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  و سنجش سبک زندگی اسالمی سازي کمی
 *اویانیکمحمد 

  يدهكچ
زندگی اسالمی  کو سنجش سب سازي کمیاي براي  هدف این پژوهش فراهم ساختن زمینه

الی تهیه شـد.  ؤس 135اي  نامه پرسشسنجی،  با مطالعه روشمند متون اسالمی و روان است.
قم در سطح کارشناسی  علمیه حوزههاي  طلبهجامعه آماري، دانشجویان دانشگاه اصفهان و 

سـبک  «اي انتخـاب و دو آزمـون    گیري تصـادفی طبقـه   نفر به روش نمونهسیصد ند. ا هبود
ها،  . دادهه استروي آنها اجرا شد» گیري مذهبی جهت«و » زندگی اسالمی (محقق ساخته)
که دهد  مینتایج نشان  وکرونباخ و تحلیل مانوا، تحلیل شده با روش تحلیل عاملی، آلفاي 

نتایج تحلیل عوامل نیز روائی مند است.  بهره/.» 786«آزمون سبک زندگی اسالمی از پایائی 
گیري مـذهبی   زمانِ آن با آزمون جهت . روائی همدهد میو ساختار عاملی مناسبی را نشان 

که دهد  نشان میاین پژوهش  به دست آمد ،/.)644نیز از طریق ضریب همبستگی پیرسون (
سنجی  روانهاي  و آزمون ساخته شده، ویژگیاست می قابل کمی شدن سبک زندگی اسال

 الزم را دارد.
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  مقدمه
علوم انسانی در سطح بین الملـل، لکـن    بیشترعنوانی است شناخته شده در » سبک زندگی«

آن در دنیـاي علمـی امـروز،    هاي شناخته شده  مؤلفه. شود می متعدد به آن نگاه هاي از زاویه
ی، اوقات فراغت، خواب و بیداري، روابط اجتماعی، روابـط  کهاي فیزی فعالیتند از: ا عبارت

راهـی از   بـه منزلـه بـزرگ    دامکـ هـر   کـه  1؛...خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه و
فـرد    کـه   اسـت ثابـت   نسـبتاً   اي شـیوه   ،زندگی  شوند. سبک میه شمردهاي زندگی افراد  راه

ها، حاصـل زنـدگی دوران کـودکی فـرد      این شیوهگیرد.  به وسیله آن پی میخود را   اهداف
پـذیر شخصـیت افـراد اسـت.      سبک زنـدگی، بعـد عینـی و کمیـت    . به عبارت دیگر، است

لکـن در جامعـه   ، هنجـاري اسـت  مطالعات در باب سبک زندگی، بیشتر از نوع توصیفی و 
چقـدر بـا   هـا،   اسالمی ممکن است این مسئله نیز مطرح شود که سبک زندگی افراد و گروه

بنـدي   را از ایـن جهـت درجـه   هـا   شود افراد و گروه می اسالمی منطبق است؟ آیاهاي  آموزه
 کبمردم متدین ایران، پس از گذشت سه دهه از انقـالب اسـالمی، سـ   آیا براي مثال، کرد؟ 

، بـا موضـوعات مهمـی    که زندگی دینی کنظریه سب ااساسآیا  ؟امالً اسالمی دارندکزندگی 
.. ارتبـاط  .امل، انسان سـالم، معیـار بهنجـار و نابهنجـار، پیشـگیري و درمـان و      کمثل انسان 
  ی و تحلیل شده است؟یرد، شناسامستقیم دا

رح کـرد، سـپس توسـط    سبک زنـدگی را مطـ   2شناسان اولین بار آلفرد آدلر از بین روان
هـاي   ی، نگـرش کودکآن در دوران گیري  لکزندگی، ش کپیروان او گسترش یافت. آنان سب

رده کدیگر را به تفصیل بحث کزندگی، وظایف اصلی زندگی و تعامل آنها با ی کاصلی سب
و فلسـفی  شناختی  ، مفاهیم ارزشی و انسانهزندگی نشان داد کو آن را در قالب درخت سب

  .3شیدندکپارچه به تصویر  کرده و تمام زندگی را به صورت یکرا مطرح 
بـه   5، تیمـوتی »زندگی خوب و انسان خوشـبخت «به بررسی  4مثل پاولبرخی محققان، 

» اهـداف هـدایت شـده زنـدگی    «بـه   6، بوسنیتز»نقش دین در زندگی روزمره مردم انگلیس«
شهروند خوب بـودن و رابطـه   «به  8کهالستید، و پی» کنیکت کزندگی به عنوان ی«به  7بولن

بــه  10شــوو » رابطــه فرهنــگ و زنـدگی روزمــره «بــه  9ایـنجلس  »آن بـا تعلیمــات اخالقــی 
 گـري  در چـارچوب نظریـه درمـانی روان نمـایش    هـا   هاي عینی زندگی در خانواده چالش«

سـایت   ) وم2007» (زنـدگی  کنهضت سب«نون سایت فعالی تحت عنوان کهم ااند.  پرداخته
در  11»زنـدگی  کدرخـت سـب  «به هنري استین و دیگر پیروان آدلر بـا نـام   دیگري منسوب 
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ت کشـر . زندگی در علوم تجربی نیز انجام شـده اسـت   کاینترنت فعال است. مطالعات سب
هـاي   ارگـاه کهـاي فـردي،    مثـل مشـاوره  خدمات متعددي، » سبک زندگی جدید«ی الملل بین

