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 چکیده
ی میزان پایبند بینییشپبررسی نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسالمی در ، هدف این پژوهش

 ستگیهمب -روش تحقیق توصیفیانقالب اسالمی ایران بود.  یهاارزشان دوره دوم متوسطه به آموزدانش
ان شاغل به تحصیل شهر اردبیل در مقطع دوره دوم نیمسال آموزدانشبوده و جامعه آماری آن را تمامی 

 یریگنمونهدختر و پسر با روش  291ان آموزدانش. از بین این دادندیمتشکیل  41-46 یلیسال تحصاول 
فرم ، (0111زاده )و با استفاده از پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی سراج شدهانتخاب یاخوشهتصادفی 

ساخته پایبندی به  پژوهشگر( و پرسشنامه 0141کوتاه پرسشنامه سبک زندگی اسالمی کاویانی )
نشان داد که بین نگرش مذهبی و  پژوهشانقالب اسالمی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج  یهاارزش

(. >110/1Pوجود دارد ) معنادارانقالب رابطۀ مثبت  یهاارزشسبک زندگی اسالمی با میزان پایبندی به 
 تریقوبه سبک زندگی اسالمی  هاآنباالتر و التزام عملی  هاآنآموزانی که نگرش مذهبی دانش کهیطوربه

همچنین  .داشتند هاارزشبوده و پایبندی بیشتری به این  مندترعالقهانقالب  یهاارزشنسبت به ، بود
 یهاارزشبه  یبندیپا انسیدرصد از وار 1/11که  دادنشان  زمانهم ونیرگرس لیحاصل از تحل جینتا

ن مطالعه بر اساس ای .است نییقابل تب نگرش مذهبی و سبک زندگی اسالمی یلهوسبهان آموزدانش انقالب
به  یبندیادر پ مؤثراز عوامل  یکی یاسالم یبه سبک زندگ التزام گفت که نگرش مذهبی باالتر و توانیم

 .بوده است یانقالب اسالم یهاارزش

نگرش مذهبی، سبک زندگی اسالمی، انقالب اسالمی یهاارزشکلیدی:  یهاواژه

  

                                                                                                                                        
 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران 

  )استادیار گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران )نویسنده مسئولasgpar@yahoo.com 



 3189 تابستان/ 54ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   11

 مقدمه
، یاسیمشارکت س ندیمهم در فرا یسن یهاگروه یکی از عنوانبه ان و نوجوانانآموزدانش

 یاسیدر هر نظام س .آیندیمبه حساب  زین یطبقات اجتماع ینترفعالو  نیاز اثرگذارتر
از نظام و  تیحما شتازیپ، با نظام داشته باشند یکیو نزد یقشر احساس همبستگ نیا اگر

اند ممکن است به دو گانهیهستند و اگر احساس کنند که با نظام ب آناهداف  شبردیپ
 رگذاریآنان تأث یاسیمشارکت س کننداحساس  کهیدرصورتصورت واکنش نشان دهند. 

و انفعال  یتفاوتیصورت ب نیا ریو در غ گردندیمنظام حاکم  درتحول  جادیا شتازیاست پ
از  یکی، نی(. عالوه بر ا0140، یو نقد این یبیخود خواهند ساخت )ط شهیرا پ یاسیس

 یهامشارکت افراد و گروه زانیم، در هر جامعه شرفتیبه پ دنیرس یالزم برا یابزارها
افراد در قبال جامعه  تیلئوو احساس مس یآگاه هراندازهدر امور مختلف است.  یاجتماع

در  یرشتیو سهم ب ابدییم شیآنان افزااجتماعی مشارکت  همان اندازه به، است شتریب
 سازانندهیآموزان که آموضوع درباره دانش نیخواهند داشت. حال که ا جامعه شرفتیپ

 (.0141، فر یو جنت ی)افشان ابدییم یشتریب تیاهم ندیآیحساب مبه یهر کشور
به نظر بسیاری از ، یافتهتحقق م 0414/ش 0111انقالب اسالمی ایران که در سال 

 های برآمده از دینیک انقالب ارزشی و فرهنگی بوده و با تکیه بر ارزش، نظرانصاحب
شاید یکی از عللی که مردم ایران را به ، از دیدگاه فرهنگیو معنویت به پیروزی رسید. 

ام شاهنشاهی سوق داد آن بود که رژیم شاه روشی در پیش نظ قیـام بـرای برانـدازی
های مذهبی در تعارض ارزش ازجملهمردم  موردقبول هـایگرفتـه بـود کـه بـا ارزش

رواج  ،فساد دربار، ن و متدینانوتگیری بر روحانیسخ تـوان بـهبـود. بـرای نمونـه می
اشاره کرد. مردم ایران کـه دارای فحشاء ، قماربازی، بندوبارییبمفاسد اخالقـی همچـون 

ا هشاهد تهی شدن جامعه از ارزش بارهیکبه، ودندب اعتقـادات و فرهنـگ دیرینۀ اسـالمی
 برآمدند از تداوم این روند جلوگیری کنند درصـدد روینازاو هویت خود شدند؛ 

