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 مقدمه و بیان مسأله

كنند و تمايلی براي تغییر آن نشژان  بسیاري از افراد ب  يک سبک زندگی عادت می

سژالی باشژد. در واقژ ،    تواند سازنده يا تخريبژی، سژالی يژا نا   دهند. سبک زندگی مینمی

دهژد. در نتیجژ  بژا اصژالک سژبک      سبک زندگی سالمت افراد را تحت تژأثیر قژرار مژی   

توانژد منجژر بژ     توان سالمت افراد را تأمین كرد. اصالک سبک زندگی، مژی زندگی می

« سژبک زنژدگی  »(. مفهوم 19: 2979)اسینی،  بهبودي در بیماران جسمی و روانی شود

( و پیژژروان  محژژرک شژژد. آدلژژر  2313) 2از سژژوي آلفژژرد آدلژژر شناسژژی، ابتژژدا در روان

شناسان، عالوه بر نگاه توصیفی، نگاهی ارزشی و تجويزي هی  برخالر بسیاري از روان

 سژازمان  تعريژ   (. بژر اسژاس  01: 2936)كجبژار و همكژاران،    شناسی داشت ب  روان

 هژاي  ارزش از بازتژابی كامژ    با مردم زندگی روش ب  زندگی سبک جهانی، بهداشت

 الگوهژاي رفتژاري   از تركیبی چنین، هی دارد. اشاره ها فعالیت و برخورد طرز اجتماعی،

و ...(  دخانیات الك ، ب  اعتیاد تغذي ، بدنی، )فعالیت زندگی سراسر در فردي عادات و

: 2936)فارژ  و همكژاران،    است آمده وجود  ب  شدن یاجتماع فرايند پی در ك  است

242.) 

توایدي ك  خداوند را  ةپارچكی عبارت است از اعتقادات منسجی و ينگرش مذهب

ها، اخالقیات، آداب و رسوم و رفتارهاي انسان با يكديگر،  داند و ارزش امور می محور

(. اغلژب  01: 2973)ایدري رفعژت و  همكژاران،    كند طبیعت و با خويشتن را تنظیی می

سزايی در استحكام خانواده و  تأثیر ب  پووهشگران بر اين باورند ك  وجود عقايد مذهبی

دار و  شود نگرش فرد ب  ك  هستی هژدر  سبک زندگی دارد. ايمان ب  خدا موجب می

                                                           
1. Alfred Adler. 
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شود ك  فرد انسژجام و آرامژ  نداشژت      داراي معنی باشد. نبود ايمان ب  خدا موجب می

 ,Donahue) هژاي خژانوادگی اسژت    باشد و همین امر موجب رژع  و منشژأ اخژتالر   

1995: 72 .) 

هايی است كژ  از طريژآ آن   راه ةزندگی سالی عبارت از ارائسبک  ،عبارت ديگر  ب

: 2977آبژادي و  همكژاران،   )رامتبهتر نماينژد  و ترشان را سالیتوانند زندگیافراد می

هژاي  فعالیژت   ،متعژاد   مناسب و ةتغذي :الگوها عبارتند از . برخی از اين رفتارها و(190

كژژافی، داشژژتن روابژژا اجتمژژاعی  خژواب  وزش مژژنظی، اسژژتراات جسژمانی از قبیژژ  ور 

. مشژكالت زنژدگی   هاي مناسب جهت مقابلژ  بژا اسژترس و   استفاده از مهارت و مناسب

-دين مبین اسالم از زمان قب  از تشكی  نحف  تا آخژرين مرااژ  زنژدگی، دسژتورالعم     

م داراي سژبک  توان گفت ك  ديژن اسژال  هاي روشن و قاب  اجرايی دارد. از اين رو می

زندگی است. سبک زندگی اسالمی بر اسژاس هژدر اهژ  بیژت )ع( بايژد متناسژب بژا        

 ،واثقژی راد ) مقتضیات زمان تبیین شود و میزان اثربخشی آن بر سژالمت بررسژی گژردد   

2978 :12.) 

شژژک ارزش مورژژوع و اهمیژژت تژژأثیر نژژوع و روش زنژژدگی و صژژفات فضژژاي  بژژی

ع  و خحر از بین رفتن ايژن سژالمتی  و دور مانژدن    اخالقی در سالمت معنوي فرد و جام

 امژر مهژی  از سعادت و خوشبختی با وجود صفات رذاي  اخالقی، لزوم پرداختن ب  ايژن  

داده اسژت كژ  انسژان     نشژان تجرب  »سازد.  هاي زندگی انسان را نمايان می در هم  دوره

نیژاز از  درن، بژی ، اتژی در دور  مژدرن و پسژام   گژاه  چیهژ غیرمتدين  و خواهخواه متدين 

زندگی سالی و اخالق و تربیت اخالقی نبژوده و نیسژت. بنژابراين، نژوع سژبک زنژدگی       

نقشی بسیار مهی در سالمت روک انسان و سعادت و خوشبختی فژرد  و جامعژ  دارد و از   
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اي كژ   در   انژدازه  اين جهت نیازمند توج  بیشتراست. ب  ويوه براي ما مسلمانان، زيرا بژ   

اخالق و تربیت اخالقی توج  شده در اديژان و مكاتژب ديگژر چنژان تژوجهی      دين ما ب  

 (. 198: 2977 ،آبادي و همكاران)رامت «نشده است

هاي مهی كشور اسژت كژ  خژدمات عمژومی زيژادي را بژر       دانشگاه يكی از سازمان

هژاي  هاي محدودي بژ  بررسژی ارتبژاط مهلفژ     عهده دارد. از آنجا ك  تا ب  اا  پووه 

توانژد  مژی سبک زندگی و نگرش مذهبی هاي اند و نیز تأثیري ك  مهلف پرداخت مذكور 

تژر اهژدار و رفتژار فژردي و اجتمژاعی داشژت  باشژد، محقژآ         در پیشبرد و تحقژآ سژري   

پووه  اارر را بر آن داشت ك  ب  محالع  و بررسی بیشتر در اين باره بپردازد. اگر در 

هژاي سژبک زنژدگی بژر اسژاس      هژا، شژاخ   هاي آموزش و پرورش و دانشگاهسازمان

يابژد. همننژین   هاي مذهبی اژاكی باشژد، عملكژرد فژردي و سژازمانی رشژد مژی       آموزه

هژاي اساسژی جامعژ ، در    يكی از اركان عنوان ب ها سازمان آموزش و پرورش و دانشگاه

تر عم  خواهند كرد. كرده، توانمند و اثربخ  موفآآموختگانی تحصی پرورش دان 

  اگر سازمان با اتخاذ فناوري و اصو  بهینة اجرايی، زمینة تسهی  سبک زنژدگی  در واق

اسالمی را مهیا سازد، كاركنان سازمان  در انجام وظاي  خود انگیژز  بیشژتري خواهنژد    

بژا سژبک زنژدگی     دينژداري   داشت. بر اين اساس، تحقیآ اارر ب  بررسی ارتباط بژین 

 پردازد. یم كاركنان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 پیشینة نظری

 . سبک زندگی1

نیژز تژأثیر سژالمتی بژر      مناسژبی بژراي كژاه  اژواد  و     ةسبک زندگی سالی وسیل
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 :2007 ,) نیز بهبود كیفیت زندگی است كنار آمدن با مشكالت زندگی و سازگاري و

25-26 Koushan, Waghe).    از منسژجمی  الگژوي  زنژدگی  از منظژري ديگژر، سژبک 

 صژورت  بژ   زنژدگی  عرصژة  ( كژ  در 121: 2978)وبر،  است معیج و فردي رفتارهاي

 اخالقی، اصو  مصرر، ( و بر او  محورهاي16: 2988)گیدنز،  كندمی بروز نمادين

 و متنژوع  عناصژر  میژان  از انتخژاب  عنصژر  مسژتلزم  چرخژد و زيباشژناختی مژی   و ارزشی

