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 چکيده
 دانشگاه دانشجویان زندگی سبک بر شیعه های آموزه تاثیر و ارتباط بررسی پژوهش این از اصلی هدف

 اصلی فرضیه بر عالوه فرعی فرضیه چهار بوردیو پیر آرای بر مبتنی ای نظریه اساس بر. باشد می قم

 پرسش به و انتخاب تصادفی طور به قم دانشگاه دانشجویان از نفر 366 از متشکل ای نمونه.  شد ارائه

 با. دادند پاسخ شیعه های آموزه ساخته، محقق نامه پرسش و همکاران و چن زندگی سبک های نامه

 مورد زندگی های سبک ابعاد و شیعه های آموزه بین رابطه پیرسون همبستگی ضریب از استفاده

 بعد جز به زندگی سبک ابعاد همه با شیعه های آموزه که داد نشان تحقیق نتایج.  گرفت قرار بررسی

 شیعه های آموزه کل نمرات بین رابطه که طوری به. دارد داری معنی و مثبت رابطه جسمانی فعالیت

 رابطه بیشترین. است دار معنی درصد 1 سطح در که است 43/0 با برابر زندگی هایسبک کل نمره با

 متغیر دو این همبستگی ضریب که بود زندگی پذیری مسئولیت بعد بر شیعه های آموزه تأثیر یا و

 مدیریت ؛(55/0) زندگی از درک با شیعه های آموزه رابطه بیشترین متغیر این از بعد است 64/0 برابر

 فعالیت بعد بود نگرفته دار معنی تأثیر شیعه های آموزه از که متغیری تنها. است بوده( 49/0) استرس

 آموزه ویژه به و دین که است این گویای پژوهش این نتیجه کل در. بود زندگی هایسبک جسمانی

 دارد داری معنی و مثبت تأثیر محور سالمت زندگی هایسبک بر شیعه های
 

 .قم دانشگاه زندگی، سبک شیعه، دین، :يديکل واژگان

 

 مقدمه
  

سبک زندگی به شکل دادن حوزه فردی و عمومی اعضای جامعه منجر می شود و تمامی عرصه های خصوصی و اجتماعی را در بر می        

تعریفی مجدد ارایه می کنند و حتی آن  "خود"سبک های متفاوت زندگی رفتارهای افراد را تغییر داده، افراد پیوسته بر اثر آن از  [.1]گیرد 

 را تغییر می دهند.

 در واقع سبک های زندگی جدید که مولود دوران مدرینته هستند و به وسیله رسانه های ارتباطی و اطالعاتی در سرتاسر جهان تبلیغ می

شوند، اغلب با سبک های سنتی زندگی دچار چالش می شوند. در جوامع مسلمان نیز این چالش ها با شدت بیشتری دنبال می شود، زیرا از 

یک سو دارای فرهنگی اسالمی هستند که آداب ویژه ای را خواستار هستند و از سوی دیگر، فرهنگ ملی و سنتی آنها نیز اغلب با سبک های 

 از طریق ماهواره ها و رسانه های جمعی و... تبلیغ می شوند، مغایر است.  جدید زندگی که
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 تمام با در تمام مراحل رشد و تحول انسان توجه شده، اسالمی آموزه های به که است این اسالمی زندگی سبک مفهوم در نوآوری مهمترین

 باشد. بر ها نیت به توجه ها و بی شناخت و عواطف با ارتباط بی تواند نمی است، اسالمی که جهت آن از مرتبط، و آن ابعاد و افراد زندگی

 دهد.  قرار خود پشتوانه را اسالمی عواطف و شناخت از هایی حداقل باید باشد، اسالمی داشته مبنای بخواهد که رفتاری هر اساس، این

عنوان مفاهیم اصلی مطرح هستند که در ادامه به شرح های زندگی، دینداری و دین به و شیعی، شیعه، سبک های اسالمدر این پژوهش آموزه

 شود .ها پرداخته میآن

 تبيين واژگان کليدي
 دین

 گیرد، )دین(مجموعه اعتقاد و اساس )اعتقاد در حقیقت انسان و جهان( و مقررات متناسب با آن که در مسیر زندگى مورد عمل قرار می

نامند. بنا بر آن چه گذشت، هرگز انسان )اگر چه به خدا نیز معتقد می شود، هر شعبه را )مذهب( شود و اگر انشعاباتى در دین پیدانامیده می

نباشد( از دین )برنامه زندگى که بر اصل اعتقادى استوار است( مستغنى نیست، پس دین همان روش زندگى است و از آن جدایى ندارد. قرآن 

آن راهى است که خداى متعال براى بشر باز کرده که با پیمودن آن به وى برسند منتها امر کریم معتقد است که بشر از دین، گریزى ندارد و 

اند راه خدا را کج کرده و عوضى پیمایند و کسانى که دین حق را نپذیرفتهکسانى که دین حق )اسالم( را پذیرفته به راستى راه خدا را می

 اند.گرفته

داند که پیامبران از طرف خداوند برای ین را به اعتقاد و یک سلسله دستورهای عملی و اخالقی میتعریف اصطالحی دین: علّامه طباطبائی، د

 شود. اند. به باور وی اعتقاد به انجام دادن این دستورها موجب سعادت و خوش بختی انسان در دو جهان میراهنمایی و هدایت بشر آورده

اند، قائل است دینی که همه پیغمبران مردم را به سوی آن دعوت کرده[ 2] عِندَ اهللِ اإلِسالمُ( ایشان با استناد به آیه شریفه )إِنَّ الدِّینَ