س درمـانی،  کسبک زندگی (ریال در موضوعات مختلفهایی  گروهی، سمینارها و سخنرانی
ننـد. آنـان   ک ه مـی ئـ تغذیه، مراقبت از مو و پوست، اخالق و تعلیمـات گروهـی و...)، را ارا  

التهـاب  «بـه بررسـی    12لیکاریرکـ گـریفین و  انـد.   وتاه در هر موضـوع سـاخته  کهاي  آزمون
 بـه  13ماهـان  ،»زنـدگی او  کهاي فرد و ارتبـاط آن بـا سـب    و مفاصل و غضروفها  استخوان
آزمایشـی  اي  به مطالعه 14تیک، مار»زندگی شخصی ویژه نوجوانان کسب نامه پرسش«ساختن 
 کمطالعـه سـب  « بـه 15، گاور»یفیت زندگیکارفرمایانه و ارتباط آن با کزندگی  کسب«در باب 

 کبررسـی سـب  «بـه   16، سامپسون و پایلوت»زندگی مخاطره آمیز و مواجه شدن با خشونت
هاي شـغلی و عوامـل    بررسی توانایی«به  17اکبوگاس ،»ید قلبیشد تهکزندگی افراد بعد از س

 کمطالعـه سـب  «به  18، ویویان و دیگران»زندگی کار و ارتباط آنها با سبکمحیطی مربوط به 
بــه ســاختن  19انســرکو  »بیمــاران بــا تشــخیص ســرطان رحــم یفیــت زنــدگیکزنــدگی و 

داري و سبک زندگی دینی  ند. سنجش دینا هاقدام کرد» زندگی کو سب سالمتی نامه پرسش«
مسـعود   ه توسـط انـد کـ   ردهکـ  مقیاس دینی را معرفی 121 20پیتر و رالف. دارداي  نیز پیشینه

مثـل  هـا در موضـوعاتی،    . این مقیاس21سید مهدي موسوي ترجمه شده است و آذربایجانی
مذهبی، رشد دینـی، نقـش دیـن در    گیري  هاي دینی، جهت اعتقادات و اعمال دینی، نگرش

ل، معنویـات و  کاخالقـی، مقابلـه دینـی وحـل مشـ      -هاي دینی زندگی، تجربه دینی، ارزش
بـیش   در ایران نیـز اند.  ل گرفتهکو...، ش عرفان، مفهوم خدا، نگرش به مرگ، عفو و گذشت

ثیر أبررسی تـ «به  غضنفري، مثالبراي است. شده این موضوع توجه به ه کدهه است  کاز ی
زندگی  کسب«به  22، محمدي زیدي»به بیماران دیابتی نوع دومزندگی  کبرنامه آموزشی سب

زندگی بیماران قلبـی قبـل از    کسب«به  23، متعارفی»عروقی در چابهار -زندگی بیماران قلبی
رسی و مقایسه شـیوه  بر«ی به یآقا 24، نوروزي»ابتال به بیماري و بستري شدن در سی سی یو

هـاي   زنـدگی و تحـوالت نسـل    کسـب تغییرات «به  26سماعیلیو ا ؛25»زندگی دانشجویان....
  اند. پرداخته »اجتماعی در ایران

به سبک زندگی اسالمی ی که انجام شده، پژوهشی که به طور جامع یرغم تمام کارهابه 
ه کرده باشد، انجام نشده است. بر ایـن اسـاس، مسـئله اساسـی     ئو براي آن مقیاس اراتوجه 

یابی آزمـون سـبک زنـدگی     28اعتبار سنجی و27ساخت، پایائیاست از: این پژوهش عبارت 
هاي اسالمی که صورت گرفته، ناقص و غیرکافی  اسالمی. همچنان که مالحظه شد، سنجش
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بررسـی  هاي زیر در مورد آزمون محقق ساخته سبک زندگی اسالمی  سؤالرو،  ، از ایناست
ی آزمـون سـبک   یپایـا . 2ی و صوري این آزمون چگونه است؟ یی محتوایروا. 1شده است: 

مـذهبی چقـدر   گیـري   زمان آن با آزمـون جهـت   ی همیروا .3زندگی اسالمی چقدر است؟ 
  مون سبک زندگی اسالمی چگونه است؟بارهاي عاملی آز .4است؟ 

  روش
ارشناسی دانشگاه کمقطع هاي  طلبهو  دانشجویان ازاست جامعه آماري این پژوهش عبارت 

بر اساس پیشنهاد سی مور و سادمن  .قم و حوزه علمیه ، (علوم انسانی و علوم پایه)اصفهان
مطالعـه   نفر 300نفر و در مجموع  100در این تحقیق در هر گروه  29بورگ و گال به نقل از

نسـبتیِ  بنـدي   بر اسـاس طبقـه   هاي دختر و پسر توزیع افراد هر گروه، بین آزمودنیاند.  شده
ي هر گروه را نشـان  نفر برا 100نمونه کفایت حجم  نیز KMOبوده است. آزمون اي  خوشه

  پژوهش دو ابزار به کار رفته است:. در این دهد می
که براساس فرایند زیر توسط محقق ساخته شـده اسـت.    آزمون سبک زندگی اسالمی الف)

در هم آمیختـه و بـا    آنهاهاي  سؤالکه دارد سؤال شکل گرفته و ده مؤلفه  135با  این آزمون
بـه  که  دهد می آزمون تمام وظایف زندگی را پوششاین است.  عناوین از هم تفکیک نشده

