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 فصلنامه جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي، .)هاي ساكن شهر گرگان خانواده
  .95ـ129 ،)3(1

  
خانواده با نگرش نسبت به سبك زندگي نهاد  بررسي رابطه بين ساختار قدرت در

  )هاي ساكن شهر گرگانخانواده: مطالعه مورد( اسالمي
 

  2معصومه محمدي نيا و 1غالمرضا خوش فر
  

  28/3/93: تاريخ پذيرش          6/1/1393: تاريخ دريافت
  

  چكيده
اسالمي  هدف اين مطالعه شناخت تأثير ساختار قدرت در نهاد خانواده بر نگرش نسبت به سبك زندگي

سال  15روش تحقيق پيمايشي و جامعه آماري آن را كليه شهروندان . شهروندان شهر گرگان بوده است
ي نفر به عنوان نمونه بر اساس توزيع نقشه 400از ميان آنها . به باالي ساكن شهر گرگان تشكيل دادند

سيستماتيك انتخاب و بلوك با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي  40حوزه بلوك هاي شهري در 
نتايج نشان داد كه ابعاد . داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد. مورد مطالعه قرار گرفتند

و بعد  5از  30/4؛ بعد عاطفي 5از  45/4بعد شناختي : نگرش مردم نسبت به سبك زندگي اسالمي
رت در خانواده با نگرش نسبت به سبك بررسي رابطه بين ساختار توزيع قد. باشدمي 5از  22/4رفتاري 

ي توزيع قدرت در خانواده  ارتباط معناداري با زندگي اسالمي حاكي از آن است كه از يك طرف حوزه
ي اعمال قدرت در خانواده  با نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي ندارد و از طرف ديگر، بين شيوه

  .ود داردنگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي، رابطه مثبت وج
نگرش نسبت به سبك ؛ ؛ گرگانساختار قدرت در نهاد خانواده ي توزيع قدرت؛ حوزه: واژه هاي كليدي

   زندگي اسالمي

                                                            
   khoshfar@gmail.com،)سنده مسوولنوي(گروه علوم اجتماعي و سياسي دانشگاه گلستان  استاديار -1
   m.mn.1329@gmail.com،گرگان) س(ي الزهرا ي علميه، حوزه3ي علوم حوزوي، سطح طلبه -2
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  طرح مسأله
 سبك هاي طوالني، طول سده فرهنگ و استمرار سنت ها در مؤثر درعوامل  مهمتريناز

. بخشدعنا و محتوا ميسوم كهن اجتماعي ماست كه به سنن و آداب و ر زندگي اعضاي جامعه
سبك و . شوداعتقادات سنتي و فرهنگ جامعه مي سبك زندگي موجب زنده شدن باورها و

. دهدهنگ حاكم بر آن جامعه را نشان ميو فلسفه و فر بينينوع جهان شيوه زندگي جوامع،
ي و و باور آنان نسبت به مسائل اقتصادي، اجتماع عتقادا سبك زندگي افراد بيانگر ديدگاه،

حيات اجتماعي افراد را و هاي زندگي مهمترين بخش از شخصيت  روش و شيوه .فرهنگي است
سبك زندگي به اصول و مسائلي كه متن و بطن حيات اجتماع و انسان را . دهندتشكيل مي

شيوه  .گيردالهام مي ارزش هاي ديني و عرفي جامعه از كه شكل مي دهد، اطالق مي گردد
  .به پيشرفت و توسعه اسالمي است رسيدناي براي  ي، مقدمهسلوك اسالمي و بوم

به لحاظ اهميت سبك زندگي همواره دشمنان هر جامعه اي با تغيير نگرشها و سبك 
ديدهاي فرهنگي و هدرجهان امروزي با وجود ت. زندگي افراد درصدد تسلط بر آن جامعه هستند

نفوذ نوع و شيوه زندگي  .باشدي مهم مياصل ،پايبندي به شيوه زندگي ؛اعتقادي استكبار جهاني
 .شودكشورهاي در حال توسعه محسوب مي غربي، مهمترين عامل حفظ نظام سلطه غرب بر

است تا از  در جوامع اسالمي زندگي شيوه سبك وبه يكي از شيوه هاي نوين استعمار، تهاجم 
تغيير  .اهم گرددزمينه براي تسلط اقتصادي و سياسي فر ،زندگي سبكطريق تغيير نوع و 
نگرش  قبل از تغيير سبك زندگي، .به صورت  نامحسوس صورت مي گيرد سبك زندگي معموالً

فرهنگي دگرگون مي شود و با تغيير رفتار و جهان  و و ديدگاه افراد نسبت به مسائل اجتماعي
  .شودبراي تغيير شيوه زندگي فراهم مي زمينه ،بيني فرد

شامل نوع معيشت و كسب درآمد، فعاليت هاي  مهمترين مسائل در سبك زندگي
 معيشتي، فرهنگ خانواده مداري، تشكيل خانواده و ازدواج، زندگي با والدين و اقتصادي و

تشكيل خانواده هاي هسته اي، شيوه ازدواج و پايبندي به آن يعني تحمل زندگي و عدم طالق، 
 - ريش احترام به بزرگترها و ،نوع پوشش و شيوه ظاهري فرد، پيروي از آداب و رسوم محلي

گذران اوقات فراغت، دكورهاي  ، نوع شهرسازي و ساختمان سازي، شيوه تفريحات وهاسفيد
  .باشدميدر نهايت نوع كاالهاي مصرفي  ها و بناها و مغازه و مساكن، نماي ساختمان

 ارزش هاي فردي و باورها و و رفتار احساس مهمترين بخش سبك زندگي نوع نگرش،
 سبكارزشي تكيه دارد، بايد  بر نظام ديني و كه جامعه ما ياز آنجاي .گرددشامل مي تقادي رااع

در باب شيوه  تعاليم اسالم، آموزه ها و .مباني باشد فردي بيانگر اين اصول و زندگي اجتماعي و
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نين قواعد كاملي دارد كه رعايت و پايبندي به اين اصول و قوا ك زندگي مسلمانان احكام وسب و
 . الزم و ضروري است

خانواده مداري و پايبندي به نهاد مقدس خانواده امري است كه اسالم آن را مورد تأكيد 
تواند آنها را در كنار هم يم افراد بوده و ميلزيرا خانواده كانوني براي تربيت و تع ،قرار داده است

رزشي و اجتماعي فراواني را متالشي شدن خانواده در جهان غرب، مفاسد اخالقي و ا. نگه دارد
به آن  مهمترين عامل در حفظ  يندبحفظ سبك زندگي اسالمي و پاي. به دنبال داشته است

جايگاه دين در سبك زندگي و تأثير آن بر نظام . شودهنگ و ارزشهاي اعتقادي قلمداد ميفر
از  .شده است اين زمينه انجام خانواده بسيار مورد توجه قرار گرفته و مطالعات متعددي در

به نقش مهم پدر و مادر در خانواده و ) 1376(انصاريان در كتاب نظام تربيت در اسالم  جمله
و صانعي در كتاب پژوهشي در تعليم و تربيت در  ؛تربيت افراد صالح و شايسته در سايه آنها

و عامل به هدفهاي تربيتي اجتماعي و ويژگيهاي انسان از نظر تعليم و تربيت ) 1378( اسالم
مهدوي كني در كتاب دين و سبك زندگي و  ؛تشويق و تنبيه در پيشرفت و عدم پيشرفت فرد

به جايگاه دين در سبك زندگي و تأثير آن بر نظام خانواده و شهيد مطهري در كتاب ) 1387(
به عوامل مهم در تربيت از جمله عبادت، تفكر، جهاد، ازدواج، ) 1388(تعليم و تربيت در اسالم 

از آنجا كه نهاد خانواده و ساختار توزيع قدرت در آن به عنوان . اشاره نموده اند ... ر، محبت وكا
آن به  هايار گرفته است، لذا ابعاد و مؤلفهمتغير مستقل مهم در اين پژوهش مورد توجه قر

  .شودشرح شكل ذيل نشان داده مي
  

  
  

  آنه هاي مؤلفابعاد و  ساختار توزيع قدرت در خانواده،: 1شكل 
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ي توزيع قدرت اول حوزه. بعد اصلي مي گردد 2مل مفهوم ساختار توزيع قدرت در خانواده شا
مرد محور بودن  -1: فكيك استكه به سه مؤلفه قابل ت) ي تصميم گيري در خانوادهشيوه(

ي قدرت در مشاركتي بودن حوزه -3؛   ي قدرتزن محور بودن حوزه -2 ؛ي قدرتحوزه
  . خانواده

 -1: مي باشدي اعمال قدرت در خانواده كه به دو مؤلفه قابل تفكيك دوم شيوه
ي اعمال قدرت در استبدادي بودن شيوه -2 ؛خانواده ي اعمال قدرت دردموكراتيك بودن شيوه

  .خانواده
مشخص گرديد كه  ،با مروري بر مطالعات انجام شده پيرامون سبك زندگي ديني

بررسي تعريف و اهداف سبك زندگي ديني داشته اند و كمتر به  نويسندگان بيشتر تأكيد بر
آن  برساختار قدرت در خانواده اثرات نگرش شهروندان نسبت به سبك زندگي اسالمي و 

و خالء پژوهشي كه در اين زمينه وجود دارد، در اين  فوق طالببا عنايت به م. اندپرداخته
ندان در سه بعد شناختي، احساسي و نگرش شهروتالش مي گردد تا ضمن بررسي مطالعه 

گونگي تأثير نحوه ي توزيع قدرت در ساختار خانواده چرفتاري نسبت به سبك زندگي اسالمي، 
نگرش  .1اساسي تحقيق اين است كه؛  هاي به عبارت ديگر سوال. نيز بر آن مشخص گردد

ساخت (واده ساختار قدرت در خان .2چگونه است؟ سبك زندگي اسالمي  شهروندان نسبت به
مرد محور، زن محور و مشاركتي (، و حوزه ي قدرت در خانواده )متقارن و نامتقارن اعمال قدرت

  به سبك زندگي اسالمي دارد؟ شهروندان نسبت چه ارتباطي با نگرش ) بودن توزيع قدرت
 

  ضرورت تحقيقو اهميت 
كنند جه نرم مين معاصر با آن دست و پنيكي از مهمترين چالش هايي كه اديان در جها

