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تأثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسالمی بر سبک زندگی اسالمی و
جهتگیری مذهبی نوجوانان
ستاره موسوی

چکيده
هدف اين پژوهش بررسي تأثیر آموزش مبتني بر تربیت اسالمي بر سبک زندگي اسلالمي
و جهتگیری مذهبي نوجوانان دختر شهررضا بود .جامعه آماری اين پژوهش شامل نوجوانان
دختر 14-18سال شهررضا اصفهان در سال  1392بود .روش پلژوهش آزمايشلي از نلون نی له
تجربي با استفاده از پلیش آزملون -پل آزملون -پیگیلری بلود 30 .نوجلوان دختلر از دانلش
آموزان مقطع دبیرستان شهر شهررضا بهعنوان ن ونه انتخاب شدند و بهصورت تصلاديي در دو
گللروه آزمللايش 15زوج) و گللروه گللواه 15زوج ) جللايگنين شللدند .متویللر واب للته در ايللن
پژوهش سبک زندگي اسالمي بود که توسط پرسشنامه محقق ساخته سلبک زنلدگي اسلالمي
ارزيابي شدند .نتايج نشان داد که تأثیر آموزش مبتني بر تربیت اسالمي بلر بهبلود ابعلاد سلبک
زندگي اسالمي آرامش و معناداری زندگي ،روابط بین يردی و ويژگیهای ريتاری) در هر دو
مرحله پ آزمون و پیگیری تأيید شد .ه چنین تأثیر آموزش مبتني بر تربیت اسالمي بربهبلود
سطوح جهتگیری مذهبي عقايد مناسک و اخالق) در هر دو مرحله پ آزملون و پیگیلری
تأيید شد.
كليدواژهها :تربیت اسالمي ،جهتگیری مذهبي ،سبک زندگي اسالمي.

 -1دکتری برنامهرينی درسي دانشگاه اصفهان  ،آموزشگار ابتدايي نوي نده م ئول)

setarehmousavi@gmail.com
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مقدمه
دين از عوامل مهم و تأثیر گذار در سالمت روان است .دين چهرة جهان را در نظر
يرد ديندار دگرگون ميسازد و طرز تلقي او را از خود ،خلقت و رويدادهای پیرامون
توییر ميدهد .يرد ديندار خود را تحت ح ايت و لطف ه ه جانبة خداوند ،بنرگترين
نیروی موجود ميبیند و بدين ترتیب اح اس اط ینان و آرامش و لذت معنوی ع یقي
به وی دست ميدهد .چنین يردی به واسطة نامالي ات و ناکاميهای زندگي دچار
نامیدی و اضطراب ن يگردد ،زيرا خداوند را حامي خويش ميداند کروز:2003 1،
 .)161يکي از مهمترين دورههايي که يرد با بحرانها و چالشهايي روبه رو ميشود،
دوره نوجواني است.
در گذر از اين دوران زيربنای نگرشي و ريتاری زندگي بنرگ الي يرد پيرينی
شده و در صورت عدم توجه الزم م کن است ب یاری از مشکالت رواني ،نگرشهای
غلط و ريتارهای نادرست ،بی اریهای عفوني ،ازدواجهای نامويق و بارداریهای
زودرس و مخاطرهآمین اتفاق بیفتد .در اين راستا ،روانشناسي بهداشت در سالهای
اخیر اه یت زيادی برای نقش سبک زندگي به خصوص در دوران نوجواني و جواني
در چگونگي نگرش و توان ندیهای شناختي -رواني آن قائل شده است .سبکهای
زندگي ميتوانند حوزههای مختلفي از قبیل طرز تلقيهلا ،ارزشهللا ،شلیوههای ريتار،
حالتها و سللیقهها را در هلر چیلنی دربرگیرنلد .در بیشلتر مواقع ،مج وعه علناصر
سلبک زنلدگي در يک جا ج ع مليشلوند و ايلراد را در يک سبک زندگي مشترک
ميکنند .گروههای اجت اعي اغلب بلا انتخلاب يلک نلون سبک زندگي ،سبکي خاص
1- Krause
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را تشکیل ميدهنلد .سلبک زنلدگي ،شلیوه و روش زندگي يرد در حوزههای مختلف
زندگي اعم از يلردی و اجلت اعي است ياضلي .)16-24 :1382 ،به عبارت ديگر،
سبک زندگي سالم عبارت است از ارائه راههايي که از طريق آن ايراد ميتوانند
زندگيشان را سالمتر و بهتر ن ايند .برخي از اين ريتارها و الگوها عبارتند از توذيه
مناسب و متعادل ،يعالیتها ی ج اني از قبیل ورزش منظم ،استراحت و خواب کايي،
داشتن روابط اجت اعي مناسب و استفاده از مهارتهای مناسب جهت مقابله با استرس
و مشکالت زندگي دين مبین اسالم از قبل از تشکیل نطفه تا آخرين مراحل زندگي،
دستورالع لهای روشن و قابل اجرا دارد .ه چنین با توجه به اينکه جامعه ما جوان
است و تهديدهای يرهنگي داخلي و خارجي که وجود دارد ،پرداختن به م ائل و
موضوعات اعتقادی مربوط به آنها ،اه یت ويژهای مييابد.
کوئنیگ1در تبیین نگرش مذهبي شهروندان و مؤلفههای اجت اعي بیان ميدارد)1 :
مذهب سبب نگرش مثبت ن بت به دنیا در يرد ميشود؛  )2مذهب به زندگي يرد معنا
و هدف ميدهد؛  )3ايراد مذهبي با حوادث تروماتیک 2زندگي که قابل پذيرش
نی تند ،راحتتر سازگار ميشوند؛  )4مذهب باعث ايجاد امید در يرد ميشود؛ )5
ايراد مذهبي اح اس آزادی شخصي بیشتری ن بت به ديگران ميکنند؛  )6اح اس
کنترل در ايراد مذهبي به واسطه دعا کردن ايجاد ميشود؛  )7ايراد مذهبي از الگوی
تص یمگیریهای مفید و سازنده برای خود و ديگران بهره ميگیرند و اين امر تا حدی
از شدت اضطرابهای زندگي ميکاهد؛  .8مذهب باعث برخورداری يرد از ح ايت
1- Koenig
2- Traumatic
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اجت اعي بیشتر ميشود کوئینگ.)220 :1998 ،
مه ترين نوآوری در مفهوم سبک زندگي اسالمي اين است که به آموزههای
اسالمي و کلیت اسالم نگاه شده است .سبک «زندگي اسالمي» عنواني است شناخته
شده در اکثر علوم ان اني در سطح بینال للي ،بطوریکه از زاويههای متعدد به آن
نگاه ميشود و مورد مطالعه قرار ميگیرد .سبک زندگي اسالمي ،با ت ام زندگي ايراد
و ابعاد آن مرتبط است .سبک زندگي اسالمي ،از جهتي با ديگر سبکهای زندگي
متفاوت است .در جامعهشناسي ،مديريت ،علوم پنشکي و روان شناسي بالیني و ،...نین
بحث از سبک زندگي مطرح است ،اما در اين قل روها يقط به ريتاری خاص
ميپردازند و با شناختها و عواطف ارتباط م تقیم برقرار ن يکنند .اما سبک زندگي
اسالمي ،از آن جهت که اسالمي است ،ن يتواند بيارتباط با عواطف و شناختها
باشد .براين اساس ،هر ريتاری که بخواهد مبنای اسالمي داشته باشد ،بايد حداقلهايي
از شناخت و عواطف اسالمي را پشتوانه خود قرار دهد.
در سبک زندگي از ديدگاه روان شناختي ،جامعه شناختي و علوم پنشکي تنها به
ريتار نگري ته ميشود ،اما در هیچیک نیت ايراد ،شناختها و عواطف آنان مح وب
ن يشود .سبک زندگي اسالمي ،ن يتواند بي توجه به نیتها باشد .مانند ن از ،که اگر
اعتقاد به خداوند و معاد را پشتوانه خود نداشته باشد ،ريتار اسالمي مح وب ن يشود
کاوياني.)2 :1388 ،

برای معريي سبک زندگي اسالمي ،ميتوان به «درخت سبک زندگي» اشاره ن ود.
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آدلر1و پیروانش سبک زندگي هر يرد را از شکلگیری تا پیامدها و آثارش به يک
درخت تشبیه کردهاند :کاوياني ،ص .)3
شیوههای ترويج سبک زندگي اسالمي آموزههای شناختي ريتاری ه تند که
ان ان به منظور کنترل نیازهای رياهي دروني و بیروني يشار آور به کار ميگیرد .يکي
از شیوههای که اخیرا روند رو به گ ترش پیدا کرده است شیوه مقابله تربیت مذهبي و
اسالمي است که موجب آرامش و سالمت يرد ميشود .يايتههای اخیر نشان دادهاند از
آنجائي که اين نون آموزشها هم منبع ح ايت عاطفي و هم وسیلهای برای تف یر
مثبت حوادث زندگي ه تند ميتوانند مقابلههای بعدی را ت هیل کنند بنابراين
3