  شود: می هاي آن اشاره لفهؤدام از مکاختصار به هر 
فراتـر از خـود و     لفه اجتماعی به وظایفی اشاره دارد کـه فـرد در ارتبـاط بـا دیگـران،     ؤم. 1

  .دهد می خود انجاماي  خانواده هسته
فرد و خداوند را به عنوان عبـد و مـوال    عبادي به وظایفی اشاره دارد که رابطه بین. مؤلفه 2

مثل نماز، روزه، تالوت قـرآن، ذکرهـاي   دهد و اعم است از عبادات مشخص،  می نشان
نام عبادت ندارند، اما فرد به نیـت اطاعـت از    ..، و رفتارهایی که رسماًو . مستحبی، حج

  .دهد می خداوند آن را انجام
.. اشـاره دارد کـه   .و شـناختی،   خداشناختی،  انسان شناختی، باورها به مفاهیم هستی. مؤلفه 3

شناختی او حضور دارند و به صورت  هاي زیرین عاطفی و در فرد درونی شده و در الیه
  تارها دارند.در رفاي  آگاه یا ناخودآگاه، نقش تعیین کنندهخود

رسـمی   شود که وظیفه می از فرد گفتهاي  اخالق به صفات و رفتارهاي درونی شده. مؤلفه 4
 شود، و بـا تـرك یـا انجـام آن کسـی او را مؤاخـذه یـا تشـویق         شمرده نمیو قانونی او 
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(بعـد الهـی آن در    شـود  مـی  در اینجا به بعد فـردي و اجتمـاعی اخـالق نظـر    . کند نمی
  .شاخص باورها مالحظه شده است)

امور اقتصـادي و  مالی به رفتارهایی از فرد اشاره دارد که مستقیم یا غیر مستقیم، به . مؤلفه 5
را  و... مثل شغل، امـالك، کیفیـت دخـل و خـرج    . اموري، شود می مادي زندگی مربوط

  .شامل است
اي  رفتارها و روابط فرد از این حیث که عضوي از یـک خـانواده هسـته    خانواده به . مؤلفه 6

شوهر و فرزندان. خـانواده بـزرگ، در شـاخص اجتمـاعی       یعنی زن،؛ اشاره دارد  است،
  .حظه شده استمال

 به اموري نظر دارد که در سـالمت جسـمانی و روانـی فـرد ایفـاي نقـش        سالمت. مؤلفه 7
هـاي زنـدگی، سـیاحت و     تفریح، بازي، لـذت   تغذیه، بهداشت، فعالیت بدنی،و  کنند می

را شـامل   ...زیارت، خواب و استراحت، دید و بازدیـد، ظـاهر زشـت یـا زیبـاي فـرد و      
  .شود می

هاي موجـود در فـرد،    فرد اشاره دارد، اعم از شناختشناختی  وعلم به وظایفتفکر. مؤلفه 8
  .هاي خود، جایگاهی که فرد براي علم و تفکر قائل است تالش براي افزایش شناخت

امنیتی به وظایفی اشاره دارد که به صورت فردي یـا اجتمـاعی بـا امنیـت      –دفاعی. مؤلفه 9
مرزها، انتظامـات داخلـی شـهرها و روسـتاها،      شود، مثل حفظ می افراد و جامعه مربوط

  . ...و ی و مجازات مجرمان در دعواهاي خصوصی افرادیشناسا
  .شود می با استفاده بهینه از زمان مربوطخصوص شناسی به وظایف فرد در  زمان. مؤلفه 10

ریزي، شناسـایی و   تنظیم زمان و برنامهها،  توزیع فرصتخصوص در ها  اولویتبه هر حال، 
شکل گرفته و ها  .آزمون سبک زندگی با این مولفه ..و. هاي زمانی خاص ستفاده از مناسبتا

سـنجی   هـاي روان  ویژگیو  اطالعات در این پژوهش بوده استآوري  یکی از ابزارهاي گرد
  هاي همین مقاله ذکر شده است. آن در یافته

فرم کوتاه و بلند ساخته توسط آذربایجانی در دو . این آزمون مذهبیگیري  آزمون جهت ب)
هاي روانی، در گـروه   آزمونبندي  . این آزمون در طبقهاست شده و مبتنی بر دیدگاه اسالمی

جامعـه آمـاريِ آن،   و گیـرد.   مـی  هـاي عـاطفی قـرار    هاي شخصیت و دیگـر ویژگـی   آزمون
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسالمی (واحـد تهـران شـمال) و    

هاي نمونه به صـورت تصـادفی    گروهاند. بوده حوزه علمیه قم در سطح کارشناسیهاي  طلبه
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. انسان 1هاي:  از متن آیات و روایات اسالمی در مقوله آنهاي  ؤالخزانه ساند.  انتخاب شده
. 6. بـدن و قـواي زیسـتی،    5و دیـن،   . انسـان 4دیـن،   ي. اولیا3. انسان و آخرت، 2و خدا، 

اخالق فردي، استخراج  .9انسان و طبیعت  .8  خانواده،و  . امور اقتصادي7 روابط اجتماعی،
ی صـوري آن توسـط پاسـخ    یـ و روایی آن توسط متخصصان اسـالمی،  ی محتوایشده و روا

 نامـه  پرسشدست آمده است. ه ب سنجی دهندگان غیر متخصص و زیر نظر متخصصان روان
/. 947ی یدو عامل اصلی (با ضرایب پایـا که از طریق تحلیل عوامل، داشته پرسش  90اولیه 