رايي و دست آوردهاي آن بخصوص آنچه نوگ ،اجتماعي است و تعامل با تحوالت سريع فرهنگي
يند تحوالت نوين داشته و آاديان مختلف همواره در پي نقشي كه دين در فر. شودخوانده مي

دان اين رو مي توان گفت بررسي تالشهايي كه مؤمنان اعم از مجتهدان و مقل از .هستند ،دارد
 همچنين اند وانجام دادهضيات متحول فرهنگي، اجتماعي تطبيق آموزه هاي اسالمي با مقت در

دين را قادر مي سازد تا عرف را به صورت  ، نه تنهاها از سوي علماشقانونمند كردن اين تال
رار مبناي كار خود ق ي راقانونمند بلكه امور نسبتاًدر آورد، اي تاريخي و منحصر به فرد پديده

سوي ديگر محققان علوم  و ازبخشد مي داده و يكي از پايه هاي استنباط  خود را اتقان و عمق 
مي سازد تا به تبيين بهتر تحوالت فرهنگي، اجتماعي و پيش بيني  قادراجتماعي را تا حدودي 

  .آينده آن در محدوده جامعه اسالمي بپردازند
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ت گرفته از اسالم است؛ كه در پي آن أهاي زندگي، سبك زندگي نش يكي از بهترين سبك
آورد؛ زندگي كه در آن صلح و ي و رواني افراد را به ارمغان ميامنيت در جامعه و آرامش روح

صفا بر كدورت، راستي بر دروغ، اعتماد بر سوءظن، مهر و معرفت بر كينه توزي، رعايت انصاف 
باشد؛ در واقع اگر كليف مقدم مياداي وظيفه بر رفع تبر تعدي و اجحاف ، همدلي بر تحكم، 

ذ فرهنگ و تمدن سبك زندگي اسالمي مطابق با آيين اسالم در جامعه پياده شود مانع از نفو
شود و زمينه هاي ظهور و تشكيل حكومت مهدوي را فراهم مي كند، لذا غربي در جامعه مي

  .هادينه و كاربردي كردبراي رسيدن به اين امور بايد در عصر حاضر دستورات و متون ديني را ن
عالوه بر اين با عنايت به اينكه ساختار توزيع قدرت در خانواده و متقارن يا نامتقارن بودن 
قدرت و نيز مرد محور، زن محور و يا مشاركتي بودن حوزه ي توزيع قدرت در خانواده اثرات بي 

پژوهش علمي در اين  شائبه اي بر نگرش افراد جامعه نسبت به سبك زندگي اسالمي دارد، لذا
خصوص و يافتن راهكارهايي براي تقويت نگرش شهروندان نسبت به سبك زندگي اسالمي، از 

  . ضرورت و اهميت فوق العاده بااليي برخوردار است
  

  اهداف تحقيق
  هدف كلي) الف

نگرش  اب) دموكراتيك و استبدادي(خانواده قدرت در توزيع ساختار بين  رابطهشناخت . 1
  .سبك زندگي اسالمي نسبت به

) مرد محور، زن محور و مشاركتي(قدرت در خانواده بين حوزه ي اعمال  رابطهشناخت . 2
  .نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي اب

 نگرش نسبت به سبك زندگي امتغيرها و عوامل فردي و اجتماعي ب رابطهناسايي ش. 3
  .اسالمي

  .ي تحقيقارائه راهكارهايي بر اساس نتيجه. 4
  اهداف ويژه) ب

با نگرش به  )دموكراتيك و استبدادي( خانوادهقدرت در ساختار توزيع شناسايي رابطه . 1
 .سبك زندگي اسالمي

با  )مرد محور، زن محور و مشاركتي(قدرت در خانواده حوزه ي اعمال شناسايي رابطه . 2
 .نگرش به سبك زندگي اسالمي

با نگرش  ...)سن،جنسيت،سطح تحصيالت،و(جمعيتي -عوامل اجتماعيشناسايي رابطه . 3
  .به سبك زندگي اسالمي
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  .شناسايي رابطه ميزان متوسط هزينه هاي زندگي با نگرش به سبك زندگي اسالمي.  4
   .شناسايي رابطه اعتماد اجتماعي با نگرش به سبك زندگي اسالمي. 5
  .مصرف رسانه اي با نگرش به سبك زندگي اسالميرابطه شناسايي . 6

  
  پيشينه تجربي تحقيق

توان تحقيقات صورت گرفته در زمينه ساختار قدرت در در يك تقسيم بندي ساده مي
دسته اول دربرگيرنده . را در دو دسته گنجاندنگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي خانواده و 

و دسته دوم تحقيقاتي را شامل . تحقيقاتي است كه توسط محققان داخلي صورت گرفته است
در اين قسمت به شرح خالصه اي از نتايج . ه استود كه توسط محققان خارجي انجام شدش مي

  :پردازيم اين تحقيقات مي
  

 پيشينه مربوط به ساختارقدرت در خانواده

  مطالعات داخل كشور 
بررسي تأثير ساختار توزيع قدرت در «: در پايان نامه خود با عنوان) 1391(احمدي آهنگ   

مناطق روستايي  :مورد مقايسه(مشاركت اجتماعي در مناطق روستايي وشهري خانواده بر ميزان 
دارد كه؛ مشاركت اجتماعي يكي از نيازهاي اصلي جامعه بشري در ، بيان مي»)شهري آمل و

هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير ساختار توزيع قدرت در خانواده بر ميزان . عصر حاضر است
چارچوب نظري تحقيق برمبناي تركيبي از . باشدمي) ميرسمي و غيررس(مشاركت اجتماعي 
روش پژوهش . ي اينگلهارت در باره مشاركت اجتماعي شكل گرفته استنظريه منابع و نظريه

هاي مورد نياز از ابزار پرسشنامه آوري دادهدر اين تحقيق از نوع پيمايشي بوده و براي جمع
ي تحقيق شامل كليه افرادي كه در شهرستان جامعه آمار. مصاحبه حضوري استفاده شده استو

اي اي چند مرحلهگيري نيز خوشه نفر و شيوه نمونه 386حجم نمونه . آمل سكونت دارند
دهد كه تفاوت ميانگين مشاركت اجتماعي رسمي و هاي پژوهش نشان مييافته. باشد مي

همچنين ميانگين . دباشغيررسمي در شهر و روستا و در بين متأهالن و مجردان معنادار مي
همچنين بين دموكراتيك بودن . باشدمشاركت اجتماعي رسمي در بين مردان بيشتر از زنان مي

خانواده و استبدادگرا بودن خانواده با ميزان مشاركت اجتماعي رسمي و غيرررسمي رابطه 
مشاركت  دهد كه بيشترين تأثير برنتايج رگرسيون چند متغيره نشان مي. معناداري وجود دارد

ي اجتماعي شدن اجتماعي رسمي و غيررسمي را به ترتيب دموكراتيك بودن خانواده و نحوه
 .دارد 
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-هاي تربيتي استبدادي و اقناعرابطه شيوه«، در مقاله خود تحت عنوان )1389(قبادي و نيازي 

دادي و هاي تربيتي استببه بررسي شيوه» گرايانه والدين و ميزان فعاليت و مشاركت اجتماعي
روش تحقيق اين . گرايانه در خانواده و تأثير آن بر ميزان مشاركت اجتماعي پرداخته استاقناع

پژوهش از نوع پيمايشي اجتماعي بوده و محقق براي گردآوري اطالعات تحقيق از ابزار 
جامعه آماري اين تحقيق شهر كاشان و با حجم . پرسشنامه توأم با مصاحبه استفاده كرده است

گرايي دهد كه هر چه ميزان اقناعهاي اين تحقيق نشان مييافته. نفر بوده است 500ونه نم
گرايانه هاي اقناعهاي تربيتي خود بيشتر از روشافراد خانواده بيشتر باشد و والدين در شيوه

همچنين بين ميزان . استفاده نمايند، ميزان مشاركت اجتماعي افراد بيشتر خواهد شد
يعني با . ي خانواده افراد و ميزان مشاركت اجتماعي رابطه معنادار وجود دارداستبدادگراي

 .يابد، ميزان مشاركت اجتماعي آنان كاهش مي افزايش ميزان استبدادگرايي افراد خانواده
بررسي تأثير ساختار «نامه كارشناسي ارشد خود تحت عنوان، در پايان)1382( عباسي

مطالعه موردي در بين : شاركت مردان در تنظيم خانوادهقدرت در خانواده بر ميزان م
به بررسي و تبين تأثير ساختار قدرت در  »دانشجويان ساكن در خوابگاه متأهلين شهيد سالمت

 .خانواده بر ميزان مشاركت مردان در تنظيم خانواده پرداخته است
ن شهيد سالمت هاي ساكن در خوابگاه متأهليي خانوادهجامعه آماري اين تحقيق كليه

نتايج اين . اندمرد بوده 96زن و  96حجم نمونه اين تحقيق و دانشگاه عالمه طباطبايي بوده 
تر باشد، هاي شخصيتي مردان اقتدارطلبانهتحقيق نشان داده است كه به هر ميزان ويژگي

ي از شود و هر اندازه كه تعاريف فرهنگي و اجتماعمشاركت آنان در تنظيم خانواده كمتر مي
- تر باشد، از ميزان مشاركت مردان در تنظيم خانواده كاسته ميجنسيت از ديد مردان سنتي

  )10:1382عباسي،(شود
 - بررسي ساختار«، در مقاله مشترك خود با عنوان)1382(مهدوي و صبوري خرمشاهي

بطه، به بررسي ساختار توزيع قدرت در خانواده يعني وجوه تقارن را »توزيع قدرت در خانواده
ي برخورد زن و شوهر، ميزان دموكراتيك و غيردموكراتيك بودن توزيع  ي قدرت و نحوه حوزه

نفر  200روش تحقيق اين پژوهش، پيمايشي و حجم نمونه آن . دنپردازقدرت در خانواده مي
دهد كه متغيرهاي تصور مرد از نقش زن و همچنين هاي اين تحقيق نشان مييافته. بوده است
. از نقش خود، بيشترين تأثير را بر كم و كيف دموكراتيك بودن خانواده داشته استتصور زن 

ها به  ي خانواده وسيله پذيري به اين امر بدان معنا است كه باورهاي فرهنگي كه از طريق جامعه
اي منجر به استبدادي يا دموكراتيك شدن ساختار  شود، بعدها به طور ناخواسته افراد منتقل مي

