 

ی اطبقهنفر براساس جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی  361حجم 

 انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته

از  ها با استفادهتجزیه و تحلیل دادهایرانی استفاده شد.  –سبک زندگی اسالمی 

 نرم افزارر د مستقل t ای وتک نمونه t یهاو آزمون یکراهه تحلیل واریانس

SPSS امون عات دانشجویان پیردانش و اطالکه نتایج نشان داد . انجام گرفت

باور  وایرانی مناسب و مطلوب است. عالوه بر این نگرش  –سبک زندگی اسالمی 

قرار  ایرانی  نیز در وضعیت مطلوبی –آنان در رابطه با سبک زندگی اسالمی 

یت ایرانی، وضع –داشت. اما در بعد عملکرد و عمل به سبک زندگی اسالمی 

ن رامویگر علی رغم دانش و اطالعات آنان پیمطلوبی وجود نداشت. به عبارت د

ما چنین داشتن نگرش مطلوب به این موضوع، اایرانی و هم -سبک زندگی اسالمی

همچنین در بخش ها عمل نمی کنند. ه در زندگی شخصی خیلی به این آموز

د ملکرعدیگری از تحقیق، یافته ها نشان داد که میانگین نمره دانش، نگرش و 

ه نمر میانگین وبیشتر از میانگین نمره دانشجویان پسر است  دانشجویان دختر

ز شتر اایرانی در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بی –سبک زندگی اسالمی

طح بنابراین ضمن تاکید بر اهمیت گسترش س مقاطع کارشناسی و دکتری بود.

یش پدانش و اطالعات دانشجویان و همچنین توجه به ایجاد و توسعه بیش از 

 وان نیروی محرکایرانی به عن-نگرش های مطلوب پیرامون سبک زندگی اسالمی

عد باصلی حرکت دانشجویان به این سمت، باید علل و عوامل مؤثر بر تضعیف 

ی عملکرد دانشجویان مورد بررسی و کنکاش دقیق تر قرار گیرد و آسیب ها

ای ه هه ها برناماحتمالی شناسایی گردند و دانشگاه ها با توجه به این یافت

 فرهنگی خود را مورد بازنگری قرار دهند.

 برنامه درسی. یرانی،ا-سبک زندگی، سبک زندگی اسالمی: کلمات کلیدی

Dr. S.Asadian, N.Heidari Kaljeh 
Abstract: The purpose of this study was to examine the 

status of Islamic-Iranian lifestyle among Azarbaijan Shaid 

Madani University students. The research method was 

descriptive. The statistical society of this research included all 

students of the Azarbaijan Shahid Madani University 

(n=6089). From this population, a sample of 361 students 

were selected based on Morgan table by stratified random 

sampling. To collect information and data a researcher-made 

Islamic-Iranian lifestyle questionnaire was used. In addition, 

one sample t-test, independent t-test and ANOVA test were 

used to analyze the collected data. The results showed that the 

students' knowledge about Islamic-Iranian lifestyle is 

appropriate and desirable. In addition, their attitude and belief 

about Islamic-Iranian lifestyle was also in a desirable 

condition. But there was no suitable situation regarding the 

functioning and acting on the Islamic-Iranian lifestyle. In 

other words, despite their knowledge about the Islamic-

Iranian lifestyle and also having a positive attitude towards 

this issue, in their personal life, they don't pay much attention 

to this education (Islamic-Iranian lifestyle). Also, in another 

part of the research, the findings revealed that the average 

score of knowledge, attitude and performance of female 

students was higher than the average of male students’ score 

the results also the average Islamic-Iranian lifestyle scores 

were higher among master students than Ph.D. and 

undergraduate students. Therefore, while emphasizing the 

importance of expanding the level of students' knowledge and 

information, as well as paying attention to the creation and 

development of more desirable attitudes about the Islamic-

Iranian lifestyle as the main driving force of students' 

movement in this direction, the causes and factors affecting 

the weakness of students' performance should be investigated 

more closely and potemtial damages should be identified and 

finally, universities should review their cultural programs 

according to these findings. 
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 مقدمه
ین و زندگی میان والد های سبک کنیم که تفاوت ای زندگی می مروزه در جامعهما ا

اده و ای خانونمود پیدا می کند و عدیده مشکالتی را برای  شکل تعارض گونه بعضاً بهفرزندان 
د می یا یشکاف بین نسلجامعه پدید می آورد. در واقع این پدیده که برخی از آن تحت عنوان 

ان و چند به حساب می آیدامری طبیعی  ،دارد که در حالت معمول بسیار طوالنیمتی قد کنند،
ر ایج را برهای فات حدود و معیارالاخت ،اما در مقاطع زمانی خاص نگران کننده به نظر نمی رسد.

م دة مردرسد که دغدغة خاطر متخصصان و تو ریخته و ابعاد، گستره و شدت آن به حدی می هم
 لفه دالیل مختب های اخیر مانند همه جوامع در دهه نیز می ایرانالجامعه اس .وردآ را فراهم می

سبک  هایی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه دچار دگرگونی
بر  رتباطاتاز قبیل جهانی شدن و عصر ا مفاهیمیاز طرفی هم،   .زندگی افراد جامعه شده است

ارزشی و  -ها شاهد انواع الگوهای هویتی  موجب شده که خانواده ه وشدت این موضوع افزود
سبک  هایی در . لذا به تدریج شاهد تفاوت(1400)مجلس آذر،غفاری و ناطقی،شخصیتی باشند
دینی و  ورهایکه بعضاً در تعارض با هنجارها، عقاید و با هستیم و خانواده هازندگی فرزندان 

اشد یح بسبک زندگی چیست و چه تصوری از آن می تواند صح . اما این کهعرفی کشور می باشد
 .و مبنای کارهای علمی و تحقیقاتی قرار گیرد، نیازمند بررسی و تعمق بیشتری است

ی شت هامی توان اذعان داشت که با رجوع به ادبیات تخصصی این حوزه تعاریف و بردا
 های قابلفتارزندگی را بر اساس ر مختلف و بعضًا متفاوتی از این مفهوم وجود دارد. برخی سبک

است ن رفتارهی ایبروز و مشاهده از انسان تعریف نموده اند و عمده تمرکز آنان بر تظاهرات بیرون
ه این دست لبتهاو تفکرات و نگرش های پیرامون این رفتارها را خیلی مورد توجه قرار نمی دهند. 

ان ا به عنورتار ها نمی شوند، بلکه صرفًا رفاز متخصصان به کلی منکر تفکرات متصل به این رفتار
 ا همشاخص سبک زندگی در نظر می گیرند. دسته دیگر؛ در تعریف سبک زندگی تمرکز خود ر

 اهی روانی نگبر رفتار و هم به پدیده های ذهنی حامی این رفتارها معطوف داشته اند و به نوع
گی زند صان در تعریف خود از سبکشناختی به پدیده سبک زندگی دارند. اما دسته سوم متخص

ه نقش ست کبه قدرت نمادها اشاره می کنند. به عبارت دیگر؛ سبک زندگی مجموعه ای نمادها ا
بک ون سمهمی در فرایند کسب وجهه اجتماعی ایفا می کنند. مشخصه بارز این دیدگاه پیرام

دعا می ه اه واقعیتی کزندگی، سازوکارهای تایید است، به این معنی که نمادها، بازتاب کنند
 (.1399، کنند، نیستند، بلکه سازوکارهای تایید این مدعا را مشروعیت می بخشند)حسن زاده

( مورد استفاده قرار داد. از نظر او 1929)1عبارت سبک زندگی را آلفرد آدلربرای اولین بار 
ی خانواده، اقتصاد -متی و ظاهر، وضعیت اجتماعیالسسبک زندگی حاوی مؤلفه هایی همچون 
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بود. از دیدگاه مکاتب فکری غربی غالبًا  فرزندپروری، نظام خانواده و نقش جنسیتی مسائل حوزه 
عمده تمرکز و توجه معطوف به خود  رفتار می شود و اندیشه و نیتی که رفتار بر مبنای آن شکل 

رفتار مورد  می گیرد، مورد توجه واقع نمی شود، این در حالی است که در اسالم همواره نیت
 یجد یسبک زندگی تضاد ینهکه در زم یداستپ ناگفته(. بنابراین؛ 1400توجه بوده است)کرمی،

و خوب  یکه فرهنگ ما از زندگ یفیوجود دارد و تعر ایرانی -اسالمیفرهنگ غرب و فرهنگ  ینب
 یسمانمکتب اوم یاست که بر مبناقرار گرفته  یو بد آن دارد، درست در نقطه مقابل فرهنگ غرب