  پرسش کاهش یافته است. 79 )، در قالب./793و 
و روش انجام کار بـه شـرح زیـر پیگیـري      مراحل ساخت آزمون سبک زندگی اسالمی

 30:شده است
شناسـی، جامعـه    مثل روانر باب سبک زندگی: علومی، مطالعه متون علمی و دینی د .1

هاي ارایه شده  نظریهی با ادبیات این موضوع و دریافت یآشنا به منظور ...و شناسی، پزشکی
سـپس متـون دینـی بـه طـور گسـترده بـه منظـور         شـده،  مطالعـه  در باب سـبک زنـدگی،   

هـایی کـه در    زندگی اسـالمی و اسـتخراج دسـتورالعمل    کخصوص سب درشناسی  موضوع
  31شده است.مطالعه زندگی اسالمی مورد نیاز است، 

تـا رابطـه موضـوعات مختلـف بـا      ن موضوعات دینی: تالش شـده  ها بی کشف رابطه. 2
دیگـري شـناخته و   در مقایسه بـا  یکدیگر، عام و خاص بودن یا اصل و فرع بودن هر کدام 

 هاي مختلف با متخصصان دینی، ده که در نهایت پس از مشورتاي  استخراج شود، به گونه
مربـوط بـه تغذیـه، بهداشـت،     مثال، تمـام وظـایف رفتـاري    ه است. براي شکل گرفتمؤلفه 

و ریز موضوعات آنها تحـت عنـوان مؤلفـه سـالمت      فعالیت بدنی، چگونگی آراستن ظاهر
هـاي   سازماندهی شدند. وظایف امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، صـله ارحـام، حمایـت        

معاشرت با ثروتمندان و نیازمندان، مشارکت در امور اجتماعی، و ریز موضـوعات   اجتماعی
هاي دیگـر   طور راجع به تمام مؤلفه ند. همینا هدهی شد سازماننوان مؤلفه اجتماعی، با عآنها 

  گونه عمل شده است. سبک زندگی این
در موضوعات مختلـف، بـه   ها  یافته دستورالعملی:هاي  جملههاي دینی به  تبدیل یافته .3

شـکل  » زندگی اسـالمی  کبایدها و نبایدهاي سب«تحت عنوان دستوري هاي  جملهصورت 
 باید هر گاه عهـدي «ه: کیافته است. براي مثال، از آیات و روایات استفاده شده است جدید 

بایـد  «، »صـبر داشـته باشـیم   هـا،   بایـد در مشـکالت و سـختی   «، »به آن وفا کنـیم   بندیم، می
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، »باید در صورت لزوم براي حفظ دین خدا، مبارزه کنـیم «، »هاي ماه رمضان را بگیریم روزه
باید از خوردن مـال حـرام اجتنـاب    «، »باید از هر موقعیتی براي تعلیم و تعلم استفاده کنیم«

  .ه استصفحه را به خود اختصاص داد 100و نبایدها حجمی حدود ها  .. این باید.و» کنیم
بـه صـورت نظـري: بعضـی موضـوعات بـه ظـاهر و لفـظ،         هـا   جملـه ردن کـ غربال  .4

ی حـذف  یرارهـاي محتـوا  کت ،در این مرحلـه . سان هستند کیاما از نظر محتوا، اند،  متفاوت
بـراي   ه اسـت. حـذف شـد  ه و امور نه چندان مهم، لیات جاي گرفتکامور جزئی ذیل ه، شد

نبایـد   مثـل تغذیه در آیات و روایات آمـده اسـت،   مثال، بایدها و نبایدهاي زیادي راجع به 
ورد، بایـد گـاو و   گوشت میته خورد، نباید گوشت خوك خـورد، نبایـد گوشـت سـگ خـ     

گوسفند و شتر را طبق دستور اسالمی ذبح کرد، باید از گوشت بعضی پرنـدگان بـا شـرایط    
هـا   هاي دریا با شرایط خاصـی اسـتفاده کـرد، و ده    خاص استفاده کرد، باید از گوشت ماهی

و حفـظ جامعیـت الزم از   سـو،   براي ساختن آزمون و رعایت اختصـار از یـک  . مورد دیگر
علم داشتن به این . اند همه اینها تحت دو یا سه گزاره از مقیاس جاي داده شدهسوي دیگر، 

علم مندرج است، اهمیت دادن و عمل کردن بـه   و امور در یک سؤال مربوط به مؤلفه تفکر
مندرج است. این غربـال نظـري   شود،  می آنها در سؤال دیگري که به مؤلفه سالمت، مربوط

  با دقت زیاد انجام شده است.  ،ها سؤالو ها  در تمام مؤلفه
از هـا،   ان بـراي بـه دسـت آوردن اعتبـار محتـوا: شـکل عبـارت       شناسـ  اسالم ه بهئارا .5

 11 نامـه  پرسـش  کو مقیاس اولیه همراه با یـ  ههاي خبري، تغییر یافت دستورالعملی به گزاره
 32ه،ارایـه شـد   شـناس  دین نفر از متخصصان 25به  ییالی به منظور سنجش اعتبار محتواؤس

ه آنان اعمال شـد هاي  دیدگاهانجام و اي  مصاحبه نیمه سازمان یافتهسپس با هر کدام از آنان 
، اسـالم را بـه   داشـته . این متخصصان دینی در علوم اسالمی و قرآنـی، قـوه اسـتنباط    است