هاي جنوب شهر  همچنين ساختار قدرت در خانواده. هاي آينده خواهد شد خانواده
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تر بوده است و عواملي نظير سطح تحصيالت و  تر و در شمال شهر دموكراتيك غيردموكراتيك
اشتغال زنان، مشاركت زن در انتخاب همسر، باعث افزايش و متغيرهايي نظير تصور 

ارگراي شوهر، موجب كاهش دموكراتيزه شدن ي زن از نقش خود و تصور اقتد برانه فرمان
 .)11:1382،مهدوي و صبوري خرمشاهي( گردد خانواده مي

  
  مطالعات خارج كشور

الزامات پدرخواندگي و رفاه و « ، در مقاله خود تحت عنوان)2007(و همكاران  1نوستر
هاي نوادهپدرخوانده از خا 2494به بررسي  »هاي محروم از پدرمشاركت اجتماعي در خانواده

پذير به منظور تحليل چرايي و چگونگي تولد كودك جديد كه ممكن است بر رفاه و آسيب
دهد نتايج حاصل از رگرسيون نشان مي. اندمشاركت اجتماعي خانواده تأثير بگذارند، پرداخته

ر در رفاه، مشاركت مذهبي و ساعات كاري با تعهدات پدرانه رابطه مثبت و معناداري يكه تغي
  .اردد

ماهيت « ، در مقاله مشترك خود تحت عنوان)2003( 3 ميسپناويسيلو  2سيدانيوس
ي چهار نمونه از به مطالعه »هاي ضد برابرگرايي گروه محورجنسي ساختار خانواده بر نگرش

-در اين پژوهش اكثر پاسخ. اندپرداخته) استراليا، سوئد و اياالت متحده(نوجوانان سه كشور 

نتايج اين . گيري ميان والدين خود معتقد بودندي مشاركتي يا متقارن تصميمگويان به الگو
كردند باالترين هايي كه با پدر خود تنها زندگي ميدهد كه، كودكان خانوادهتحقيق نشان مي

هايي كه با مادر خود تنها زندگي طلبي را داشتند و برعكس كودكان خانوادهميزان ضد مساوات
- كودكاني كه با هر دو والدين زندگي مي. طلبي را داشتندميزان ضد مساواتكردند كمترين مي

-هايي كه بيشترين قدرت تصميمهمچنين در خانواده. گيرندكردند در ميانه اين طيف قرار مي

 طلبي كودكان در باالترين حد خود بوده و در خانوادهگيري را پدر داشت، ميزان ضد مساوات
گيري را داشته ميزان ضد مساوات طلبي كودكان در حد درت تصميمايي كه مادر بيشترين قه

تواند با مليت و جنسيت كودك رابطه داشته همچنين ساختار خانواده نمي  .پاييني بوده است
  .باشد

   
  

                                                            
1. Knoster et al 
2. Gim sidanius 
3. Vesilemispena 
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 پيشينه مرتبط با نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي

 مطالعات داخل كشور

بررسي رابطه دينداري و سبك «نوان در مقاله خود تحت ع) 1392(كرمي قهي و زادسر 
. به بررسي موضوع سبك زندگي و عوامل مؤثر بر آن نظير دين داري افراد پرداخته اند» زندگي

نفر مورد مطالعه  361 سال به باالي ساكن شهر تهران است كه 20جمعيت آماري، شامل زنان 
نداري و سبك زندگي مربوط مهمترين دستاورد اين پژوهش، به ارتباط بين دي. اندقرار گرفته

است كه با كم رنگ شدن اقتدارنهادهاي سنتي ديني و رواج انتخاب گري فردي در حوزه دين و 
تركيب شدن اصول فكري و عقيدتي پاسخگويان ، ديگر دين تنها عامل اثرگذار واكنش افراد 

 .باشدنسبت به مسائل مختلف اجتماعي نمي
  

  مطالعات خارج كشور
در خصوص ارتباط دين و سبك زندگي ، 1كارتزگروبيان نموده است كه، ) 1382(فاضلي 

اسرائيل و ايتاليا هر قدر كه افراد ديندار ترند، كمتر در فعاليت و  ،نشان داده است كه در آلمان
مصرف فرهنگي متعالي مشاركت مي كنند، اما در آمريكا و سوئد كامالً برعكس است وي 

گيرد كه تفاوت كامالً تر تكرار كرده و نتيجه مي -رت جديصومطالعه خود را در اسرائيل به 
 معناداري ميان سبك زندگي افراد ديندار و افراد داراي گرايشات سكوالريستي وجود دارد

  ).104: 1391ذوالفقاري، و  نصرتي(
پول و : مشاركت اجتماعي و رفاه خانواده «، در مقاله خود تحت عنوان )1996( 2بيتمن
ي يهابه بررسي رابطه رفاه خانواده و ميزان مشاركت آنها در فعاليت »اوقات فراغتهزينه زمان 

هاي ثانوي بوده روش تحقيق اين پژوهش از نوع تحليل داده. مانند اوقات فراغت پرداخته است
دهد كه هرچقدر درآمد خانواده بيشتر باشد ميزان مشاركت نتايج اين تحقيق نشان مي. است

تواند منجر به يعني درآمد كم مي. هاي اوقات فراغت نيز بيشتر استر فعاليتافراد خانواده د
يكي از عوامل قدرتمند در ميزان  ،همچنين زمان. محروميت از مشاركت در اوقات فراغت شود

در نتيجه هر چقدر رفاه خانواده بيشتر باشد ميزان مشاركت . باشدمشاركت در اوقات فراغت مي
  )16: 1391احمدي آهنگ، ( باشدشتر مياجتماعي آنان نيز بي

هاي انجام شده در اين  دهد كه اغلب پژوهشسي نقادانه پيشينه تحقيق نشان ميبرر
عالوه بر آن اغلب آنها انسجام الزم . زمينه ارتباط غير مستقيم با موضوع و مسأله تحقيق دارند

                                                            
1. Cartez Ghero 
2. Bittman 
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همچنين به لحاظ . رار نيسترا نداشته و هماهنگي بين مسأله، سواالت، اهداف و فرضيه ها برق
روش شناسي نيز اشكاالتي مانند جامعه آماري، حجم نمونه، شيوه نمونه گيري و بكارگيري 

 هاي انجام شده اغلب به روش كمي انجام در مجموع پژوهش. هاي آماري وجود دارد آزمون
  .برندالني و در نهايت آمارزدگي رنج ميي آمار و جداول طواند و از غلبه شده

  
  مباني نظري تحقيق

رابطه بين ساختار قدرت در خانواده با نگرش نسبت به (با توجه به موضوع مورد مطالعه 
بايست به بررسي ديدگاههاي موجود در زمينه ساختار قدرت در مي) سبك زندگي اسالمي

لذا در اين قسمت در دو بخش . خانواده و نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي پرداخته شود
بخش اول به ساختار قدرت در خانواده و بخش . گيردي نظري تحقيق مورد مطالعه قرار ميمبان

در انتهاي اين دو بخش مدل . يابددوم به نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي اختصاص مي
  .گرددتحليلي تحقيق طراحي و مشخص مي

 

  هاي مرتبط با نگرش نسبت به سبك زندگي  نظريه
  تعريف نگرش
، »وجه نظر«، »طرز تلقي«هاي فارسي متعددي همچون معادل 1ن نگرشواژه التي

قبول عام » نگرش«ولي اكنون اصطالح . دارد» نگرش«و »ايستار«، »وضع رواني«، »بازخورد«
در ). 136: 1385آذربايجاني و ديگران، (هاي مختلف نيز تعريف شده است يافته و به صورت

  : هد شدذيل به برخي از اين تعاريف اشاره خوا
بهنر و وانك، (نگرش به عنوان ارزيابي خالصه و كوتاه از موضوع تفكر، تعريف شده است  -
1384 :17.(  
نگرش به عنوان يك نگرش و آمادگي براي پاسخگويي مطلوب يا نامطلوب نسبت به  -

  ).192: 1373ميچل، . آر(اشياء، اشخاص، مفاهيم يا هر چيز ديگر تلقي شده است 
ها، نگرش. وضوعات امور محسوس و ملموستغيرهاي واسط هستند نه مها، منگرش -
توان آنها را مستقيماً مشاهده وان آنها را استنتاج كرد ولي نميهاي فرضي هستند كه مي تسازه
  ).103: 1379شارع پور، (كرد 

                                                            
1. Attittude  
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نگرش عبارت است از يك روش نسبتاً ثابت در فكر، احساس ) 1964( و ديگران 1از نظر لمبرت
  ).103: 1379شارع پور، ( رفتار نسبت به افراد، گروهها، و موضوعات و
: 1385آذربايجاني و ديگران، (ط فرد يي وسيع تر، هرگونه حادثه اي در محراجتماعي يا قد 

136(.  
سال است كه بكار برده  در جوامع غربي بيش از صد«نگرش براساس معناي مفهومي اش -

مستقيماً از زبان عاميانه  را دانشمندان علوم اجتماعي آن شود و يكي از مفاهيمي است كهمي
به واژه  اينتوضيح داده است كه، ) 1973(آلپورت  .)91: 1973و همكاران،  وارنر( اندگرفته

رفيع ( رساندادگي ذهني را براي يك عمل خاص ميمشتق شده است و يك آم ،معني تطبيق
  ).5: 1372پور، 

  
  :مي باشد بعدنگرش داراي سه  جتماعي،مطابق با نظر روانشناسان ا

وامل تأثيرگذار در اين تالش عمده در اين بخش شناسايي ذهنيت افراد و ع :شناخت
گيرد، افرادي كه اين مسأله مورد شناسايي قرار مي باشد و همچنين در اين بخشذهنيت مي

  .نش دارندكنند از نظر ذهني و عيني چه شناختي نسبت به موضوع كاقدام به كنش مي
گران فتارهايـي كـه كنشدر اين بخش نـوع احساس و ر :احساس ناشي از شناخت

عبارت ديگر كنشگران چه نوع احساسات و دريافت ه گيرد بدهند مورد مطالعه قرار ميانجام مي
  .هايي از شناختهاي موجود دارند

پايه دو كه بر  سومين و مهمترين وجه در نگرش نوع اقدام به عملي است :اقدام به عمل
هاي موجود در نگرش مي  بنابراين براساس ديدگاهها و بخش. دهدبخش فوق، كنشگر انجام مي