سبک زندگی اسالمی با  هایتفاوت. در این میان یکی از (1392زاده،  یاستوار است )ول
شناسی، مدیریت، روانشناسی ی دیگر زندگی این است که در قلمروهایی چون جامعههاسبک

فقط به رفتاری خاص  -نیز مطرح است هاآنکه بحث سبک زندگی در  -بالینی و غیره 
اما سبک زندگی  .کنندینمت، تفکرات و عواطف ارتباط مستقیم برقرار و با  نیا پردازندیم

ارتباط با این گونه مسائل بی تواندینماسالمی، به این دلیل که مبتنی بر دین مقدس اسالم است، 
یی از هاحداقلباشد. بر این اساس هر رفتاری که بخواهد مبنای اسالمی داشته باشد، باید 

همواره ادیان آسمانی به  (.1388را پشتوانه خود قرار دهد )کاویانی، شناخت و عواطف اسالمی 
ویژه دین مقدس اسالم، الگوهایی را برای زیسب بهتر انسان در این جهان تعریف می کنند که 
همسو و هم جهت با نظام توحیدی دین اسالم و برگرفته از قرآن کریم و سیره رفتاری 

این الگوها به نیازهای انسان در این دنیا توجه کرده و همواره پیامبران)ص( و امامان)ع( می باشد. 
در راستای برآورده کردن آنها چارچوب و روش هایی را هم پیشنهاد داده است)جمشیدی پور، 

 (. 1400عبدی پور،
بک گفت موضوع س توانیم یرانی،عه اها و سبک زندگی افراد جامارزش تامل در با

قع نشده چندان مورد توجه وااست که  یله مباحث و موضوعاتجم از ایرانی -یزندگی اسالم
 یباورها نیاما نتوانسته است م یجامعه کنوناز طرفی هم  ( و1393ورگ و همکاران،  یاح)ساست

مختلف  یهادر حوزه دو سبک زندگی خو سویک از  یاسالم یلهای اصو ارزش یادینبن
ه یکی از عوامل . می توان ادعا کرد ک(1391 فی،یکند)شر یجادا یقارتباط معنادار و وث ی،اجتماع

ی ه هامهم در شکل گیری چنین وضعیت نامناسبی در کشور، ناشی از ضعف کارکردها و برنام
 م درهدرسی نظام آموزشی است. عمده توجه برنامه های درسی کشور هم قبل از دانشگاه و 

زشی تمام دغدغه نظام آمودانشگاه های کشور حول محور موضوعات درسی علمی می چرخد و 
ی ناختانتقال دانش بشری در این جعبه های دانش به یادگیرندگان و رشد و توسعه حوزه ش

ند و ارتی دار(. لذا متاسفانه کمتر به مسائل و موضوعاتی که جنبه عملی و مه1396است)اسدیان،
غفلت  وردمنوعی  به نوعی به زندگی واقعی آنان ارتباط پیدا می کند، پرداخته شده است و به

 واقع شده اند.
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کامل،  یهاانسان یتو ترب یمدر تعل یآموزش یهاتوجه به رسالت نظام بنابراین؛ با
حال  این . بانمایدیم یدر آن ضرور یتیو توجه به ابعاد مختلف ترب یبه برنامه درس ینگرجامع

 های که در برنامه یممواجه هست یو مسائل یکشور خود با موضوعات یدر گستره نظام آموزش
 ی)فتح گیرندیمغفول قرار م یمفهوم برنامه درس یلاند و ذشدهمورد غفلت واقع ی رسمیدرس

 یدرسبرنامه آگاهانه در  نا یاعبارت است ازآنچه تعمداً ، 1مغفول یبرنامه درس. (1394واجارگاه، 
در برنامه درسی  توانستیمو آن چیزی است که ( 69؛ 1394واجارگاه،  یافتاده است )فتح قلم از

 (.1998، 2شده است)آیزنرحذف  هاتسهرسمی قرار بگیرد؛ اما به علت غفلت و عادت از حوزه ی 
از  ه هموارهبه سبک زندگی افراد جامعه ک یدهدر شکل یتو ترب یمتوجه به نقش تعل با

 – یاسالم سبک زندگی رسدی، به نظر ماست گرفته رهبر معظم انقالب مورد تأکید قرار یسو
 لبتها ست.ما قرارگرفته ا یآموزش امنظ یموضوعات مورد غفلت در برنامه درس یلدر ذ ایرانی

رهنگ نفوذ ف یبرا عرصه را یرانیا - یسبک زندگی اسالم یدر راستا یرسم یفقدان برنامه درس
ده، زا ی)ولکندیتر مدارد فراخ یبا فرهنگ اسالم یکه همواره تضاد جد بیگانهو سبک زندگی 

 جبران یهاخسارت تواندیم ،که غفلت از مسئله سبک زندگیاست  حالی در . این(1392
ی هاارزش وورها و با یزندگ یوهش یانم یمنتوان ما یوقت یراوارد کند؛ ز جامعه یکرهبر پ یریناپذ
را  آنان فته و حتیفاصله گرهای خود ممکن است از باورها و ارزش کنیم،ارتباط برقرار  خود

 (.1391 یفی،)شر یمکن یناکارآمد تلق
 یستمس ینکه از ا به مراتب بیشتر نیز هست چرامسئله در بستر دانشگاه  ینا اهمیت 

از  یاریبس یگزینمدرن، جا یایواقع دانشگاه در دن . درشودیم یاد یریپذعنوان نهاد جامعهبه
 ینا یاز کارکردها یاریوزه بساما امر .اندشده که در گذشته وجود داشته یریپذجامعه ینهادها

هم  یبعد یهامراتب به رده صورت سلسله امر به ینکرده و ا انتقال پیدا اهنهادها به دانشگ
سبک زندگی  یتوضعکه بر اساس تحقیقات صورت گرفته، این در حالی است  شده است. یدهکش

و  (1393 ی،اده فرمز ینحس)دارد  فاصله یرانجامعه ا یو هنجار ینیدر کشور با انتظارات د
جبران ناپذیر غفلت از سبک زندگی اسالمی ایرانی و  ریتأثتعداد بی شماری از مطالعات، نشان از 

به نتایج  توانیمبه عنوان نمونه  ترویج سبک زندگی غربی در بین جوانان و دانشجویان دارد. 
ی هابیآسش تحقیقات انجام شده توسط برخی پژوهشگران اشاره کرد که حاکی از افزای

اجتماعی در کشور همچون گرایش به برقراری روابط ناسالم، ابتالء به مواد مخدر و غیره در بین 
( مدگرایی و آثار زیان بار آن به عنوان یکی از پیامدهای 1395جوانان و دانشجویان )عبداللهی، 

شی هرچه و فروپا (، افزایش آمار طالق1399سبک زندگی غربی )رحیمی نراقی و همکاران، 
( می باشد. در نقطه مقابل 1394در پی گسترش سبک زندگی غربی )باوندپور،  هاخانوادهبیشتر 
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که دینداری سبب محافظت نوجوانان و جوانان در برابر اعمالی مانند  انددادهتحقیقات نشان 
نونماکر مصرف دخانیات ، نوشیدن الکل، مصرف مواد افیونی، برقراری رابطه نامتعارف و ... است )

(. همچنین دینداری با افزایش شادکامی در بین 1395و همکاران، به نقل از عبداللهی، 
( همراه است. 1،2010( و با افزایش رضایت از زندگی )لیم و پوتنام1388دانشجویان )قمری، 

منفی و  رابطههمچنین التزام عملی به عقاید اسالمی با گرایش دانشجویان نسبت به مواد مخدر، 
 (.1391ناداری دارد )خوش طینت، مع

 وین اسالمینی برای تمدن سازی امقدمهایرانی، آغاز و  –بنابراین سبک زندگی اسالمی 
درونی  وک زنگی اسالمی پیروی از سب ایرانی است. -و در نهایت تحقق پیشرفت و توسعه اسالمی

سالم و اهداف دین ا اهآرمانسازی آن در بطن جامعه، آغازی برای اجرای اصول دینی و تحقق 
 هایشاخص برای تثبیت جامعه اسالمی با تمامی خصوصیات و (.1393در جامعه است)آقا باقری، 

عنا که مدین مربوط به خود، باید شیوه و سلوک زندگی اسالمی نیز در بطن جامعه درونی شود؛ ب
می در بک زندگی اسالطور کامل در جامعه اجرا شود که سبه تواندیماصول و احکام دینی، زمانی 