هرکـدام در یکـی از    و ضـمناً ه و از ابعاد مختلـف آن غافـل نبـود   ه شناخت می صورت جامع
  .اند داشتههاي علوم انسانی نیز تخصص  رشته
هـاي   به صورت گزارهها  جملههاي خبري شخصی و تهیه دستورالعمل:  ساختن گزاره .6

 که رفتـار و سـب  اي انتخاب شده اسـت کـ   افعال مناسب، به گونهه و خبري شخصی درآمد
اینکـه   هـاي او را. بـراي   آل و اعتقـادات یـا ایـده   هـا   زندگی جاري فرد را بسنجد، نه نگرش

ه پاسـخ دادن بـه آن را داشـته    ی خوبی پیدا کنـد و انگیـز  یآزمودنی با موضوع مقیاس، آشنا
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مـورد  شـناختی   اطالعات جمعیته و همچنین متنی تهیه و در ابتداي مقیاس درج شدباشد، 
  نامه آمده است. نیاز در مورد آزمودنی نیز تهیه و در ابتداي پاسخ

بـه  هـا بـه صـورت مثبـت بـود،       ت دار: همه سؤالاز حالت جه ها الؤردن سکخارج . 7
مثبت و هاي  الؤسو اصالح ها  رو، سؤال کرد، از این ه خود سؤال، پاسخ را نیز القااي ک گونه

تـا  نواختی خـارج شـده    از حالت یک ها ه سؤالاي ک ، به گونهه استمنفی در آن مندرج شد
، مثال. براي ز داشته باشدکتمر ها الؤس کت کآزمودنی مجبور باشد براي پاسخ دادن، روي ت

امر به معروف «؛ »شوم نمی براي صله ارحام موفق«تبدیل شد به: » دهم می صله ارحام انجام«
به معروف و نهی از منکر بـرایم دشـوار   در عمل، امر «تبدیل شد به: » کنم می و نهی از منکر

کروهات و مستحبات به م«تبدیل شد به:  »کنم می مکروهات و مستحبات را رعایت«؛ »است
دروغ سـنج نیـز بـه     هـاي  سؤالو  گذاري آنها نیز تغییر کرد البته شیوه نمره .»توجه هستم بی

ه آزمودنی بدون توجه و بـه صـورت تصـادفی پاسـخ داد     کاگر یه است. مقیاس اضافه شد
ل هاي مفقوده در نظر گرفته و از تحلی هاي آن به عنوان داده به راحتی شناسایی و داده است،
  شده است. خارج
ویرایش ادبـی،  ده متخصص اسالمی: براي آخرین بار، ه مجدد به ئویرایش ادبی و ارا. 8

و انتخاب شده ال ؤس 135و در نهایت، ها انجام شده  لحذف و اضافات و تغییر بعضی سوا
ی یو در خصـوص اعتبـار محتـوا    هان قرار گرفتشناس اسالم براي بار دوم در اختیار ده نفر از

هـا   اي سـؤال  و اصالحات مختصـري در آن، بـه ویـژه در جهـت وزن نمـره     أمل شده ت آن،
  صورت گرفته است.

ان، شناسـ  اسـالم  نامـه بـر اسـاس مقیـاس لیکـرت: بـر اسـاس نظـرات         ساختن پاسخ .9
و مسـتقیم یـا معکـوس    ها  اساس ضریب و برها داده شد،  سؤال به 4و  3، 2، 1هاي  ضریب

  مون تهیه شده است.کلید براي آز، ها سؤال بودن
اجراي آزمایشی و اصلی: به منظور ویـرایش ادبـی و محتـوایی و قابـل فهـم بـودن        .10

دانشـجوي در دسـترس، اجـرا و اصـالحات مختصـري از حیـث       ابتـدا روي سـی   آزمون، 
هاي نـاقص از رده خـارج و    نامه . پس از اجراي اصلی، پاسخه استپردازي انجام شد عبارت

و  هـا  سؤال ، مستقیم و معکوس بودنهتعریف شد spssدر ها  ضریببراساس کلید آزمون، 
  .ه استوارد شد  هاي حاصل از اجراي آزمون، محاسبه آنها تعریف، و دادهچگونگی 
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پیشنهادي اولیه در تحلیل هاي  تعیین عوامل با استفاده از روش تحلیل عوامل: مؤلفه .11
أییـد  عـدد، ت  79عدد بـه   135از  ها سؤال لی و تقلییییدي، با اندکی تغییر و جابجاأعوامل ت

  )5(جدول شده است.
و  زمـان دو آزمـون: دو آزمـون سـبک زنـدگی اسـالمی       ی هـم یبه دست آوردن روا .12
و از طریق ضریب همبسـتگی نمـره کـل دو    گیري مذهبی، به طور همزمان اجرا شده  جهت

  .ه استزمان آنها به دست آمد ی همیآزمون، روا

  ها ل دادهروش تجزيه و تحلي
  گرفته است:صورت در مباحث آماري در دو سطح تجزیه و تحلیل 

و  توزیـع فراوانـی  شـناختی،   اطالعـات جمعیـت   هـاي  در سطح آمار توصیفی: از جدول .1
رخ روانی و نمایش و مقایسـه   و شکل نیم معیارمیانگین، انحراف  هاي توزیع فراوانی، شکل
  .ه استین نمره ممکن، استفاده شدهاي سه گروه با یکدیگر و با بیشتر نمره

وري صـ در سطح آمار اسـتنباطی: بـراي تعیـین روایـی از روش روایـی محتـوایی و        .2
ـ این حوزه روایـی   ، نظران نفر از صاحببیش از بیست ه کبدین ترتیب  ه است؛شداستفاده 