  ).262: 1378كريمي، ( توان موضوع مورد مطالعه را بدين صورت مطرح كرد
اي است كه وعي واكنش ارزياب آموخته شدهن از نظر رفيع پور،نگرش ،در يك جمع بندي نهايي

 باشد، نسبتاً بادوام بودههاي محيط خود ميت و اعتقادات فرد نسبت به پديدهالمبتني بر تماي
عنصر . گذارداي بر رفتار اثر ميهده نيست ولي به شيوه برانگيزندهخود مستقيم قابل مشا اما

است كه دانشمندان اخير بيشتر روي آن » عكس العمل هاي ارزيابي كننده«مهم واژه نگرش
  ).7: 1372پور، رفيع (تاكيد دارند 
. ت رفتاريافكار و عقايد، احساسات يا عواطف و تمايال :هاي نگرش عبارتند از مؤلفه

هاي نگرش نيز اتفاق نظر دارند و براي آن ابعاد شناختي، عاطفي و  محققان در زمينه مؤلفه

                                                            
1. Lambert  
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اري هاي رفت هاي منفي يا مثبت و مولفه هاي عاطفي به هيجان مولفه. گيرند رفتاري در نظر مي
آذربايجاني (به نحوه خاصي از كنش فرد و مؤلفه شناختي به فكر و تفسيرهاي خاص اشاره دارد 

ها از يكديگر خيلي قابل تفكيك و تمايز نيستند، ولي در  اگرچه اين زمينه). 6: 1379گران، و دي
رسد كه در طول تحقيقات علوم اجتماعي دو بعد فكري و احساسي واژه  عين حال به نظر مي

اند  خالصه شده» ارزيابي«گرش بيشتر مد نظر قرار گرفته و حتي اين دو بعد نيز در يك بعد ن
  ). 6: 1372رفيع پور، (
   

  ويژگي هاي نگرش
ن ضرورت دارد كه به بررسي بعد از بيان تعريف نگرش و انتخاب تعريفي مشخص از آ

ها  سي اين ويژگيير به اختصار به بررزسطر هاي هاي نگرش پرداخته شود كه در  ويژگي
  :خواهيم پرداخت

  . باشدفرافكن قابل ارزيابي ومطالعه مي نوعي آمادگي رواني است كه به صورت. 1
  . آيد؛ زيرا تجربه و آموزش در آن مؤثر استاكتسابي است و به تدريج بوجود مي. 2
  . نسبتاً پايدار است؛ چون يك نظام است وتغيير آن آسان نيست. 3
ي است؛ زيرا در بسياري از مواقع نگرش ما ناشي از موقعيت هاي گروهي فردي يا گروه. 4

  . است
  . داراي مؤلفه رفتاري است و مي تواند به صورت هوشيار و ناهوشيار باشد. 5
هيچ رفتاري نيست كه : مؤلفه هاي نگرش، اعم از اصلي و فرعي، با يكديگر تعامل دارند. 6

اطفي به عنوان محرك نباشد و نيز بالعكس نمي هر قدر هم عقالني باشد، واجد عوامل ع
ساخت شناختي آن حالت را توان شاهد حالت عاطفي بود مگر اينكه ادراك يا فهم، كه 

گيري عاطفي افراد به عنوان  به همين دليل موضع. دهد، در آنها مداخله داردتشكيل مي
  . گيردد توجه قرار ميمتغيري مستقل مور

  
  اي نگرشه مروري بر تحول نظريه

مثالً نگرش سياسي، نگرش به يك سازمان، (سنجش نگرش در مورد موضوعات گوناگون 
محققين را برآن داشته است به اقتضاي موضوع و جامعه آماري ...) نگرش به محيط زيست و

لذا عده اي به . مورد مطالعه، تغييراتي جزئي در چارچوب تئوريكي خود در مورد نگرش بدهند
در اين ميان دو اثر براي تحقيق . نگرش و يا متغيرهاي ديگر نيز اشاره كرده اند ابعاد ديگري از

  : باشدقرار گرفته است كه حائز اهميت ميدر زمينه نگرش كشاورزان مورد استفاده 
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بدون آنكه (در تحقيق مشابهي كه درباره نگرش كشاورزان داشته اند  )1976( 1زيشه و كرومكا 
خود، نگرش را به سه بعد تجزيه در مورد مساله خاص ) اده نماينداز تئوري هاي نگرش استف

  : كنند و معتقدند كه نگرش در رابطه با موضوع آنها داراي سه دسته عناصر استمي
   ؛عناصر ادراكي -
   ،عناصر ارزشيابانه -
  .عناصر عملي و رفتاري  -
آثار متفاوتش درباره  م درو ه 3در آزمون روانشناختي نظريه نلسون گودمنهم ) 1974( 2گاردنر

  : كندعامل مؤثر بر روي نگرش اشاره مي ها به چند كارايي و ارزيابي سازمان
   ؛ارضاء نياز -
  ؛تجربه  -
  ؛رضايت افراد  -
   ؛ميزان دسترسي به اهداف تعيين شده -
  .كارايي بهتر براي حل مساله -
 ر پيدايش نگرشؤثري دنيز عامل م )2011(و همكاران 4از نظر خانم هروشكا» تجربه«

رضاي نياز همواره با احساس رضايت، احساس ابه نظر وي دسترسي به هدف و . باشدمي
هاي  رضاء نياز با نارضايتي و ارزشاخوشبختي و تجربيات مطبوع همراه است و برعكس عدم 

هاي ارزشي آنها در حافظه باقي مي  اين خاطرات همراه با احساس. احساسي منفي همراه است
بدين ترتيب است كه تكرار تجربه همراه . سازندناميم، ميمي» تجربه«ن چيزي را كه ما ماند و آ
  . گذاردس ارزشي آن بر روي نگرش تأثير ميبا احسا

براي  6»تسري«به نام تئوري ) 1979( 5عالوه بر تئوري هاي فوق، تئوري ديگري از گرونبرگ
ن تئوري رضايت از يك بخش از زندگي بر روي براساس اي. رسداين تحقيق مناسب به نظر مي

مثالً كساني كه از خانواده خود راضي هستند و يك . رضايت از بخشهاي ديگر زندگي مؤثر است
غل خود را خيلي كنند و شمي محيط آرام خانوادگي دارند، ناماليمات شغلي را بهتر تحمل

  . كنندمنفي ارزيابي نمي
  

                                                            
1. Tziche & Kromka 
2 . Gardner 
3 . Nelson Goodman's theory 
4. Hruschka 
5. Gruneberg 
6. Spill-Over-Theory 
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  تعريف نگرش در اين پژوهش 
نگرش به : شوداين پژوهش نگرش اينگونه تعريف ميتوجه به تعاريف مطرح شده، در با 

باشد و اي اقدام به كنش معطوف به هدف ميبر )كنشگران(افراد معني آمادگي رواني وتمايل 
در نهايت نگرش، . شوداسخگويي به شيوه اي خاص اطالق ميتمايل به عمل، به آمادگي براي پ

آميخته از تمايالت رفتاري يك شخص در باره يك چيز،  شخص يا گروه،  آميزه يا نقشي در هم
كه در اين پژوهش آن چيز يا پديده . يك واقعه، يك انديشه، يا واقعيات و امور مشابه ديگر است

نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي تحت تأثير . است» سبك زندگي اسالمي«يا مفهوم، 
تعريف سه بعدي از نگرش يعني ابعاد سه گانه شناختي،  ساختار قدرت در اين پژوهش بر اساس

  .گيردسي و رفتاري مورد مطالعه قرار مياحسا
ريف سبك حال كه مفهوم نگرش تعريف شد و ابعاد سه گانه آن نيز تعيين گرديد، به تع

  : شودزندگي اسالمي پرداخته مي
  

  هاي سبك زندگي تعريف
رزش هاي بنيادي يا به تعبيري فرديت برتر اسبك زندگي تجسم تالش است براي يافتن 

خود در فرهنگ عيني اش و شناساندن آن به ديگران يا به عبارت ديگر، انسان براي معناي 
ل، توان چنين يمز. گزيند، شكل صورت هاي رفتاري را بر مي)فرديت برتر(مورد نظر خود 

او در جايي ديگر . نامدمي) سبك زندگي (به هم مرتبط را  و اين اشكال) سليقه(گزينشي را 
معتقد است سبك زندگي عينيت بخشي به ذهنيات در قالب اشكال شناخته شده اجتماعي 

در . است، نوع بيان فرديت برتر و يكتايي در قالبي است كه ديگران اين يكتايي را درك كنند
ني و رفتار هاي متحمل دار فرهنگي عي ،نتيجه زيمل در عين پذيرش تمايز ميان صورت ها

ا سبك باشد در ارتباط با يده و نحوه چينش آنها را كه همانزبرگ را فرديت برتر صورت ها يمعنا
  .)51-53: 1387مهدوي كني، (. بيندمعنا مي

اين رفتارها از جنس رسوم و عادات . داند سبك زندگي را الگوي رفتار جمعي مي 1وبلن
دگي فرد را تجلي ساز و كار روحي، هاي فكري هستند در جاي ديگر سبك زن اجتماعي و روش

سبك زندگي را معادل قشر اجتماعي  لنكند در نتيجه وب عادات فكري و معرفت او قلمداد مي
  .كند كند كه مرزهاي نامشخص موقعيت و قشر اجتماعي را تعيين مي معرفي مي

                                                            
1. Veblen 
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مجموعه ها يا الگو هاي خود آگاه و ( سبك زندگي را چنين تعريف مي كند 1كالكهون
  .)55: 1387مهدوي كني، ( )ترجيحات در رفتار شخصي مصرف كننده ي قيقاً توسعه يافتهد

سبك زندگي مفهومي است كه آدلر آن را ابداع كرد ولي پيروان كالسيك او و ديگران  -
هداف خود را به آن سبك زندگي شيوه اي نسبتاً ثابت است كه فرد ا: به تفصيل آن پرداخته اند

اين شيوه ها، حاصل زندگي ... ، يعني راهي است براي رسيدن به اهداف،كندطريق دنبال مي
  ).16-17: 1391كاوياني، (دوران كودكي فرد است 

گويد سبك زندگي يعني كليت بي زندگي تعابير متعددي دارد او مي در مورد سبك 2آدلر
ي كني، مهدو( همتا و فردي  زندگي كه همه فرآيندهاي عمومي زندگي ذيل آن قرار دارند