داند که هم چنین وی دین را از نظر منطق قرآن، یک روش زندگی اجتماعی می [.3]عبارت از خدا پرستی و تسلیم در برابر دستورات اوست

 [.4]خاذ کرده استانسان اجتماعی به منظور تأمین سعادت زندگی ات

 

 دینداري  
ای خارجی (غیر از دین است. برای پرهیز از مطالعه، تفکیک دین از دینداری ضروری است. دین به عنوان پدیده Religionدینداری )تدین، 

داری )تدین( صفت و هاست. در واقع دینشود، در صورتی که دینداری با تدین ناظر به پذیرش دین از سوی انسانو مستقل در نظر گرفته می

 متعلّق آن است. آشکار است که تحقق نفس االمری دین، غیر از تحقق آن در روان یا جامعه انسانی است« دین»حالت انسان است که 

 هاي شيعیهاي اسالم، آموزهآموزه

های دین اسالم در ابعاد زهاسالم دینی اجتماعی است که فرامین و دستورات آن بر اساس همبستگی بین افراد شکل گرفته است آمو 

اقتصادی، اخالقی و فقهی خود منجر به پیدایی و تقویت سرمایه اجتماعی در شکل درون گروهی در مرحله اول و برون گروهی در مرحله بعد 

تا با تعامل پدر و های دین اسالم در درجه نخست به تشکیل سرمایه اجتماعی در محیط خانواده است، گردد. نگاه بنیادین و اساسی آموزهمی

ی اولیه سرمایه اجتماعی به بهترین وجه در سطح خُرد شکل بگیرد. تأکید اسالم بر شان با فرزندان، پایهمادر و ارتباط صمیمی و سازنده

روهی و تقویت گگیری سرمایه اجتماعی درونو ایجاد رابطه و پیوند با اقوام و آشنایان و رعایت حق دوست و همسایه بستر شکل« ی رحمصله»

 [.5]سازدآن را فراهم می

دهد. دینی است که برای تمام مقاطع زندگی و در تمام شرایط تناسب دارد. هم متون دینی چنین اسالم، همه ابعاد زندگی را پوشش می

ه سؤال جدید در این چارچوب کند. هرگونای را فراهم میاقتضایی دارند، و هم روش استفاده و استنباط از متون )روش اجتهادی( چنین زمینه

 یابی است.قابل بررسی و پاسخ

 شيعه 

السالم( به عنوان خلیفه اول اعتقاد داشته باشد و او و یازده فرزند وی را به عنوان شود که به امامت علی)علیهبه جمعیتی اطالق می

ترین افراد برای رهبری سیاسی )حاکمان( رهبری مذهبی )مفسران قرآن و سنت( و رهبری معنوی )رهبری اخالقی جامعه پس از شایسته

 اطالق نمایید. پیامبر( دانسته و 

اللّه علیه و آله شود که جانشینى پیغمبر اکرم)صلّىباشد به کسانى گفته میدر تعریفی دیگر: شیعه که در اصل در لغت به معناى پیرو می

 [.4]باشنددانند و در معارف اسالم پیرو مکتب اهل بیت میو سلّم( را حق اختصاصى خانواده رسالت می
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 زندگی سبک

شناس اجتماعی، مطرح شد. و پس از یک دوره افول، ( ، روانAddlerتوسط آلفرد آدلر) 1929ندگی اولین بار در سال فهوم سبک زم

سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در نیمه دوم قرن شناسان قرار گرفت. مورد اقبال اندیشمندان به خصوص جامعه 1961مجدداً از سال 

شناسانی همچون ماکس شناسان قرار گرفت. این گسترش با محوریت نظریات و آرای جامعهعهبیستم مورد توجه جدی و اقبال جام

( و... انجام گرفت. این موضوع و Peaterson( ، پیترسون)Bourdieu(، بوردیو)  1Veblen)( ، وبلنGiddings، گیدنز)  (Weberوبر)

 [.6]ها قابل مشاهده استقلمرو آن به وجود آید که در بررسی

، که سبک زندگی 1920در ادبیات جامعه شناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت و مفهوم سازی وجود دارد، یکی مربوط به دهه 

و دوم به عنوان شکل اجتماعی نوینی   معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به عنوان شاخص تعیین طبقه اجتماعی به کار رفته است 

ها و و در این معنا سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزش یابدرات مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا میکه تنها در متن تغیی

 [.7]یابدهای اجتماعی روزبه روز افزایش میها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیلنگرش

 مروري بر مطالعات پيشين 
رسد دهد که سابقه پژوهش در این زمینه به کمتر از بیست سال میدر ایران نشان می بررسی پیشینه های تجربی در زمینه سبک زندگی

تاکنون اقبال محققان به سوی این موضوع بیشتر شده است. به گفته فاضلی گستردگی ابعاد و پیچیدگی موضوع موجب  1380البته از سال 

های متفاوتی از این موضوع و قلمرو آن به وجود آید که در لذا برداشت شده است که مرزهای محدود کننده این موضوع لغزنده و مبهم باشد و

 [.6]ها قابل مشاهده استبررسی

 جلسه از یکی کنندگان شرکت مطالعه ای موردی است. مورد این مطالعه "دین و سبک زندگی "نام  با کنی مهدوی محمد سعید پژوهش 

است.  آن کنندگان شرکت زندگی سبک با مذهبی جلسات از یکی مطرح شده در هستند و هدف آن بررسی آموزه های مذهبی مذهبی های

 [.8]وجود رابطه زندگی سبک در و مولفه های مورد نظر مبلغ دینی های آموزه میان که دهد می نشان ها مصاحبه تحلیل نتایج