بکارگیری آن برای اکثر ايراد سالمت ساز است آکونر و ه کاران2003 2،؛ بیرمن،
2006؛ پارلین2000 4،؛ به نقل ازاسکات و ه کاران.)225 :2006 5،
بنابراين ،بشر سرگشته قرن بی ت و يکم که خود را در مقابل انبوهي از معضالت و
مشکالت يراوان ميبیند بدنبال برنامهای است که وی را به سرمننل مقصود و آرامش
برساند .در اين راستا تربیت اسالمي که داعیه کامل ترين و جامع ترين برنامه سعادت
و خوشبختي ان ان را دارد ميباي ت ارائه دهنده مباحث نظری و ع لي در تربیت،
مطابق با نیازهای اساسي و امروزی باشد .با ورود تعلیم و تربیت جديد و ظهور پیش
درآمدهای اجت اعي و اقتصادی مقتضي آموزش و پرورش نوين که مشت ل بر نقد و

1- Adler
2- O’Conner.. Daryle, Cobb. O’Conner.
3- Bierman
4- Parlini
5- Scott and et all
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خرده گیری بر تربیت سنتي و از ج له تربیت اسالمي بود ،تربیت اسالمي با چالشها و
تکانههای اساسي مواجه شد علم الهدی )1391،و ترديد هايي در باب ضرورت،
امکان و کارآمدی تربیت اسالمي بوجود آمد باقری.)1390،از اين رو ميتوان گفت
که دين اسالم دارای سبک زندگي است .سبک زندگي اسالمي بر اساس هدف اهل
بیت ن) بايد متناسب با مقتضیات زمان تبیین شود و مینان اثر بخشي آن بر سالمت
بررسي شود .بنابراين ،بررسي موضون تأثیر تربیت اسالمي بر سبک زندگي اسالمي
موضون اين مقاله ميباشد.
امروزه جوانان در سطح جهان با تئوریهای ضد مذهبي رو به رو و شاهد ترويج
باروها و ارزشها س ت و ناپايدار ه تند .نتیجه اين برخورد در جهان ،باعث نوعي
بياعتقادی و پوچگرايي و گرايش به راههايي شده که گاه شخصیت ان اني آنان را
م خ کرده است .اما نقش مذهب در حفظ و بقای نظام اجت اعي و نین در تقويت هم-
ب تگي بین اعضای جامعه سبب توجه جامعهشناسان و روانشناسان به آن شده است.
دين و مذهب در جامعه ايراني نین به علت بايت مذهبياش ،جايگاه وااليي دارد و جنء
جدانشدني زندگي مردم است؛ تا حدی که هر گونه اقدامي که سبب تضعیف مذهب
و کاهش دينداری مردم شود ،نظام اجت اعي را با اختالل رو به رو خواهد کرد .با توجه
به اينکه يکي از ويژگيهای ج عیت ما ،جوان بودن آن است؛ بنابراين ،اه یت مذهب
و خطر کاهش دينداری ن ل جوان و پیامدهای آن برای نظام اجت اعي ،از انگینههای
اصلي اين تحقیق به ش ار ميرود ،چرا که ن ل جوان بدون باور ديني و اعتقادات
مذهبي به آساني قابل نفوذ است و زمینههای انحراف در او ايجاد ميشود .بنابراين با
توجه به اه یت سبک زندگي اسالمي و جهت گیری مذهبي و نقش حیاتي تعلیم و
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تربیتدر اين زمینه از يک سو و ه چنین يقدان توجه کايي به ارتباط و تأثیر تربیت
اسالمي بر سبک زندگي اسالمي و جهتگیری مذهبي اکثر پژوهشها تربیت اسالمي
را بهصورت کیفي مورد بررسي قرار دادند و ک تر پژوهشي بهصورت مداخلهای تأثیر
تربیت اسالمي را بر مولفههای سبک زندگي و جهتگیری مذهبي سنجیده است) در
اين راستا پژوهش حاضر به بررسي آموزش مبتني بر تربیت اسالمي بر سبک زندگي
اسالمي و جهتگیری مذهبي پرداخته است ،قابل ذکر است علت انتخاب شهر رضا
بهعنوان جامعه آماری  -1گرايش يراوان جامعه به مذهب و باورهای مذهبي و  -2يقر
پژوهشي در اين زمینه.
پيشينه
نايب پور و موسوی  )1395در مقالهای بر اساس روش تحقیق توصیفي-
کتابخانهای و بررسي منابع ،آموزش بهعنوان راهکار پیشنهادی برای پیشگیری از
آسیبهای يضای سايبری معريي ن ودند .اما برای اينکه آموزش دارای بیشترين
اثرگذاری باشد ،بايد بر اساس اصول و قواعد تعلیم و تربیت ارائه شود .چنین به نظر
مي رسد به سامان رساندن آموزش با استفاده از اصول اساسي تعلیم و تربیت اسالمي
ميتواند موجب ورود عالقهمندان به حوزه يناوری بر پايه انديشههای اسالمي و
پیشگیری بهتر از آسیبپذيری شود که بهترين شکل اين يرآيند در ه کاری بین
حوزه عل یه ،والدين و رسانههای تبلیواتي با آموزش و پرورش صورت ميگیرد.
سام آرام و ه کاران  )1392نشان دادندکه مج ون نظرات مربوط به معنويت را
ميتوان در دو رويکرد کلي ج عبندی ن ود؛ الف) معنويت بهعنوان مفهوم عام
معنايابي .ب) معنويت بهعنوان به هم پیوستگي با خدا /الوهیت .پژوهش کیفي با روش
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کتابخانهای و تف یری از قرآن ،کتب حديثي ،اخالقي ،و نرماينارهای تخصصي
گنجینه روايات نور ،جامع تفاسیر نور و کتابخانه اهل البیت و با رويکردی عل ي -
ديني؛ مولفههای توکل و ح ن ظن به خدا ،اي ان و توجه به رضايت الهي ،انگینه و
نیت خالص ،ش کرگناری ،تواضع و يروتني ،صبر ،تقوا ،عدالت ،ن از ،ذکر خدا ،توبه،
تفکر و تعقل ،تفکر ،شناخت نف

و اعتقاد درست به زندگي پ

از مرگ را بهعنوان

برخي از مولفههای سالمت معنوی مبتني بر آموزههای اسالم به دست آورد.
شريفي و لطفي  )1392در صدد بررسي سبک خانوادگي در قرآن و سنت
پیشوايان معصوم ن) در ابعاد تشکیل خانواده و ازدواج ،محیط خانواده و اداره آن و
ه رپروری ميباشد .از منظر قرآن کريم و سنت پیشوايان معصوم ن) ،باورها و
اعتقادات نقشي اساسي در خانواده دارند و ازدواج را امر مقدسي ميداند و ه گان را
به اين امر يرا خوانده است و به آن تشويق مي ن ايند و معیارهای تقوا ،عقل ،اخالق
نیک و ه تايي در انتخاب ه ر را مورد توجه قرار ميدهند و مديريت خانواده را به
مرد و لنوم م ئولیتپذيری اعضای خانواده ن بت به يکديگر مخصوصاً م ئولیت
تربیت ديني پدر ن بت به يرزندان و ه کاری زن و شوهر در خانه را ضروری ميدانند
و تأکید به ريتار شاي ته با ه ران و محبت و مهرورزی ن بت به آنان مي ن ايند.
ح نزاده  )1390در پژوهش خود به تحلیل و بررسي تعالیم ديني وع ل با
اخالص به آنها پرداخته و آن را يگانه عامل در درمان بی اریهای اخالقي و رواني
معريي کرده است و راهکارهايي را مطرح کرده است و هدف تعلیم وتربیت اسالمي
را ساختن ايراد اسالمي دان ته است.وی در ادامه به معريي الگوی کامل در دين مبین
اسالم و بهويژه پیامبر اکرم پرداخته است.
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ت دني  )1385در پژوهشي نشان داد که بین نگرش ديني و سازشيايتگي
اجت اعي يقط در دختران رابطه منفي معنادار  )< P 0/0وجود داشت و نگرش ديني
دانشجويان دختر قویتر از پ ران بود؛ در حالي که در ه ازی اجت اعي تفاوتي از
لحلاظ جن

به دست نیلامد.