1387 :53(.  
شود، ت و عواطف و نگرش فرد سنجيده نميعمق اعتقادا تنها در سبك زندگي اسالمي -

گيرد، اما هر رفتاري كه بخواهد مبناي اسالمي مورد سنجش قرار مي هم بلكه رفتارهاي فرد
ر د. داشته باشد، بايد حداقل هايي از شناخت ها و عواطف اسالمي را پشتوانه خود قرار دهد

فقط به رفتار نگاه مي ....  و سبك زندگي از ديدگاه روان شناسي، جامعه شناسي، علوم پزشكي
  .شود اما در اسالم در عين تأكيد روي رفتار به حداقل هاي عواطف وشناخت ها نيز نظر دارد

دهد در واقع و جوهره زندگي انسان را تشكيل ميسبك زندگي هر چيزي است كه متن  -
نظير خانواده، آداب . كنندبر اساس آن زندگي ميرا همان فرهنگي دانست كه مردم بايد نوع آن 

الگوي مصرف كسب و كار و رفتارهاي فردي و اجتماعي و  ازدواج، نوع لباس، تفريحات، موو رس
  .آيدعريفشان از اهداف خود به وجود ميهر چه كه در اثر نگاه افراد به زندگي و ت

را بخش اساسي پيشرفت و ) سبك زندگي(رهبر انقالب اسالمي حضرت آيت اهللا خامنه اي 
تمدن سازي نوين اسالمي خواندند و با دعوت از نخبگان و صاحبان فكر و انديشه براي پرداختن 
به اين مفهوم و مهم آسيب شناسي وضع موجود سبك زندگي در ايران و چاره جويي در اين 

ار تمدن اسالمي و اقتصاد و سياست كه تعداد ابزپيشرفت در علم و صنعت  .زمينه تاكيد كردند
اي است براي دستيابي به سبك و فرهنگ صحيح زندگي و رسيدن به دهد، وسيلهرا شكل مي

  ).1: 1392 يار احمدي خراساني،( آرامش، امنيت، تعالي و پيشرفت

                                                            
1. Colahcon 
2. Adler 
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 هاي سبك زندگي مؤلفه

ان مختلف بررسي عناصر و هاي درك بهتر مفهوم سبك زندگي از نظر دانشمند يكي از راه
و يا در تحقيقات خود از آنها به عنوان  اند براي سبك زندگي برشمرده ها آني است كه يها مؤلفه
ه مصداق عيني سبك ها اموري است ك در اينجا منظور از مؤلفه. رده اندكبهره برداري  صشاخ

ؤثر بر سبك شوند پس مواردي كه از سوي محققان به عنوان عوامل مزندگي محسوب مي
  .تحصيالت به عنوان مؤلفه در نظر گرفته نشده است ،زندگي پيشنهاد شده از قبيل درآمد

بندي خود  در جمع 1نردگُدر خصوص اين موضوع تشريح نموده است كه، ) 1956( آدلر
الگوهاي مصرف، نوع لباس، نحوه  :شمرد چند عامل مهم را در مطالعه سبك زندگي بر مي

مانند امور جنسي،  ،و الگوهاي مربوط به نقاط تمركز عالقمندي در فرهنگها،  صحبت، نگرش
پارسونز در كتاب مشهور خود . ها ها و ورزشآموزش هنر ،ميهن پرستي ،عقالنيت بين خانواده

كند كه ناشي از فناوري مدرن است و هايي از سبك زندگي را مطرح مي جنبه» نظام اجتماعي«
داده است مواردي مثل ميرا نشان  )ها به خصوص خانواده(اد در آن روزها سبك زندگي افر

كنش، تخيل و رويا را يكي از  ،آدلر .ي خانواده، يخچال، ماشين لباسشويي و تلويزيونهاخودرو
تجليات سبك زندگي و امتداد آن را در آينده مي ديد و با همين مبنا در ميان آنها به دنبال 

دهي به اي كه مسئول شكلگونه اي آشكار در نيروي خالقانه تخيل به. بودهمسير زندگي فردي 
او  شودنيز بر اساس سبك زندگي هدايت مي سبك زندگي كودكانه است، مشاركت دارد و خود

جبران طبيعي، : شوداز سه نوع فرآيند جبران ناشي مي كند كهاز سه نوع سبك زندگي ياد مي
  .)60: 1371منظور، ( )اشتقاقي يا خيالي(و مضاعف ) ناكامي(گريز 

  
  نظريه پردازان معاصر

ترين كارها درباره سبك زندگي تحقيق لويد وارنر و پل لونت به نام يانكي  يكي از  مهم
 ،سبك زندگي واقعي است و طبقات مختلف هپديد كه داد اين تحقيق نشان مي. سيتي است

بك هاي زندگي مختلفي دارند و مهم تر آنكه سبك زندگي عامل تعيين كننده اي براي تمايز س
  .طبقاتي است

معتقد است شغل بخش عمده زندگي را تشكيل مي دهد و اصلي ترين چيزي است  2برون
كند و در جوامع نو، كه به خاطر وسعت افراد همديگر را نمي  را تعيين مي زندگي كه سبك

                                                            
1. Gordon 
2. Brown 
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: 1387مهدوي كني، (ملي مانند شغل، مي تواند رتبه و شأن فرد را بازگو كند شناسند، عوا
128.(  

  
  مدل مفهومي تحقيق

كه در مباني نظري و تجربي تحقيق (مفهوم سبك زندگي اسالمي بر اساس مطالب فوق   
و با تأكيد بر ديدگاههاي مقام معظم رهبري درباره ي سبك زندگي، ) مورد بررسي قرار گرفت

ابعاد اصلي سبك زندگي اسالمي بر اين اساس . عملياتي مورد سنجش قرار گرفته است تعريف
قابل ذكر است . مؤلفه كه براي سنجش هر يك از آنها سه گويه طراحي گرديد 10عبارتند از 

گويه ميزان احساس سبك زندگي  10 ؛ميزان شناخت سبك زندگي اسالمي ،گويه 10كه 
  .دهندبك زندگي را مورد سنجش قرار ميس گويه ميزان رفتار 10اسالمي و

  
  مدل مفهومي سبك زندگي اسالمي :1جدول 

  

  سئواالت  مولفه ها  ابعاد  مفهوم

مي
سال

ي ا
دگ
ك زن

سب
  

  خانواده

به نظر من مشورت كردن در خانواده از اصول اساسي   شناختي
  .تاكيد شده در دين اسالم

من معموال براي تصميم گيري از مشورت اعضاي   رفتاري
  .ام استفاده مي كنم خانواده

تصميمات مهم از خانواده مشورت من دوست دارم براي  عاطفي
  .بگيرم

  مسكن

  شناختي
اسالمي در ساخت مسكن بايد از بر اساس تعاليم

ژي صرفه جويي نرهايي استفاده كرد كه در مصرف اروش
  .شود

  رفتاري
بر اساس تعاليم اسالمي من به خاطر احترام به اصل 
صرفه جويي اسالمي معموال المپ هاي اضافي را خاموش 

  .مي كنم

بسم «پسندم كه در سر در منزلمان عبارت جالله من  مي  عاطفي
  .نصب شود »الرحمن الرحيم

  لباس ،پوشش

  .من حدود حجاب اسالمي را مي دانم شناختي
  .من در انتخاب لباس دقت مي كنم تا كوتاه و تنگ نباشد رفتاري

من دوست دارم لباس بپوشم كه ريبنده مقام و موقعيت   اطفيع
  .من باشد 
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  مدل مفهومي سبك زندگي اسالمي :1جدول ي  ادامه
  سئواالت  مولفه ها  ابعاد  مفهوم

ي 
دگ
ك زن

سب
مي

سال
ا

  

  الگوي مصرف

به نظر من اسراف نكردن به معناي درست مصرف كردن است   شناختي
  .نه كم مصرف كردن

  .م مسواك زدن شير آب را مي بندمهنگا رفتاري

اصل صرفه جويي را رعايت  ،من دوست دارم در مصرف انرژي  عاطفي
  .كنم

مي
سال

ي ا
دگ
ك زن

سب
  

  خوراك
  .من معتقدم قبل از سير شدن بايد از غذا خوردن دست كشيد  شناختي
  .كنم من معموالً خوردن غذا را با نام خدا شروع مي رفتاري
  .دارم غذا را داغ بخورممن دوست عاطفي

  كسب وكار

معتقدم كه اگر صبح زود به دنبال كسب روزي حالل بروم، زوق   شناختي
  .شود و روزيم زياد مي

  از راه حالل باشد كاري را انتخاب مي كنم كه در آمدآن كامالً رفتاري

ديني از  در انتخاب شغل خود و اعضاي خانواده ام به معيارهاي  عاطفي
   در شغل اهميت مي دهم فگرايش به ايجاد انحرا عدم جمله

  ورزش

بر اساس تعاليم اسالمي ورزش از عوامل شادي روح و جان   شناختي
  .است

 ؛من تالش مي كنم تير اندازي و شنا را به فرزندانم آموزش دهم  رفتاري
  .چون از سفارشات دين اسالم است

 .ق همراه استمن معتقدم كه ورزش غالباً با اخال عاطفي

  اوقات فراغت

بر اساس آموزه هاي ديني من معتقدم كه هر فرد بايد برنامه   شناختي
  .ريزي مشخص براي پر كردن اوقات فراغت خود داشته باشد

من در اوقات فراغت سعي مي كنم به ديدار خويشان بروم و   رفتاري
  .صله رحم را به جا آورم

روم براي دوستان و  ري كه ميمن دوست دارم در هر سف  عاطفي
  .خويشاوندان سوغات بياورم

رفتار با 
  ديگران

اي بود كه طرف  بر اساس تعاليم اسالمي در رفتار بايد  به گونه  شناختي
  . كنيم مقابل احساس نكند كه او را مسخره مي

كنم به ديدار خويشان بروم و صله  من در اوقات فراغت سعي مي  رفتاري
  .آورم رحم را به جا

من دوست دارم با همسايگان طوري رفتار كنيم تا از من راضي   عاطفي
  باشند
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  مدل مفهومي سبك زندگي اسالمي :1جدول ي   ادامه

  

  
  مدل تحليلي تحقيق :2شكل 

  
  فرضيه ها

نگرش نسبت به سبك زندگي  اب) موكراتيكد(قدرت در خانواده متقارن  ساختاربين . 1
  .رابطه مستقيم وجود دارداسالمي 