 ساله 18-29بر روی جوانان  "تهرانی  جوانان زندگی سبک بر دینداری میزان تأثیر "در پژوهشی که توسط نصرتی و ذوالفقاری با عنوان 

هر  که داد نشان تحقیق های پیمایش صورت گرفت. یافته روش از استفاده با 294 نمونة حجم به و تهران شهر پایین و باال مناطق در ساکن

 تر می مدرن غیر و سنتی زندگی، سبکهای هستند، دیندارتر افراد هرچه و تر مدرن زندگی، سبکهای است، تر پایین دینداری میزان چه

 [.9]شود

این محققان  پرداختند. شیراز شهر جوانان داریدین میزان و سبک زندگی مفاهیم بین خواجه نوری و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه

 شیوه به شیراز شهر 26 تا 15 سنین جوان بین 550 هافرضیه آزمون ارائه کردند. جهت فرضیه شش گیدنز آرای بر مبتنی نظریه بر اساس

 نتایج بود. ساخته محقق از پرسشنامه استفاده با و پیمایشی مطالعه این روش تحقیق شدند. انتخاب هایمرحله چند تصادفی گیری نمونه

 وی، پدر و پاسخگو وی، تحصیالت پدر و پاسخگو درآمد جنسیت، متغیرهای که اندداده نشان متغیره دو هایتحلیل سطح آمده در بدست

 با بدن مدیریت سبک نهایتاً و سبک مذهبی جدید، ارتباطی و اطالعاتی هایجدید، فناوری هایمصرف جدید، فراغتی هایسبک همچنین

 پیمایشی صورت به که است محققانی جمله از  وثنو خارجی، تحقیقات بخش در اما،[. 10]بودند رابطه دارای جوانان داریمیزان دین متغیر

 نشان را پاسخگویان نظام معنایی دیگر طرف از و زندگی سبک گوناگون های جنبه طرفی از که صورت این به است، جنبه پرداخته دو به

 ایجاد یا اقتضا آوردن فراهم در را زیادشان تأثیر است توانسته که شود مدعی می و دهد می تمیز هم از را معنایی نظام چهار او است. داده

 [.8]دهد نشان اجتماعی تجربة انواع از بسیاری مقابل در مانع

 در کمتر دیندارترند، افراد که قدر هر و ایتالیا اسرائیل آلمان، در که است داده نشان زندگی سبک و دین ارتباط خصوص در نیز کاتزگرو،

 جدی صورت به اسرائیل در را خود مطالعة وی است. برعکس کامالً سوئد و در امریکا اما کنند، می مشارکت متعالی فرهنگی مصرف و فعالیت

 [.6]دارد وجود سکوالریستی گرایشات دارای افراد و دیندار افراد زندگی سبک میان معناداری کامالً تفاوت که گیرد می و نتیجه کرده تکرار تر

ندگی افراد بررسی کند)نمونه موردی قصد دارد تاثیرات آموزه های اسالمی در جامعه شیعی مذهب ایرانی بر سبک ز نویسندهدر این پژوهش 

 دانشگاه قم(.

 مباحث نظري درباره سبک زندگی 

سکوالر  که هستند کسانی اول، دسته شوند:تقسیم می دسته چند به شده انجام شناسی جامعه مطالعات در مذهب حیطه در که تینظریا       

 همین .شودمی تبیین فرهنگی و ساختار اجتماعی تغییرات توسط دینی، رفتار و هاایده در تغییر که است این رویکرد این اساسی فرض.شدن
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 در اجتماعی جدید شرایط که معتقدند اینان گرداند.می خواستنی یا پذیرفتنی بیشتر یا کمتر، را دین که است فرهنگی و ساختاری تغییرات

 که است شده مطرح جدیدی ایم پارا اول، پارادایم مقابل در .رودمی کاهش به رو پیوسته دین برای تقاضا که است ای گونه به دنیای مدرن

 در  فینک ، وارنر ، بریج بین و استارک.توجه  دینی درون تحول چرخه به بیشتر هانظریه این داند.می عقالنی انتخاب نظریه در را خود ریشه

 بی دولت آمدن به وجود و دینی فرهنگی تکثر و تنوع شود،می خوانده نیز جدید نام پارادایم به معتقدند که اول دارند. رویکرد قرار دسته این

 سکوالر باالخره و نسبیت گرایی شدن زندگی، بخش بخش دین، فهم شدن فردی دین، شدن خصوصی به منجر کالن شدن و سکوالر طرف

 رقابت بازار طرف، بی دولت شکل گیری و فرهنگی تنوع که معتقدند شودمی گفته پارادیم قدیم که دوم دسته ولی شد. خواهد فردی شدن

 بندی دسته این به هم را سومی دسته خود کتاب در بروس استیو[. 11]شودمی دینی مشارکت تقویت و پویایی باعث و کندمی گرم ادیان را

 به را کمتر نظریات این ولی اندپرداخته جامعه در دین نفوذ یا کاهش به جدید نظریات چند شدن است. هر نو سکوالر نظریه : کندمی اضافه

 در کشورهای است. نشده پرداخته مذهب یا کاهش افزایش زمینه در مطالعه به مختلف کشورهای در تطبیقی صورت به و تجربی سطوح

 مانند عوامل است. برخی پدیدار شناختی و تجربی مطالعات و تاریخی بررسی مستلزم و است بسیار متفاوت سکوالریزم فرایند غربی و اسالمی

 بخصوص عوامل تأثیر که پردازانینظریه از یکی کند.می ایفا جامعه بین افراد در دینداری سطح در بسزایی نقش زندگی سبک و شدن جهانی