در پژوهش صادقي و مظاهری  ،)1386رابطه تصور از خدا با تصور از والدين،
خود و ديگران مهم در دختران و پ ران دانشجو طراحي و اجرا شد .نتايج تجنيه و
تحلیل دادههای تحقیق نشان داد که متویرهای تصور از والدين و تصور از خود ن بت
به متویر تصور از ديگران مهم پیشبینيکنندههای معتبرتری برای تصور از خدا ه تند
و بیشترين سهم واريان

در پیشبیني تصور از خدا ،ابتدا تصور از والدين و سپ

تصور از خود است .ه چنین نتايج تحلیل دادهها با به کارگیری آزمون  tنشانگر
تفاوت میانگین ن رههای تصور از خدا ،والدين ،خود و ديگران مهم در دختران و
پ ران به گونهای معنادار است؛ اما به طور کلي ،تصور دختران از موضونهای رابطه
والدين ،خود و خدا ن بت به پ ران بهتر و مثبتتر است.
تنهايي و خرمي  )1388در پژوهش نشان دادند بین سبک زندگي و باورهای ديني
رابطه معنيداری وجود دارد به نقل از ياضل قانع ،ح ید .)1392 ،ساک و ه کاران

1

 )2006در  18کشور جهان به منظور مشاهده چگونگي رابطه معنويت ،مذهب و
باو رهای شخصي با کیفیت زندگي پژوهش انجام دادند نتايج ه ب تگي بااليي را بین
2

اين مولفهها با ه ه خردهمقیاسهای کیفیت زندگي نشان داد بورن و ه کاران،

1- sak et all
2- Bourne,P.A.Morris,C. Eldemire-Shearer,D
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.)312 :2010
رضايي  )1389در تحقیق خود به اين نتیجه رسید که آموزش سبک زندگي
اسالمي خانوادهمحور بر تعهد و ص ی یت زوجین شهر اراک تأثیر دارد پ نديده،
.)26 :1389
تحقیقات نشان داده است که يعالیتهای ديني با سالمت و بهني تي ايراد رابطه
دارند م لکو و کوبنان کي2006 1،؛ هاديانفر1384 ،؛ نیکوی .)1385 ،م لکو و
کوبنان کي  )2006يعالیتهای ع ومي ديني را در مردان ،پیشبیني کننده سالمت و
بهني تي دان تهاند و در بین زنان نین ،يعالیتهای ع ومي ديني و تجارب معنوی را با
سالمت و بهني تي مرتبط دان تهاند ص.)2849
مک کالگ2و ويلوگبي )2009 3ارتباط بین دينداری و سالمت رواني و بهني تي
را با استفاده از تئوری خود تنظی ي کاور و شیرر )1998 4در اينايش خود کنترلي و
خودتنظی ي ناشي از مذهب ميدانند.
در تحقیقات لوپنو ه کارانش )2001 5با روش توصیفي پی ايشي نشان ميدهد
که بنرگ االن حاضر در جل ات گروهي آموزش سبک زندگي اح اس شادماني
بیشتری در مقاي ه با زماني که در جل ات حضور نداشته اعالم ن ودند با توجه به
تحقیقات يوق م ئله اساسي اين تحقیق عبارت ت از بررسي اثربخشي آموزش گروهي
1- Maselko J, Kubzansky
2- McCullough, M.
3- Willoughby, B. L. B.
4- Carver and Scheier's Theory of Self-Regulation
5- Lopez
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سبک زندگي بر مینان امید به زندگي بنرگ االن به عبارت ديگر در اين پژوهش
محقق بهدنبال بررسي اين موضون است که آيا آموزش گروهي سبک زندگي
دانشجويان ميتواند منجر به اينايش سطح امید و شادکامي آنها گردد و در صدد است
براساس سیره معصومین و آيات و وروايات و تحیقات ديني به بررسي تأثیر مداخله
آموزشي سبک زندگي اسالمي بپردازد و يک قالب کاربردی در زمینه مشاوره ارائه
دهد.
مبانی نظری
سبک زندگی اسالمی

سبک زندگي يک نظامي خاص از زندگي است که به يک يرد ،خانواده يا جامعه
اختصاص دارد .اين نظام ،هندسه کلي ريتار بیروني است که ايراد ،خانوادهها و جوامع
را از هم متفاوت ميسازد .يرهنگ بله کلاربرده شلده در کشور ما يک يرهنگ
اسلالمي و دينلي اسلت .بنابراين تربیت ما ،يک تربیت ديني خواهد بود باقری:1380 ،
 )39و در زندگي خود سبک زندگي اسالمي برميگنينیم .سبک زندگي اسلالمي را
ميتلوان شیوه زندگي يردی و اجت اعي دان ت که ه ه يا بیشتر معتقدان به اسالم يا
قلشر ملؤثری از جلامعه اسالمي به آن ع ل ميکنند و در ريتارشان منعک

ميشود

مصباح1392 ،؛ شريفي28 :1391 ،؛ مهدوی کني؛ .)78-46 :1387
دين اسالم بهعنوان دين پیشرو و کامل ترين دين ،سبک ويژهای برای ه ران در
ه ه حوزهها از جل له حلوزة عاطفي دارد موسايي پور و هوشنگي)163 :1392 ،
مفهوم سبک زنلدگي 1بله مج وعة ريلتارها ،ملدلها و الگوهای کنشهای هلر يرد
1- life style
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اطالق ميشود که معطوف به ابعاد هنجاری ،ريتاری و معنايي زندگي اجت اعي او باشد
و نلشاندهلندة کم و کیف نظام باورها و کنشهلا و واکلنشهای يلرد و جلامعه است.
بهعلبارتي ،سلبک زندگي داللت بر ماهیت و محتوای روابط ،تعامالت و کنشهای
اشخاص و آحاد مردم در هر جامعه دارد کاوياني.)197 :1391 ،
برای شناخت کامل نلظام تلربیتي اسالم ،بايد قرآن و سیرة پیاملبر اکلرم ص) و
ائ ه طاهران را محور مطالعه و تحقیق قرار دهیم .امامان شیعه ،اسوه و الگوی يکری،
ع لي ،اعتقادی ،اخالقي و تربیتي مح وب ميشوند و راه نجات در پیروی از سیره و
روش آنان است .هل ان طلور که امام علي ن ) ملييلرمايند :انظروا اهل البیت نبیکم
يالنموا س تهم و اتبعوا اثرهم مح دی ری شهری.)192 :1384 ،
قطعاً هر پديده ،زماني ميتواند اسالمي باشد يا از مصاديق سبک زندگي اسالمي به
ش ار رود که در معارف و سنت اسالمي ريشه داشلته باشد .در واقع ،سبک زندگي
اسالمي ،آن بخش از ريتارهايي است که اينون بر آنکه نبايد با يقه و شريعت مخالف
باشد ،بايد منظومة يکری ،معريت شناسي و ه تيشناسي م ل انان برآيد .بيترديد،
بلرای بليه تايي و منحصربه يرد سبک زندگي اسالمي ،نیازمند ويژگيهای مشترک
موجود در ه ة سرزمینهای اسالمي يا بخشي از آنها ه تیم که بر مباني و سنت
يکپارچة م ل انان متکي باشد .اين ويژگيها يلراتر از زملانها و مکانهای گوناگون به
هويت خاصي از يرهنگ اسالمي ميانجامد مهدوی کني.)221 :1386 ،
از اين رو در سالهای اخیر پیرو تأکیدات مکرر مقلام معظلم رهبلری تلالشهايي
بلهمنظلور تحقیق و پژوهش در زمینه سبک زنلدگي اسالمي و ابعاد آن صلورت
گريتله اسلت .حجله االسلالم کاوياني  ،)1390طبق مطالعات خود برای سبک زندگي
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اسالمي ده مؤلفله تعیلین کلرده اسلت کله عبارت اند از :اجت اعي ،عبادی ،باورها،
اخلالق ،ملالي ،خلانواده ،سلالمت ،تلفکلر ،علللم و شلاخص زمان شناسي.
شريعتي  ،)1 :1392در پژوهش خود به سه نلون سللبک زنللدگي تلارک دنیلايي،
دنیاطلبانله و سبک زندگي اسالمي اشاره و درنهايت ،سبک زندگي اسالمي را
مناسبترين سلبک زنلدگي بلرای استحکام و سازگاری زناشويي و تربیت صحیح
يرزندان معريي ميکند .سبک زنلدگي اسلالمي بلا رهلا کلردن جامعه ،مردم و زندگي
ج عي موايق نی ت .در اين نگرش ،زندگي ان ان يلک زنلدگي دنیا وآخلرتي اسلت،
بله اين معنا که دنیا و آخرت را با هم و در کنلار يکلديگر دارد و يکلي مک لل
ديگری و يکي يرضیه سلاز ديگلری است .اين نون سبک زنلدگي بلاورش ايلن اسلت
کله تلا دنیلا را درست انجام نلدهد بله آخلرت نخواهد رسید و اگر آخرت آباد
ميخواهد ،بايد دنیای آبادی داشلته باشد و نین اگر مليخلواهد ان ان شاي تهای در
پیشگاه خدا باشلد ،بايلد ج لع بلین دنیلا و آخلرت را داشته بلاشد شلريعتي)6 :1392 ،
تربيت اسالمی