نگرش نسبت به سبك زندگي  اب) مستبدانه(قدرت در خانواده نامتقارن  ساختاربين . 2
  .رابطه معكوس وجود دارداسالمي 

  سئواالت  مولفه ها  ابعاد  مفهوم

مي
سال

ي ا
دگ

ك زن
سب

 

  بهداشت

  شناختي
بنيان اسالم بر نظافت و بهداشت براي تك تك افراد 

هاي  ي كه پاكيزگي از نشانهجامعه بنا شده است به طور
  .ايمان است

من بعد از غذا خوردن از نخ دندان براي تميز كردن دندان   رفتاري
  هايم استفاده مي كنم

من دوست درم از لباس تميز و عطر خوش بو استفاده   عاطفي
  كنم
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نگرش نسبت  اب) مرد محور، زن محور، مشاركتي(قدرت در خانواده ي توزيع بين حوزه. 3
  .رابطه مستقيم وجود دارداسالمي  ك زندگيبه سب

  
  تحقيقروش 

. است و همبستگي 1پيمايشي ـها، توصيفي يق حاضر از نظر روش گردآوري دادهتحق
ها به همان صورت كه جمع آوري شده اند، بدون هيچگونه توصيفي از آن جهت كه يافته

بيشتر  و سال 15  رونداني آماري در اين تحقيق كليه شهجامعه. گردندتوصيف مي دستكاري
كه جهت  ؛باشدنفر مي 384ه مطابق فرمول كوكران حجم نمون .باشندمي در شهر گرگانساكن 

اي پژوهش حاضر تصادفي طبقهدر روش نمونه گيري  .گردد نفرتعيين مي 400 اطمينان بيشتر
اي شهري به ه ها در بلوك انتخاب نمونهو ) محله شهر گرگان 40متناسب با توزيع جمعيت در (

نفر با استفاده از  10محله شهر  40به طوري كه از هر يك از  ؛بوده استسيستماتيك روش 
ابق براي جمع آوري اطالعات مربوط به ادبيات تحقيق و سو. روش سيستماتيك انتخاب شدند
اطالعات از و در بخش تحقيق پيمايشي، اي  استفاده شده موضوع تحقيق از روش كتابخانه

  .به روش ميداني گردآوري شده استسشنامه و طريق پر
  

  ها ابزار گردآوري داده
 پرسشنامه هايي بود كه توسط محقق تهيه گرديدهتكميل جمع آوري اطالعات از طريق 

گزينه موجود  5ان سوال بوده و افراد گزينه مورد نظر خود را از مي 69پرسشنامه حاوي . است
اي، سواالت سواالت زمينه. تقسيم شده استبخش پرسشنامه به سه . نمودندمشخص مي

سنجش ساختار توزيع قدرت در خانواده و سواالت سنجش نگرش نسبت به سبك زندگي 
  .اسالمي

  
  متغيرهاي تحقيق
 اعتماد اجتماعي،متغير مستقل اصلي و  قدرت در خانواده توزيع ساختار در اين تحقيق

ر اي دهمچنين متغيرهاي زمينه. باشندفرعي ميستقل م هاي، متغير...و  اي،مصرف رسانه
نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي متغير وابسته  گيرند وي متغيرهاي مستقل قرار ميزمره
  . است

                                                            
1. Survey 
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 به سبك زندگي نسبت پايايي نگرش

در مجموع  پايايي نشان دهنده ميزان همبستگي بين گويه هاي يك مفهوم مي باشد و
نسبت به سؤاالت پرسش نامه است در اين تحقيق براي  درك يكسان پاسخگويان گوياي فهم و

ن ضريب جدول ذيل ميزا .سنجش ميزان پايايي ابزار از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است
  :  دهدآلفاي كرونباخ را نشان مي

 

  ميزان ضريب آلفاي كرونباخ :2جدول 

  ميزان ضريب  تعداد آيتم  متغير  رديف
  آلفاي كرونباخ

 781/0  10 ت به سبك زندگي اسالميشناخت نسب 1
 620/0  10 احساس نسبت به سبك زندگي اسالمي 2
 743/0  10 رفتار نسبت به سبك زندگي اسالمي 3
 712/0  30 نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي 4

 806/0  7 خانوادهحوزه ي توزيع قدرت در 5
  771/0  7  ميزان حاكميت جو استبدادي در خانواده  6
 790/0  6 اكميت جو دموكراسي در خانوادهميزان ح 7

  
بل اميزان پايايي سؤاالت مربوط به سنجش هر يك از مفاهيم اساسي تحقيق در حد ق

  .قبولي وجود دارد
از  محتوايياعتبار از روش با استفاده حاضر ي  مطالعه در )پرسشنامه(سنجش ابزار  اعتبار

  .ه استمورد تأئيد متخصصان قرار گرفت 1نوع اعتبار صوري
 

  تعريف مفاهيم اصلي تحقيق
  :ساختار قدرت در خانواده

گيري در خانواده،  ي قدرت تصميم حوزه ـ1: ساختار قدرت در خانواده براساس دو محور
مشاركتي بودن تصميمات خانواده در امور مهم و  نيز زن محوري و و به مرد محوريمنتج  كه

ي  نحوه ـ2 ؛مي شود... د مسكن، خريد اتومبيل و ازدواج فرزندان، خري :هاي اصلي مانند انتخاب
، مورد شود توزيع قدرت در خانواده كه منتج به فضاي استبدادي يا فضاي دموكراتيك مي

  .گيردمطالعه و ارزيابي قرار مي

                                                            
1. Face Validitty 
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  :نگرش
اي اقدام به كنش معطوف به بر) كنشگران(نگرش به معني آمادگي رواني و تمايل افراد 

. شوداسخگويي به شيوه اي خاص اطالق ميبه عمل، به آمادگي براي پ باشد و تمايلهدف مي
  .نگرش از سه عنصر شناختي، عاطفي و رفتاري تشكيل شده است

   :سبك زندگي اسالمي
به تمامي اصول و مسائلي كه متن و بطن حيات اجتماع و انسان  اسالمي سبك زندگي

اسالمي  و عرف جامعه اسالم اي دينارزش ه از كه گردددهد، اطالق ميرا شكل ميمسلمان 
مصاديق سبك زندگي اسالمي در اين مطالعه، بر اساس ديدگاههاي مقام معظم  .گيردالهام مي

  :مؤلفه به شرح ذيل است 10رهبري شامل 
ورزش،  -7كسب و كار،  -6خوراك،  -5الگوي مصرف،  -4پوشش،  -3مسكن،  -2خانواده،  -1
  .بهداشت -10يگران، رفتار با د -9اوقات فراغت  -8

بتدا متغيرهاي ا .گرفته استتحليل قرار  داده هاي تحقيق مورد توصيف و قسمتدر اين 
. گيرندم اصلي تحقيق مورد بررسي قرار ميو مفاهي و سپس متغيرها شوندزمينه اي توصيف مي

ه مي آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخت به تحليل داده ها و در ادامه پس از توصيف داده ها،
  .شود

براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي نظير فراواني، درصد فراواني، 
مار استنباطي فرضيه ها از آآزمون براي . استفاده شده است جداول و نمودار هاي توزيع فراواني

ها براي دو گروه مستقل مانند  ، مقايسه ميانگيناسپيرمن پيرسون و مانند ضريب همبستگي
ها براي سه گروه مستقل و بيشتر مانند شغل  مقايسه ميانگين ،)t-test(جنسيت 

)ANOVA( ، نرم افزاربكار گيري باSpss  استفاده شده است .  
  

  توصيف متغيرها ومفاهيم اصلي تحقيق
  متغيرهاي مستقل) ب -1
  اعتماد اجتماعي  

  ميزان مرد ساالري              مصرف رسانه اي                               
             ساختار قدرت در خانواده                     

  ميزان جو استبدادي در خانواده                                                              
                                                                

  دهميزان جو دموكراسي در خانوا   



  117                           1393 تابستان/  3شماره / دوره اول / فصلنامه جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي 
 

 
 

  متغير وابسته) ب -1
در اين تحقيق متغير وابسته، نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي است به سه بعد 

  .تقسيم شده است يرفتاراحساسي و  شناختي،
  

  گزارش توصيفي نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي :3جدول 
ميانگين   گويه  بعد  مفهوم

  گويه
  ميانگين
  ابعاد

  ميانگين
  نگرش

ش
گر

ن
 

سب
به 

ت 
سب

ن
 ك

گي
زند

 
مي

سال
ا

  

تي
ناخ

ش
  

به نظر من مشورت كردن در خانواده از اصول 
 510/4  .اساسي تاكيد شده در دين اسالم

454/4  325/4  

بر اساس تعاليم اسالمي در ساخت مسكن بايد از 
روش هايي استفاده كرد كه درمصرف اتژي صرفه 

  .جويي شود
473/4 

 193/4 .من حدود حجاب اسالمي را مي دانم
به نظر من اسراف نكردن به معناي درست مصرف 

 453/4  كردن است نه كم مصرف كردن

من معتقدم قبل از سير شدن بايد از غذا خوردن 
 162/4  .دست كشيد 

معتقدم كه اگر صبح زود به دنبال كسب روزي 
 633/4  .ق و روزيم زياد مي شود رزحالل بروم، 

ورزش از عوامل شادي بر اساس تعاليم اسالمي
 535/4  .روح و جان است

بر اساس آموزه هاي ديني من معتقدم كه هر فرد 
بايد برنامه ريزي مشخص براي پر كردن اوقات 

  .فراغت خود داشته باشد
233/4 

بر اساس تعاليم اسالمي در رفتار بايد  به گونه اي 
بود كه طرف مقابل احساس نكند كه او را مسخره 

  .كنيم  مي
647/4 

بنيان اسالم بر نظافت و بهداشت براي تك تك 
افراد جامعه بنا شده است به طوري كه پاكيزگي از 

  .نشانه هاي ايمان است
706/4 
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  گزارش توصيفي نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي :3جدول  ي ادامه
ميانگين   گويه  بعد  مفهوم

  گويه
  ميانگين
  ابعاد

  ميانگين
  نگرش

ش
گر

ن
 

ك
سب

به 
ت 

سب
ن

 
گي

زند
 

مي
سال

ا
 

سي
سا

اح
  

از از من دوست دارم براي تصميمات مهم از
 434/4  .خانواده مشورت بگيرم

302/4  

  