بک زنژدگی  (. سژ 212: 2987،  )گیژدنز  است مدرنیت  و جديد دنیاي از گوناگون ناشی

 فرهنگی تحوالت اتی و تعامالت شیو  فراغت، اوقات مصرر، الگوهاي انواع بیانگر

 بژ   توج  مدرن، جامعة در زندگی سبک اهمیت ب  توج  با .است جامع  يک در پنهان

 از بسژیاري  بژا  و اسژت  مدرنیتژ   معژر   در كژ   -نیژز  ايرانژی  جامعژة  در مفهژوم  ايژن 

 اهمیت آراي ، پوش ، تجمالت، مصرر، جمل  از مدرن زندگی سبک هاي شاخص 

از اهمیت بسیاري برخوردار است)نصرتی  ژ است شده مواج  غیره و لذت تفريح، بدن،

هژاي سژبک   (. در ادامژ ، بژ  شژك  اجمژالی بژ  تعريژ  مهلفژ        261: 2932و همكاران، 

 پردازيی.زندگی می

ز يژک  رعايت بهداشژت فژردي، عبژارت از پیژروي افژراد جامعژ  ا       :بهداشت فردی

هژژاي هژژاي بهداشژژتی و دوري جسژژتن از رفتارهژژا و عژژادت سلسژژل  دسژژتورات و عژژادت

شود افراد جامعژ  در معژر  عوامژ  و شژرايا     غیربهداشتی است ك  مجموعاً باعث می

زا قرار نگرفت  و ب  بیماري ناشی از آنها دچار نشوند. استراات، نظافت، خواب، بیماري

استحكام از نكات مهی اصو  بهداشژت فژردي    رژيی غذايی مناسب، ورزش، پوشاك و

دلیژ  از داروهژا، شكسژتن مژواد     بژی   از رفتارهاي غیربهداشتی پرخوري، استفاد هستند.

 ,Barras &et al) توان نام بردسخت مث  گردو و پست  با دندان و كشیدن سیگار را می
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2001: 46.) 

-اي گفت  میسمانیهاي عادي جها يا مهارتورزش ب  فعالیت  ورزش در زندگی:

يک رشت  قوانین مورد توافآ همگژانی و بژا اهژدار تفريحژی، يژا بژراي        ةشود ك  بر پاي

اي از ايژن اهژدار   جويی يا آمیزهمسابق ، نشاط شخصی، دستیابی ب  ورزيدگی، مهارت

 (.91: 2971گشا، )مشك گیردانجام می

عبارت ديگر آننژ  فژرد    توان فعالیت تلقی كرد. ب رفتار را می های رفتاری:ویژگی

 از تمژام  هاي فردي افژراد  ويوگیو ، رفتار است. شخصیت دهد میو انجام  كندمیفكر 

-رفتار كوششی است براي رسیدن ب  هژدر . در واق ، شودالگوهاي رفتاري ااص  می

 رفتژار معمژوالً رسژیدن بژ        انگیژز .  گژردد ها مژی هايی ك  موجب از بین رفتن عل  تن 

 (. Hubbard & et al, 2001: 144است)هدر  يک

معنژاي طمأنینژ  و رااتژی فكژر در زنژدگی،       درآرامژ    :آرامش و معنا در زندگی

هژايی بژراي   و راه انژد  آن را سژتوده شناسژی  هژاي روان مكتژب اقیقت محلوبی است ك  

اند از: يژاد  عبارت انسان. برخی از عوام  رسیدن ب  آرام  اندرسیدن ب  آن تعیین كرده

اسژن ظژن، اعتمژاد بژ  نفژر، دوري از آرزوهژاي دور و دراز، ازدوا ، نظژی در         خدا،

، زندگی و كارها، استفاده از شب براي اسژتراات، اسژتفاده از غژذاهاي سژالی و طبیعژی     

د نژ وجژود دار  نیژز  در مقاب  عوام  متعژددي  . ...و  نظافت مانند شستن سر، شستن لباس 

-... . ب  عبارت دقیآ عالق  ب  دنیا، اسادت و ؛ مانندانسان هستندك  مان  تحقآ آرام  

در مقاب  آن تشژوي ، نگرانژی    ك  خاطرآرام  يعنی طمأنین ، تسكین و آسودگی تر، 

  (.Steger et al 661 :2008 ,) و ارحراب است
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ارتباطات در اصحالک، انتقا  و تباد  اطالعات، معانی و مفژاهیی   :ارتباط بین فردی

تژوان  مژی  (.248: 2908)الوانی،واسح  بژین افژراد را گوينژد   یب اي باواسح  يهاو ااساس

گفت: ارتباطات فراگردي است ك  طی آن افراد از طريآ انتقا  عاليی پیام، ب  ارسا  و 

ارتبژاط میژان فژردي، ارتبژاطی      (.498: 2983)ررژايیان،  كننددريافت معنی مبادرت می

فژرد بژودن   كنندگان بايژد منحصژر بژ    ( ارتباط برقرار2است ك  بر دو ركن استوار باشد: 

هژايی را طرااژی و ارسژا  كننژد كژ       ( پیژام 1 .خصوصیات رفتاري يكديگر را بپذيرنژد 

 (.217: 2970)اعرابی و همكاران،  نمايانگر پذيرش اين موروع باشد

 . دینداری2

بیان روش زندگی مردم و الگوهژاي فرهنگژی    عنوان ب امروزه مفهوم سبک زندگی 
شناسژی و علژوم   روان يژوه و بژ  د جامعژ  از مفژاهیی اساسژی علژوم انسژانی      و رفتاري آاژا 

هژا، عقايژد،   شژناخت  مجموعژ   عنژوان  ب ، دينداري در اين بینآيد. اجتماعی ب  شمار می
اخالقیات و ااكام دينی و تمايالت نسبتاً پايدار و مثبت نسبت بژ  ديژن بژا كاركردهژاي     

در تعیژین   و تژأثیر بسژیار  بخشژی  و انسجامبخشی، خوشبختی بخشی، انضباطایات عمده
)نیژازي و همكژاران،    نظژران قژرار گرفتژ  اسژت    نوع سبک زندگی، مورد توج  صااب

2931 :289.)  

 هژاي نشژان   و هاارزش ك  ايپديده يا فرد هر ب  ك  است عامی عنوان نیز دينداري

 از را افژراد  دينژداري  تژوان مژی  روش دو بژا  شژود. می اطالق باشد، متجلی آن دينی در

 پیامژد  ديگژري  دينژی فژرد و   التژزام  و پايبنژدي  طريژآ  از يكی: متمايز ساخت يكديگر

: 2971)شجاعی زند،  او اجتماعی و فردي عم  و جان و در فكر تدين آثار و دينداري

90 .) 
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دهد و اعتقادات و باورهاي سبک و شیوه زندگی ما را شك  می ،نگاه ما ب  زندگی

مقام معظژی رهبژري،    نق   اساسی در سبک زندگی دارد. مان شخصیتیپاية  عنوان ب ما 

رفتار اجتماعى و سبک زندگى، تاب  تفسیر ما از زندگى است؛ »فرمايند:  در اين باره می

هدر زندگى چیست؟ هر هدفى ك  ما براى زندگى معین كنیی، براى خودمژان ترسژیی   

 «شژود.  بژ  مژا پیشژنهاد مژی    طبیعى، متناسب بژا خژود، يژک سژبک زنژدگى       طور ب كنیی، 

 (. 32مهر  19در ديدار دانشجويان خراسان شمالی، رهبر  بیانات )

( اعتقژاد بژ    1( اعتقاد بژ  خژداي يگانژ     2بینی الهی نیز مبتنی بر س  اص  است:  جهان

( اعتقاد ب  بعثت پیژامبران  9معاد و زندگی ابدي براي هر فردي از انسان در عالی آخرت 

كما  نهايی و سعادت دنیا و آخژرت. ايژن اصژو      سوي ب ايت بشر توسا خدا براي هد

ترين سژهاالتی كژ  بژراي هژر انسژان آگژاهی        هايی است ب  اساسی گان  در واق  پاسخ س 

تژوان   شود اعی از: مبدأ هستی كیست؟ پايان زندگی چیست؟ از چ  راهی مژی  محرک می

 (96: 2988)مصباک يزدي،  بهترين برنامة زيستن را شناخت؟

هژاي متعژددي    هژا و سرفصژ    بینی از زندگی مبتنی بر سرشاخ  تفسیر اين نوع جهان 

است ك  عمد  آنها ب  شرک ذي  است:  زندگی دنیژوي، ابژزاري بژراي نیژ  بژ  زنژدگی       

اخروي؛ اضرت على )ع(: إنّما الدُّنیا دارُ مَجازٍ و اآلخِرهُ دارُ قَرارٍ، فَخُژذُوا مِژن مَمَژرّكُی    