اگرچه ميت وان اه یت تعلیم و تربیت در اسالم را از جايگاه واالی ان ان و کرامت
او او در اين مکتب ج تجو کرد اما در اين نوشتاری به آيات و رواياتي که م تقی اً
ناظر به تعلیم و تربیت است توجه ميشود.
 -1فلسفة بعثت پيامبر (ص) مکارم اخالق است:

رسول گرامي اسالم ص) :ان ا بعثتُ الت م مکارم االخالق مینان الحک ه ،ج :3
.)149
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تعبیر ان ا بیانگر حصر است يعني يقط برای ت ام کردن مکارم اخالق مبعوث شدم
و در جای ديگر يرمودند :علیکم ب کارم االخالق نان اهلل بعثني بها سوره بقره ،آيه
 )31بچ بید به مکارم اخالق زيرا خداوند مرا به آن مبعوث کرده است.
 -2علم مالك برتری آدم بر فرشتگان است :علم اگر علم الهي باشد و به اس ا
اهلل تعلق بگیرد يرشتگان هم در مقابل آن خاضع ميشوند:
وَ عَلَّمَ آدَمَ االَسْ اءَ کلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَي ال َالئِکه يقالَ ابِنئوني بِاَس اءِ هوالءِ اِن
کُنتُم صادقین مینان الحک ه ،ج  ...)149 :3و اذ قُلنا لِلْ الئِکه اسْجُدوُا آلدَمَ يَ َجَدوُا اِلّا
اِبلی

اَبي وَاستکْبَرَ سوره بقره ،آيه  )31و خداوند اس اء را به آدم تعلیم داد سپ

آنها

ر ا بر يرشتگان عرضه ن ود و يرمود مرا از اين اس اء با خبر کنید اگر راستگو ه تید ...
و آنگاه گفتیم به يرشتگان که به آدم سجده کنید پ

ه ه سجده کردند جن ابلی

که

سرپیچي کرد و استکبار ورزيد.
ه ین که شیطان در مقابل علم الهي سجده ن ي کند دلیل ديگری بر اه یت تعلیم
و تربیت اسالمي است.
 -3خدا برای تعيين معلم و مربی بر ما منت گذاشته است:

قرآن برای نع تهای جنيي منت خداوند را مطرح ن يکند بلکه بندگان را از
ک ک کردنهای توام با منت نهي مييرمای مثل آيه  262از سوره بقره) حتي پاداش
اي ان و ع ل صالح که ب یار بنرگ است را پاداش بيمنت معريي ميکند لهم اجر
غیرم نون :يصلت .)8
نع تهايي که در قرآن توأم با منت خداوند از آنها ياد شده عبارتند از:
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 -4معيار بزرگواری تقوا است:

قران مجید معیار برتری و بنرگواری ان انها را مینان تقوای آنان ميداند:
يا ايُّها الناسَ اِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ و اُنتي وَ جَعَلناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَيوُا اِنْ اَکرَ
مَکِم عِندَاهللِ اَتْقیکُم اِنَّ اهللَ عَلیمُ خبیر سوره حجرات ،آيه .)13
ای مردم ما ش ا را از مرد و زني آيريديم و به شعبهها و قبیلههايي تق ی تان کرديم
تا ه ديگر را بشناسید ،ه انا گراميترين ش ا نند خدا با تقواترين ش ا است .براستي
که خداوند دانای باخبر است.
تقوا نتیجة تعلیم و تربیت صحیح است و میوة تقوا عاقبت بخیری است و سرايرازی
در جهان آخرت:
تِلکَ الدّارُ اآلخرَهٌ تَجعَلُها للذينَ اليُريدوُن عُلُوًّا يي االرضِ وال يَ اداً و العاقِبَهُ
لِلْ ُتّقین سوره قصص ،آيه .)83
آن خانة آخرت را اختصاص دادهايم به آنان که کوچکترين برتری طلبي و ي ادی
را در زمین ن يخواهند و عاقبت خوب ويژة با تقوايان است.
در ذيل اين آيه گفته شده که حتي اگر بهواسطه بند کفشي اح اس برتری کند
ارادة علو کرده است!
و امر اَهلَکَ بالصّالهِ واصْطَبِرْ عَلَیها النَ ْالکَ رِزقاً نَحنَ نَررُوُکَ وَ العاقِبَهُ لِلتّقوی
سوره طه ،آيه  )132و خانودهات را امر به ن از کن و برآن شکیبا باش ما از تو رزقي
ن يطلبیم بلکه خودمان روزی تو را تأمین ميکنیم و پايان ** اختصاص به تقوا دارد.
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 -5هدايت ،كاری خدايی است:

هدايت که تعبیر ديگری از تعلیم و تربیت اسالمي است آن قدر حائن اه یت است
که خداوند آن را از سنخ زنده کردن مرده و بینا کردن کور دان ته و آن را يقط به
خدا ن بت ميدهد:
اِنَّ علینا لَلْهُدی سوره بقره ،آيه  )120براستي که هدايت يقط بر عهدة ما است.
قُلْ اِنَّ هُدی اهللِ هُوَ الهدی سوره ن ل ،آيه  81و دوم ) 53 ،بگو براستي تنها هدايت
خدا هدايت است.
ما اَنْتَ بِهادِی الحُ ْيِ عَنْ ضَاللِتَهِمْ تو نی تي هدايتکنندة کوران از گ راهي آنان.
 -6هدايت يک انسان يعنی هدايت تمام انسانها:

 ...و مَنْ اَحْیاها يَکَاَنَّها اَحْیَا النّاسَ جَ یعاً سوره مائده ،آيه ) 32
و هر ک ي ان اني را زنده کند ،گويي ه ة مردم را زنده کرده است.
در ذيل اين آيه ،زنده کردن به هدايت تف یر شده است .اين آيه در اه یت داده به
تعلیم و تربیت اسالمي ب یار رسا است ،ک ا اينکه گ راهي يک نفر را هم با گ راهي
ت ام ان انها يکي دان ته است.
نوجوان برای شکلدهي و اصالح نگرش و ريتار خود نیازمند تربیت است .تربیت
نوعي مراقبت از رشد در م یر طبیعي ان ان بهسوی ک ال است که در آن ع ل ع دی
يردی رشد يايته مربي) دارای اه یت است ابراهیم زاده .)54 :1368 ،تربیت دارای
دو نقش مهم آموزش و پرورش است که در يکي اهت ام به آموزش ينون ،مهارتها و

103 

تأثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسالمی بر سبک زندگی...

تواناييها ی الزم برای ريع نیازهای جامعه است و در ديگری پرورش ح

ديني و

مذهبي کودک که بهصورت يطری در نهاد او به وديعه گذاشته شده است ،موردتوجه
است اح اني.)32 :1378 ،
گانو و مورء2002 1،؛ به نقل از صادقي و ه کاران )12 :1386 ،بیان کردند مینان
مذهبي بودن ايراد ناشي از آموزشهای دوران کودکي ،مدارس مذهبي ،تحول
شناختي ،نیازهای روان شناختي ،نون يرزندپروری ،چرخه زندگي خانواده و زمینه
دموگرايیکي آنها است موران .)2003 2،نین اعتقاد دارد که در دوره نوجواني و جواني
و بعد از آنکه تفکر مذهبي حالتي به خود ميگیرد ،ايراد به طرح پرسشهايي درباره
عادتها ،ريتارها و وظايفي ميپردازند که قبالً آنها را بهعنوان راه روشن زندگي
يايتهاند  .در اين دوره يرد برح ب طبیعت و تربیت پیشین خود به ق ت خاصي از
ارزشها روی ميآورد و م لم است که وضعیت وی در اين ارزشها مبتني بر تربیت
قبلي اوست صادقي و ه کاران.)14 :1386 ،
يکي از م ئولیتهای والدين ،تربیت و تاديب يرزندان است .اين م ئولیت به
اندازهای بااه یت است که پیامبر ص) مي يرمايد« :الن يودب احدکم ولده خیر له من
ان يتصدق بنصف صان کل يوم» « 2اگر هر يک از ش ا به تربیت يرزند خود بپردازد
برای او نیکوتر از آن است که هر روز نیم صان گندم يا جو يا ...در راه خدا صدقه
دهد» .بنابراين ،والدين در شکل گیری شخصیت نوجوان و رشد و بهبود نگرش و ريتار
او نقش اساسي دارند .اما نکته قابل توجه اين ت که والدين نیازمند يک برنامه و
1- Ganno&Moore
2- Moran
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الگويي جهت تربیت نوجوان ه تند اين برنامه يا الگو بايد متناسب باابعاد وجود ان ان
باشد .دين ،الگو ،کیش و طرحي نظامواره است از آموزههای يکری ،بینشي ،معريتي
لعلهم يتفکرون ...يعقلون ...يبصرون ...يفقهون و )...آموزههای انگینشي هدی
لل ومنین ...اياک نعبد ) ....و نین آموزههای ريتاری ايعل الخیر ...يقی ون الصلوه...
ينفقون .)...واژه «دين» نین در اصطالح ،عبارت است از :مج وعه اصول و قواعد بنیادی
و احکام و دستوراتي که از سوی خدا به ان ان داده شده است .بهتر است شرون تربیت
ديني از محور شناخت باشد تا با اعطای بینش به متربي ن بت به مفاهیم و ارزشهای
ديني در وی انگینه ايجاد کند تا خود با گرايش قلبي بهسوی ع ل رود اح اني،
 .)1378طبق اين توضیح ،يکي از راههای ارتقاء و رشد نگرش و ريتار نوجوان آموزش
تربیتي اسالم محور به والدين است ص.)20
شرايت هر علم به شرايت موضون آن ب تگى دارد ،از اين رو علم خداشناسى که
موضون آن ذات مقدس واجب الوجود و صفات و ايعال او مىباشد ،اشرف علوم
است .پ