شته وجود دا ی زندگی بیگانه در جامعههاوهیشبین اعضای جامعه گسترش یابد. اگر الگوها و 
و  هارزشایرا باشد؛ مانعی مهم در مسیر تشکیل جامعه اسالمی و اجرای اصول دینی خواهد بود؛ ز

، تحقق یگرز سوی دهنجارهای غیر اسالمی با فرهنگ و باورهای رایج در جامعه منافات دارد. ا
 وجامعه است  ی برای گسترش سبک و نوع زندگی درانهیزمی دینی در جامعه، هاآرماناصول و 

المی . سبک و سلوک زندگی، متن تمدن سازی نوین اسشوندیماین دو مکمل همدیگر محسوب 
 (.1391)دالوندی و همکاران،  دهدیمرا تشکیل 

ح سبک زندگی موجود و نهادینه کردن سبک تاثیرگذاری در سبک زندگی افراد، اصال
ایرانی به عنوان سبک زندگی مطلوب، الجرم در سه بعد دانش، نگرش و  _زندگی اسالمی 

ی قابل بازیابی از اطالعات امجموعه(. دانش 1398عملکرد اتفاق می افتد )حامدی فر و صادقیان، 
( دانش 1956بلوم و همکاران )( و طبق طبقه بندی 1386شده است )هاشمیان و منهاح،  دییتأ

یی که هاپاسخکه عبارت است از تکرار  دهدیمشناختی را تشکیل  حوزهی هاهدفسطحی از 
( عبارت است از 2005، )2. نگرش نیز طبق تعریف نوئلاندشدهدر موقعیت یادگیری آموخته  قبالً

با (. 1392سیف، تمایل به عکس العمل. در نهایت عملکرد نیز همان محصول یادگیری است )
ایم، متوجه خواهیم شد که هایی که در طول دوران تحصیل خود داشتهنگاهی به یادگیری

های ما بیشتر در حوزه شناختی بوده و کمتر با دو حوزه نگرشی و رفتاری و مهارتی یادگیری
التی سازد که در هیچ سطح و هیچ حعجین و همراه بوده است. پیاژه در این راستا خاطرنشان می

حتی در بزرگسالی ما قادر نخواهیم بود رفتاری را مشاهده کنیم که کاماًل شناختی باشد و تحت 
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مک  (.1،2005کالرک و فیسک) تأثیر حوزه عاطفی)نگرشی( و مهارتی)عملکرد( نباشد
کند که در حالت کلی جهت تحقق درک و فهم در انسان، هم حوزه ( اشاره می1976)2کیچی

صورت مجزا مورد توجه قرار گیرند. نگرش دخیل است و این دو نباید به شناخت و هم حوزه 
طور مستقل عواطف و احساسات خود را پردازش که فرد به دهدیرخ م یاوقات اتفاقات یگاه

لذا . کندیم دایپ ینیاو نمود ع رفتارهایدر  تیها و در نهاها، نگرشو در باورها، ارزش کندیم
آموزش و یادگیری تعامل و پیوند بین سه حوزه شناخت، نگرش و رفتار، بدیهی است که در حوزه 

 غیر قابل چشم پوشی است و همواره این تعامل باید مورد توجه متخصصان و محققان قرار گیرد.
 یرفتارها در پ یعنی ابند؛ییم یمعن گریکدیابعاد ذکر شده در مقام عمل در ارتباط با  بنابراین

اطالعات و دانش کسب شده شکل  یدر پ زیو باورها ن کندیگرش افراد بروز مو ن هاشیباورها، گرا
 .رندیگیم

از طرف دیگر، جهت بررسی وضعیت این ابعاد سه گانه)دانش، نگرش و رفتار( در سبک 
ایرانی دانشجویان باید درک دقیق و روشنی از مفهوم سبک زندگی و هر یک از  –زندگی اسالمی 

داشته باشیم. به نظر می رسد در ادبیات تخصصی این حوزه، توافق چندانی  ابعاد و مؤلفه های آن
پیرامون ابعاد و مولفه های این مفهوم وجود نداشته باشد و از طرفی هم مولفه های پیشنهادی 
متخصصان غربی با جنبه های دینی و فرهنگی کشور ما سازگاری چندانی ندارد. به عنوان نمونه 

، نوع مسکن ،ییخودآرا ه،یتغذه سبک زندگی مولفه هایی همچون سبک برخی بر این باورند ک
 ایو  یزادگ بیاز نج یحاک یرفتارها ح،یگذران اوقات فراغت و تفر یهاوهی، شنقلیه یلهینوع وس

ی و ... را شامل می شود)مراجعه شود به در محافل عموم مصرف دخانیات ،یباز دست و دل
نیز تکیه اصلی بر محل سکونت،  6نیچاپ(. در کارهای 1920 5و وبر1929 4، وبلن1918 3زیمل

ی در بندجمع( در یک 1958) 7نوع منزل مسکونی، وسایل و اثاث منزل و منزلت بود. کالکهون
ی پنجاه، به رفتارهای شخصی مصرفی که حاکی از دههمورد مؤلفه های سبک زندگی در 

ی بازی کردن و لباس نحوهگی، تفریحی، ی استفاده از صنایع فرهننحوهترجیحات فردی همچون 
یی دارا -( نیز مولفه های سبک زندگی را شامل الف1984) 8پوشیدن بود، اشاره می کند. بوردیو

؛ مانند خانه، ویال، قایق اندکردهکه افراد دور خود جمع  داندیمها)کاالهای تجملی یا فرهنگی( 
یی که با آن خود را متمایز هاتیفعال -و ب هالباس، گاریس، هاینقاشتفریحی، ماشین، اثاثیه، 
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بدن خود،  ظاهربه، تفریحات، لباس پوشیدن و رسیدگی هایباز، هاورزش مانند؛ دهندیمنشان 
 (.1394می داند)به نقل از رضایی و همکاران، 

ارای دواند اگر چه که مولفه های ذکر شده در آثار و پژوهش های اندیشمندان غربی می ت
حیث  م ازهراکی با سبک زندگی برگرفته از اسالم باشد، اما بی شک تفاوت های مهمی وجه اشت

ز اماهیت بین آنها وجود دارد. می توان اذعان داشت که سبک زندگی اسالمی، آن بخش 
ی فکری، هنظوممرفتارهایی است که افزون بر آن که نباید با فقه و شریعت مخالف باشد، باید از 

فرد بودن یی و منحصربههمتایب، برای دیتردیبی مسلمانان برآید. شناسیتهسی و شناسمعرفت
اسالمی یا بخشی  هانیسرزمی مشترک موجود در همه هایژگیوسبک زندگی اسالمی، نیازمند 

 ز زمان وفراتر ا هایژگیوهستیم که بر مبانی و سنت یکپارچه مسلمانان متکی باشد. این  هاآناز 
 الهی . پیامبران(1392)بابایی،  انجامندیمبه هویت خاصی از فرهنگ اسالمی ی گوناگون هامکان

 هاییمؤلفه تقریر و فعل قول، صورتبه همواره طول زندگی در السالم(،)علیهم معصوم امامان و
 .است تهساخ روشن ما برای را مسیر که اندداده ارائه سبک زندگی دینی برای را کلیدی

تلفی ون سبک زندگی اسالمی صورت گرفته است، مؤلفه های مخدر تحقیقاتی که پیرام
( 1394) ارانرضایی و همک از سبک زندگی اسالمی را مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال

اشاره  هانآ به گوناگون رویکردهای در که مختلفی هایمؤلفه مرور از طی مطالعات خود پس
 در سبک زندگی وابط شخصی؛ مدیریت بدن را برایمؤلفه: هنجارهای مصرف؛ ر سه شده است،

ه بدوره ابتدایی  ( نیز در الگوی پیشنهادی خود جهت برنامه درسی در1400. کرمی)اندگرفتهنظر 
دیریتی، دی، مقی، تعلیمی و تربیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصاالعبادی و اعتقادی، اخمولفه های 

شته و پژوهش حاضر نیز بر اساس تحقیقات گذدر لذا،  اشاره نموده است. متالحقوقی، و س
، مؤلفه امانهمین طور با نظر داشت آموزه های دین مقدس اسالم و سیره رفتاری پیامبران و ام

 _می های عبادی، اقتصادی، اجتماعی و شخصی به عنوان اجزاء و عناصر  سبک زندگی اسال
سی و برر نگرش و عملکرد مورد ایرانی در نظر گرفته شد که این مولفه ها در سه بعد دانش،