انا دنیا سراى گذر است و آخژرت سژراى مانژدن؛ پژر، از گژذرگاه خژود       لِمَقَر ّكُی؛ هم

عامژ  خوشژی و   يژاد خژدا،   (. 169البالغژ ، خحبژة    تان توش  برگیريد )نه  براى اقامتگاه

وَ مَنْ أعْژرَ َ عَژنْ ذِكْژر ي فَژ نَّ لَژ ُ مَعِیشَژ         »سعادت زندگی، درقرآن كريی آمده است: 

و َكَذلِکَ نَجْز ي مَنْ أَسْرَرَ وَ لَیْ يُهْمِنْ ب آيَژاتِ رَب ّژ ِ    … ِ أعمىرَنْكا وَ نَحْشُرُهُ يَومَ القیامَ

وَ لَعَذَاب ُاالْخِرَهِ أَشَدُّ وَ أَبْقَى؛ هر كر ك  از ياد من د  بگرداند زندگى تنگژى خواهژد   
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و ايژن چنژین هژر كژ  را      …كنژیی  داشت و در روز رستاخیز ]نیز[ او را نابینا محشور مژی 

دهژیی، هرآينژ  عژذاب     ده و ب  آيات پروردگارش ايمان نیاورده، سزا مژى روى كرزياده

قرآن كژريی دربژاره    .(218تا  214)سور  ط ، آيات  «تر و پايدارتر است. آخرت سخت

وَ ما هذِهِ الْحَیاه ُالدُّنْیا إ الّ لَهْژو   »فرمايد:  ارزش بودن زندگی مادي دنیوي؛ می بازين  و بی

ارَ االْخِرَ َ لَه ی َالْحَیَوَانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ؛ ايژن زنژدگانى دنیژا چیژزى جژز      وَ لَعِب  وَ إ نَّ الدَّ

)سژور    «دانستند. سراى آخرت است، اگر مى ،سرگرمى و بازى نیست. زندگانى واقعى

از عوام  غیر مژادي؛ رسژو    « زندگی»( متأثر بودن خوشی و ناخوشی 04عنكبوت، آية 

اس  نِص ُ اإليمان  و الر ّفآُ ب ه ی نِص ُ العَی  ؛ مدارا كردن با مردم اكرم )ص(: مُداراهُ النّ

)الكژافی،   نص  ايمان است و نرمژى و مهربژانى كژردن بژا آنژان نصژ  زنژدگى اسژت        

پرهیژز از دلبسژتگی و توجژ  افراطژی بژ  زنژدگی       رسو  اكرم )ص( دربژاره  (. 1/228/1

نیا على نِیّژ ِ اآلخِژرهِ و أبژى أنْ يُعحژیَ اآلخژرهَ      إنَّ اللّ  َ تَعَالى يُعحی الدُّ می فرمايند؛ دنیوي

دهژد، امژا از دادن    على نِیّ ِ الدُّنیا؛ خداوند متعا  دنیا را بژا نیّژت آخژرت ]بژ  آدمژى[ مژى      

گیري بی  از اد كفژار،  (. بهره2/131/2328الصغیر،  آخرت با نیّت دنیا اِبا دارد)جام 

لِژدُنیاكَ كأنّژکَ تَعژی ُ أبژدا و اعمَژ ْ      عام  تباهی زندگی؛ رسژو  اكژرم )ص(: اعمَژ ْ    

اى و  آلخرتِکَ كأنّکَ تَموتُ غَدا؛ براى دنیاى خود چنان كار كن ك  گويى تا ابد زنده

(. 1/194الخژواطر،   )تنبیژ   براى آخرتت چنان كار كن ك  گويى همین فردا خواهى مُرد

قژرآن كژريی:   هژاي مژادي زنژدگی؛    ها و جاذبژ   مذمت دلبستگی و فريفت  شدن ب  زينت

 اَلْما ُ وَ الْبَنُونَ ز ينَ ُ الحَیاهِ الدُّنْیا و الْباقِیاتُ الصّالِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَب ّکَ ثَوابَژاً وَ خَیْژرٌ أَمَژالً؛   »

جژاى   دارايى و فرزندان زيورهاى زندگى دنیا هستند و كردارهاى نیک، ك  همواره بژر 

)سژور  كهژ ،    «آنهژا نیكژوتر اسژت.   ماند، نزد پروردگژارت بهتژر و امیژد بسژتن بژ        مى



 

 

 

 

56 49شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره اول، بهار  جامعه 

 

  .(40آية

( الگوي كن  ب  معناي عام است كژ  از آن بژراي بحژث سژبک     2316الگوي وبر )

خواست معین كند ك  نیروهاي مذهبی تا چ  اد ب  طور  شود. او می زندگی استفاده می

و بژ  طژور كلژی در گسژترش آن در جهژان سژهی       « روایژ  »گیژري ايژن    كیفی در شك 

اند. مُدلی كژ  وبژر    داري از آن ناشی شده و كدام وجوه مشخ  تمدن سرماي اند  داشت 

كنژد را   در محالعات خود در تبیین فرايند رابحة دين و سبک زندگی )كژن ( ارائژ  مژی   

توان چنین ترسیی كرد: بر اساس اين الگو تعام  مناب  با تمايالت انسان، انتخاب فرد  می

 گويیی.   از آن سبک زندگی می آورد ك  ب  الگوي ااص  را پديد می

گرايان  شده اسژت كژ     از اين الگو، تعبیرهاي متعددي ب  شك  فردگرايان  و ساخت

الگوهژاي متعژادلی نسژبت بژ  بقیژة تعژابیر هسژتند.         1و بورديژو  2آدلردر اين بین دو مُد  

ي هژا، تجربیژات و تمايزهژا    تواند ااوي آگاهی بعضی از اين تعبیرها عبارتند از: دين می

بینژی( باشژد كژ  فژرد را در شژناخت خژود و جهژان        میان امور قدسی و غیژر آن )جهژان  

پیرامون  كمک كند و در ترسیی طرای از آنها در ذهن و تعیژین آمژاري خژود يژاري     

انگیژزد )تژرس، ااتژرام، ايمنژی، ررژايت،       هژايی را در فژرد بژر مژی     رساند. دين ااساس

در ااساس كهتژري فژرد تژأثیر گژذارد، آن را      تواند ها می كاري و ...(. اين ااساس گناه

هژا و   اي از قواعژد و قژوانین، ارزش   تقويت يا تضعی  كند. دين معموالً داراي مجموع 

هنجارهاي رفتاري )ااكام و اخژالق(،  شژعائر و مراسژی اسژت و مژدعی اسژت بهتژرين        

گژذارد   ر میكند. دين بر خالقیت فرد تأثی الگوي زندگی را ب  افراد و جامع  پیشنهاد می

                                                           
1. Adler. 

2. Bourdieu. 
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سژازد. ديژن داراي نهادهژاي     ها، توانمنژد يژا نژاتوان مژی     و او را در مواجه  با محدوديت

گیري اجتماعی افراد و شژناخت آنژان    اجتماعی نسبتاً منسجی از پیروان است و در شك 

كند و عبژور از   ارائ  می گذارد. دين، شناختی تو در تو و عمیآ از جهان از محیا اثر می

 (. 11: 2977كند)كاويانی ارانی،  ش راه را بر ورود ب  مرالة بعدي هموار میا هر مرال 

 تجربیپیشینة 

( نشان دادند، دو متغیژر نگژرش مژذهبی و تعهژد     2931) خالقی دهنوري و  همكاران

توانند ب  شك  قاب  توجهی سبک زندگی با ورعیت زناشويی )طالق/ عدم  اخالقی می

اين اساس، افرادي ك  سحوک باالتري از نگرش مژذهبی و  بینی نمايند. بر  طالق( را پی 

 كنند.تعهد اخالقی دارند، میزان كمتري ب  طالق تماي  پیدا می

بین میزان دينژداري و هژر يژک از     ةرابح (2931) نیازي و كاركنان نصرآباديهاي يافت  

دهژد. در مجمژوع،   ابعاد سبک زندگی و نوع سبک زنژدگی پاسژخگويان را نشژان مژی    

میزان دينداري و نوع سبک زندگی افراد را مژورد تأيیژد   مستقیی  ةرابح ارائ  شده،اي  نت

 قرار داده است. 