از اصول عقايد ،دانش تربیت و اخالق با مفهوم اسالمىاش ،از نظر شرايت

وجايگاه در صدر علوم و ينون قرار دارد ،زيرا موضون آن روح و نف

ان انى ،يعنى

«نفخه آس انى» سوره حج ،آيه )29است که در کالبد خاکى دمیده شده و تکامل و
شاي تگي آن براى ح ل بار امانت الهى عهده دارى مقام «خلیفة اللّهى» بقره ،آيه)20
در پرتواتصاف به «صفات خدايى» بحاراالنوار ،ج  )423 :68و پااليش آن از
آلودگيها می ر است .هرگاه بدين حقیقت بنگريم که خلقت ان ان بهمنظور تکامل و
رشد معنوى اوست وهدف از بعثت انبیا بهويژه رسالت خاتم پیامبران صلى اهلل علیه
وآله) تک یل يضايل اخالقى و يراهم کردن تجهینات اين رشد و ک ال است ،جايگاه
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تربیت و اخالق و مقصد نهايىِ آن مبرهن مىگردد .در اين ديدگاه ،شخصیتِ اخالقى،
عنصر اساسى و جوهره اصلى وجود ان ان را تشکیل مىدهد که هدف شرائع و
برنامههاى ان انسازى است ،از اينرو تربیت اخالقى در صدر تعالیم و تکالیف دينى و
در کنار عقايد و شرائع قرار دارد اصول کايي ،ج  )32 :1و حتى برخى محققان آن را
«يقه اکبر» خوانده و برخى طب روحانى نامیدهاند و روايات از جايگاه بلند اخالق و
تربیت سخن گفته است .هنگامى که پیامبر اکرم صلى اهلل علیه وآله) «مُعاذبن جبل» را
جهت ابالغ رسالت اسالم به ي ن اعنام يرمود بدو توصیه کرد« :کتاب خدا را به آنان
بیاموز و به اخالق خج ته تربیتشان کن»« .عَلِّ ْهُم کِتابَ اللّهِوأَحْ ِنْ اَدَبَهُم عَلىَ
األَخْالقِ الصَّالِحَةِ» تحف العقول ،ص )25و نین در روايت آمده است :مؤمن با ح ن
اخالق به درجه شب زنده داران و روزه داران مىرسد» و «چینى در ترازوى ع ل
سنگینتر از ح ن اخالق نی ت» و «بر ش ا باد به ح ن اخالق ،زيرا خلق نیکو بىچون
و چرا جايگاهش بهشت است و از خوى بد بپرهینيد که خوی بد به ناچار جايگاهش
دوزخ است ».و «محبوبترين ش ا نند خدا ک انى ه تند که اخالقشان نیکوتر و
انعطاف پذيرتر و الفت پذيرتر باشند و منفورترين ش ا نندخدا ک انى ه تند که سخن
چینى مىکنند و در میان برادران جدايى مىايکنند واز براى بىگناهان لونشها
مىتراشند ».مج ع البیان ،ج 333 :10؛ به نقل از اسکندری وکیاني .)1386 ،بهطور
خالصه :متون و منابع اسالمى گواه بر اين است که برنامههاى اخالقى و تربیتى از
ع دهترين برنامهها ى اين آيینِ ان ان ساز است و اخالق درمعارف اسالمى از رتبه
وااليى برخوردار مىباشد .حضرت امام رح ه اهلل) با اشاره به جايگاه اخالق برای
تهذيب در اسالم مىيرمايد :مکتب اسالم يک مکتب مادى نی ت ،بلکه مکتب مادى-
معنوى است .اسالم ماديات را در پناه معنويت قبول دارد ،معنويات ،اخالق ،تهذيب
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نف  ،اسالم برای تهذيب آمده است ،براى ان ان سازى آمده است ،ه ه مکتبهاى
توحیدى برای ان انسازى آمدهاند .مقصد اسالم و مقصد ه ه انبیا اين است که ان ان
درست بشود ،اگر ان ان تربیت شد ه ه م ائل حل است »...صحیفه نور ،ج 16 :7؛ به
نقل از اسکندری کیاني.)32 :1386 ،

جدول :1تبيين مبانی و اصول تربيت اسالمی در سبک زندگی اسالمی
مبنا
 -1خداجويي

اصول
تقوی و زهد
اعتدال

 -2انديشهورزی و عقالنیت
تذکر
 -3کرامت
 -4ضعف

عنت

 -6جذبه ح ن و اح ان

 مراقبه و محاسبه نف  -مجاهده و تح یل بر نف -پرهین از معاصي
 روش اعتدال بیم و امید -میانهروی و اعتدال درکارها و عبادات
 امر به معروف و نهي از منکر -يادآوری نع تها-عبرتآموزی
 -تکريم شخصیت -عیبپوشي

سعه صدر

 -انعطافپذيری -صبر

م امحت

 -مرحله ن ودن تکالیف -تجديدنظر در تکالیف

تبلیغ و ارشاد
 -5هدايتپذيری ان ان

روشهای تربیتي

تعلیم

 مناظره و مباحثه -موعظه توأم کردن علم و ع ل -ايجاد عادات مطلوب-روش الگويي

يضل

 -عفو وگذشت -محبت -توبه

تواضع

 -خوشخلقي وخوشسلوکي -اعتراف به تقصیر
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آراستگي

 -آراستن ظاهر -تنيین کالم

جهتگيری مذهبی
به نظر ميرسد ،مذهب برای ايراد نقش سلپر ديلاعي را بازی کرده و مج وعه
وسیعي از آثار مثبت روان شلناختي را در ايلراد ايجلاد ميکند ح یني ق ي و سلی ي
بج تاني .)1390 ،از جل له ملفاهی ي که در حوزه روان شناسي دين مورد نگرش
پژوهشگران قرار گريته ،انگینههای ملذهبي يا جلهت گیری مذهبي بوده است
البلرزی و جلوکار .)1384 ،در حوزه روانل شلناسي ،آلپورت نخ تین محققي است که
جهتگلیری ملذهبي را مورد بررسي قرار داده است .مقصود اصلي آلپورت از
جهت گیری مذهبي ،ترکیبي از بلاورهای ملذهبي ،ريتارها و انگینه بود مک
کرمیک)24-22 :2009 1،
بهطلور کللي دينلداری ،يا مینان درگیری و تعهد يرد به م ائل ديني را يک پديده
چلند بلعدی با ارتباطات مشخص و مت اين رواني -اجت اعي در نظر ميگیرند بارگین،
 1991و اسپیلکا .)2000 ،آلپورت و راس)1967 2دو نون جهتگیری مذهبي دروني

3

و بیروني 4را ملورد بلررسي قلرار دادهاند .جهتگیری دروني مذهبي 5که در آن يرد
مذهب را بهعنوان يک غايت در نظر ميگیرد ،با مرکن کنترل دروني ،خود