من مي پسندم كه در سر در منزلمان عبارت 
 224/4  .نصب شود »بسم الرحمن الرحيم«جالله 

يبنده مقام و زمن دوست دارم لباس بپوشم كه
 501/4  .موقعيت من باشد

من دوست دارم در مصرف انرژي اصل صرفه 
 530/4  .جويي را رعايت كنم

 627/2 .من دوست دارم غذا را داغ دا غ بخورم
در انتخاب شغل خود و اعضاي خانواده ام به معيار 

 فگرايش به ايجاد انحرا ديني از جمله عدم هاي
  .در شغل اهميت مي دهم

456/4 

 323/4  .ورزش غالباً با اخالق همراه استمن معتقدم كه
روم براي من دوست دارم در هر سفري كه مي

 673/3  .دوستان و خويشاوندان سوغات بياورم

من دوست دارم با همسايگان طوري رفتار كنيم تا 
 683/4  .از من راضي باشند

رم از لباس تميز و عطر خوش بو امن دوست د
 576/4  .استفاده كنم
ري

رفتا
  

من معموال براي تصميم گيري از مشورت اعضاي 
 328/4  .كنم خانواده ام استفاده مي

221/4  
بر اساس تعاليم اسالمي من به خاطر احترام به 

هاي اضافي  اصل صرفه جويي اسالمي معموال المپ
  .كنم را خاموش مي

307/4 

من در انتخاب لباس دقت مي كنم تا كوتاه و تنگ 
 327/4  .باشدن

 نگرش
نسبت به 
 سبك
 زندگي
  اسالمي

ري
رفتا

  

    273/4 221/4  هنگام مسواك زدن شير آب را مي بندم
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 متغير وابسته توصيف 

در اين تحقيق متغير وابسته، نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي است كه به سه 
 .بعدشناختي، احساسي و رفتاري تقسيم شده است

 ) 4/45(بعد شناختي ـ 1

  )4/302(بعد احساسي  ـ2
  )4/221(بعد رفتاري ـ 3

  ميزان جو استبدادي در خانواده
كنند و موالٌ بر فرزندان ديكته ميدر شيوه اعمال قدرت از نوع استبدادي پدر يا مادر مع

جدول ذيل توزيع فراواني پاسخگويان را بر . فرزندان در اين نوع ساختار حق اظهار نظر ندارد
  :دهد ن اعمال قدرت در خانواده نشان ميدي بودحسب ميزان استبدا

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان استبدادي بودن اعمال قدرت در خانواده :4جدول 

 ميانگين

 توزيع نسبي

گويه هاي مربوط به ميزان 
 جواستبدادي در خانواده يف

رد
 

ياد
ي ز

خيل
 

ياد
ز

  سط
متو

 

كم
  كم
ي 
خيل

 

164/2  4/5  5/6  5/25  5/24  2/38 
فرزندانيكديگر ووالدين با

 .كنند بصورت تحكمي برخورد مي 1 

053/2  8/3  1/7  9/19  8/28  3/40 
تنبيهمورداگر كسي خطايي كند

 .گيرد مي قرار 2 

204/3  6/16  1/24  7/34  4/12  2/12 
مادر هميشه حرف اول و پدر و
 .زنند مي را آخر 3 

015/3  4/14  17  7/39  4/13  5/15   رف رئيس خانوادهحتمي بودن ح 4 

659/3  7/27  30  29  2/7  2/6  هميشه از والدينبايدبچه ها
 .اطاعت كنند 5 

905/2  6/15  6/15  7/32  9/15  2/20 
حرف آخر راامامرد،برابري زن و
 .بايد مرد بزند 6 

797/3  5/16  8/19  4/32  18  4/13 
والدينبچه ها نبايد خالف نظر

 .حرف بزنند 7 

  285/14  157/17  557/30  171/17  857/20   جمع 8 
 971/2=ميانگين
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، )5از971/2(دهد كه ميزان استبدادي بودن در خانواده در حد متوسط است شاخص نشان مي
 797/3و بيشترين استبداد در اظهار بر خالف نظر والدين  053/2كمترين استبداد در تنبيه 

  .باشدمي
  

 ميزان جو دموكراسي در خانواده

برابر والدين و  يت از نوع دموكراتيك در خانواده به معني مشاركت نسبشيوه اعمال قدر
جدول ذيل توزيع فراواني پاسخگويان را . باشدر تصميم گيري و اجراي تصميمات ميفرزندان د

  : دهدوكراتيك بودن در خانواده نشان ميبر حسب دم
  درت در خانوادهتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب دموكراتيك بودن توزيع ق :5جدول 

 ميانگين

 توزيع نسبي گويه هاي مربوط به 
 دموكراسي

خيلي  رديف
 زياد

 زياد  متوسط  كم
خيلي 
 كم

064/4  2/39  9/36  9/17  1/3  9/2 
درخانواده به همه اجازه

نظرشان  تا شود داده مي
 .بگويند را

1 

130/4  7/43  3/35  3/14  6/3  1/3  كردن درقتشوي
 .هاي اجتماعي فعاليت 2 

487/3  1/25  9/26  3/29  8/8  8/9  تنبيه درتشويق ووجود
 .خانواده 3 

951/3  2/35  8/38  3/17  3/3  4/5  برخوردمنطقي در صورت
 خطا

4 

209/4  48  4/32  8/14  3/2  6/2   خانوادهاحترام دروجود 5 

075/4  3/42  4/32  7/18  8/3  8/2  مسئوليت پذيري در
 خانواده

6 

 -  357/33  957/28  042/16  557/3  8/3   جمع 7 
 986/3=ميانگين

  
همچنان كه ميانگين كل داده هاي مربوط به سنجش ميزان دموكراتيك بودن توزيع 

كمترين . باشددر حد نزديك به زياد مي) 5از986/3(دهد اين ميزان قدرت در خانواده نشان مي
به گويه و بيشترين دموكراتيك مربوط  486/3دموكراتيك مربوط به گويه تشويق و تنبيه 

 .باشدمي  209/4احترام در خانواده 
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  گزارش توصيفي ساختار توزيع قدرت در خانواده :6جدول 
ميانگين   گويه  مؤلفه ها  ابعاد  مفهوم

  گويه
ميانگين 
  ابعاد

ساختار 
  توزيع
  قدرت

در 
  خانواده

ي حوزه
توزيع 
  قدرت

  ميزان مردساالري،
  ساالري زن ميزان

  و مشاركتي
بودن تصميمات در 

  ادهخانو

 164/2عوض كردن منزل

028/3  

 053/2خريد اتومبيل
 204/3 مديريت امور مالي خانواده

 015/3 خريدفرش،يخچال،تلويزيون
 659/3ديدوبازديداقوام

 905/2معاشرت باهمسايگان
 797/3 گرفتن مهماني درمنزل

  يشيوه
  اعمال
  قدرت

  
  ميزان حاكميت جو

در  يداستبدا
  خانواده

فرزندان بصورت والدين بايكديگر و
 164/2 .كنندتحكمي برخورد مي

971/2  
  

اگر كسي خطايي كندموردتنبيه 
 053/2 .گيردقرارمي

 آخر مادر هميشه حرف اول وپدر و
 ميزنندرا

204/3 

 015/3 حتمي بودن حرف رئيس خانواده
ت هميشه از والدين اطاعبايدبچه ها
 659/3 .كنند

 حرف آخر راامامرد،برابري زن و
 905/2 .بايد مرد بزند

والدين  بچه ها نبايد خالف نظر
 797/3 .حرف بزنند

 ميزان حاكميت جو
دموكراسي در 

  خانواده

 خانواده به همه اجازه داده ميشوددر
 بگويندنظرشان راتا

064/4 

98/3  

 فعاليتهاي تشويق كردن در
 اجتماعي

130/4 

 487/4 خانوادهتنبيه درتشويق ووجود
 951/3 منطقي در صورت خطابرخورد
 209/4 خانوادهاحترام دروجود

 075/4 خانوادهمسئوليت پذيري در
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  ساختار قدرت در خانواده با نگرش نسبت به سبك زندگي اسالميرابطه 
توزيع قدرت متغير هاي با  نگرش نسبت به سبك زندگي اسالميبين براي آزمون وجود رابطه      

، فضاي استبدادي در خانواده و فضاي دموكراتيك در خانواده )مشاركتي...مرد ساالري(در خانواده 
شرح جدول از تكنيك ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است كه نتيجه اجراي آزمون به 

  :باشدمي ذيل
  

با  رابطه نگرش نسبت به سبك زندگي اسالميهاي آماري براي خالصه شاخص :7جدول 
  متغيرهاي مستقل

سطح   مقدار آزمون  نام آزمون  متغير مستقل  متغير وابسته  رديف
  معني داري

1  

نگرش نسبت به سبك زندگي 
 اسالمي

ي توزيع قدرت  حوزه
 در خانواده

ضريب 
همبستگي 
  پيرسون

055/0  322/0  

بعد شناختي نگرش نسبت به 
 بك زندگي اسالميس

حوزه ي توزيع قدرت 
 در خانواده

ضريب 
همبستگي 
  پيرسون

060/0  260/0  

بعد عاطفي نگرش نسبت به سبك 
 زندگي اسالمي

حوزه ي توزيع قدرت 
 در خانواده

ضريب 
همبستگي 
  پيرسون

017/0  755/0  

بعد رفتاري نگرش نسبت به سبك 
 زندگي اسالمي

حوزه ي توزيع قدرت 
 در خانواده

 ضريب
همبستگي 
  پيرسون

023/0  676/0  

2  

نگرش نسبت به سبك زندگي 
 اسالمي

فضاي استبدادي در
قدرت (خانواده 

  )نامتقارن

ضريب 
همبستگي 
 پيرسون

255/0**  000/0  

بعد شناختي نگرش نسبت به 
 سبك زندگي اسالمي

فضاي استبدادي در
قدرت (خانواده 

  )نامتقارن

ضريب 
همبستگي 
 پيرسون

234/0**  000/0  

بعد رفتاري نگرش نسبت به سبك 
 زندگي اسالمي

فضاي استبدادي در
قدرت (خانواده 

  )نامتقارن

ضريب 
همبستگي 
  پيرسون

231/0**  000/0  
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 رابطه نگرش نسبت به سبك زندگي اسالميخالصه شاخصهاي آماري براي  :7جدول ي  ادامه
  با متغيرهاي مستقل