بین نوع سبک زنژدگی   اوالً نیز نشان دادند ك  (2931) رامانی فیروزجاه و سهرابی

اي  بین نوع سبک زندگی و میزان دينداري رابح  ثانیاً و نوع دينداري رابح  وجود دارد.

هاي زندگی متفژاوت،   دهد ك  سبک می  تحقیآ نشاناين نیامد. نتاي  ااص  از   دست ب 

نیژز    (2931) كرمی قهژی و زادسژر   دستاورد ترينمهی .شودمیموجب تعدد رفتار دينی 

 گردد.می مربوط افراد زندگی سبک و دينداري میان ارتباط ب 

 میژزان  هرچژ   كژ   دهژد مژی  ( نشژان 2932) نصژرتی و ذوالفقژاري   تحقیژآ  هاييافت 
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 خواهد بود وبژالعكر،  ترمدرن زندگی، هايسبک باشد ب  همان اندازه دينداري پايین

 كمتر مدرنیت  خواهد بود. و سنتی زندگی، هايسبک باشند، ديندارتر افراد هرچ 

( نشان دادند بین سبک زندگی و باورهاي دينژی ارتبژاط   2977) تنهايی و  همكاران

( نیز در تحقیآ خود بژ  ايژن   2973) (. ررايی14: 2931قان ، فار  ) زيادي وجود دارد

محژور بژر تعهژد و صژمیمیت      نتیج  رسید ك  آموزش سژبک زنژدگی اسژالمی  خژانواده    

(. تحقیقژات ديگژري نیژز نشژان داده     42: 2973)پسنديده،  زوجین شهر اراك تأثیر دارد

؛ 2974هاديژانفر،  ) دهاي دينی با سالمت و بهزيستی افژراد ارتبژاط دارنژ   است ك  فعالیت

 (. 2971نیكوي و  همكاران، 

 رفتارهژاي  توصژی   براي افراد از بسیاري ك  داد نشان تحقیقی طیهمننین باكت 

 هژاي لژذت  از صحبت ك  هنگامی خصوصاً كنندمی استفادهی دين زبان از خود غذايی

 فژراط، ا وجژدان،  گنژاه،  :ماننژد  عبژاراتی ؛ اسژت  ناسژالی  چیزهژاي  در افراط و آلودگناه

 (. Backett, 1999: 35) محرومیت و خشنودي

( جهژژت مشژژاهد  چگژژونگی رابحژژة معنويژژت، مژژذهب و 1660) سژژاك و همكژژاران

باورهاي شخصی با مقولة متفاوتی از سبک زندگی پووهشی انجام دادند ك  نتژاي  ايژن   

هژاي كیفیژت زنژدگی     مقیاس ها و همة خرده پووه  بیانگر تناسب بسیار میان اين مهلف 

( نیژز نشژان داد افژرادي كژ  در سژحوک      1662) سولیوان (.Bowman, 2007: 516) بود

تژر، ثبژات    باالتري از مذهب قژرار دارنژد نسژبت بژ  افژراد داراي سژحوک مژذهبی پژايین        

 تر هستند. زناشويی بیشتري دارند و از ازدوا  خود راری

بینژی  پژی   هاي عمژومی دينژی را در مژردان،   ( فعالیت1660) مسلكو و كونرانسكی 



 

 

 

 

  55 ی ...اركنان دانشگاه علوم پزشككسبک زندگی  ری بادیندا بررسی ارتباط بین 

 

هاي عمومی دينژی  اند و در بین زنان نیز، ارتباط فعالیتكنند  سالمت و بهزيستی دانست 

انژژژد. مژژژک كژژژالر  و و تجژژژارب معنژژژوي را بژژژا سژژژالمت و بهزيسژژژتی نشژژژان داده 

( نیز ارتباط بین دينداري و سالمت روانژی و بهزيسژتی را بژا اسژتفاده از     1663ويلوگبی)

( در افژزاي  خژودكنترلی و خژودتنظیمی    2337) 2یررتئوري خژودتنظیمی كژارور و شژ   

 (.Hoover, 2004: 82) دانندناشی از مذهب می

( در يژژژک تحقیژژژآ طژژژولی نشژژژان داد كژژژ  ارزيژژژابی مژژژذهبی   1663) كرومژژژري

هژژاي  هژژاي مقابلژژة مژژذهبی، تغییراتژژی در برخژژی از مقیژژاس   كننژژدگان و روش شژژركت

كنژد.   بینژی مژی  دگان را پژی  كننژ شناختی، بین فژردي و روانژی شژركت   سازگاري روان

هاي مقابلة مثبژت و منفژی مژذهبی مشژاب       ها نشان داد ك  ب  ترتیب، شیوه همننین تحلی 

هاي مقابلة غیرمذهبی، منفعت و خحرات خاصی با سازگاري پژر از طژالق افژراد     شیوه

هاي مقابلة مذهبی مثبژت و   هاي واسح  نشان داد ك  شیوه دهد. در پايان، تحلی  نشان می

هژاي مژذهبی طژالق و سژازگاري پژر از طژالق اسژت.         منفی میانجی رابا بین ارزيابی

1بورن
 شژادكامی  بین ك  رسیدند اين نتیج  ب  خود پووه  در ( نیز1626) همكاران و 

 دارد. وجود قاب  توجهی مثبت رابحة زندگی بر اساس مهلفة شادكامی سبک و

هاي مختلفی انجژام گرفتژ    بحثاگرچ  دربار  دينداري و ابعاد آن و سبک زندگی 

است اما دربژار  رابحژة دينژداري و سژبک زنژدگی در تحقیقژات دانشژگاهی، پژووه          

چندانی در داخ  و خار  از كشور انجام نپذيرفت  است. در اين بین، اغلژب تحقیقژات،   

هر يک از متغیرها را ب  شك  مستق  بررسی كژرده و ارتبژاط بژین ايژن دو مهلفژ  را بژ        

                                                           
1. Carver and Scheier's Theory of Self-Regulation. 

2. Bourne. 
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ورد توج  قرار داده است. بنابراين انجام اين پووه  بسیار رروري ب  نظر شك  كلی م

 رسد. می

هاي پیشین نشان داده است ك  دينداري نق  اساسی در مسژیر زنژدگی   بررسی يافت 

افراد در ابعاد مختل  روانی، خانوادگی، اجتماعی وشخصیتی دارد. بژ  ايژن ترتیژب، بژا     

جوام  امروزي و لزوم شناخت عوام  مژرتبا بژا آن   توج  ب  اهمیت پديد  دينداري در 

رنگ شدن دين و مذهب و ب  دنبا  آن رعايت تعهدات اخالقژی و تغییژر   زمان كیو هی

ساختن رابحة دينداري  و   سبک زندگی مردم جوام  امروزي، پووه  اارر ب  روشن

 هاي زير محرک است: پردازد. در اين پووه  فرری  سبک زندگی می

د دينداري و سبک زندگی كاركنان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان بین ابعا .2

 ارتباط وجود دارد.

سبک زندگی كاركنان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ب  تفكیک سحح  .1

 تحصیالت متفاوت است.