از روش تحلیـل عوامـل و   ، همچنین بـراي تعیـین روایـی سـازه    اند.  تأیید کردهمحتوایی را 
زمان از ضریب همبسـتگی   ی همیروابراي تعیین،  .گردیدهاي مربوط به آن استفاده  شاخص

از روش آلفـاي  هـاي ده گانـه آن    لفـه ؤکل آزمون و م براي تعیین پایاییِ. ه استاستفاده شد
  ه است.رونباخ استفاده شدک

  

  هاي نمونه آماري گروه شناختی جمعیت: اطالعات 1جدول
  تعداد  وضعیت اقتصادي  میانگین سن  تعداد  وضعیت تأهل  تعداد  جنس  تعداد کل  ها روهگ

  مرد  100  علوم انسانی
  زن

40  
60  

  متاهل
  مجرد

6  
94  45/21  

  ضعیف
  متوسط
  خوب
  عالی

15  
51  
34  
0  

  100  علوم پایه
  مرد
  زن
  

45  
55  

  متاهل
  مجرد

17  
83  39/28  

  ضعیف
  متوسط
  خوب
  عالی

11  
52  
35  
2  

  مرد  100  حوزه علمیه
  زن

78  
22  

  متاهل
  مجرد

81  
19  49/29  

  ضعیف
  متوسط
  خوب
  عالی

12  
66  
21  
1  
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  هاي سبک زندگی هاي هر یک از مؤلفه و انحراف معیار نمره میانگین: 2جدول 
 هاي سبک زندگی مؤلفه میانگین انحراف معیار

 زمان شناسی 51/9 57/2

 امنیت 26/37 15/6

 تفکر و علم 28/49 68/7

 سالمت 53/16 65/2

 خانوادگی 62/59 58/9

 مالی 64/59 40/9

 اخالقی 59/52 87/10

 باورها 63/39 15/11

 اخالقی 54/42 83/6

 اجتماعی 68/35 03/8

زنـدگی   کهـاي سـب   لفهؤهاي هر یک از م ، میانگین و انحراف معیار نمره2اطالعات جدول
باالترین میانگین مربوط به مؤلفـه مـالی و    ،دهد. بر اساس این اطالعات می اسالمی را نشان

  است. مربوطشناسی  کمترین آنها به مؤلفه زمان
از تحلیـل  ار عـاملی آزمـون سـبک زنـدگی اسـالمی،      براي بررسی روایی سازه و ساخت

هـا   و چـرخش اوبلیمـین روي داده  استفاده هاي اصلی  لفهؤعاملی اکتشافی با روش تحلیل م
که عوامـل بـا هـم همبسـته     به این علت استفاده شده بلیمین از چرخش اوانجام شده است. 

بـراي اطمینـان از اینکـه     .33نامند می آن را مایل  هستند. در صورتی که عوامل همبسته باشد،
حجم نمونه انتخاب شده براي انجام تحلیل عاملی کافی بـوده اسـت، ابتـدا آزمـون کفایـت      

شـود، انجـام شـده     گفتـه مـی   KMOاختصار  که به  »اوکلین  مایر، -کیرز «گیري  حجم نمونه
را عـالی   1ـ   9/0را خـوب و بـین    9/0ـ   8/0را مناسب، بین  8/0ـ   7/0، بین KMOاست. 

، کـه نشـانه کفایـت حجـم     737/0، برابر است با KMOدهد. در پژوهش حاضر  گزارش می
  .نمونه انتخاب شده است

  ل عوامــل اســتزنــدگی، زیربنــاي تحلیـ  هــاي آزمــون سـبک  همبسـتگی بــین پرسـش  
  راي تبیـین مـدل عـاملی وجـود نـدارد.     دلیلی ب و در صورت نبودن همبستگی بین متغیرها، 

برابر صـفر نیسـت،   تگی بین متغیرهاي آزمون در جامعه، براي اینکه مشخص شود که همبس
  در پــژوهش حاضـر، آزمــون بارتلــت،  34اســتفاده شــده اسـت. ز آزمـون کرویــت بارتلـت   ا 

سـپس بـا چـرخش     معنا دار اسـت. P ≤/000 باشد. که در سطح آلفاي می 21672/ 095برابر 
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و  ،4انتخـاب شـده کـه در جـدول     داشته، ی که مقادیر ویژه باالتر از یک یها عامل  اوبلیمین،
  آورده شده است. 1نمودار 

  : جدول مربوط یه مقادیر ویژه آنها جدول مربوط یه مقادیر ویژه آنها3جدول 

 مولفه
 مقادیر ویژه

 درصد تجمعی درصد واریانس جمع

1 738/18 880/13 1880/13 

2  375/6 722/4 602/18 

3 071/5 756/3 352/22 

4 827/4  575/3 934/25 

5 561/3 638/2  572/28 

6  920/2 163/2 735/30 

7 723/2  017/2 752/32 

8 646/2 960/2 712/34 

9 424/2 796/1 508/36 

10 235/2 655/1 163/38 
  

دهد. بـر اسـاس ایـن     می ، مقادیر ویژه آزمون سبک زندگی اسالمی را نشان3جدول شماره 
 در صد واریانس سـبک زنـدگی را تبیـین    38/ 163 عامل استخراج شده جمعاًاطالعات، ده 

  کند. می

  نتايج پژوهش
  : نمودار اسکري مربوط به مقادیر ویژه1نمودار 
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  نامه سبک زندگی عاملی پرسش بارهاي: 4جدول شماره 
شماره 
 سؤال