 یکی مذهب گیدنز نظر به. است گیدنز کند،می بیان خوبی به کند،می پیدا خویش خود از فرد که شناختی و افراد بر هویت را زندگی سبک

 زندگی هایکنش اکثر دلیل همین به و گیردمی صورت آن اساس زندگی بر تفسیر و معنا تجربه، نتیجه در که است. سنتی اقتدار منابع از

 .هستند و مذهبی دینی دالیل دارای

 بیشتر او زندگی هایشیوه باشد، داشته تعلق سنتی بعد ما دنیای به برد بیشترمی به سر آن در فرد که محیطی و جامعه حال و وضع چه هر

 [.12]داشت خواهد سرکار آن ساخت تجدید و همچنین ساخت و هسته با

تمایزیابی  شدن، تخصصی شدن، عقالنی معنای به شودمی  مطرح عرفی شدن یا دین کاهش نفوذ عنوان به ایران در آنچه رسدمی نظر به

 [.13]است دین از جامعه هایسیستم خورده خودمختاری و شدن ساالرانه دیوان کارکردی،-ساختی

گونه گذارد و با این رویکرد سبک زندگی همانهایی است، که بر تمام ابعاد زندگی فرد اثر میگیریای از عادات و جهتسبک زندگی مجموعه

زندگی خود، بر زندگی خویش و افراد دیگر اثر های شود و فرد با انتخاب خود و فرصتکه گیدنز معتقد است به عنوان منبع تغییر مطرح می

ای مبسوطی درباره مصرف و نقش آن شناسان کالسیک، مارکس وبر تنها کسی است که بدون داشتن هیچ اندیشهگذارد. در میان جامعهمی

 [.6]گیرددر دنیای مدرن از مفهوم سبک زندگی برای نشان دادن سلسله مراتب و قشربندی اجتماعی بهره می

های ر این مقاله رویکرد بوردیو به سبک زندگی که برگرفته از همان فلسفه دیالکتیکی وی است و تمایزاتی را که پایه شکل گیری سبکد

 ست.اهمیت احائز ر بسیا، کندمیسی رچه فرهنگی( بردی و قتصااک سرمایه )چه ـف تملـمختلهای ر شیوههگذزندگی است  از ر

کند. این ها )ساختمان ذهنی( حوزه )زمینه( و سرمایه مطرح میوارهندگی را در تعامل میان سه مفهوم عادتبوردیو سعی کرده مفهوم سبک ز

دهد و رفتار اجتماعی او بر اساس آگاهی و انتخاب است یا از عوامل بیرونی که انسان در اجتماع تحت تأثیر چه چیزی کنش خود را سامان می

کند و فضای اجتماعی به این دیشه پیر بوردیو است. به عقیده بوردیو فرد در فضای اجتماعی کنش میپذیرد موضوع مهم  بحث انتأثیر می

شوند. سرمایه های اجتماعی بر اساس جایگاهشان در توزیع آماری دو اصل تفاوت گذار تقسیم میشود که عامالن و گروهترتیب ساخته می

آنجا با یکدیگر مشترکند که در این دستگاه دو بعدی به یکدیگر نزدیک باشند و میزان  اقتصادی و سرمایه فرهنگی، عامالن اجتماعی تا به

عامالن اجتماعی در بعد اول بر اساس میزان کلی [. 14]هایشان بستگی به این دارد در این دستگاه چقدر از هم فاصله داشته باشندتفاوت

شان یعنی بر اساس وزن نسبی هر یک از انواع دوم بر اساس ساختار سرمایههای متفاوت آن دارا هستند و در بعد ای که در شکلسرمایه

شوند. این تقابل دوم درست مثل تقابل اول منشأ تفاوت در مختلف سرمایه اقتصادی و فرهنگی، که به صورت جداگانه دارا هستند، توزیع می

-های اجتماعی از طریق فضای امکانات منجر به سلیقهای موضعها است. به طور کلی فضگیریسالیق و از رهگذر آن منشأ تفاوت در موضع

ها قابل ترجمه است، به عبارت دیگر بر سیستم فواصل مختلف که مواضع متفاوت را در دو محور اصلی گیریوارها( به فضای موضعهای)عادات

چه را دهد. یعنی آنامالن اجتماعی را نشان میکند، سیستم فواصل دیگری منطبق است که اختالفات متعلقات عفضای اجتماعی تعریف می

ها وجود دارد که بر ها، سطحی از عادتدهند و یا صاحب آن هستند، اعمال و اموال . به عقیده بوردیو به ازای هر سطح از موقعیتانجام می

ای از ثروت و ها مجموعه انتظام یافتهده آنها و ظرفیت تکثیر کننوارهآید. توسط این عادتاثر شرایط اجتماعی مناسب با آن به وجود می

ها وارهآید که در درون خود از یک وحدت اسلوبی برخوردارند. همین اصل تعمیم بخش، تکثیر گرو متحد کننده عادتها به وجود میخصلت

کند. اسلوبی که عبارت رجمه میگرایی زندگی تاقتصادی  را به یک اسلوب وحدت –است که اوصاف الحاقی و مرتبط با یک موقعیت فرهنگی 

ها هم مانند مواضع و وارهدهد. عادتها که اشخاص، اموال و افعال خاصی را در موارد دیگر ترجیح میگرایی از انتخاباست از مجموعه وحدت

ها اصول تکثیر وارهر هم هستند. عادتها عالوه بر این تفاوت گذااند. اما اینها هستند تفاوت یافتهوارههای اجتماعی که مولد آن عادتموقعیت
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تواند مصداق روح دینی در جامعه ایرانی باشد که به نوعی در ذهن افراد جامعه درونی شده و اند در واقع میرفتارهای متمایز و متمایز کننده

 قابل انتقال نیز هست.