 سؤاالت تحقیق

آيا بین ابعاد دينداري و سبک زندگی كاركنان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان  .2

 ارتباط وجود دارد؟

سبک زندگی و تحصیالت كاركنان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ن آيا بی .1

 ارتباط وجود دارد؟

هژاي  بر اين اساس، براي تصريح فرايند پووه  ب  تعري  عملیاتی و مفهومی مهلف 

   تحقیآ پرداخت  شده است.
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گونژ    ايژن  سازمان بهداشت جهانی سبک زندگی را :تعریف مفهومی سبک زندگی

اژواد    تكژالی  و  در برخورد بژا  خود معموالً در زندگی هاانانستعري  كرده است: 

دهنژد. مژثالً در   شان مین رفتارها را از خود اي از عادات وزندگی الگوهاي شناخت  شده

 هژاي جسژمانی و  فعالیت، اوقات فراغت، زندگی اجتماعی، انجژام فعالیژت   هنگام كار و

الزمژانی  صژااب ) زندگی آنها است سبک  دهند اين الگوها نشان و ... .فیزيكی، تغذي  

 (.40: 2973و همكاران، 

سژبک زنژدگی مشژتم  بژر ابعژاد؛ تعژاد  روانژی و         تعریف عملیاتی سبک زنددگی: 

جسمانی، اعتقادات محكی و درونژی، رفژاه اقتصژادي، ارتباطژات اجتمژاعی كژ  توسژا        

 ( سنجیده شده است. 2932) نامة سبک زندگی كالنتريپرس 

 انديشژمندان  ديژن،  براي شده ارائ  تعدد معانی اساس بر اری:تعریف مفهومی دیند

 را آن و نگريسژت   چندبعژدي  سژاختاري و  ايپديژده  عنژوان  بژ   دينداري ب  نیز مسلمان

 را او اسژت و  داده قرا تأثیر را تحت انسان زندگی تمامی آن ابعاد ك  انددانست  روشی

 سژازد مژی  رهنمژون اسژت،   خوشژبختی  و سژعادت  كژ   متعژالی  و كلژی  هژدر  يژک  بژ  

 (.1: 2971)خداياري فرد، 

بینی دينداري مشتم  براخالقیات، معنويت درونی، جهان تعریف عملیاتی دینداری:

سژن   نامة نگرشو كیفیت زندگی دينی، عبادت و رفتارهاي اجتماعی ك  توسا پرس 

( بررسژی و تبیژین شژده اسژت. در ايژن      RAS-R)دينداري( تجديژد نظژر شژد  )    مذهبی

آ، ارتباط بین دينداري و سبک زندگی و تحصیالت كاركنان  مورد سنج  قژرار  تحقی

 گرفت  است تا ارتباط بین دينداري و ابعاد آن با سبک زندگی بررسی شود.
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

 

 روش تحقیق

كاركنان از آنجا ك  هدر پووه  اارر بررسی ارتباط بین سبک زندگی و دينداري 

توصژیفی از نژوع پیمايشژی    روش است، روش پژووه   علوم پزشكی اصفهان   دانشگاه

اسژتفاده   پیمايشژی پووه  از نوع كاربردي بوده و براي اجژراي آن از روش  است. اين 

آمژاري   ةتحقیآ اارر از نوع همبستگی است و بژ  منظژور محاسژب   همننین شده است. 

 جامعة آمژاري در ايژن تحقیژآ   . شده استاستفاده  (23 ةنسخ)  SPSSافزارها از نرمداده

 اعی از زن و مرد هستند. تعداد نفژرات  كاركنان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان  تمام نیز

گیژري  . روش نمونژ  زن هسژتند نفژر   497و مژرد  نفژر    041ك  از اين تعداد  است 2279

 .اسژتفاده شژده اسژت   محژ  فعالیژت   آماري بر اسژاس   ةاي متناسب با جامعتصادفی طبق 

پژووه    ةعنوان نمون  بجدو  مورگان  نفر از كاركنان با استفاده از 139، تعداد درك 

نامژ  پاسژخ داده و بازگشژت    نفر بژ  پرسژ    213اند ك  از اين میان تنها گرديده انتخاب

سبک 

 زندگی
 دینداری

 اخالقیات و اعتقاد

عبادت و رفتارهاي 

اعیاجتم  

 معنويت درونی

جهان بینی و كیفیت 

 زندگی دينی
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 02نفژژر ) 87درصژژد( كارمنژژد زن و  93نفژژر ) 12انژژد. از نمونژژة انتخژژاب شژده  داده شژده 

  هستند. درصد( كارمند مرد

 آوری اطالعاتجمع ابزار

  نام  استفاده شده است.آوري اطالعات از پرس براي جم  اارردر پووه   

 نامة  محقآ ساخت  سبک زندگی.پرس  .2

 .2سن  مذهبی)دينداري( تجديد نظر شدهنامة نگرشپرس  .1

تنظیی يافت  است. نسژخ    زندگی سبک گیريارزيابی اندازه هدر با نام پرس  اين

( طراای شده و پووهشژگر تحقیژآ اارژر بژا توجژ  بژ        2932كالنتري)اولیة آن توسا 

نامة طراای شده و با اعما  تغییراتی در باب تناسب سهاالت با جامعة تحقیآ، ب  پرس 

توسژا   نامژ  پرسژ   محتژوايی  هژا پرداختژ  اسژت. روايژی    انجام پژووه  و تحلیژ  داده  

 دسژت  بژ   36/6 كرونبژا   شاخ  آلفژاي  از استفاده با آن درونی پايايی و متخصصان

 .آمد

نگرش مذهبی نیز توسژا سژ  نفژر از متخصصژان      سنج  نامةپرس اعتبار محتواي 

شناسی دانشگاه اصفهان مژورد تأيیژد قژرار گرفتژ  اسژت و دربژار        گروه مشاوره و روان

انژد كژ    ( در پووه  خود گژزارش داده 2978) نیز ابراهیمی و همكاران پووه  پايايی

و رريب  347/6براون  -، رريب اسپیرمن314/6رريب آلفاي نسخة تجديد نظر شده 

  ب  دست آمده است.  399/6 سازي گاتمندو نیم 

                                                           
1. Religious Attitude Scale.   



 

 

 

 

55 49شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره اول، بهار  جامعه 

 

 های پژوهشیافته

 توصیفی های داده. 1
 

 : فراوانی و درصد فراوانی نمونه برحسب جنسیت1جدول 

 جنر 

 مرد زن 

انیفراو  12 87 

 02 93 درصد فراوانی

 

سنج مذهبینامه نگرشهای  توصیفی پرسش : داده2جدول    

 اداكثر اداق  انحرار استاندارد میانگین متغیرها

بینی و كیفیت زندگیجهان  14 72/0  16 06 

61/0 12 اخالقیات و عقايد  8 90 

70/9 12 عبادات و رفتارهاي اجتماعی  0 18 

17/1 27 معنويت درونی  7 14 
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نامژة دينژداري در چهژار بعژد بژ  ايژن       میانگین نمرات شركت كننژدگان در پرسژ   

، اخالقیات و عقايد و عبادات و رفتارهژاي  14بینی و كیفیت زندگی ترتیب است: جهان

هاي  ب  دست آمده نیز بژ  ترتیژب    . انحرار معیار داده27و معنويت درونی  12اجتماعی

هژاي  بژ     است. همننین انحژرار معیژار داده   17/1و 70/9، 61/0، 72/0ابعاد ذكر شده 

اسژت. جژدو  مربوطژ      17/1و 70/9، 61/0، 72/0دست آمده ب  ترتیب ابعاد ذكر شده 

بینژی و كیفیژت زنژدگی بیشژترين میژانگین و بعژد معنويژت        دهد ك  بعد جهژان نشان می

 درونی كمترين میانگین را دارد.

نامه سبک زندگیرکت کنندگان در پرسشهای توصیفی نمرات ش : داده3جدول   

 انحرار استاندارد میانگین متغیرها

92/9 9 آرام  و معنا درزندگی  

فرديروابا بین  89/2  81/2  

78/1 ورزش در زندگی  28/9  

76/1 بهداشت فردي  76/1  

هاي رفتاريويوگی  76/1  26/1  

 

نامژة  وط بژ  پرسژ   میانگین افراد شركت كننده در پووه  در هر يک از ابعاد مربژ 

يعنی عام  آرامژ  و معنژا درزنژدگی، روابژا بژین فژردي، ورزش در        -سبک زندگی

 76/1، 78/1، 89/2، 9عبارت است از:  -هاي رفتاريزندگی، بهداشت فردي و ويوگی
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دهد ك  آرام   معنا در زندگی بیشترين میانگین و روابا ( نشان می9. جدو  ) 76/1و

 را دارد. بین فردي كمترين میانگین

 استنباطییافته های . 2

بین دينداري و سبک زندگی كاركنان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان   فرضیة اول:

 ارتباط وجود دارد.