شماره   ها مؤلفه
 سؤال

  ها مؤلفه
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

٤٦٤/٠     ٤٤         ٧٤٠/٠ ٧٨     
٤٦٤/٠     ٥١         ٧٢٣/٠ ٤٧     
٤٥١/٠     ٢٤         ٦٦٣/٠ ٧٧     
٤١٧/٠     ٤٠         ٥٤٤/٠ ٦٤     
٣٩٣/٠     ٢٥         ٥٢٣/٠ ٢٨     
٣٨٤/٠     ٨         ٤٩٧/٠ ٩٣     

٣٨٢/٠     ٣٩         ٤٥٣/٠ ١٠١     
٣٥٨/٠     ١٨         ٤١٢/٠ ٢٣     
٣٥٤/٠     ٢٠         ٣٨٧/٠ ١٦     
                      

٦٧٤/٠      ٩٥        ٦٨٠/٠  ١٣٤    
٥٥١/٠      ٧٩        ٦٣٨/٠  ١١٨    
٥٢٢/٠      ١١٩        ٦٣٢/٠  ١٣٥    
٣٦٢/٠      ٤٣        ٦٠٨/٠  ١١٣    
٣٢٨/٠      ٩٨        ٦٠٢/٠  ١١٥    
٣٢٤/٠      ١١٤        ٥٨٠/٠  ١٣١    
٥٦٧/٠  ٩٧                   

٥٩٢/٠       ٩٦        ٥٤٢/٠  ١٣٢   
٥٣٦/٠       ٨٤        ٥١٥/٠  ١٠٣   
٤٩٣/٠       ١٢٢        ٤٠٣/٠  ٧٥   
٤٦٧/٠       ١٢٨        ٣٧٧/٠  ٦٧   
           ٤٥٤/٠       ١٢١   
٤٣٥/٠       ٧٣       ٦٤٧/٠   ٣٨   
٤٢٢/٠       ٩٤       ٥٣٠/٠   ٧٢   
٤١١/٠       ١٠٤       ٤٩٨/٠   ٦٣   
٣٩٣/٠       ٨٥       ٤٥٣/٠   ٨٧   
٤٥٠/٠   ٦٦                  
٤٩٠/٠        ١٥       ٤٤١/٠   ٥٨  

٤٥٨/٠        ٧٠       ٤٢٦/٠   ١٣٠  
٤٣١/٠        ٤٨       ٤٠٧/٠   ٤١  
٣٩٢/٠        ٥٠       ٣٤٧/٠   ١  

٣٣٨/٠        ٤٦       ٣٢٤/٠   ٨٨  
           ٣٠٩/٠        ٣٦  

٥٤٤/٠    ١١١                 
٥٣٧/٠         ١٠٥      ٥٣٧/٠    ١٢٩ 
٥١١/٠         ٥٤      ٤٨٩/٠    ٢٩ 
٤٩٢/٠         ٥٣      ٤٧٥/٠    ٣١ 
٤٤٧/٠         ٤٩      ٤٥٤/٠    ٩٩ 
٤٤٧/٠         ١٠      ٤٣١/٠    ٥٥ 
٣٢٠/٠         ١٢٦      ٤٣٠/٠    ٥٩ 
٤٢٦/٠    ٢١                 
٥٥١/٠          ٥٧      ٤١٩/٠    ١٣
           ٣٧٤/٠          ٨٢- 

 -٣٧٢/٠          ١٢ ادامه... 

  
  هاي آزمون سبک زندگی اسالمی قبل و بعد از تحلیل عوامل : میزان پایایی کل و هر یک از مؤلفه 5جدول 

 قبل از تحليل عوامل هاي ضعيف بعد از حذف سؤال
 ها مولفه ها تعداد سوال ها مؤلفه ها تعداد سوال آلفاي كرونباخ

 اخالقي ٢٠ روشنفكري منفي ٩ ٧٤٧/٠
 اجتماعي ١٦ اجتماعي ٩ ٥٥٠/٠
 تفكر و علم ١١ دوستي نوع ٩ ٦٦٤/٠
 امنيتي ١٠ خواهي لذت ٦ ٤٩٢/٠
 خانواده ١٢ كم همتي ٧ ٦٠٤/٠
 شناسي زمان ٦ عبادي ١٠ ٦٨١/٠
 باورها ١٧ هاي دروني ويژگي ١١ ٥٧٢/٠
 مالي ١٩ دنيا خواهي ٩ ٦١٤/٠
 عبادي ١٤ گناهكاري ٦ ٣٢٦/٠
 سالمت ١٠   

 كل ١٣٥ كل ٧٦ ٧١/٠



   ۳۹ و سنجش سبك زندگي اسالمي سازي كمي

 کبا نمره کل آزمـون سـب  مؤلفه  پژوهش این بود که آیا بین هر هاي سؤال یکی دیگر از
  وجود دارد؟اي  اسالمی رابطه زندگی

  

  هاي سبک زندگی با نمره کل آزمون سبک زندگی : ضرایب همبستگی بین هر یک از مؤلفه 6جدول
 مؤلفه همبستگي ضريب سطح معناداري   مؤلفه ضريب همبستگي سطح معناداري