 تحلیل قرار گرفته است:

نظران، سبک زندگی هر فرد و جامعه متأثر از نوع باورها به عقیده صاحب عبادی: لفهمؤ
و  یبینی ماداست که جهان بدیهیهای حاکم بر آن فرد و جامعه است. بینی( و ارزش)جهان
آورند که می توانند با جوامع دینی یم یدپد را یسبک زندگی خاص یعتاًگرایانه طبهای لذتارزش

سعادت محورانه سبک  و یانههای کمال گراو ارزش یبینی الهطور که جهان. همانمتفاوت باشند
. حال از آن جا که همواره در طول تاریخ (1391 یفی،دهند )شریرا شکل م یاز زندگ یخاص

وامع خود استفاده می کرده اند و این پیروان ادیان مختلف از آیین و مناسک دینی خاصی در ج
آیین به نوعی همه شئونات زندگی آنان را در برمی گرفته است، پس می توان ادعا نمود که 
سبک زندگی دینی همواره مورد توجه انسان ها در دوره های مختلف تاریخی بوده است و بی 
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 یو اجتماع یفرد یزندگ بر این اساس، شک این موضوع برای دین مقدس اسالم نیز صادق است.
 یعیطور طبانسان به یسبک از زندگ ینباشد. در ا یقرآن یبر اسالم و رهنمودها یمبتن یدافراد با

و  یفرد یداراست، در زندگ یبه قرب اله یابیدست یرا برا یهماهنگ یشترینرا که ب یمدل
رو، ازاین بیند.یم خود ییو تقرب به خدا و لقاءاهلل را هدف نها داندیخود مطلوب م یاجتماع

بنابراین با توجه به آن چه ذکر شد   .دهدیهدف قرار م ینا یردر مس خود را ندگیشئون ز یهمه
بین فرد و خداوند را به عنوان عبد و موال نشان  رابطهبه وظایفی اشاره دارد که  مؤلفه عبادی

ستحبی، حج و و شامل عبادات مشخص مثل نماز، روزه، تالوت قرآن، ذکرهای م دهدیم
 (.1396)مظاهری و ابراهیم پور،  باشدیمرفتارهایی از این قبیل 

 و دهد معاش ابزاری برای معاد است که انسان را بـر آن یـاری می اقتصادی: مؤلفه
ست. لذا یز نیجاای که مایحتاج آدمی را برآورده کند،  اهمال در تشریع روابط اقتصادی به گونه

 دمعاش مرمآمدن  فراهم اهمیت به نیزقرآن کریم و در  رخوردار اسـتهر انسانی از حق معاش ب
کار و  به زیادی اهمیت اسالم از طرفی هم دین مقدس (.19و حجر، 10تاکید شده است)اعراف،

 حذر بر در این مسیر  تنبلی و کسلی از را انسان و قائل است تالش در راه کسب روزی حالل
ت. امام ده اسن پرهیز از سستی و تنبلی از امامان)ع( نقل ش. روایات بسیاری پیرامواست داشته

. (666:نّتی، ه احمد ج، ترجمو الدُّنیا)تحف العقول الکَسَلُ یَضُرُّ بالدِّینِمحمد باقر)ع( می فرمایند: 
 طلب حرام، از کردن یدور: است چیز سه در اخالقیخوش: فرمایدع( می) علی امامهمین طور 

 ظار آن است کهاسالمی نیز انت سبک زندگی در. خانواده برای رفاه و آسایش آوردنفراهم  و حالل
به این مهم،  بندد؛ اما برای رسیدن کار به را خود سعی فقر نهایت از رهایی برای باید انسان

ته است، گرف همواره باید به اصول و قواعد کسب روزی حالل که در دین اسالم مورد تاکید قرار
تقیم ا غیر مسقیم یبه رفتارهایی از فرد اشاره دارد که مست این  مؤلفه اقتصادیتوجه نماید. بنابر

 ا برایو اسالم دستورات و قواعد مشخصی ر شودیمبه امور اقتصادی و مادی زندگی مربوط 
پور،  اهیمهریک مطرح کرده است، مانند شغل، امالک، کیفیت دخل و خرج و ... )مظاهری و ابر

1396.) 

 مانند فردی مسائل بر تأکید بر عالوه عصر سوره در قرآن خداوند در ی:اجتماع مؤلفه
 روابط را زیان و خسران از خروج شرط دارد، انسان روح در تعالی نقش که صالح عمل و ایمان

سبک  و است مهمی جایگاه دارای قرآن نظر از اجتماعی روابط به توصیه. داندمی اجتماعی
 توانمی را اسالمی سبک زندگی هایشاخص بنابراین است؛ نشده ابن فرد بر صرفاً اسالمی زندگی

همان طور که  (.1393مرادی، میر و شب آذرنمود ) تقسیم اجتماعی و شخصی() یفردبعد  دو در
دین اسالم بعد فردی و بعد اجتماعی مورد توجه قرار داده و هرکدام را حائز اهمیت دانسته است، 

بنیادین تا زمانی که از تحریف به دور  مؤلفهیرانی نیز، این ا _در الگوی سبک زندگی اسالمی
ی از تاریخ، مراحلی از تحقق جامعه مطلوب را ابرههباشد، بر اساس اقتضائات جامعه بشری در هر 
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و  هاارزشکه بر اساس  خواهدیمو از پیروان سبک زندگی اسالمی  دهدیممورد توجه قرار 
متعارف اسالمی را تعریف و در پی آن برای برقراری یک جامعه ی ثابت دینی، هنجارهای هامؤلفه

 دارد اشاره وظایفی به اجتماعی مؤلفه(. در واقع 1395مطلوب تالش کنند )نصیری و همکاران، 
 .دهدمی مسائل مربوط به مؤلفه شخصی انجام از فراتر دیگران، با ارتباط در فرد که

 عناصر یفدر تعر تواندیم یاسالم یوهاالگ یزن یمسائل شخص ینهدر زم شخصی: مؤلفه
ت و غعبادت و فرا کار، یبرا یروشن یوارد شود. اسالم برنامه یرانیا - یسبک زندگی اسالم

 در. اندنموده حیطرا مناسبی الگوهای افراد شخصی روابط برای اسالمی هایآموزهدارد. استراحت 
 ویشاوندان و والدین،خ با رابطه ها،دوستی ،غریبه افراد با روابط مخالف، جنس با روابط با رابطه

 تفریحات ات،اجتماع در حضور تالش، و کار ینحوه بهداشت فردی و اهمیت توجه به بدن، تغذیه،
اید همواره به لذا ب عملی مطرح شده است. الگوهای و هاچارچوب دیگر، مسائل و هاسرگرمی و

 کارشناسان، با هم فکری با باید روابط، از خاصی الگوی تحمیل جایبه این موضوع توجه شود که
 سازیلمد و نمادسازی به و گرفته نظر در ارزشی و فرهنگی مداوم، فرآیندی را مساله این

ن اساس در بر ای .(1394رضایی و همکاران، )داده شود اهمیت روزمره زندگی در مذکور الگوهای
، ردیگیمه که در طول روز انجام زمینه مسائل شخصی نظیر فراغت، بهداشت، استراحت و غیر

 د.ایرانی، وارد کر _الگوهای اسالمی را در قالب عناصر سبک زندگی اسالمی توانیم
ایرانی و  -بنابراین، بر اساس آن چه تا کنون گفته شد، توجه به سبک زندگی اسالمی

 نگ وتوسعه آن در بطن جامعه و زندگی یکایک افراد متضمن جلوگیری از بسط وتوسعه فره
ش ا بیرهنجارهای غیر اسالمی است و از طرفی هم زمینه توسعه ارزش های دین مقدس اسالم 
ین مت ااز پیش فراهم می سازد. اما علی رغم اذعان همگان از جمله مسئوالن کشور به اهی

بحث به ین مموضوع، نظام آموزشی ما چندان به این مسئله مهم توجه شایسته ای نکرده است و ا
ه است. ع شدرد غفلت برنامه های درسی هم در آموزش و پرورش و هم در دانشگاه ها واقنوعی مو

 دیاه شهدانشگ انیدانشجو نیدر ب یرانای –یاسالم یسبک زندگلذا این پژوهش با هدف بررسی 
 وصورت گرفته است تا تصویر روشن و مستندی از وضعیت دانش، نگرش  جانیآذربا یمدن

تصادی، دی، اقایرانی )در چهار مولفه عبا –یرامون سبک زندگی اسالمی عملکرد این دانشجویان پ
 اجتماعی و شخصی( ارائه دهد.