 : آزمون بین متغیرهای دینداری و سبک زندگی 4جدول 

 سحح معنا داري رريب همبستگی متغیر

 128/6 68/6 بینی وكیفیت زندگی دينیجهان

 622/6 114/6* يداخالقیات و عقا

 84/6 694/6 عبادات و رفتارهاي اجتماعی

 091/6 -643/6 معنويت درونی

 421/6 688/6 دينداري

 61/6معناداري در سحح  *

سژبک زنژدگی   دهژد، تناسژب میژان     ( نشژان مژی  4) شژماره  هاي  جدو  چنانن  يافت 

ی ب  ترتیژب  با چهار خرده مقیاس نگرش مذهبكاركنان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان  

كژژ  ايژژن تناسژژبات تنهژژا در ارتبژژاط   -643/6و  694/6، 114/6، 68/6عبژژارت اسژژت از: 
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معنژادار  سبک زندگی كاركنان دانشژگاه علژوم پزشژكی اصژفهان      اخالقیات و عقايد با 

(.   < 61/6Pكنژد ) ( و در روابژا ديگژر معنژاي خاصژی را دنبژا  نمژی      >61/6Pاسژت ) 

سژبک زنژدگی كاركنژان    سژب معنويژت درونژی و    همننین تمامی تناسژبات بژ  جژز تنا   

مثبت است ك  البت  اين ارتباط هی معنادار نیسژت. نتژاي     دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 هاي  زير ارائ  شده است.  هاي  استنباطی اين فرری  در جدو  يافت 

 فرضپیش

 خطاها بودن نرمال الف. بررسی

ايژن   شژود،  بايژد آزمژوده   كژ   یهژاي فژر  پی  از يكی رگرسیون از استفاده هنگام

نتژاي  نشژان داده    باشژند.  صژفر  میژانگین  بژا  نرما  توزي  داراي ك  خحاها است محلب 

 میژانگین  چراكژ   هسژتند،  نرمژا   توزيژ   مد  رگرسژیونی داراي  براي ك  خحاها است 

 و يژک  بژ   نزديژک  نیژز  معیار انحرار و بوده صفر ب  نزديک و بسیار كوچک عددي

 است. 301/6برابر

 اسمیرنوف -کلموگروف بودن نرمال ب. آزمون

 متغیرهژا  از يک سژري  براي رگرسیون آزمون ب  كارگیري هايشرطپی  جمل  از

 از آنها بودن نرما  آزمون براي باشند. نرما  توزي  داراي خحا هايجمل  است ك  آن

بژراي مژد     k-sشژود. مقژدار آزمژون    مژی  اسژتفاده  اسژمیرنور  -آزمژون كلمژوگرور  

% 1بوده است. از آنجژا كژ  مقژدار ايژن آمارهژا بژی  از        171/6یونی تحقیآ برابر رگرس

هاي رگرسژیونی   توان از مد دارد و می نرما  توزي  خحا هايجمل  متغیر است بنابراين

 استفاده كرد.
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سبک زندگی كاركنان دانشگاه علوم پزشكی ارتباط بین تحصیالت و  :فرضیه دوم

 وجود دارد.

ج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحصیالت و سبک زندگی : نتای5جدول   

 تعداد سحح معناداري رريب همبستگی متغیرها

 991 621/6 29/6 تحصیالت با سبک زندگی

سژبک زنژدگی   ( نتاي  رريب تناسژب پیرسژون بژین تحصژیالت و     1جدو  شماره )

در سژحح    29/6سژب  دهد. میزان تنارا نشان میكاركنان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 

شود ك   (. با توج  ب  موارد مذكور، اين فرری  تأيید می=P 621/6معنادار است ) 61/6

بژ  تفكیژک سژحح تحصژیالت      سبک زندگی كاركنان دانشگاه علوم پزشكی اصژفهان  

شژود كژ    هژاي تعقیبژی ايژن گونژ  اسژتنباط مژی      در واق  از نتاي  آزمژون  متفاوت است.

تحصژژیالت بژژاالتري برخوردارنژژد، ازسژژبک زنژژدگی بهتژژري  كاركنژژانی كژژ  از سژژواد و

 مند هستند. بهره

: خالصه مدل رگرسیون رابطه دینداری و سبک زندگی 6جدول   

 میزان معناداري R Fتغییرات  R R2 متغیرها گام

 621/6 174/0 609/6 601/6 116/6 اخالقیات و عقايد 2 
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 سبک زندگی : تحلیل رگرسیون گام به گام دینداری 7جدول 

 میزان معناداري T بتا متغیر گام

 621/6 101/1 116/6 اخالقیات و عقايد 1 

دهد ك  از بین چهار بعد دينداري تنهژا اخالقیژات    ( نشان می8نتاي  جدو  شماره ) 

كنژد.  رژريب   از تغییرات متغیژر وابسژت  را تبیژین مژی     60/6و عقايد وارد معادل  شده و 

دهژد اخالقیژات و عقايژد     است ك  نشژان مژی   11/6بین برابر با رگرسیون اين متغیر پی 

بژا توجژ  بژ  مثبژت بژودن       را تبیژین كنژد.  سژبک زنژدگی   درصد واريانر  11تواند   می

تژوان گفژت كژ  هرچژ  اخالقیژات و عقايژد كاركنژان         ( می=11/6ßرريب رگرسیون )

 يابد. تقويت شود، سبک زندگی آنها  نیز بهبود می

دهدكژ   ( نشان مژی  :111/90Fو  62/6تحلی  واريانر رگرسیون ) نتاي  گام سوم: 

بینی آرام  و معنژادر زنژدگی   از بین همة ابعاد دينداري اداق  يک مورد قادر ب  پی 

است. در بررسی ررايب گزارش شده مشخ  است كژ  اخالقیژات و عقايژد قژادر بژ       

دهژد كژ  از میژان    می بینی معنادار آرام  و معنا در زندگی است. بخ  دوم نشانپی 

بینژی معنژادار بژراي    )اخالقیات و عقايد( تنها يک مورد قادر ب  پی  تمام ابعاد دينداري

(.  در نتاي  مربژوط بژ   ورزش در زنژدگی     :314/93Fو  62/6) روابا بین فردي است

( نشان داد كژ  يكژی از ابعژاد     :30/7Fو 62/6) نیز تحلی  واريانر رگرسیون انجام شده

بینی میزان ورزش در زندگی است. در نتاي  مربوط بژ   بهداشژت   ي قادر ب  پی ديندار

( نشژان داد كژ     :30/3F و 62/6) در زندگی  نیز تحلی  واريانر رگرسیون انجام شژده 

بینی میزان بهداشت در زنژدگی  )اخالقیات و عقايد(  قادر ب  پی  يكی از ابعاد دينداري
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هاي رفتاري تحلی  واريانر رگرسیون انجژام  يوگیاست. همننین در نتاي  مربوط ب  و

)اخالقیات و عقايد(  قادر  ( نشان داد ك  يكی از ابعاد دينداري :70/13Fو  62/6) شده

 هاي رفتاري است.بینی ويوگیب  پی 

توان ب  صورت مقدماتی عنوان كرد ك  ابعاد سبک زندگی تحت تژأثیر  در واق  می

تأثیر بژ  ايژن مفهژوم اسژت كژ  سژبک زنژدگی معیارهژاي         گیرند. اين دينداري قرار می

مختل  معحور ب  دينداري را در نظژام شژناختی فژرد فراخژوان كژرده و سژپر از ايژن        

كنژد و بژ  دنبژا  آن بعژدهاي سژبک      معیارها در ارزيابی موقعیت و شرايا اسژتفاده مژی  

 گیرد.زندگی در افراد ب  شك  مثبت و سازنده شك  می

 نتیجه

پرداختژ   سبک زندگی كاركنژان  رر ب  ارتباط بین میزان دينداري با در پووه  اا

شده است. بر اساس نتاي  ب  دست آمده تنها بُعد عقايد و اخالقیات دينداري بژا سژبک   

(، 2932هژاي نصژرتی و ذوالفقژاري )    زندگی كاركنان رابح  دارد. ايژن فررژی  بژا يافتژ     

(، نیژژازي، كاركنژژان  2931بی)، ، سژژهرارامژژانی فیروزجژژاه  (،2971)خژژداياري فژژرد،  