 اجتماعي ٥٦٧/٠** ٠٠/٠ خانواده ٦٦٨/٠** ٠٠/٠
 عبادي ٥٠٩/٠** ٠٠/٠ سالمت ٣٤٢/٠** ٠٠/٠
 باورها ٦٥٦/٠** ٠٠/٠ تفكر و علم ٥٣١/٠** ٠٠/٠
 اخالق ٦٣٧/٠** ٠٠/٠ زمان شناسي ٣١٨/٠** ٠٠/٠
 مالي ٧٤١/٠** ٠٠/٠ امنيت ٥١٦/٠** ٠٠/٠
 ادامه  كل ١ ٠٠/٠

  (دو دامنه) 05/0همبستگی در سطح معناداري *(دو دامنه)    01/0همبستگی در سطح معناداري  **

هاي سبک زندگی بـا نمـره کـل     ضرایب همبستگی بین هر یک از مؤلفه، 6اطالعات جدول
  دهد. می آزمون سبک زندگی را نشان

 روائی همزمان
  سبک زندگی اسالمیگیري مذهبی و آزمون  : روایی همزمان بین آزمون جهت7جدول 

  سطح معناداري  ضريب همبستگي  متغيرها
  ٠٠/٠  ٦٤٤/٠  گيري مذهبي و سبك زندگي جهت

مذهبی و آزمون سبک زندگی اسالمی از طریق گیري  میزان روائی همزمان بین آزمون جهت
در حـد بـاال و    ،644/0شود. این همبستگی  می ضریب همبستگی نمره کل دو آزمون معلوم

  قابل قبول است.
  هاي مورد مطالعه با یکدیگر و با سبک زندگی ایده آل اسالمی : مقایسه سبک زندگی گروه2نمودار
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هاي مورد مطالعه، از جهت  شود، سبک زندگی گروه می معلوم 2از نمودارهمان طور که 
لکن نکته قابل توجه این است کـه  است، در یک سطح و بر هم منطبق  اسالمی بودن، تقریباً

آل اسالمی فاصله دارند. اگر چه مقـدار فاصـله    هر سه گروه با سبک زندگی تجویزي و ایده
هـاي مختلـف،    اما این فاصـله در مؤلفـه  ، سان است یکآنها با سبک زندگی مطلوب، تقریبا 

عبادي، هر سه گروه نمره بسیار باال گرفته و به سـبک  مؤلفه  مثال، دربراي 35.سان نیست یک
( باورهـاي  اي  انـد، امـا در دو مؤلفـه بسـیار اساسـی و ریشـه       رسیده زندگی تجویزي اسالم

دهـد   مـی  المی دارند. این نکته نشانآل اس و اخالق اسالمی)، فاصله بسیاري با ایده اسالمی
کید بیشتري دارند، حال آنکـه  أهاي مورد مطالعه، بر مؤلفه عبادي اسالم ت که گویا همه گروه

شود از  ، نمیدر این سبک زندگیها را  مؤلفهست. ها سبک زندگی اسالمی، جامعِ همه مؤلفه
رهـا کـرد و در عـین     به بعضی از آنها توجه و بعضی دیگـر را  یکدیگر تفکیک کرد و فقط

کیـد بـر مؤلفـه عبـادي نبایـد موجـب رضـایت کامـل         أاسالمی دانست. ت حال، آن را کامالً
هـاي   هاي مهم دیگر غفلت کنند. بر این اساس، الزم است که نهاد مسلمانان شده و از مؤلفه

هاي درازمدت و راهبردي خود، بـه ایـن    ریزي گذار فرهنگی و تبلیغ دینی، در برنامه سیاست
 مؤلفه و در رتبه بعد به مؤلفه مالی، توجه بیشتر و ویژه داشته باشند. دو

  گيري نتيجه
  بـه آن موضـوعی اسـت کـه نـه تنهـا        اسـالمی، هـاي   شدن و قابل سنجش بودن آموزه کمی

  بــا آن مخـالف هســتند و گویــا آن را   عــرف عــام متـدینان مســلمان،  بلکـه    نشــده اســت،توجـه  
  سـخن در بعضـی مفـاهیمِ دینـی در    داننـد. ایـن    لـت دیـن مـی   باعث پایین آمـدن خـویش و منز  

  م اسـالمی ممکـن اسـت بـه خـوبی قابـل      شناختی خاصی، مثل عرفان و فلسـفه و کـال   بافت معنا
  الزم اسـت کـه    شناختی شـوند،  هند تحلیل رواناباشد، اما همان مفاهیم نیز هرگاه بخو دفـاع 

  هـا توجـه  ي آندهاي عینـی و رفتـار  آمده و به آثار و پیامـ بیرون خاص خود هاي  از تعریف
  علـوم رفتـاري  هـاي   شناسـان بخواهنـد از یافتـه    شوند. هرگـاه روان شده و تعریف رفتاري 

  و بـه سـوي اهـداف دینـی پـیش برونـد،      کـرده  ی و معرفی مفاهیم دینی استفاده یدر شناسا
  دام کننـد. سـاختن آزمـون سـبک زنـدگی     دینـی اقـ  هـاي   یافتـه  سـازي  کمـی الجرم باید به 

بـر اسـاس   تـوان   دهـد کـه مـی    مـی و به خوبی نشـان    می، تالشی است در این جهت،اسال



   ۴۱ و سنجش سبك زندگي اسالمي سازي كمي

را روي یـک پیوسـتار و بـه صـورت یـک      ها  سبک زندگی افراد و گروه، اسالمیهاي  یافته
ترین موضوعاتی است کـه جامعـه    یکی از ضروري نیمرخ مورد اشاره قرار داد. این موضوع

  اند. ش، از آن غفلت کردهاسالمی و عالمان
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  آورد. دست به توان می راجع به نمره کل آزمون
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