1- McCormick
2- Allport& Ross
3- Intrinsic
4- Extrinsic
5- Intrinsic religious orientation
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برانگیختگي ،ع لکرد تحصیلي و ح اسیت هیجاني ه ب تگي مثبت دارد .در مقابل،
جهتگیری بیروني مذهبي 1،که يرد از مذهب بهعنوان ابناری برای به دست آوردن
اهلداف شلخصي و اجت اعي استفاده ميکند ،با آن چه ذکر شد ه ب تگي منفي دارد
م ترز 2و برگینن )1992 ،عالوه بر جهتگیری ملذهبي ،شلاخصهلای ريتار مذهبي
مانند شرکت در مراسم مذهبي با سالمت رواني ،بنهکاری ،سوءملصرف ملواد،
طلالق ،خودکشي ،و اي ردگي ه ب تگي دارد بات ون3و ه کاران1993 ،؛ رايت4و
ه کاران.)1993 ،
آلپورت  )1950اولین ک ي بود که ادعا کرد انگینههای زيربنايي دينلداری
مليتواند به جهتگیریهای مذهبي «درونلي» و «بلیروني» تق یم شلوند .در جلهت-
گلیری دروني ،هدف از دينداری ،خود دينداری اسلت کله ميتواند انگینه يردی و
معنای زندگي باشد.
در مقابل ،جهتگیری بیروني ،دينلداری بلهعنوان «ابناری» برای رسیدن به اهلداف
شخصي مانند رسیدن بله يک جايگاه اجت اعي مورد استفاده قلرار مليگیرد آلپورت
و راس.)1967 ،
سلبک زنلدگي ،از اصلطالحات عللوم اجلت اعي بلوده ،تعاريف متعددی برای آن
ارائه شده که ع دتاً بر رويکرد مادی مبتني ه تند .پرداختن به اين اصطالح با رويکرد
1- Extrinsic religious orientation
2- Masters
3- Batson
4- Wright
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اسالمي ،بهتازگي و بهويژه پ
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از تأکید مقام معظم رهبری دام ظلهالعالي) رايج شلده

و از پیشینه مطالعاتي کهني برخوردار نی ت .مقاله حاضر ،عالوه بر داشتن رويکرد
اسالمي ،با رويکرد خاص تربیتي به اين مقوله نگري ته ،که بهنوبه خود در تعلیم و
تربیت اسالمي تازگي داشته ،ملشکل يلقر پیشینه را دوچندان ميکند .با توجه به اين دو
رويکرد ،ع ده منابع قابل استفاده در اينگونه تحقیقات ،پ

از واکاوی معنای

اصطالحي سبک زندگي در علوم اجت اعي ،جامعهشناختي و مردمشناختي و بازخواني
آن در رويکرد اسالمي ،عبارت از آيات ،روايلات و تلفاسیر انديش ندان م ل ان بر
آنها بوده ،اين منابع را ميتوان پیشینه عامي برای توصیف سبک زندگي اسالمي و
يايتن شاخصها و راهکارهای تحقق آن بهش ار آورد  ،در اين راستا پژوهش حاضر به
بررسي يرضیههای زير است.

فرضيههای پژوهش
فرضيه اول :آموزش مبتني بر تربیت اسالمي بر ابعاد سبک زندگي اسالمي تأثیری
معنادار است.
فرضيه دوم :آموزش مبتني بر تربیت اسالمي بر ابعاد جهتگیری مذهبي تأثیری
معنادار است.
روش تحقيق
پژوهش حاضر از نون نی ه تجربي ه راه با پیش آزمون  -پ
گروه گواه است.

آزمون و پیگیری با
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جامعه آماری اين پژوهش شامل نوجوانان دختر 14-18سال شهر شهررضا اصفهان
در سال  1392بود که تعداد آنها  4949نفر بود.
ن ونه اين پژوهش شامل  30نوجوان دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان) بود که
بهصورت تصاديي خوشهای انتخاب شدند .سپ  30 ،نفر از دانشآموزان که دارای
پايینترين ن ره در پرسشنامههای جهتگیری مذهبي و سبک زندگي اسالمي انتخاب
شده و بهصورت تصاديي در دو گروه آزمايش و کنترل گ اشته شدند.
دراين پژوهش برای ج عآوری اطالعات از ابنارهای زير استفاده شد.
پرسشنامه جهتگيری مذهبی
پرسشنامه جهتگیری مذهبي توسط آذربايجاني )1385 ،تهیه شد .اين پرسشنامه
شامل  70سؤال بود که پ از بررسي پايايي اولیه چهار سؤال  ) 19 ،17 ،3 ،2حذف
شد و  66ماده باقی انده نی ن از جهت ه گوني براساس آلفای کرونباخ به دو زير مقیاس
تق یم شد .زير مقیاس نخ ت مشت ل بر  41ماده دارای ضريب آلفای  0/94به وسیله
 302نفر آزمودني پاسخ داده شد و عامل «عقايد -مناسک»  )R1را ميسنجد .مقیاس
دوم مشت ل بر  25ماده باضريب آلفای  0/79به وسیله  321نفر آزمودني پاسخ داده شد
و عامل «اخالق»  )R2را ميسنجد .و شامل عامل کلي «جهتگیری مذهبي اسالمي»
 ) Rاست که از ج ع ن را ت دو مقیاس قبلي بدست ميآيد .ن رات مقیاس  R3بین
 264-66است .مقیاس  164-41 R1و  100-25 R2است .روايي محتوايي پرسشنامه از
طريق  15نفر کارشناس مباحث اسالمي بررسي شد .برای بررسي اعتبار سازه میانگین
ن رههای آزمودنيها در سه گروه م تقل حوزه عل یه قم گروه  ،)1دانشگاه تهران
گروه  ،)2دانشگاه آزاد  ) 3درمورد هريک ازسه عامل باهم مقاي ه شدند .که از
روش تحلیل واريان

يکطريه استفاده شد .درمورد عامل  ،R1هر سه گروه دو به دو
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تفاوت معنادار دارند  .) P =0/000درمورد عامل  R2تفاوت معناداری مشاهده نشد.
درمورد عامل  R3نین تفاوت معنادار وجود دارد  .)P=0/000برای تفکیک معناداری
سه گروه ،بصورت مت اين از آزمون مقاي ههای چندگانه شفه استفاده شد .درمورد
مقیاس  ،R1میان هر سه گروه تفاوت معنادار وجود دارد  .)P=0/044درمورد مقیاس
 R2هیچ گونه تفاوت معناداری مشاهده ن يشود .و درمورد مقیاس  R3درمیان
گروههای 1و2 ،2و 3تفاوت معنادار وجود دارد .اما میان گروههای  2و  3تفاوت
معنادار مشاهده ن يشود آذربايجاني .)1385 ،سؤاالت مربوط به مقیاس  R1و  R2به
شرح زير است:
:R1

1-5-7-8-9-11-13-14-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-33-

35-37-38-39-40-46-47-49-52-57-58-59-60-62-63-64-65-67-69-70
:R2

4-6-10-12-15-16-18-25-31-32-34-36-41-43-44-45-48-50-

51-54-55-56-61-66-68
پرسشنامه محقق ساخته سنجش سبک زندگی اسالمی
در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته با هدف ارزيابي اندازهگیری سبک
زندگي اسالمي بر اساس آموزههای اسالمي و سیره معصومین ص) ساخته شد.
پرسشنامه سبک زندگي دارای  47سؤال در طیف لیکرت است که بهصورت اغلب
 ،)3مع والً مع وال  ،)2گاهي  )1و هرگن  )0ميباشد .عوامل پرسشنامه سبک
زندگي عبارتند از آرامش و معنا درزندگي ،روابط بینيردی ،ويژگيهای ريتاری
ميباشد روايي محتوايي اين پرسشنامه توسط  10نفر از متخصصان تأيید شد.
جدول :2ضريب پايايی مولفههای سبک زندگی اسالمی

گويه

ضريب پايايي
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آرامش و معنا درزندگي

0/61

روابط بینيردی

0/82

ويژگيهای ريتاری

0/85

کل

0/812

تعاريف مفهومی
جهتگيری مذهبی :الکینن ،هیوگن ،لیف و ساندرز ،)1998 1معنويت را به
معنای زندگي يا «روشي بلرای بودن » و «تجربه کردن » ميدانند که با آگاهي يايتن از
يک بعد غیرمادی به وجود ميآيد و ارزشهای قابل تشخیص ،آن را ملعین مليسلازد.
اين ارزشها به ديگران ،خود ،طبیعت و زندگي مربوط ه تند و به هر چلینی کله يرد
بهعنوان غايي قل داد ميکند ،اطالق ميشوند.
سبک زندگی اسالمی :سبک زندگي اسالمي در سبک زندگي مطلوب و آن نین
در سبک زندگي ان اني و الهي تجلي مييابد .سبک زندگي ،چه در سطح ان اني و
چه در رتبه الهي آن ،از دو منظر قلابل بررسي است :يکي ،از منظر ايجاد و نهادينه
ساختن آن در اجت ان؛ چراکه سبک زندگي اسالمي ساختني است ،نه يايتني .دوم ،از
منظر ارزيابي وضع موجود و تعیین ياصله تا وضعیت مطلوب .استخراج شاخصهای
سبک زندگي اسالمي ،تلأمینکننده هلر دو منظر و هر دو منظور خواهد بود؛ چه
شاخص ،از يک جهت ترسیمکننده وضعیت مطلوب و از جهت ديگر ،نشانگر ياصله
وضع موجود با وضعیت مطلوب است خطیبي و ساجدی.)14 :1392 ،
منبع اصلي استخراج سبک زندگي اسالمي کتاب الهلي بلوده ،زندگي اسالمي در
زندگي قرآني معنا مييابد مجل ي1404 ،ق ،ج  .)19 :89قرآن کريم و عِدل آن
1- Elkins, Hedstorm, Hughes, Leaf &; Saunders
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ه ان ،ج  ،)173 :2ه انگونه که در علم اصول ،مرجع ارزيابي علوم شناخته شدهاند،
در علم اخالق نین ،مرجع ارزيابي اع ال بهش ار ميروند ر.ک :جلوادی آمللي،
.)1389
يافتهها
توصيفی

 20درصد از آزمودنيهای گروه کنترل اول دبیرستان بودند 46/7 ،درصد از
آزمودنيهای گروه کنترل و  53/3درصد از گروه آزمايش دوم دبیرستان و 33/3
درصد ازآزمودنيهای گروه کنترل و  46/7درصد از آزمودنيهای گروه آزمايش
سوم دبیرستان بودند.
فرضيه اول :تربيت اسالمی برابعاد سبک زندگی اسالمی (آرامش و معنا درزندگي،
روابط بين فردی و ويزگيهای فردی) نوجوان مؤثر است.