Barringer (2389 ،)Brown (2380 ،)Marroni (2388 ،)(، 2931) آبادينصژژژژژژژژژژر

Ashenherst (2376 ،)Nathanson (2331 و )Krumrei (1663 .متناسب است ) 

هاي مذكور بیانگر آن هستند ك  مذهب، معنويت و وابسژتگی   تقريباً تمامی پووه 

هژاي  بژین نگژرش   افراد نق  مهمی دارد.همننژین مذهبی در ورعیت و سبک زندگی  

سژبک  (. بین تحصیالت >61/6P) مذهبی و سبک زندگی كاركنان  ارتباط وجود دارد

Barringer (2389 ،)Brown (2380 )(. >61/6P)زندگی كاركنان ارتباط وجژود دارد  
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 ( دريافتند ك  وابستگی مذهبی و تعصب دينی زياد با افزاي  رشژد 2388) Marroni و 

فردي و سازگاري بهتر مرتبا است. دين و معنويت چهر  جهان را در نظر فژرد دينژدار   

سژازد و طژرز تلقژژی او را از خژود، خلقژت و رويژدادهاي پیرامژون تغییژژر        دگرگژون مژی  

دهد. افراد ديندار ب  مشكالت و مصائب با نگژاه آزمژاي  شژدن از جانژب خداونژد       می

ر قالب دعا و توكژ  و نژذر و نیژاز از خداونژد     نگرند و هنگام گرفتاري از خداوند د می

رسد دلی  ارتباط اخالقیات و عقايد دينی بژا سژبک    خواهند. بنابراين ب  نظر می ياري می

 زندگی در مواردي اين چنین نهفت  باشد. 

ارتبژاط  سبک زندگی كاركنژان  از سوي ديگر، نتاي  نشان داد ك  بین تحصیالت و 

 Goode  (2310 ،)Barringer (2389 ،)Raschke ه وجژود دارد. ايژن يافتژ  بژا پژوو     

(2384 ،)Marroni (2388،)Cherlin  (2331 .متناسژژب اسژژت )  آنهژژا نشژژان دادنژژد كژژ

هژاي   ارتباطی بین تحصیالت و سبک زندگی وجود دارد. همننین اين يافت  با پژووه  

Chiriboga., et al (2387 ،)Everly (2378 ،)Spanier, Thompson (2374 ،)

Ambert (2373،) Baum (1668 :90)و Vandais (1661   يكسان است. اضژور فژرد )

هژاي مختلژ  فژردي و اجتمژاعی باعژث      هاي آموزشی و يژادگیري در زمینژ   در مهسس 

شود ك  فرد اعتماد ب  نفر باالتري كسب نموده و با انگیز  بیشتري ب  زندگی ادامژ    می

و مشژكالت رژمنی آن آشژنايی    كژرده بژا مسژائ  زنژدگی     دهد. همننین فژرد تحصژی   

گژردد كژ   فژرد آمژادگی و قژدرت      كند و همة ايژن عوامژ  سژبب مژی    بیشتري پیدا می

 ها و فشارهاي زندگی داشت  باشد. سازگاري بیشتري در مواج  با بحران

سژاز اثبژات نقژ  ديژن در     تبیین ارتباط بین سبک زنژدگی و نگژرش مژذهبی زمینژ     

و  پوشیدن هژر چیژزي   و  اجازه خوردن  فرد ب   زندگی دينی سبکزندگی شده  است. 
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، هر سخنی را بر زبان نیژاورده خواهد تا . از فرد میدهدقدم گذاشتن ب  هر جايی را نمی

 .كنژد توجژ    بزرگژان   سژیر و بژ  سژخنان   آسژمانی و  ب  فرامین كتاب  باشد وطالب اآ 

 ارتباطژات  ايژن  مژا ا گژردد. می مرتف  اجتماعی روابا طريآ از انسان نیازهاي از بسیاري

 بژ   نیژاز  كند طراای را دينداران زندگی در مدون سبكی بتواند اين ك  براي اجتماعی

 اجتمژاعی  زنژدگی  كتژب دينژی بژراي    سژبكی كژ    ديگژر  طرفی از دارد. روشن روشی

 ...و  سژواد  سژحح  جژنر،  مكان، زمان، مخت  است نموده طراای بشريت و دينداران

 انسژان را  جسژمانی  نیژاز  تنهژا  نژ   و است تاريخ طو  يبرا عیار تمام الگوي بلك  نیست

 توجژ   نیژز  افژراد  عژاطفی  رواژی،  بهداشژت  و روانی سالمت ب  بلك  سازدمی برآورده

 الهی دستورات اين ب  عملكرد ساية در نیز هاانسان اخروي سعادت است. نموده فراوان

 بژ   اعتمژاد  اي افژز  خودسژازي،  خودباوري، مانند عواملی ب  وج ت .بود خواهد ممكن

 بژراي  مسژتحكی  و قژوي  عناصژري  توانژد می  ...و گرايیعلی جامع ، افراد بین در نفر

 باشد.  دينی سبكی با زندگی يک ريزي پی

 سرماي ، يک مانند دين است، دينی ايجامع  نیز ايران ك  جا آن ازب  شك  كلی،  

 هنگژی و اجتمژاعی  و تعژامالت فر  زندگی سبک انتخاب و هاكن  بر تأثیرگذار نقشی

هژا و  جهانی شژدن،  فرصژت   معر  در گرفتن قرار ك  داشت توج  بايد اما .دارد افراد

هاي مذهبی نیز بژ  عنژوان  مبنژاي يژک     تهديدهايی را براي جامعة دينی دارد ك  نگرش

هاي آموزشژی و  ها مصون نخواهد بود. بر اين اساس، مهسس جامعة دينی از اين  آسیب

هژاي  سژازي و تقويژت مثبژت نگژرش    بايست با فرهنگو فرهنگی می نهادهاي اجتماعی

هاي مناسب و سازنده كیفیت و جهت تژأثیر نگژرش مژذهبی بژر     مذهبی در قالب  سبک

فرهنگژی،   تحژوالت  جهژت  الزم هژاي و زمین  سبک زندگی  را مديريت كنند و بسترها
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آمژادگى   انسژان  ب  هاي فرهنگی و اجتماعی  نیز بايدمهسس  گردد. اجتماعی نیز تقويت

 خود درآورد. سلحة تحت را آن هی و كند درك را بهتر آينده هی تا دهند

 پیشنهادات

 شژژك مژژا بخشژژی از فرهنژژگ جامعژژ  را  ةاز آنجژژا كژژ  باورهژژاي دينژژی در جامعژژ. 2

بژژ  شژژك  مقژژاالت و   قشژژر دانشژژگاهیآن در میژژان  ةدهنژژد، لژژزوم اهمیژژت محالعژژ   مژژی

  نمايد.هاي علمی رروري می پووه 

زندگی افراد نیز بخ  مهی ديگري از فرهنگ جوام  را در دنیژاي    سبک و شیو. 1

برخژوردار اسژت، لژذا اسژاتید      بسیاريامروزي ب  خود اختصاص داده است و از اهمیت 

جلژب  ايژن بخژ  از فرهنژگ     ةرا ب  سمت محالع قشر دانشگاهیتوانند توج  گرامی می

 . نمايند

اي سنتی است و آداب و رسوم و تا اد زيژادي  جامع  ما، ةبا توج  ب  اينك  جامع. 9

عقايد دينی و سنتی بر آن ااكی است، بررسی رابح  و تأثیر میان اين باورها و عقايد يژا  

  خواهد بود.شناختی شیو  زندگی جوام  موروعی تازه در محالعات جامع 

ماينژد تژا   هژا و نهادهژاي دينژی و فرهنگژی تمهیژدات و امكانژاتی فژراهی ن       سازمان. 4

كژ  در ارتبژاط بژا باورهژاي     را هژايی  پووهشگران اجتماعی هر چ  بیشتر بتوانند پووه 

 يژن   ا، انجژام دهنژد تژا بژ    استدينی، دينداري، سبک زندگی و موروعاتی از اين قبی  

وسیل  نیازهاي اساسی، ابعاد پنهان فرهنگی و رروريات جامع  آشكار و مورد شناسايی 

هژاي اساسژی بژراي مشژكالت فرهنگژی      ا از اين طريآ راه .یرندو بررسی بیشتر قرار گ

تژر كژردن مژذهب،     نتاي  ايژن پژووه  بژر رژرورت پررنژگ     . خواهد شدجامع  اتخاذ 
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ها خصوصاً در رابح  با بنیاد خژانواده كژ  در زنژدگی     مسائ  اخالقی و پايبندي ب  ارزش

 مردم جوام  امروزي ب  ااشی  رانده شده است، تأكید دارد.
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 منابع

 .قرآن کریم -

 .نهج البالغه -

 .32مهر  19بیانات در ديدار دانشجويان خراسان شمالی، (، 2932مقام معظی رهبري ) -

تهژران:  ، کانون مهرورزی، عوامدل پایددار خدانواده در اسدالم    (، 2973پسنديده، عباس ) -

 مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري.