کلی تأثیر ر به طوو بینی ن جهاق و خال، ارزش، امعناد از خوسرمایه اصلی در این پژوهش سرمایه مذهبی )دینداری( است که بوردیو در بحث 

 [.8]کندمطرح میندگیزنهایت سبک و در جتماعی ی اطبقه بندد اـقتصو ات ـسیاسی اـفرهنگی همپ

یارهای های زندگی هم به عنوان الگوهای رفتار و هم به عنوان یکی از معتوانیم به این بحث بپردازیم که چگونه سبکبا این فرضیات می

ای از توقعات، نقش یک ابزار های زندگی به صورت مجموعهبندی اجتماعی در نظم اجتماعی مدرنیته جایگاه خود را یافته است. سبکگروه

زندگی یک الگو یا روش زندگی است که  کند. اما در واقع سبکوار ایفا میهای اجتماعی رو به رشد در جامعه تودهکنترل را برای بی ثباتی

بخشد. به طور کلی مردم از سبک زندگی در زندگی روزمره به منظور شناسایی و خطوط عمومی تمایزات طبقاتی ساخت یافت را ماهیت می

های زندگی منابع تفسیر کنند. به طور خالصه سبکای از عناصر مرتبط با هویت و قرابت خود با دیگران استفاده میبیان مجموعه گسترده

 [.15]ای از اهمیت زیادی برخوردار استهذا در زندگی جامعه تودهش درونی که گرچه جنبه نسبتی دارد. معهستند. نوعی دان

این  نویسنده( در این پژوهش متغیر وابسته یا پیش بینی شونده )مالک( سبک های زندگی می باشد و هدف اصلی 1-2با توجه به شکل )

است که از طریق متغیر پیش بین )آموزه های شیعه( به پیش بینی ابعاد و نمره کل سبک های زندگی پرداخته شود. متغیرهایی که احتماال 

 این رابطه را مورد تعدیل قرار دهند، عبارتند از تحصیالت و جنسیت است. چرا که تصور بر این است که این دو متغیر نقشی تعدیل کننده در

 باط بین آموزه های شیعه و سبک زندگی داشته باشند.ارت
 

 مدل مفهومی تحقيق: 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 آموزه های

 شیعه

فعالیت 

 بدنی

 تغذیه

 

درک از 

 زندگی

 ولیتمسئ

 پذیری

 مدیریت

 استرس

حمایت 

 اجتماعی

 تحصیالت

 تعدیل کننده 

 تعدیل کننده

 جنسیت

ل
متغیر مستق

 

 متغیر وابسته

http://www.rassjournal.ir/


 174-185، ص 1395، پاییز  7، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 (: مدل مفهومی تحقيق و رابطه بين متغيرهاي پژوهش به صورت شماتيک1-2شکل )

 

 
های شیعه بر سبک زندگی ( سایر ی اصلی )میزان تأثیرآموزهتوان  عالوه بر فرضیهبا توجه به مباحث مطرح شده در چارچوب نظری می

 استخراج کرد.فرضیات فرعی  را به شرح زیر 

 .  سبک های زندگی از شش عامل مکنون تشکیل می شود)شش بعد سبک زندگی سالمت محور(1

 . بین دختران و پسران در نمرات سبک های زندگی تفاوت وجود دارد.2

 .  بین دختران و پسران  در نمره کل پرسش نامه آموزه های شیعه تفاوت وجود دارد.3

 های زندگی و آموزه های شیعه تفاوت معنی داری وجود دارد.میلی و کارشناسی در نمرات ابعاد سبک. بین دانشجویان تحصیالت تک4

 

 روش تحقيق:
این تحقیق کمی و متعلق به تحقیقات پیمایشی و زمینه ای می باشد که محقق به طور مقطعی و از طریق پرسش نامه به جمع آوری اطالعات  

این نرم افزار انجام شد. همچنین برای تحلیل عاملی تاییدی و  20نسخه  SPSSبا نرم افزار  یل داده هاتجزیه و تحل در مورد تحقیق پرداخت.

 استفاده شد  AMOS-18مشخص کردن ابعاد مربوط به پرسش نامه سبک های زندگی از نرم افزار 

که بر اساس قوانین و فرمول های آماری نمونه ای جامعه آماری تحقیق فعلی را دانشجویان دانشگاه قم تشکیل  داده جامعه و نمونه تحقيق: 

( فراوانی و درصد فراوانی شرکت کنندگان در تحقیق بر اساس مقاطع تحصیلی 1نفر از دانشجویان دانشگاه قم که در جدول ) 366متشکل از  

 آنها اجرا شد.شرکت کنندگان نشان داده، که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسش نامه های تحقیق بر روی 

 

 (: فراوانی و درصد فراوانی شرکت کنندگان بر اساس تحصيالت1جدول)

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ابزار اندازه گيري:
در ابتدای پرسش نامه ها اطالعاتی در زمینه سن، جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی به منظور کسب .پرسش نامه اطالعات دموگرافیک: 1

 اطالعات در مورد ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان گنجانیده شده بود.