يرض ت اوی واريان های ن رات ،با استفاده از آزمون لوين سنجیده ميشود و در
ت ام ابعاد سبک زندگي اسالمي تأيید شده است.
با توجه به نتايج جدول  ،1مشخص ميشود که در بعد آرامش و معنا درزندگي
تفاوت مشاهده شده در دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پ

آزمون و پیگیری

معنادار است .در نتیجه تأثیر تربیت اسالمي بر بهبود سطح آرامش و معنادار زندگي

نوجوان در هر دو مرحله ارزيابي تأيید شد .ه چنین نتايج نشان ميدهد؛ روابط بین-

يردی تفاوت مشاهده شده بین دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پ

آزمون و

پیگیری معنادار است  P=0/014و  .) P=0/033درنتیجه تأثیر تربیت اسالمي بر بهبود
روابط بینيردی نوجوان در هر دو مرحله ارزيابي تأيید شد .در بعد ويژگيهای
ريتاری ،تفاوت مشاهده شده ب ین دو گروه آزمايش و کنترل در پ

آزمون معنادار
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بود  )P= 0/000اما در مرحله پیگیری معنادارنبود  .)p = 0/177لذا تربیت اسالمي
بربهبود ويژگيهای ريتاری نوجوان در پ

آزمون در سطح معناداری ) P> 0/05

مؤثر است.
جدول شماره  -1نتايج تحليل مانوا در مورد ابعاد سبک زندگی اسالمی
مج ون درجه میانگین
شاخص آماری نون
آزمون مجذورات آزادی مجذورات
نون متویر
پ
24/429
1
24/429
آرامش و معنا در
آزمون
زندگي
33/576
1
پیگیری 33/576
پ
25/609
1
25/609
آزمون
روابط بینيردی
42/922
1
پیگیری 42/922
پ
85/652
1
85/652
ويژگيهای ريتاری آزمون
4/743
1
پیگیری 4/743

F

سطح ضريب توان
آماری
اتا
معناداری

12/576

0/007

0/513 0/124

10/825

0/004

0/524 0/143

14/219

0/001

0/863 0/328

11/823

0/003

0/856 0/244

26/343

0/000

0/959 0/314

1/228

0/127

0/365 0/026

فرضيه دوم :تربيت اسالمی بر ابعاد جهتگيری مذهبی (عقايد– مناسک و

اخالق) نوجوانان دختر است .نتايج آزمون لوين را درمورد ابعاد جهتگیری مذهبي
اجرا شده است و نتايج نشان ميدهد که پیش يرض ت اوی واريان ها درمورد ت امي
ابعاد جهتگیری مذهبي تأيید شده است  .)p< 0/05لذا از تحلیل مانوا برای تعیین
مینان تأثیر متویر م تقل بر ابعاد جهتگیری مذهبي استفاده مي کنیم.
نتايج نشان ميدهد ،تفاوت مشاهده شده بلین دو گلروه آزملايش و کنتلرل در بعلد
عقايد -مناسک در پ

آزملون  )p=0/000و پیگیلری  )P=0/005معنلادار اسلت .در

نتیجه يرضیه پژوهش مبني براينکه تربیت اسالمي بر بهبود عقايد -مناسک ملؤثر اسلت،
تأيید ميشود .تفاوت مشاهده شده بین دو گروه آزملايش و کنتلرل در بعلد اخلالق در
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مرحللله پ ل

آزمللون  (p=0/019معنللادار اسللت .امللا در مرحللله پیگیللری معنللادارنبود

 .)P=0/114لذا تربیت اسالمي بر بهبود اخالق در پ

آزمون مؤثر بود.

جدول شماره  -2نتايج آزمون تحليل مانوا مربوط به ابعاد جهتگيری مذهبی
شاخص آماری
متویرها

نون
آزمون
پ

عقايد -مناسک

آزمون
پیگیری
پ

اخالق

آزمون
پیگیری

مج ون

درجه

میانگین

مجذورات آزادی مجذورات

F

سطح

ضريب

توان

معناداری

اتا

آماری

24/502

1

24/502

26/452

0/001

0/927 0/472

15/344

1

15/344

9/224

0/003

0/834 0/255

10/348

1

10/348

6/132

0/020

0/680 0/177

6/045

1

6/045

2/360

0/124

0/451 0/080

بحث و نتيجهگيری
ان ان امروزی گريتار بحرانهای مختلفي ميباشد که مهمترين آنها خال امنیت
معنوی و روحي بخصوص در قشر جوان و نوجوان ميباشد .بهترين راه برای پرکردن
اين خال ،تربیت است و از میان انوان تربیت ؛ تربیت اسالمي تأثیرگذارترين روش
ميباشد بنابراين مقاله حاضر به بررسي تأثیر تربیت اسالمي بر سبک زندگي اسالمي و
جهتگیری مذهبي پرداخته است .تربيت اسالمی برابعاد سبک زندگی اسالمی

نوجوانان دختر مؤثر است .اين يرضیه در سطح معناداری  )p>0/01در پ
پیگیری تأيید شد.

آزمون و
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اين نتیجه با نتايج پژوهشهای اس یت و ياري

2002؛ به نقل از اسکات و

ه کاران ،)2006 ،سینها وگل  ،)2007 ،بال وه کاران  ،)2003و آقاملکي 1376؛
به نقل از آذربايجاني )1385 ،يکوری و ه کاران  )1394ه و بود.
پژوهش اس یت و ياري  ،)2002 1،به نقل از سینها وگل  )2007 2،نشان داد
که مذهب باعث ريع اختالل های روانشناختي يا کاهش ريتارهای خطرناک از طريق
شکل گیری هنجارهای جامعه پ ند و قبول نقش و اجتناب از محیطهای خطرناک
شود.
نتايج پژوهش انجام شده توسط سینها وگل  ،) 2007 ،نشان داد ،ارزشهای
مذهبي و مشارکت در يعالیتهای مذهبي با احت ال کاهش ارتکاب برخي از ريتارهای
خطرناک رابطه دارد.
در مورد داليل احت الي تأثیر تربیت اسالمي بر سبک زندگي اسالمي و ابعاد آن
ميتوان گفت ،تأکید آموزههای ديني به والدين بر تشويق و ت جید نوجوان در ج ع،
حفظ احترام و اه یت دادن به نظرات او در تص یمگیریهای مهم زندگي ،يادآوری و
تأکید بر مويقیتهای گذشته و صفات مثبت ،ع لکرد خوب و قابلیتهای او بجای
توجه به شک تها و صفات منفي گذشتهاش موجب رشد اعت ادبه نف

و اينايش

آگاهي او ن بت به توان ندیهايش ميشود .ه چنین ،پرهین از بیان مکرر اشتباهات،
دادن يرصت اظهارنظر به نوجوان در ج ع و يراهم آوردن شرايطي برای نشان دادن
خود و ک ب تجربیات مويقیتآمین و مطلوب به نوجوان جهت رشد و تقويت سبک
1- Smith & Faris
2- Sinha. j, Gulles. R
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زندگي اسالمي ک ک ميکند .ه چنین ،ت هیل سبک زندگي اسالمي برای رشد و
بهبود ديگر متویرها ضروری بود.
تربيت اسالمی بر ابعاد جهتگيری مذهبی (شامل :عقايد -مناسک،
اخالق) نوجوانان دختر مؤثر است.
اين يرضیه درسطح معناداری  )p>0/01در پ

آزمون و پیگیری تأيید شد.