 

 روش شناسی 
آماری شامل تمام دانشجویان  روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه

دختر و پسر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
نفر دانشجوی پسر بودند.  2158نفر دختر و  3931بود. از این تعداد  نفر 6089ری، به تعداد دکت

دانشجوی مقطع  1281نفر دانشجوی کارشناسی،  4555همچنین از تعداد کل دانشجویان، 
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نفر نیز دانشجوی دوره دکتری بودند. حجم نمونه بر اساس  253کارشناسی ارشد و در نهایت 
ی بر اساس نسبت اطبقهنفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی  361عداد جدول مورگان به ت

های جنسیت و مقطع تحصیلی انتخاب شدند. بدین ترتیب که با نظر داشت نسبت موجود 
دانشجویان از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی در جامعه آماری، همان نسبت در نمونه آماری نیز 

نفر نمونه آماری به شکل زیر و با رعایت نسبت های مورد  361محاسبه و لحاظ گردید. در نهایت 
 اشاره، انتخاب شدند:

 جنسیت برحسب ی آماری: حجم نمونه و جامعه1جدول 

 حجم نمونه حجم جامعه جنسیت

 231 3931 دانشجویان دختر

 130 2158 دانشجویان پسر

 361 6089 تعداد کل

 
 قطع تحصیلیمبرحسب  یآمار یجامعهنمونه و  : حجم2جدول 

 حجم نمونه حجم جامعه مقطع تحصیلی

 270 4555 دانشجویان مقطع کارشناسی

دانشجویان مقطع کارشناسی 

 ارشد

1281 74 

 17 253 دانشجویان مقطع دکتری

 361 6089 تعداد کل

 
گویه در سه بعد دانش،  68با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته حاوی  هادادهگردآوری 

ی ادرجهایرانی در مقیاس پنج  –د دانشجویان در زمینه سبک زندگی اسالمی نگرش و عملکر
پرسشنامه های سؤاالت و گویه صوری و محتوایی مقیاس، برای اطمینان از رواییلیکرتانجام شد. 

و متخصصان قرار گرفته و به تایید آنان رسید. برای بررسی روایی سازه نیز از  اساتید در اختیار
ی اصلی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی وجود سه هامؤلفهلی اکتشافی به روش روش تحلیل عام

کرد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  دییتأعامل فرعی را برای پرسشنامه  12عامل کلی و 
تجزیه و تحلیل بدست آمد. در نهایت  95/0تا  80/0ی از ادامنهی آن در هامؤلفهو برای  95/0
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مستقل با استفاده از  tای، تک نمونه t ،طرفهتحلیل واریانس یک یهافاده از آزمونها با استداده
 انجام شد. SPSSبرنامه 

 

 هاافتهی
 یق دردر این بخش، اطالعات جمع آوری شده پیرامون هر یک از اهداف و سؤاالت تحق

ز انی وشدو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجریه و تحلیل قرار می گیرد تا تصویر ر
د. گرد ایرانی حاصل -وضعیت دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان پیرامون سبک زندگی اسالمی

فصیل تدامه به ی جمع آوری شده، نتایج زیر حاصل گردید که در اهادادهدر نهایت با توجه به 
 مورد بحث قرار گرفته است:

 یداه شهدانشگ یاندانشجو یندر بایرانی  – یسبک زندگی اسالم اول: سؤال

  شود؟یم یترعا یزانچه مبه  یجانآذربا یمدن
 ن دانشجویاندر بی ایرانی – یسبک زندگی اسالم پیرامون میزان رعایت یانمونه تک t: نتایج آزمون 3جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

میانگین 

 مفروض

اختالف میانگین 

با نمره معیار 

)میانگین 

 مفروض(

T P 

رعایت سبک 

ی اسالمی زندگ

 ایرانی –

70/214 36/48 204  
70/10 

20/4 001/0>p 

 

 – یالمنمره سبک زندگی اسی، میانگین اتک نمونه یآزمون ت یلتحل یجاساس نتا بر
ه شده است. ( مقایس204یجان با میانگین مفروض )آذربا یمدن یددانشگاه شه یاندانشجویرانی ا

یرانی ا – ینمره سبک زندگی اسالمگین شود میانمشاهده می 3گونه که در جدول همان
ک نمره سباست و همچنین میانگین  70/214یجان، آذربا یمدن یددانشگاه شه یاندانشجو

طح طور معناداری در سیجان بهآذربا یمدن یددانشگاه شه یاندانشجویرانی ا – یزندگی اسالم
(001/0>p( از میانگین مفروض یا نمره معیار )باالتر است و ای204 )70/10د ن اختالف حدو 

ه شهید باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که نگرش، دانش و عملکرد دانشجویان دانشگانمره می
)عبادی، اقتصادی،  چهار مؤلفه ایرانی در هر-مدنی آذربایجان در خصوص سبک زندگی اسالمی

 اجتماعی و شخصی( مناسب و مطلوب ارزیابی می شود.
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 در رابطه با یجانآذربا یمدن یددانشگاه شه یانجودانشدوم: بعد دانش  سؤال 

 یرانی در چه وضعیتی قرار دارد؟ا – یسبک زندگی اسالم
 دیدانشگاه شه انیدانشجو پیرامون بررسی وضعیت دانش یاتک نمونه tآزمون نتایج : 4جدول 

 یرانای – یاسالم یسبک زندگ خصوصدر  جانیآذربا یمدن

انحراف  میانگین متغیر

 داستاندار

میانگین 

 مفروض

اختالف میانگین 

با نمره معیار 

)میانگین 

 مفروض(

T P 

 p<001/0 44/3 94/2 69 23/16 94/71 بعد دانش

 
گاه دانش یاننمره دانش و اطالعات دانشجوهمان گونه که مشاهده می شود میانگین 

 (69ض )یرانی با میانگین مفروا – یدر رابطه با سبک زندگی اسالم یجانآذربا یمدن یدشه
دانش و اطالعات شود میانگین نمره مشاهده می 4گونه که در جدول مقایسه شده است. همان

 94/71ی، ایران – یدر رابطه با سبک زندگی اسالم یجانآذربا یمدن یددانشگاه شه یاندانشجو
دانشگاه  یانطالعات دانشجودانش و امیانگین  شودمیگونه که مالحظه است و همچنین همان

ح طور معناداری در سطیرانی به ا – یدر رابطه با سبک زندگی اسالم یجانآذربا یمدن یدشه
(001/0>p( از میانگین مفروض یا نمره معیار )باالتر است. به69 )دیگر می توان اذعات  عبارت

ار هر چه در ایرانی –داشت که میزان دانش و اطالعات آنان در رابطه با سبک زندگی اسالمی 
 مناسب و مطلوب است.  عبادی، اقتصادی، اجتماعی و شخصی() مؤلفه

در رابطه با سبک  جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه انیم: دانشجوسوسؤال  

 چه نگرشی دارند؟ یرانای – یاسالم یزندگ
 دیدانشگاه شه انیدانشجو پیرامون بررسی وضعیت نگرش یاتک نمونه tآزمون نتایج :  5جدول 

 یرانای – یاسالم یسبک زندگ خصوصدر  جانیآذربا یمدن

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

میانگین 

 مفروض

اختالف میانگین 

با نمره معیار 

)میانگین 

 مفروض(

T P 

 p<001/0 13/8 93/7 69 54/18 94/76 بعد نگرش
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 یانانشجودنگرش و باور شود میانگین نمره شاهده میم 5گونه که در جدول همان
ست و ا 94/76ایرانی،  – یدر رابطه با سبک زندگی اسالم یجانآذربا یدنم یددانشگاه شه

گی زند در رابطه با سبک یجانآذربا یمدن یددانشگاه شه یاندانشجو میانگین نگرش و باور
( 69یانگین مفروض یا نمره معیار )( از مp<001/0طور معناداری در سطح )یرانی بها – یاسالم

ربایجان هید مدنی آذدانشجویان دانشگاه شگرش و باور ن گرفت که یجهنت توانیملذا  باالتر است.
به  ور است ایرانی از نمره معیار و میانگین مفروض باالت –در رابطه با سبک زندگی اسالمی 

 ؤلفهدر هر چهار مایرانی  –ر آنان در رابطه با سبک زندگی اسالمی دیگر نگرش و باوعبارت 
 در سطح مناسب و مطلوب ارزیابی می گردد.و شخصی(  )عبادی، اقتصادی، اجتماعی