سالمت استفاده شد  ارتقای زندگی سبک سؤالی 40 به منظور سنجش سبک های زندگی از پرسشنامهپرسش نامه سبک هاي زندگی: .2

حیطه )مسوولیت  6توسط چن و همکاران طراحی شده است. بر اساس این پرسش نامه، رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دارای  پرسشنامه این

الت بر اساس مقیاس پذیری سالمتی، فعالیت جسمانی، درک از زندگی، مدیریت استرس، تغذیه مناسب و حمایت اجتماعی( می باشد. سوا

 گزینه ای همیشه، گاهی اوقات، معموال، به ندرت، و هرگز تنظیم شده اند. 5لیکرت 

های مذهبی اسالم و با نگاهی اختصاصی بر  فرهنگ شیعه تهیه شده نامه با عنایت به آموزهاین پرسشپرسش نامه آموزه هاي شيعه: .3

. اولیای دین)ائمه اطهار( 3. رابطه انسان  و آخرت 2ش قرار می دهد: ا. رابطه انسان و خدا مولفه اساسی را مورد سنج 5است. این پرسش نامه 

 درصد فراوانی جنسيت مقطع 

 8/32 120 زن کارشناسی

 3/38 140 مرد

 کارشناسی

 ارشد

 1/13 48 زن

 3/12 45 مرد

 %8 3 زن دکتري

 7/2 10 مرد

 100 366  کل
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نفر از کارشناسان مباحث اسالم ارسال گردید. 15نامه برای  . روابط اجتماعی. به منظور بررسی اعتبار محتوا، این پرسش5. اخالق فردی 4

نفر از  100بود. به منظور بررسی پایایی نمونه ای متشکل از  80/0کارشناسان باالی  برای اکثر سواالت ضریب اعتبار با همگرایی از نظر

سوال پرسش نامه   37سوال که مشکالتی در پایایی ایجاد می کردند بقیه  3دانشجویان دانشگاه قم به این پرسش نامه پاسخ دادند. به جز 

 بود. %94ع دارای ضریب همسانی بسیار خوب سوالی در مجمو 37نگه داشته شدند. در نتیجه این پرسش نامه 

 

 هاي تحقيقیافته 
( ، )انحراف معیار نشانگر 3در ابتدا میانگین و انحراف معیار نمرات آموزه های شیعه به تفکیک برای دختران و پسران محاسبه شد، جدول )

ه ها حول میانگین بیشتر(. و بعد با استفاده از ضریب پراکندگی نمرات حول میانگین است؛ یعنی هر چه انحراف معیار بیشتر پراکندگی داد

همبستگی پیرسون رابطه بین آموزه های شیعه و ابعاد سبک های زندگی مورد بررسی قرار گرفت . دلیل استفاده از این روش آماری برای 

یژگی پراکندگی نرمال برخوردار هستند را قصد دارد تا رابطه بین دو متغیر پیوسته که هر دو از و نویسندهتحلیل این فرضیه این است که 

( نتیجه ضریب همبستگی پیرسون نشان داده شده است.  همانطور که در این جدول نشان داده شده است، آموزه 4بدست بیاورد. در جدول )

رابطه بین نمرات کل آموزه های شیعه با همه ابعاد سبک های زندگی به جز بعد فعالیت جسمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوریکه 

درصد از  18درصد معنی دار است. به عبارت دیگر در حدود  1است که در سطح  43/0های شیعه با نمره کل سبک های زندگی برابر با 

بعد مسوولیت تغیرات در نمرات سبک های زندگی را آموزه های شیعه تحت تاثیر قرار می دهند. بیشترین رابطه و یا تاثیر آموزه های شیعه بر 

درصد از تغیرات در نمرات مسوولیت پذیری  40است که نشانگر این است که  64/0پذیری زندگی بود که ضریب همبستگی این دو متغیر برابر 

ی تواند از تعالیم مذهبافراد مذهبی دارای مسوولیت پذیری باالیی هستند و علت آن میرا آموزه های شیعه تحت تاثیر قرار می دهد.چون  

یابد که همواره از کودکی به او احساس مسوولیت در مقابل رفتارهای اسالم و شیعه باشد چرا که فرد مذهبی در محیطی رشد و پرورش می

آموزد. در حقیقت تمام آموزه های اسالم و شیعه بر این امر استوار هستند که انسان در مقابل رفتارهای خود کامالً مسوول است و خود را می

بعد از این متغیر بیشترین رابطه آموزه های شیعه با   تواند مشکالت و قصورات خود را بر گردن کس دیگری وانهد.س در قیامت نمیهیچ ک

( و... بود. تنها متغیری که از آموزه های شیعه تاثیر معنی دار نگرفته بود بعد فعالیت جسمانی 49/0(؛ مدیریت استرس )55/0درک از زندگی )

. البته نتیجه این تحقیق نشان نداد که افراد غیر مذهبی از فعالیت جسمانی بیشتری برخوردارند. بلکه نتیجه این  دگی بود.سبک های زن

توان به این نتیجه پیدا تحقیق گویای این بود که بین این دو گروه تفاوت معنی داری در این بعد وجود ندارد. یکی از دالیلی که احتماالً می

 ه متأسفانه در جامعه فعلی ما امکان ورزش برای افراد کمتر وجود دارد. کرد این است ک

 
 (: ميانگين و انحراف معيار نمرات دختران و پسران در آموزه هاي شيعه3جدول )

 

 

 

 

 

 پيرسون به منظور بررسی رابطه بين آموزه هاي شيعه و ابعاد سبک هاي زندگی(: ضریب همبستگی 4جدول )

حمایت  متغير شماره

 اجتماعی

درک از 

 زندگی

مسووليت 

 پذیري

مدیریت 

 استرس

تغذیه 

 مناسب

فعاليت 

 جسمانی

سبک 

 زندگی

 **43/0 18/0 **26/0 **49/0 **64/0 **55/0 **47/0 آموزه های شیعه 1

. 
 کنیم. ی اصلی تحقیق سایر فرضیات را بررسی میبعد از بررسی فرضیه 

 