اين نتیجه بهصورت م تقیم و غیر م تقیم با نتايج پژوهشهای اس یت و دنتون

1،

2005؛ به نقل از بارنن ،)2008 2،زي ر ومالني ،)2008 3،اسکوت جي .ار و
ه کاران ،)2006 4،آدای )2000 5،و گارنر2000 6،؛ به نقل از بارنن،)2008 ،
آگادجانیان 2001؛ به نقل از بال و ه کاران ،)2003 7،ه و بود.
پژوهش آدای ،)2000 ،بهنقل از تاکي )2003 8،نشان داد ،زناني که به گروههای
مذهبي آزادانديش منظور پروت تانها و کاتولیک) واب ته ه تند ن بت به زناني که
در گروههای مذهبي محايظهکارانه عضويت دارند ،ت ايل بیشتری به بيتوجهي به
اخالق دارند.
يورو و واگنر ،)2000 ،به نقل از سینها وگل  )2007 ،گنارش دادند ،در
1- Denton
2- Barnes, P
3- Zimmer. G, Melanie. H
4- Scott Jr and aet all
5- Aday
6- Garner
7- Ball, J., Armistead, l & Austin, b – J
8- Takyi
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نوجوانان مذهبيتر  6-12ساله اينايش مهار و کاهش ريتارهای خطرناک و رعايت
موازين اخالقي و مذهبي بیشتر بود.
طبق نظر شهید مطهری  )1381معنويت و آزادی معنوی ان ان صرياً از طريق
نبوت ،دين و کتابهای آس اني تأمین ميشود .لذا کالم خدا و حديث بهترين منبع
برای تدوين محتوا در يرايند تربیت اسالمي است .عالوه بر اين ،روشها و يعالیتهای
مربوط به پرورش معنويت و اسالمي ،بايد مبتني بر تعالی ي باشد که بهطور ع ده به
واقعیت جهان ه تي ،ان ان ،جايگاه ان ان در جهان ،آيريدگار جهان و ان ان ،مبداء و
مقصد آيرينش و غیره مربوط شود .از اين رو به نظر ميرسد نوعي از تربیت که شامل
يرصتها و يعالیتهای آموزشي مربوط به اسالمي است ،لنوماً به نقش وجود شناختي
آنها در جهان ه تي معطوف است .چنین برنامهای يادگیرندگان را برای ت اشای
جلوههای متنون ه تي که آيههای علم ،قدرت ،عنت ،لطف ،عدالت و ديگر اس ای
حق است ،آماده ميکند .بنابراين محتوای چنین برنامهای عالوه بر بخش مباني نظری
که ترکیبي از اصول عقايد ،عريان نظری ،تف یر متون ديني ،احکام عبادی ،اخالق،
تاريخ و ادبیات است ،يک بخش مقدماتي مربوط به آمادگي برای تحصیل دانش
مفهومي و يک بخش مک ل مربوط به يعالیتهای سلبي و ايجابي تهذيب نف

نین در

بر دارد .هدف اجرای چنین محتوايي ،تعالي روح ان اني متربیان از طريق يعالیتهای
مربوط به تنکیه است.
درواقع ،تأکید آموزهها ی اسالمي در تعامالت اجت اعي بر محور قراردادن خدا در
ت ام امور و روابط اجت اعي وانجام کار به نیت الهي تا با واکنش منفي مخاطب دچار
دل ردی و تضعیف رابطه نشود .شناسايي ايکار و باورها ،انگینهها و خواستهها و
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نیازهای ايراد و بکارگیری آن در روابط میان يردی بصورت ترجیح دادن نیازها و
خواستههای ديگران بر نیازها و خواستههای خود و توجه به ويژگيهايي شخصیتي
ايراد و رعايت نکاتي که موجب رضايت يا عدم رضايت آنان ميشود .عالوه بر اين،
رويکردهای تدري

در نظامهای تعلیم و تربیت ،ميتواند بهترين موقعیت را برای

تبلور و رشد معنويت در ايراد يراهم ن ايد .برنامهدرسي قلب نظام آموزشي است که
ميتواند شرايط ،يرصتهای مناسب ،محتوا و نین روشهای مفیدی را برای پرورش و
اعتالی وجود ه ه جانبه ايراد تدارک دهد.
بنابراين ،آشنايي نوجوانان با کاربردهای گوناگون مذهب در زندگي مانند ک ک
به توییر نگرش ن بت به خود ،تقويت ريتار م ئوالنه ،بهبود تعامالت اجت اعي با
آموزش مهارتهای الزم ،نظر آنان را راجع به کارکرد تک بعدی و مربوط به حوزههای
خاص را توییر ميدهد .ه چنین ،توییر رابطه و طرز برخورد والدين با نوجوان ،بهبود
ارتباطات کالمي و غیرکالمي در رابطه والد -يرزندی و سالمسازی يضای خانواده
موجب توییر نگرش نوجوان ن بت به مذهب ميشود .الزم به يادآوری است ،مواردی
مانند احترام گذاشتن و رعايت حقوق يرزندان ،نظرخواهي از او ،وياداری به قولها و
وعدهها ،استفاده از کالم مناسب از سوی والدين برخي از نکات اخالقي را به نوجوان
آموزش ميدهد.
از آنجا که دين اسالم به طور عام و جامعه اسالمي ما به مثابه يک جامعه عل ي
اسالمي به منابع اسالمي و ديني در ه ه رشتههای عل ي توجه مين ايد بنابراين منابع و
مرجعهای تدوين محتوای برنامههای درسي برای ه ه متخصصان و اساتید موجود
مي باشد و آموزش عالي کشورمان به برترين محتوای آموزشي در زمینه برنامههای
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درسي معنوی مجهن ميباشد .در واقع استادان و معل ان روند توسعه و رشد سبک
زندگي اسالمي و جهتگیری مذهبي يراگیران را با بهرهبرداری از آموزههای تربیت
اسالمي مانند؛ آموزش مباحث تربیت اسالمي به يراگیران؛ توییر محتوای تربیت
اسالمي متناسب با نیازهای متحول معاصر؛ کارب ت آموزههای مناسب پرورش
مهارتهای تفکر يراگیران بر اساس آموزههای تربیت اسالمي را امکانپذيرتر
مين ايند.
بر اساس يايتههای حاصله در پژوهش به برخي نکات اجرايي اشاره ميگردد:
 -1آنگونه که به واسطه تحلیل برنامه درسي موجود مورد بررسي مشخص شد
جهتگیری غالب در دوره نوجواني کشور ،مبتني بر بعد ديني است ،به منظور تحقق
اهداف رشد و تعالي ه ه جانبه دانش آموزان الزم است که برنامههای درسي تربیت
معنوی مورد تجديد نظر قرار گیرد تا تعادل برقرار گردد.
 -2با عنايت به طرح پیشنهادی حاضر ،وزارت آموزش و پرورش و سازمان
پژوهش و برنامهرينی آموزشي ،برنامههای درسي دوره دوران مختلف را مورد
تجديدنظر قرار دهند و در تک یل و ارتقای آنها تالش ن ايند .تلفیق آموزههای تربیت
اسالمي در ابعاد اهداف ،محتوا و روشها و رهن ودهای تدري

و ارزشیابي ميتواند

در برنامه درسي تربیت اسالمي لحاظ گردند.
 -3طراحان و برنامهرينان درسي ،نگاه متعادل به ابعاد شناختي ،عاطفي و ع لکردی
بر مبنای آموزههای تربیت اسالمي را بهمنظور رشد ه ه جانبه شخصیت يادگیرنده در
دستور کار قرار دهند.
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 -4به دانشآموزان يرصت داده شود که در هدفهای يادگیری خود حق انتخاب
داشته باشند و معلم يعالیت مطلوب را به ن ايش گذارد و به دانش آموزان آموخته شود
که به ک ک هم يعالیت و ت رين کنند.
 -5طراحي برنامه درسي مورد نیاز جامعه وتلفیق با برنامههای درسي متفاوت با
يکديگر ،تا زمینههای تحکیم معنويت در ابعاد اجت اعي ،ديني ،و اخالقي در نظام
آموزشي يراهم گردد.
 -7در تربیت اسالمي به وسیله توجه به نظرات ،عقايد ،نگرشها ،ريتارها برنامه
درسي تنظیم گردد وع لکرد آنها در ارزشیابي مورد توجه قرار گیرد.
 -8زمینه بحث و تبادل نظر پیرامون م ائل و مشکالت معنوی ،تجنيه و تحلیل
موقعیتي در هويت ملي و جهاني در برنامههای درسي ارائه گردد.
 -9برنامهرينان و دستاندر کاران برنامهرينی و تألیف الزم است ض ن مبادله
اطالعات با کشورهای ديگر از نتايج و دستاوردهای روزآمد ساير کشورها با توجه به
شرايط ملي ،يرهنگي ،اعتقادی کشورمان استفاده ن ايند.
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