با سبک  متناسب یجانآذربا یمدن یددانشگاه شه یاندانشجوچهارم: آیا  سؤال 
 یرانی عمل)رفتار( می کنند؟ا – یزندگی اسالم

نشگاه دا انیدانشجو پیرامون بررسی وضعیت عملکرد)رفتار( یاتک نمونه tآزمون نتایج :  6جدول 

 یرانای – یاسالم یسبک زندگ خصوصدر  جانیذرباآ یمدن دیشه

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

میانگین 

 مفروض

اختالف 

میانگین با 

نمره معیار 

)میانگین 

 مفروض(

T P 

 p<840/0 -202/0 -172/0 66 125/16 83/65 بعد عملکرد

 
 یانجودانش میزان عملکردشود میانگین نمره شاهده میم 6گونه که در جدول همان
ست و ا 83/65ایرانی،  – یدر رابطه با سبک زندگی اسالم یجانآذربا یمدن یددانشگاه شه

بک سبا  در رابطه یجانآذربا یمدن یددانشگاه شه یانعملکرد دانشجو یزانمهمچنین میانگین 
نمره معیار  معنادار نیست و از میانگین مفروض یا( p<001/0)یرانی در سطح ا – یزندگی اسالم

دیگر می توان گفت که عملکرد آنان در رابطه با سبک عبارت به  تر است.پایین 17/0حدود  (66)
 ونامناسب )عبادی، اقتصادی، اجتماعی و شخصی(  در هر چهار مؤلفهایرانی  –زندگی اسالمی 

 یرانی است.ا-مغایر با سبک زندگی اسالمی 

سبک  پیرامون یانسطح دانش، نگرش و عملکرد دانشجو پنجم: آیا سؤال

 متفاوت است؟ یت دانشجویانبر اساس جنس ایرانی – یزندگی اسالم

 

 



کلجه یدریح ری، ن  انیاسد روسیس  

 1401، پاییز و زمستان 26، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      202

 

 

در خصوص سبک  یانسطح دانش، نگرش و عملکرد دانشجو ی توصیفی پبرامونها آماره:  7جدول 

 یتبر اساس جنس ایرانی – یزندگی اسالم

 انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت متغیرها

دختردانشجویان  دانش و اطالعات  231 80/74  68/14  

85/66 130 دانشجویان پسر  61/17  

75/81 231 دانشجویان دختر نگرش و باور  58/16  

38/68 130 دانشجویان پسر  80/18  

20/69 231 دانشجویان دختر عملکرد  67/15  

83/59 130 دانشجویان پسر  19/15  

 
ن در ملکرد دانشجویامیانگین و انحراف معیار نمرات سطح دانش، نگرش و ع 7جدول 

گونه که مالحظه دهد. همانیمرا نشان یرانی براساس جنسیت ا -خصوص سبک زندگی اسالمی
گی در خصوص سبک زند یاننمرات سطح دانش، نگرش و عملکرد دانشجومیانگین  شودمی

حراف . شاخص اناستنسبت به دانشجویان پسر بیشتر  در دانشجویان دختر ایرانی – یاسالم
 هایانگینداری تفاوت در مینیز در این دو گروه تفاوت دارد. حال برای اطمینان از معنیمعیار 

رای دو ب  tیان دختر و دانشجویان پسر، از آزمون نمرات سطح دانش، نگرش و عملکرد دانشجو
 ای مستقل استفاده شد.نمونه

دانش، نگرش و عملکرد ات سطح نمر ای مستقل برای مقایسه میانگیندو نمونه t: آزمون  8جدول 

 یتبر اساس جنس ایرانی – یدر خصوص سبک زندگی اسالم یاندانشجو

درجه  T متغیر

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

هامیانگین  

تفاوت 

خطای 

 معیار

سطح اطمینان 

95%  

نحد پایی  حد باال 

36/4 دانش و اطالعات  94/299  001/0  94/7  82/1  35/4  53/11  

00/7 نگرش و باور  359 001/0  37/13  92/1  62/9  13/17  

عملکرد یزانم  51/5  359 001/0  37/9  70/1  03/6  71/12  

 
نمونه ای مستقل برای مقایسه میانگین نمرات سطح دانش، نگرش دو tآزمون  8جدول در

شده است. ارائهایرانی براساس جنسیت  -و عملکرد دانشجویان در خصوص سبک زندگی اسالمی
و برای  7و برای نگرش و باور برابر  36/4شده برای دانش و اطالعات برابر سبهمحا tمقدار نمره 
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( معنادار p<001/0است که این مقادیر از لحاظ آماری در سطح ) 51/5میزان عملکرد برابر 
بین دانشجویان دختر و دانشجویان پسر از لحاظ دانش، نگرش و نشان داد که  هاافتهی هستند.

دیگر میانگین عبارت ایرانی تفاوت وجود دارد و به  –ک زندگی اسالمی عملکرد در زمینه سب
 – یدر خصوص سبک زندگی اسالمدختر   یاننمرات سطح دانش، نگرش و عملکرد دانشجو

 .استدر قیاس با دانشجویان پسر بیشتر  ایرانی
 

دانشجویان دانشگاه شهید مدنی  ایرانی – یسبک زندگی اسالم ششم: آیا سؤال

 متفاوت است؟یلی اس مقطع تحصبر اس
یرانی در سه گروه با مقاطع تحصیلی ا -های توصیفی نمرات سبک زندگی اسالمی : آماره 9جدول 

 مختلف

هاگروه  انحراف معیار میانگین تعداد 
19/208 270 کارشناسی  79/46  

23/234 74 کارشناسی ارشد  34/47  

18/233 17 دکتری  47/52  

 
ه گروه با ایرانی در س -توصیفی نمرات سبک زندگی اسالمیآماره های  9در جدول 

ه گروه ایرانی در س -شده است. میانگین نمرات سبک زندگی اسالمیارائهمقاطع تحصیلی مختلف 
و  23/234، 19/208کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و به ترتیب برابر با  عدانشجویان مقاط

شود که دانشجویان به دست آمده، نتیجه گرفته میهای است. با توجه به میانگین 18/233
 ندگیکارشناسی ارشد در قیاس با دانشجویان دو مقطع دیگر وضعیت بهتری در خصوص سبک ز

ترین وضعیت را پیرامون سبک زندگی د و دانشجویان کارشناسی نیز پایینایرانی دارن -اسالمی
شده از  روه یادمعنی داری تفاوت بین سه گایرانی دارند. در ادامه برای بررسی وضعیت  –اسالمی 

 آزمون لون و آنوا استفاده شده است.
ه ایرانی در س -های نمرات سبک زندگی اسالمی: آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس 10جدول 

 گروه با مقاطع تحصیلی مختلف

 سطح معناداری درجه آزادی دو درجه آزادی یک مقدار لون

306 2 358 373/0  
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آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس های نمرات سبک زندگی  10جدول در 
آماره لون برابر  رشده است. مقداارائه یرانی در سه گروه با مقاطع تحصیلی مختلف ا -اسالمی
ی شود که واریانس نمرات سبک زندگبنابراین نتیجه گرفته می؛ دار نیستکه معنی 306است با 
کسان یین دانشجویان سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ایرانی در ب –اسالمی 

 .ها رعایت شده استفرض همگنی واریانساست و پیش
ر سه گروه د یرانیا -ینمرات سبک زندگی اسالم هایبرای بررسی تفاوت میانگین آنوا: آزمون 11جدول 

 مختلف یلیبا مقاطع تحص

مجموع  منابع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

353/45474 بین گروهی  2 177/22737  217/10  001/0  

گروهیدرون  932/796696  358 410/2225  

285/842171 کل  360  

 
( p<001/0)و در سطح  217/10برابر با  Fمقدار آماره  11مطابق اطالعات جدول 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و تحصیلی  شود که مقاطعلذا نتیجه گرفته می دار است.معنی
داری نیبه مع ایرانی دانشجویان دارند. با توجه –دکتری اثرات متفاوتی بر سبک زندگی اسالمی 

  شود.های جفتی استفاده میاز آزمون تعقیبی توکی برای تعیین تفاوت ANOVAآزمون 
 -یگی اسالمنمرات سبک زندهای : آزمون توکی برای تعیین تفاوت جفتی میانگین12جدول 