سطح   دار آزمونمق  نام آزمون  متغير مستقل  متغير وابسته  رديف
  معني داري

3  

نگرش نسبت به سبك زندگي 
 اسالمي

فضاي دموكراتيك در
قدرت (خانواده 

  )متقارن

ضريب 
همبستگي 
 پيرسون

425/0**  000/0  

بعد شناختي نگرش نسبت به 
 سبك زندگي اسالمي

فضاي دموكراتيك در
قدرت (خانواده 

  )متقارن

ضريب 
همبستگي 
 پيرسون

368/0**  000/0  

طفي نگرش نسبت به سبك بعد عا
 زندگي اسالمي

فضاي دموكراتيك در
قدرت (خانواده 

  )متقارن

ضريب 
همبستگي 
 پيرسون

361/0**  000/0  

بعد رفتاري نگرش نسبت به سبك 
 زندگي اسالمي

فضاي دموكراتيك در
قدرت (خانواده 

  )متقارن

ضريب 
همبستگي 
  پيرسون

395/0**  000/0  

  .معني دار است 05/0رابطه در سطح *      .استمعني دار  01/0رابطه در سطح ** 

ي توزيع قدرت در خانواده شود حوزهدر جدول فوق مالحظه مي بر اساس نتايج حاصله
هيچ ارتباط معنا داري با نگرش ) مرد ساالري، زن ساالري و مشاركتي بودن قدرت در خانواده(

  .نسبت به سبك زندگي اسالمي ندارد
ده مشخص گرديد كه ساختار قدرت در خانواده از نوع قدرت بر اساس نتايج محاسبه ش

با نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي رابطه ) فضاي استبدادي حاكم بر خانواده(نامتقارن 
  .لكن اين رابطه چندان شديد و قوي نيست د،مثبت و معناداري دار

اده از نوع همچنين بر اساس نتايج محاسبه شده مشخص گرديد كه ساختار قدرت در خانو
با نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي ) فضاي دموكراتيك حاكم بر خانواده(متقارن قدرت 

برابر رابطه بين ساختار نامقارن با  6/1در حاليكه اين رابطه . رابطه مثبت و معناداري دارد
به عبارت ديگر نگرش نسبت به سبك زندگي . باشدگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي مين

اين نتيجه بيانگر آن است كه . ي با ساختار قدرت متقارن رابطه شديدتر و قوي تري دارداسالم
با افزايش فضاي دموكراتيك در خانواده در ابعاد شناختي، عاطفي و رفتاري نگرش نسبت به 

 -اين واقعيت حاكي از آن است كه شيوه. شودگي اسالمي افزايش بيشتري حاصل ميسبك زند
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حاكميت فضاي دموكراتيك به عنوان الگويي كه در ساير نهادهاي اجتماعي ساالري و  ي مردم
  .از جمله نهاد اساسي خانواده كارآيي دارد، با سبك زندگي اسالمي نيز سازگار است

  
  گيري نتيجه

اين تحقيق با هدف شناخت تأثير ساختار قدرت در خانواده با نگرش نسبت به سبك 
نفر از  400در اين مطالعه . هر گرگان انجام گرديدزندگي اسالمي در ميان شهروندان ش

هر خانواده اي تحت تأثير سبك و روشي است كه در  .روندان مورد مطالعه قرار گرفتندشه
هاي ايراني گرايش به سبك زندگي اسالمي دارند بايد كه خانوادهبا توجه به اين. زندگي دارد

كامل و سبك زندگي اسالمي را به طور درصدد تقويت اين سبك زندگي به طور صحيح بوده و 
چه (از طرفي توزيع نامناسب قدرت در خانواده . آنچه در آئين مقدس اسالم بيان شده فراگيرند

 د كه اين خود يكباعث از هم گسستگي اعضاء خانواده خواهد ش) سهل گيرانه و چه مستبدانه
حمايتي و نظارتي مناسب نسبت باشد لذا جامعه بايد با كاربرد راهكارهاي آسيب اجتماعي مي

  .به اين گونه خانواده ها از آسيب هاي اجتماعي جلوگيري نمايد
  : نتايج توصيفي تحقيق نشان مي دهند كه

از  )درصد 7/49( حدود نيميي كه به طورمتعادل است توزيع نسبي قدرت در خانواده -
انواده ها محور رصد از خد 5/27نمايند و در ا به صورت مشاركتي تصميم گيري ميهخانواده

درصد از خانواده ها محور تصميم گيري و  8/22در حاليكه در ؛ باشدتصميم گيري زن مي
  .قدرت در دست مردان است

هاي شهر ميزان استبدادي بودن در خانواده ؛با توجه به نتايج توصيفي بدست آمده -
 نوع و بيشترين 053/2بيه استبداد در تن نوع ، كمترين5از971/2در حد متوسط است  گرگان

  .باشدمي 797/3بر خالف نظر والدين نظر استبداد در اظهار 
ميانگين كل داده هاي مربوط به سنجش ميزان دموكراتيك  بر اساس نتايج بدست آمده -

در حد  5از 986/3دهد اين ميزان نشان مي هاي شهر گرگان بودن توزيع قدرت در خانواده
و بيشترين  486/3كمترين دموكراتيك مربوط به گويه تشويق و تنبيه  .باشدنزديك به زياد مي

 .باشدمي  209/4دموكراتيك مربوط به گويه احترام در خانواده 
ميزان شناخت شهروندان نسبت به سبك زندگي اسالمي  بر اساس نتايج بدست آمده -
  .باشدبيش از زياد مي 5از  45/4درحد 
طفي نگرش نسبت به هاي سنجش بعد عايانگين گويهم بر اساس نتايج بدست آمده -  

رسد كه به نظر مي باشدمي 5از  202/4مي در ميان شهروندان شهر گرگان  سبك زندگي اسال
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طف و عوا. باشدمي» زياد«بك زندگي اسالمي در حد ميزان احساس شهروندان نسبت به س
و نگرش هاي مثبت را فراهم مي  ها، امكان ايجاد طرز تلقي هااحساسات مثبت نسبت به پديده

هاي نسبت به سبك زندگي اسالمي زمينه به طريق اولي آگاهي باال و احساس مثبت. نمايد
  . آوردرا در ميان شهروندان فراهم مي رفتار مثبت و رعايت اين نوع از سبك زندگي

ان ميانگين نشان مي دهد به طور متوسط رفتار شهروند بر اساس نتايج بدست آمده -  
  .باشدبيش از زياد مي 5از 221/4نسبت به سبك زندگي اسالمي در حد 

  :نتايج تحليلي تحقيق بدين گونه حاصل شد كه
دهد ساختار قدرت در خانواده نشان مي با نگرش نسبت به سبك زندگي اسالميرابطه  -

در  مرد ساالري، زن ساالري و مشاركتي بودن قدرت(خانواده كه حوزه ي توزيع قدرت در 
همچنين . هيچ ارتباط معنا داري با نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي ندارد) خانواده

با نگرش ) فضاي استبدادي حاكم بر خانواده(ساختار قدرت در خانواده از نوع قدرت نامتقارن 
لكن اين رابطه چندان شديد و . نسبت به سبك زندگي اسالمي رابطه مثبت و معناداري دارد

فضاي دموكراتيك حاكم بر (ما ساختار قدرت در خانواده از نوع قدرت متقارن ا. قوي نيست
اين . مثبت قوي تر و معناداري دارد ي با نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي رابطه) خانواده

است  بيانگر آن ؛نتيجه كه با بكار گيري روش تحليل رگرسيوني نيز مورد تأئيد قرار گرفته است
دموكراتيك در خانواده در ابعاد شناختي، عاطفي و رفتاري نگرش نسبت به كه با افزايش فضاي 

  .شودگي اسالمي افزايش بيشتري حاصل ميسبك زند
ها و نتايج اين پژوهش بايد گفت كه شيوه ي اعمال قدرت در خانواده بندي يافته درجمع

نتايج . دارد از نوع دموكراتيك قرابت بيشتري با نگرش مثبت نسبت به سبك زندگي اسالمي
تحليلي نشان داد كه زنان بيشتراز مردان، متولدين روستاها بيشتر از متولدين شهرها و افراد 

همچنين نتايج . متأهل بيشتر از افراد مجرد نسبت به سبك زندگي اسالمي نگرش مثبت دارند
وجود نشان داد كه بين سن و اعتماد اجتماعي با نگرش به سبك زندگي اسالمي رابطه مثبتي 

دارد درحاليكه اين ارتباط بين سطح تحصيالت با نگرش نسبت به سبك زندگي اسالمي منفي 
  .است

ا توجه به اينكه ب. اي تحت تأثير سبك و روشي است كه در زندگي داردهر خانواده
دارند بايد درصدد تقويت اين سبك زندگي هاي ايراني گرايش به سبك زندگي اسالمي خانواده

بوده و سبك زندگي اسالمي را به طور كامل و آنچه در آئين مقدس اسالم بيان  به طور صحيح
) چه سهل گيرانه و چه مستبدانه(از طرفي توزيع نامناسب قدرت در خانواده . شده فراگيرند

باعث از هم گسستگي اعضاء خانواده خواهد شد كه اين خود يك آسيب اجتماعي مي باشد لذا 
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هكارهاي حمايتي و نظارتي مناسب نسبت به اين گونه خانواده ها از جامعه بايد با كاربرد را
  .هاي اجتماعي جلوگيري نمايد آسيب
بر اساس يافته هاي بدست آمده از ساختار قدرت در خانواده، حوزه ي توزيع قدرت در  -  

خانواده نشان داد كه تصميم گيري مشاركتي، نگرش مثبت تري را نسبت به سبك زندگي 
لذا براي آشنايي خانواده ها با ساختار توزيع قدرت در خانواده و تقويت . نبال دارداسالمي بد

آموزشي اقدام گرايش به سوي ساختار مشاركتي در حوزه ي قدرت در خانواده، بايد از مراكز 
ي ملي در اين زمينه نقش كليدي بر عهده دارد به طوري كه مي تواند با گنجاندن رسانه. كرد

هاي هنري و قدرت در خانواده در قالب برنامه گيري دموكراتيك و توزيع متقارن مفاهيم تصميم
  .هاي موثري برداردجهت ترويج سبك زندگي اسالمي قدم تر كيب آنها با آموزه هاي ديني، در
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