بررسی رابح  باورهاي دينی و سبک » (،2973تنهايی، ابواالحسن؛ خرمی، شمسی ) -

پژوهش اجتماعی دانشگاه علمی پووهشی  ةنامفص  «.زندگی بر اساس نظري  گافمن

 .96-19: ص  0، شماره 9، سا   آزاداسالمی رودهن

رابح  بین نگرش دينی و شادكامی »(، 2973فر، علی ) نوين ایدري رفعت، ابوذر؛ عنايتی  -

:  4، شماره 9سا    ،شناسی و دین روان «.مدرس در بین دانشجويان دانشگاه تربیت

 . 81- 02ص  

 اخالقی تعهد مذهبی، نگرش رابحة»(، 2931دهنوي، فرزان ؛ يزدخواستی، فريبا )  خالقی -

شهر مردان  و زنان در( طالق عدم/ طالق) ورعیت زناشويی با زندگی سبک و

 .268-291: ص  22شماره ، 9سا    ،اخالق ةنامفص  «.اصفهان

 در دیندداری  سدنجش  مقیاس هنجاریابی و آماده سازی (،2971) محمد داياري فرد،خ -

 .16/7/73تهران،  دانشگاه الكترونیكی ، انتشاراتکشور دانشجویی جامعة

رابحژة نگژرش   »(، 2970زردخانژ ، سژعید )   اهلل؛ اكبري  فرد، محمد؛ شهابی، روک خداياري -

، 9، سژا    پژوهدی  خدانواده نامة فص ، «مذهبی با ررايت زناشويی در دانشجويان متأه 
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 .016ژ 022: ص  26شماره

شژناختی رابحژة بژین     بررسژی جامعژ   » (،2931، سژعدي  ) سهرابی ، علی؛رامانی فیروزجاه -

 .06-96: ص  8، شماره 4دور   ،های علم و دینپژوهش«. سبک زندگی و دينداري

اختی رابحژة بژین   شژن  بررسژی جامعژ   »(،2931؛ علی؛ سژهرابی، سژعدي  )  رامانی فیروزجاه -

. دوره های علم و دیدن پژوهش«. سبک زندگی و دينداري )محالعة موردي شهر ساري(

 .06-93: ص  8، شماره 4

سژبک زنژدگی  و هويژت اجتمژاعی     »(، 2977رامت آبژادي الهژام؛ آقابخشژی ابیژب )     -

 .119-191: ص  16، شماره1، سا   رفاه اجتماعینام  فص  «.جوانان

 دوم ، چژا  طالق، پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامدل آن (،  2980ساروخانی، باقر ) -

 ،  تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1161 شمار  تجديدنظر(، )با

جامعده  مجلژ   «. مژد  بژراي سژنج  دينژداري در ايژران     »(، 2971شجاعی زند، علیررا ) -

 .2، شماره 0، دوره شناسی ایران

بررسی رابح  »(، 2973مفرد، زهره ) الزمانی، محمد؛ فشاركی، محمد؛ عبداللهیصااب -

علوم پزشکی  مجل «. بین سبک زندگی با عزت نفر دختران نوجوان شهر تهران

 .12-41: ص  2، شماره 16د  ،دانشگاه آزاد اسالمی

قژی: مركژز   ، سبک زندگی بدر اسداس آمدوزه هدای اسدالمی      ،(2931فار  قان ، امید ) -

 هاي اسالمی صدا و سیما.پووه 

 بینژژی پژژی  قژژدرت»(، 2936شژژناس، اسژژن ؛ كشژژاورز، زهژژرا ) هلل؛ اژژآا فارژژ ، امژژین -

«. شیراز شهر پرستار زنان ررايتمندي زوجی بر زندگی سبک و شخصیتی هاي ويوگی
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 .209ژ 293: ص  9شماره  ،1سا    ،زنان شناسی جامعه پووهشی علمی نامةفص 

گاه و سداخت  طرح نظریة سبک زندگی بدر اسداس دیدد   (، 2977ارانی، محمد ) كاويانی  -

نامژة دكتژراي    ، پايژان سنجی آن های روان آزمون سبک زندگی اسالمی و بررسی ویژگی

 شناسی، دانشگاه اصفهان. رشتة روان

 رابحژة »(، 2936كجبار، محمدباقر؛ سجاديان، پريناز؛كاويانی، محمد؛ انژوري، اسژن )   -

«. ناصژفها  شژهر  دانشژجويان  زنژدگی  از ررايت در شادكامی اسالمی با زندگی سبک

 .84ژ  02: ص  4، شماره 4، سا   شناسی و دین روان

 و دينژداري  رابحژ   بررسژی  سژنج  » (،2931كرمی قهی، محمدتقی؛ زادسژر، زينژب )   -

 در زن «.تهژران  شژهر  سژاكن  بیشژتر  و سژال   16 زنژان  مژوردي  محالعژ  ؛ زنژدگی  سبک

 .262-71: ص  2 شماره ،1 دور  ،هنر و فرهنگ

-. تهران: كتاب1،ترجم  مصحفوي جلد صول الکافیا(، 2903كلینی محمد بن يعقوب ) -

 فروشی علمی  اسالمی .

 .مركز نشر تهران: ثالثی، محسن ترجمة ،مدرنیت پیامدهای(، 2988) آنتونی گیدنز، -

 ،جدیدد  عصدر  در شصصدی  هویدت  و تشدص  جامعده   و تجدد (،2987آنتونی ) گیدنز، -

 .موفقیان، تهران: نی ناصر ترجمة

نامژ   ، پايژان موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آن با انگیزه، (2971گشا، الهژام ) مشك  -

 .بدنیارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، دانشكده تربیت

 ، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی.آموزش عقاید(، 2988مصباک يزدي، محمدتقی) -

 زنژدگی  سژبک  بر يديندار میزان تأثیر»(، 2932نصرتی، شیما؛ ذوالفقاري، ابوالفض  ) -
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 .228-262: ص  24شماره  ،4سا    ،اجتماعی پژوهش نام فص «. تهرانی جوانان

بررسی رابح  بین میزان دينداري و » (،2931نیازي، محسن؛ كاركنان نصرآبادي، محمد ) -

 «.2936سبک زندگی شهروندان محالع  مژوردي شژهروندان شهرسژتان كاشژان در سژا       

 .129-289: ص  20، شماره 20، دوره اجتماعیریزی رفاه و توسعه برنامه

«. بررسی رابح  دينداري با ررايتمندي زناشژويی »(، 2971نیكوي، مريی؛ سی ، سوسن ) -

 .83-02: ص  29، شماره 4دوره  ،هاي مشاوره(ها و پووه )تازه های مشاورهپژوهش

گروهژی   ااساس ذهنی بهزيستی و فعالیت هاي مژذهبی در »(، 2974فرد، اسین )هاديان -

 .114-191: ص  1شماره  22، سا   اندیشه و رفتار «.از مسلمانان

 .معاونت امور رواانیون: تهران ،(سیره معصومین)ع(، 2978) محمداسین ،راد واثقی -

 .تهران: هرمر تدين، اامد ترجمة ،جامعه و قدرت دین، (،2978ماكر ) وبر، -

تنبیه الصدواطر و نزهده الندوادر     ،(2987فارس، ابوالحسین مسعود بن عیسی )ورام بن ابی -

 تهران: رايح .، ()مجموعه ورام
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