 مختلف یلیدر سه گروه با مقاطع تحص یرانیا

هاگروه هاتفاوت میانگین   سطح معناداری خطای معیار 

04/26 کارشناسی ارشد کارشناسی  19/6  001/0  

98/24 دکتری کارشناسی  79/11  08/0  

05/1 دکتری کارشناسی ارشد  68/12  99/0  

 
گی نمرات سبک زندهای : آزمون توکی برای تعیین تفاوت جفتی میانگین12جدول در 

های گروه شده است. تفاوت میانگین ارائه مختلف یلیدر سه گروه با مقاطع تحص یرانیا -یاسالم
و گروه ارشد از دکتری  98/24، گروه کارشناسی از دکتری برابر 04/26برابر از ارشد  یکارشناس

داری تفاوت جفتی دو گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد است. بر اساس سطوح معنی 05/1برابر 
های کارشناسی ارشد های کارشناسی و دکتری و همچنین گروههای گروهدار است. میانگینمعنی

دانشجویان پژوهش حاضر نشان داد که  بنابراین؛ داری ندارندو دکتری باهم تفاوت معنی
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ایرانی و دانشجویان کارشناسی نیز  -ن وضعیت را در سبک زندگی اسالمیکارشناسی ارشد باالتری
 ترین وضعیت را دارند.پایین

 

 یریگجهینتو  بحث
نشگاه ایرانی در بین دانشجویان دا –سبک زندگی اسالمی یهدف بررس ژوهش حاضر باپ

مؤلفه  ر چهارهفت. یافته ها حاکی از این بود که در حالت کلی گر انجام شهید مدنی آذربایجان
ت ز وضعیایرانی در میان دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ا –سبک زندگی اسالمی 

 ه سبکهمچنین نتایج نشان داد که دانش و اطالعات آنان در زمین مناسبی برخوردار است.
قیق تح گری ازایرانی در هر چهار مولفه، در حد مطلوبی قرار دارد. در بخش دی –زندگی اسالمی 

عی د یعنی به نوایرانی دارن -مشخص شد که دانشجویان نگرش مثبتی به سبک زندگی اسالمی
تحلیل  تایجننگرش ها و باورهای آنان همسو با مؤلفه های چهار گانه سبک زندگی اسالمی بود. 

ان شجویها در بخش دیگری از تحقیق نشان داد که علی رغم سطح دانش و اطالعات مناسب دان
 ه اینبسبک زندگی اسالمی و هر یک از مؤلفه های آن و همچنین وجود نگرش مثبت پیرامون 

ت. در نیس مقوله، اما رفتار و عملکرد آنها در زندگی و سطح جامعه همسو با این سبک زندگی
 بین دانشجویان دختر و دانشجویان پسر نیز مشخص شد که شناختی جمعیت عواملخصوص 

ارد و دایرانی تفاوت وجود  –در زمینه سبک زندگی اسالمی ازلحاظ دانش، نگرش و عملکرد 
 –یدر خصوص سبک زندگی اسالم دختر یانسطح دانش، نگرش و عملکرد دانشجومیانگین 

های نیانگیعالوه بر این؛ تفاوت معناداری در م نسبت به دانشجویان پسر بیشتر است. ایرانی
شناسی ارشد و تحصیلی دکتری، کار های مقاطعایرانی گروه –نمرات سبک زندگی اسالمی 

شد با ارشناسی ارکارشناسی و کهای کارشناسی وجود دارد، به گونه ای که میانگین نمرات گروه
های کارشناسی و ایرانی گروه –سبک زندگی اسالمینمرات های هم متفاوت است اما میانگین

داری ندارند.به عبارت نیرشد و دکتری باهم تفاوت معهای کارشناسی ادکتری و همچنین گروه
 سبک دیگر می توان گفت که دانشجویان کارشناسی ارشد بهترین شرایط را به لحاظ رعایت

 ترین وضعیت را در این خصوص داشتند.نشجویان کارشناسی پایینایرانی و دا -زندگی اسالمی
در تبیین یافته های آن بخش از تحقیق که حاکی از وضعیت مناسب و مطلوب سطح 

ایرانی بود می توان گفت که از آن  -نش و اطالعات دانشجویان پیرامون سبک زندگی اسالمیدا
جا که در سال های اخیر مسئوالن کشور در سطوح مختلف بر اهمیت توجه به این مقوله تاکید 
داشته اند، لذا این مبحث به گونه ای در کل جامعه فراگیر شده است و رسانه های صوتی و 

، شبکه های اجتماعی و ... به تبیین اهمیت این موضوع پرداخته اند و به تبع آن؛ تصویری، چاپی
دانشجویان و آحاد جامعه با سطح گسترده ای از ارائه و انتقال دانش و اطالعات در این خصوص 
مواجه بوده اند و به کمک آن توانسته اند تا حدودی به درک روشنی از این موضوع برسند و 
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ون این موضوع را افزایش دهند. از طرف دیگر، در دانشگاه ها هر چند دانش خود پیرام
غیرمستقیم ما به نوعی دروس عمومی و استادان این دروس به دلیل اهمیت موضوع و در قالب 
برنامه درسی پنهان به تقویت دانش و اطالعات دانشجویان پیرامون این مقوله پرداخته اند و نقش 

( نیز به تاثیر برنامه 1391اند. جانعلی زاده، شارع پور و کاشفی راد) مؤثری در این راستا داشته
( نیز 1400درسی پنهان بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان اذعان دارند. رئیسی آهوان و همکاران)

تاکید می کنند که برنامه درسی پنهان تاثیر عمیقی بر یادگیری موضوعات درسی، نگرش و 
 . خودپنداره یادگیرندگان دارد

جهت تبیین بخش دیگری از یافته های این تحقیق که دال بر وجود نگرش مثبت 
ایرانی بود می توان اظهار داشت که یکی از عوامل  -دانشجویان به رعایت سبک زتدگی اسالمی

تأثیرگذار بر این موضوع گرایش ها و بارهای مذهبی افراد تحت تاثیر آموزش های خانواده است 
 نحوهپذیری بر هویت افراد، و این جامعه کندیمپذیر ر بالقوه از کودکی جامعهطوکه افراد را به

افراد سعی کنند به اعتقادات و  شودیمو همچنین باعث  گذاردیماثر  هاآنزندگی و رفتار 
(. به عبارت بهتر فضای دینی و مذهیی 2005، 1باورهای خانواده پایبند باشند)کاهله و همکاران

طی سال های مختلف توانسته است تا حدودی بر روی نگرش ها و باورهای  خانواده ها در
فرزندان اثرگذار باشد. عالوه بر این آموزش های مدرسه ای  و دانشگاهی نیز در بروز و ظهور این 

در این راستا نمی توان از نقش رسانه های مختلف به ویژه صدا  نگرش های مثبت مؤثر بوده اند.
المی ایران در ایجاد و توسعه نگرش های مثبت، چشم پوشی نمود. یافته و سیمای جمهوری اس

سبک  داد، ( که نشان1393حیدر پور ) های این بخش از تحقیق با نتایج حاصله از تحقیق
 خوبی جایگاه از در برنامه درسی دوره دوم متوسطه )باور( نگرشی بعد در ایرانی -اسالمی زندگی

 برنامه راهنمای رفتاری )میزان عملکرد( و عینی بعد در اما .است کامال همسو است برخوردار
 .است نپرداخته ایرانی -اسالمی سبک زندگی ایجاد و ثبت به مطلوب حد در زندگی و دین درسی

سبک زندگی  ینب اذعان داشتند ( که1392کجباف و بهرام پور ) یانی،طغهمچنین با یافته های 
یافته های  .، همسو می باشدوجود دارد یو معنادار یی منفهای ناکارآمد، رابطهو نگرش یاسالم

 هانگرش( نیز که اشاره داشتند سبک زندگی مذهبی، تأثیر معناداری بر 2005کاهله و همکاران )
( 1396و رفتارهای مصرفی )میزان عملکرد( افراد دارد، نیز با تحقیق حاضر همسو است. شاکرمی)

تواند تأثیر مثبتی بر نگرش شغلی سالمی در صورت اتخاذ میسبک زندگی انیز اشاره می کند که 
 ، لذا از این نظر با یافته های این تحقیق همسو است.داشته باشد افراد

اما در تبین آن بخش از یافته های تحقیق که نشان می داد علی رغم وضعیت مناسب در 
ک زندگی اسالمی، وضعیت دو حوزه دانش ها و نگرش ها، در بعد عملکرد و رفتار مطابق با سب

                                                 
1 . Kahle  
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مناسبی وجود ندارد، می توان اشاره نمود که عمل و اقدام، همواره نسبت به دو حوزه دیگر دشوار 
تر و نیازمند صرف انرژی ذهنی و زمانی بیشتری می باشد. برای اقدام و عمل به آموزه های اسالم 