 

 

 

 

 انحراف معيار ميانگين جنسيت متغير

آموزه 

 هاي شيعه

 16.16 123.15 زن

 16.94 118.45 مرد
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 شود.هاي زندگی از شش عامل مکنون تشکيل میفرضيه فرعی اول: سبک

 
 (: ميانگين و انحراف معيار نمرات سبک زندگی به تفکيک مقطع تحصيلی و جنسيت2جدول)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی  سواالت مربوط به عوامل مکنون سبک زندگی بررسی شد. و نتایج حاکی از این است که، سواالت 

دارای مقادیر معقول و تایید کننده شباهت این نشانگرهای خوبی برای عامل خودشان هستند. از طرف دیگر همبستگی بین عوامل مکنون نیز 

عاملی سبک های زندگی مدل قابل قبولی برای بررسی سبک  6مقادیر با مقادیر بدست آمده در تحقیقات خارجی می باشد. بنابراین مدل 

 های زندگی می باشد. به عبارت دیگر روایی سازه این پرسش نامه مورد تایید قرار می گیرد.

 میانگین و انحراف معیار نمرات سبک زندگی دانشجویان در هر یک از ابعاد سبک زندگی به تفکیک جنسیت گزارش شده است.( 2در جدول )

 هاي زندگی تفاوت وجود داردفرضيه فرعی دوم: بين دختران و پسران در نمرات سبک

( نشان داده 5ل استفاده شد. همانطور که در جدول )برای بررسی تفاوت بین دختران و پسران در نمرات سبک های زندگی از آزمون تی مستق

شده است، بین دختران و پسران در ابعاد حمایت اجتماعی، درک از زندگی، و مدیریت استرس، و فعالیت های جسمانی تفاوت معنی داری 

ود و در ابعاد درک از زندگی، مدیریت وجود دارد. به عبارت دیگر در بعد حمایت اجتماعی نمرات زنان از نظر آماری بشتر از نمرات پسران ب

استرس و فعالیت های جسمانی نمرات پسران از نمرات دختران از نظر آماری باالتر بود. در دو بعد درک از مسوولیت پذیری و تغذیه مناسب 

 بین دختران و پسران از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت. 

 

 مقایسه اي بين نمرات دختران و پسران در ابعاد سبک هاي زندگی (: آزمون تی مستقل براي بررسی5جدول )

 t df p متغير

 05/0 363 2.36 حمایت اجتماعی

 05/0 363 -2.15 درک از زندگی

 غیر معنی دار 363 34/0 مسوولیت پذیری

 05/0 363 -2.17 مدیریت استرس

 غیر معنی دار 363 .17 تغذیه مناسب

 05/0 363 -2.34 فعالیت جسمانی

 

 انحراف معيار ميانگين جنسيت ابعاد

حمایت 

 اجتماعی

 4.18 22.37 زن

 3.83 21.12 مرد

درک از 

 زندگی

 4.95 33.11 زن

 5.11 35.98 مرد

مسئوليت 

 پذیري

 6.34 31.63 زن

 5.99 31.34 مرد

مدیریت 

 استرس

 4.02 23.16 زن

 4.65 25.19 مرد

تغذیه 

 مناسب

 4.33 21.23 زن

 4.12 20.09 مرد

فعاليت 

 جسمانی

 4.56 9.96 زن

 4.44 11.15 مرد

 17.33 132.16 زن نمره کل

 19.34 144.87 مرد
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 فرضيه فرعی سوم: بين دختران و پسران در نمره آموزه هاي شيعه تفاوت وجود دارد.

( نشان 6از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد. همانطور که در جدول ) برای بررسی تفاوت بین دختران و پسران در نمره آموزه های شیعه

 داده شده است .

 

 

 مقایسه اي دختران و پسران در آموزه هاي شيعه (: آزمون تی مستقل براي بررسی6جدول )

 سطح معنی داري درجه آزادي اندازه تی متغير

 غیر معنی دار 363 0.76 آموزه های شیعه

 

( مشخص است که اندازه آزمون تی مستقل برای مقایسه نمرات دختران و پسران در آموزه های شیعه معنی دار نیست. 6با توجه به جدول )

 دختران و پسران در آموزه های شیعه تفاوت معنی داری وجود ندارد.یعنی بین 

های زندگی و آموزه های شیعه تفاوت معنی داری فرضیه  فرعی چهارم: بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارشناسی در نمرات ابعاد سبک

 چهارم وجود دارد.

زه های شیعه به تفکیک مقطع تحصیلی نشان داده شده است و برای ( میانگین و انحراف نمرات کل سبک های زندگی و آمو7در جدول )

بررسی تفاوت معنی داری بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارشناسی در نمرات ابعاد سبک های زندگی و آموزه های شیعه نیز از آزمون 

 .( نشان داده شده است8ه در جدول)تی مستقل استفاده شد. همانطور ک

 

 

 

 ميانگين و انحراف معيار نمرات کل سبک هاي زندگی و آموزه هاي شيعه به تفکيک مقطع تحصيلی(: 7جدول )

 

 

 
 

 

 

 

 

 
(: آزمون تی مستقل براي بررسی مقایسه اي دانشجویان کارشناسی و تحصيالت تکميلی در ابعاد سبک هاي زندگی و آموزه هاي 8جدول )

 شيعه

 سطح معنی داري درجه آزادي اندازه تی متغير

 n.s 364 24/0 حمایت اجتماعی

 01/0 364 22/4 درک از زندگی

 01/0 364 65/3 مسووليت پذیري

 01/0 364 39/3 مدیریت استرس

 n.s 364 67/0 تغذیه مناسب

 n.s 364 -76/0 فعاليت جسمانی

نمره کل سبک هاي 

 زندگی

2.56 364 05/0 

 05/0 364 2.12 آموزه هاي شيعه

 