سطح خود یعنی تبلور ارزش ها  یا هر آیین دیگری، باید نگرش ها و ارزش گذاری ها در باالترین
در شخصیت فرد تجلی یابند. ممکن است در بعد عاطفی و نگرشی نسبت به پدیده ای احساس 
مثبت داشته باشیم اما این به تنهایی برای تبلور یافتن آن موضوع در رفتار و عملکرد فرد کفایت 

 نمی کند.
امع در جو و هنجارهای مختلفنظریه پردازان مختلف در باب نحوه نهادیته شدن رفتارها 

د فتار بایرازی سبشری دیدگاه های مختلفی را ارائه نموه اند. پارسونز معتقد است برای نهادینه 
فتار در رازی سبه تعیین برنامه زمانی معین و مشخصی مبادرت نمود. بر این اساس برای نهادینه 

ای مد هنامه نیز مشخص گردد تا برافراد باید زمانی را به طور رسمی تعیین کرد و محدوده آن 
استا ردر این  نیز نظر به طور کامل اجرا گردد و افراد آن رفتار را در عمل اجرایی سازند. دورکیم

ت رای ضمانلی بمعتقد به درونی کردن رفتارها و ارزش ها در افراد است و این پدیده را عامل اص
برای  جراییاخاطرنشان می سازد که ضمانت اجرایی رفتارها در جوامع بشری می داند. البته وی 

گان، اشند)شایده بشاصولی کاربرد دارد که جامعه آنها را پذیرفته باشد و تبدیل به ارزش یا قانون 
 (.1400سهرابی،

تار دن رفاز طرف دیگر هم برخی اندیشمندان مسلمان بر این باورند که جهت نهادینه ش
نجر به نش مدرون انسانی پدید آید. اگر کسب علم دا در آدمی باید تحولی بنیادین در باطن و

نان را از آ فتاررتغییر نگرش و تحول درونی در افراد نگردد، لذا نمی توان انتظار نهادینه سازی 
ر این بست. اداشت. مساله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مداومت و محافظت بر عمل 

ر دریح منجته به تاثر پیوسته خود، حاصلی به بار می آورند کاساس؛ اعمال و رفتارها در تاثیر و 
نیز  امعهجبه شکل گیریطرحی منسجم در ضمیر انسان می شود. معرفی و ارائه الگوی مناسب در 

ثر یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر تقویت تکرار رفتارها در سطح جامعه مؤ
 (. 1391باشد)باقری،

 بعد رفتاری و عملکردی سبک زندگی اسالمی در رفتارلذا در تبیین عدم ظهور 
اشد. ر بوده برگذادانشجویان بی توجهی به عواملی که در باال مورد اشاره قرار گرفت، می تواند اث

در  سازیآموزش های سطحی و زودگذر، عدم وجود برنامه های درسی مناسب و مؤثر، نبود الگو
در  المیخص برای تحقق آموزه های سبک زندگی اسسطح جامعه، نبود برنامه زمانی معین و مش

یت مدارس و دانشگاه ها به شکلی منسجم در کنار نهادینه نشدن این آموزش ها در شخص
 ندگیدانشجویان همه و همه می توانند از عوامل عدم تحقق بعد رفتاری  عملکردی سبک ز

 اسالمی محسوب گردند.
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ر بعد عملکرد فرد نهادینه شود و تبلور پیدا از طرف دیگر؛ برای این که یک رفتار خاص د
کند باید مجحوعه ای از عوامل، شرایط و پیش نیازها فراهم گردد. شرایط جامعه، شرایط خانواده، 
فضای فرهنگی دانشگاه ها، شرایط عاطفی و روانی خود فرد و ... همه جزء عوامل تسهیل کننده 

سوب گردند. از طرف دیگر شرایط فرهنگی کشور یا محدود کننده رفتار و عملکرد می توانند مح
و تبلیغات بی شمار بیرونی در اشکال مختلف برای جذاب نشان دادن فرهنگ و هنجارهای 
اجتماعی غربی و تخطئه کردن آیین و آموزه های اسالمی، شرایط را برای بروز عملکرد 

ی از رفتار و عملکردهای عالوه بر اینها؛ برخدانشجویان در این راستا دشوار تر کرده است. 
های  در بین خانوادهو توجه به تجمالت و ظواهر گرایی افزایش مصرفنادرست که ریشه در 

ها نیز  تواند در بین فرزندان خانوادهمی ایرانی که فرهنگی برخالف سبک زندگی اسالمی است
و همکاران 1 رواج پیدا کرده باشد و به نوعی در نقش یک مانع خودنمایی کند. مک گاورن

های مهارت ید تقویتارتقاء عملکرد سبک زندگی سالم در جوانان، با یبرا کنندبیان می (2018)
در  یمثبت بهداشت یرفتارها یسبک زندگی سالم و ارتقا یباورهاگسترش  ی،رفتار -یشناخت

ور های حیدر پپژوهش حاضر با نتایج پژوهشآمده در دستنتایج بهدستور کار قرار گیرند. 
 راهنمای رفتاری )میزان عملکرد( بعد در ایرانی -اسالمی سبک زندگی داد، که نشان( 1393)

است،  نپرداخته ایرانی -اسالمی سبک زندگی به مطلوب حد در زندگی و دین درسی برنامه
( نیز که اشاره داشتند سبک 2005) 2یافته های کاهله و همکارانهمچنین با  .همسو می باشد
 ، تأثیر معناداری بر رفتارهای مصرفی )میزان عملکرد( افراد دارد، همسو است.زندگی مذهبی

 میان در اسالمی زندگی سبک رعایت( نیز به این نتیجه رسیدند که 1394قاسمی و علی نیا)
حد زیاد می باشد و از این نظر با یافته های این تحقیق همسو می  در گرگان شهر شهروندان

 باشد.
ایرانی در سطح جامعه به ویژه در  –ادینه سازی سبک زندگی اسالمی بنابراین برای نه

دانشگاه های کشور و در بین دانشجویان عالوه بر فعالیت های فرهنگی ای که در بخش های 
مختلف دولتی و غیردولتی در این راستا صورت می گیرد، نظام آموزشی کشور نیز باید به این 

یدا کند و نسبت به بازبینی برنامه های درسی کشور در موضوع به شکل رسمی و آشکار ورود پ
دوره ها و سطوح تحصیلی مختلف، اقدام الزم صورت گیرد و بحث آموزش و مهارت آموزی سبک 
زندگی اسالمی در قالب برنامه های درسی رسمی مورد توجه قرار گیرد. رسانه های مختلف در 

فلت از این موضوع و بی توجهی به آموزش کشور دارای نقشی بی دیل در این زمینه هستند. غ
سبک زندگی اسالمی به طور مستقیم یا از طریق آموزش های پنهان می تواند صدمات جبران 
ناپذیری به همراه داشته باشد. معرفی الگوهای شاخص و اثرگذار و معرفی رفتارهای منشعب از 

                                                 
1 . McGovern 
2. Kahle et al 
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یژگی جذاب و مخاطب آموزه های اسالم به مخاطبین مختلف در سطح جامعه به واسطه و
سند پسندی که رسانه ها دارند باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از طرف دیگر؛ از آن جائی که 

تحول بنیادین یکی از اسناد مهم و باالدستی کشور در حوزه آموزش و پرورش می باشد، بر هدف 
دنبال ایجاد  ایجاد و توسعه حیات طیبه در کشور تاکید فراوانی نموده است. حیات طیبه به

وضعیت مطلوب در تمام ابعاد زندگی انسان بر اساس آموزه های اسالمی است. بدیهی است که 
جهت نیل به چنین هدفی، نیازمند بازنگری اساسی در برنامه های درسی در سطوح و دوره های 

 میالگرو تلفیق سبک زندگی اس یافتن حیات طیبه در تحققدر واقع، تحصیلی مختلف، هستیم. 
عالوه بر این، در دانشگاه نباید از نقش الگویی و (. 1400)کرمی،درسی است ه هایدر برنام

تاثیرگذاری استادان بر دانشجویان غفلت نمود. الزم است برنامه ریزی های الزم جهت افزایش 
نقش استادان در این راستا در دستور کار قرار گیرد. همچنین نقش معاونت های فرهنگی های 

ها باید بیش از پیش دستخوش تغییر گردد و برنامه های منسجم و مؤثری را در راستای  دانشگاه
 توسعه دانش، نگرش و رفتار دانشجویان پیرامون سبک زندگی اسالمی ارائه و اجرا نمایند.
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