 درصد فراوانی متغير مقطع

 19.16 129.13 سبک های زندگی کارشناسی

 15.45 119.34 آموزه های شیعه

 کارشناسی

 ارشد

 18.46 132.34 سبک های زندگی

 16.34 121.54 آموزه های شیعه

 19.37 134.65 سبک های زندگی دکتري

 18.32 122.32 آموزه های شیعه
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بعد سبک زندگی و نمره کل سبک های  3دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در  اندازه آزمون تی مستقل نشانگر این است که بین

زندگی و آموزه های شیعه تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر نمرات دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این دو متغیر نسبت به 

 نمرات دانشجویان کارشناسی از نظر آماری بیشتر می باشند.

دیگر نمرات دانشجویان تحصیالت تکمیلی با دانشجویان کارشناسی در سه بعد سبک زندگی درک از زندگی، مسوولیت پذیری و به عبارت 

درصد معنی دار می باشد. در سه بعد دیگر سبک  1مدیریت استرس و نمره کل سبک های زندگی از نظر آماری بیشتر است که در سطح 

 اسب، حمایت اجتماعی( بین این دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت.های زندگی )فعالیت جسمانی، تغذیه من
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 گيري:نتيجه
های زندگی بود. در حقیقت نویسنده قصد داشت به بررسی تأثیر موضوع اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین آموزه های شیعه و سبک       

استفاده شد. بر اساس چهارچوب  پیر بوردیو ی مبتنی بر آرایبیین این رابطه از نظریهها و تعالیم شیعه بر سبک زندگی بپردازد. برای تآموزه

 نظریه تحقیق چهار  فرضیه  فرعی طراحی شد.

آموزه های شیعه با همه ابعاد سبک های زندگی به های زندگی بود.نتیایج پژوهش  نشانگر وجود ارتباط مثبت بین آموزه های شیعه و سبک

جز بعد فعالیت جسمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوریکه رابطه بین نمرات کل آموزه های شیعه با نمره کل سبک های زندگی در 

ا آموزه های شیعه تحت تاثیر قرار درصد از تغیرات در نمرات سبک های زندگی ر 18درصد معنی دار است. به عبارت دیگر در حدود  1سطح 

دار می دهند. بیشترین رابطه و یا تاثیر آموزه های شیعه بر بعد مسوولیت پذیری زندگی بود. تنها متغیری که از آموزه های شیعه تاثیر معنی 

-ات مذهبی و آموزه های اسالمینگرفته بود بعد فعالیت جسمانی سبک های زندگی بود. در کل می توان به این نتیجه رسید که داشتن اعتقاد

شیعه به دانشجویان کمک می کند که سبک های زندگی سالمی را انتخاب کنند. اعتقادات شیعه به افرادی که از این اعتقادات مستحکم 

م فرد از برخوردارند کمک می کند که از حمایت اجتماعی خوبی برخوردار باشند. همچنین داشتن اعتقادات شیعه موجب ارتقای درک و فه

م زندگی می شود. افراد مذهبی دارای مسوولیت پذیری باالیی هستند و علت آن می تواند از تعالیم مذهبی اسالم و شیعه باشد آموزه های اسال

ی در در مورد تغذیه با یافته های علمی در مورد رفتارهای سالم تغدیه همسو است. همچنین افراد مذهبی نسبت به آنهایی که نمرات پایینتر

 آموزه های شیعه داشتند از مدیریت استرس بهتری برخوردار بودند. 
نتایج نشان داد که این ساختار عاملی در بین های زندگی پرداخت. در فرضیه اول فرعی محقق به بررسی ساختار عاملی پرسش نامه سبک

جه دانشجویانی ایرانی برقرار است چرا که همه شاخصه های برازش مدل با داده ها از مقدار قابل قبولی برخوردار بود. بنابراین می توان نتی

دارند که عبارتند از: حمایت اجتماعی، مولفه اساسی برخور 6گرفت که در جامعه دانشجویان قمی نیز سبک های زندگی مربوط به سالمت از 

درک از زندگی، مسوولیت پذیری، مدیریت استرس، تغذیه مناسب، فعالیت جسمانی. نتیجه این پژوهش با تحقیق انجام شده توسط ایوبی و 

ای زندگی ( همسو است. در حقیقت نتیجه این تحقیق نشان می دهد که برای سنجش سبک ه2003(؛ چن و همکاران )1391همکاران )

اسالمی نشان دهنده اعتبار  -سالمت می تواند از این ابزار اندازه گیری استفاده کرد و نتیجه بدست آمده از این ابزار می تواند در جامعه ایران

 خوب و قابل قبول این پرسش نامه می باشد. 

زندگی مربوط به سالمت بود. در بعد حمایت اجتماعی ها  نشانگر وجود ارتباط مثبت بین آموزه های شیعه و سبک های نتایج سایر فرضیه

ت نمرات زنان از نظر آماری بشتر از نمرات پسران بود و در ابعاد درک از زندگی، مدیریت استرس و فعالیت های جسمانی نمرات پسران از نمرا

ختران و پسران از نظر آماری تفاوت معنی داری دختران از نظر آماری باالتر بود. در دو بعد درک از مسوولیت پذیری و تغذیه مناسب بین د

 وجود نداشت. نتیجه این پژوهش به واقع با ادبیات پژوهش انجام شده در دنیا همخوان است. 
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