شدن عواطف اسالمی مردم عامل  داریحهجر( و به تعبیر شهید مطهری 0114، )عـشقی
نیروهای مختلف مردم بود و همۀ مردم را در مسیری واحد قرار داد  ةکنندهماهنگاصلی 

 (.0131، )مطهری
انقالب  یهاارزش عنوانبهاز طرف پژوهشگران داخلی و خارجی موارد متعددی 

 قبولقابل قالبشک معتبرترین تعاریف از ناحیه رهبران انلیکن بی، ایران مطرح شده است
امام  یهاگفتهو  هانوشتهانقالب اسالمی ایران را باید در  یهاارزشبنابراین ؛ خواهد بود
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، ره( و مقام معظم رهبری )مدظله( جستجو کرد؛ بررسی و تعمق در این حوزه) ینیخم
پنج ارزش اساسی را از فرمایشات و  توانیماما ، رساندیمما را به موارد ارزشی متعددی 

مدظله( برای انقالب اسالمی ایران دریافت ) یرهبرره( و مقام معظم ) ینیخمآثار امام 
داشت که نسبت به سایر موارد از جامعیت و فراوانی گفتار بیشتری برخوردار بوده و از 

ارزشی  اصولخاصی برخوردارند. این  کنندگییینتعابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی از 
 یاجتماععدالت ، (0149؛ 0133، یاخامنهحسینی ) یملاز: استقالل و عزت  اندعبارت

 للیالمینبایستادگی در مقابل مستکبران و زورگویان ، (0141؛ 0131، یاخامنهحسینی )
دفاع از مستضعفین و مظلومان ، (0141؛ 0134، یاخامنهحسینی ) یکاآمر هاآن رأسو در 

( و دفاع و پایبندی 0131؛ 0131، یاخامنهحسینی ) ینفلسطمردم مظلوم  یژهوبهعالم و 
 (.0141، ؛ موسوی خمینی0131؛ 0116؛ 0111، یاخامنه)حسینی  فقیهیتوالاز 

راد آن اف یبستگدلبستگی به عالقه و ، هر اندیشه و آرمانی بودنزنده یاهر جامعهدر 
خود  یهاارزشتهی از  یاجامعهآن اندیشه دارد و اگر  یهاارزشجامعه به اصول و 

ن دارد. که لباس خودی به ت شودیمای مبدل تغییر هویت داده به بیگانه رفتهرفته، باشد
های در مورد انقالب اسالمی ایران که انقالبی ارزشی و معناگر است فراموشی ارزش

 البد انقالب را از روح انقالبی تهیاساسی و عدم تداوم و انتقال از نسلی به نسل دیگر ک
با اهداف اولیه انقالب  یاجامعهخواهد ساخت و چنین  هویتیبساخته و پیکره آن را 

ورت بنابراین همواره ضر؛ دچار خواهد شد هویتییبو  یگانگیازخودبفاصله گرفته و به 
علل  ،ی قرار گرفتهمتوالی بعد از انقالب مورد ارزیاب یهانسلدر  هاارزشدارد پایبندی به 

کاوی وا منطقی و علمی مورد صورتبه هاآنو عوامل مرتبط با آن شناسایی و رابطه بین 
 کنندهیینتعطبقه اجتماعی  عنوانبه یاجامعهان هر آموزدانش، قرار گیرد. در این میان

 سیاسی و اجتماعی فرد و همچنین شروع یرگذاریتأثو  کنندگییینتعمطرح است چراکه 
 از عوامل سازنده یکی نید .گیردیماز این دوران شکل  اشیاجتماعمشارکت سیاسی و 

ان نش مطالعات نیزها را داراست. آن ینوعبه زین یاست که مشارکت اجتماع ییکارکردها
ت دارد مثب ارتباط یتوجهقابل صورتبه یاسیبا مشارکت س یمذهب یکه باورها دهدیم
 (.2111، 2فیو راکل ریما، نکیکیس، الولند؛ 2113، 0ونیو ل یامبر، سکلیدرا)
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ای هعلل و متغیرهای مختلفی وجود دارد که بر پایبندی افراد به ارزش، بینیندرالذا 
ی باشد لیکن با توجه به اینکه نقطه تمایز انقالب اسالم یرگذارتأث تواندیمانقالب اسالمی 

ها جنبه الهی و دینی آن است و انقالب اسالمی ریشه در خودآگاهی ایران با سایر انقالب
( که نگرش افراد به مذهب و تقیدات دینی یکی از 0131، دینی و الهی دارد )مطهری

 .شودیمها محسوب ترینمهم
 دهندیمدر زندگی جمعی و شخصی در مسیر زندگی انجام  هاانساناعمالی که  کلیـه

در ، کندو تحت نظامی است که از آن تخطی نمی استو ارتباط  و براساس یک نظـم
خواهد و آن این است که انسان می گیردیم سرچشمه حقیقت از یک نقطـه مشـخص

های خود را در جهت ندینیازم تواندیمآن  یک زندگی سعادتمندانه داشته باشد کـه در
ود در زمینه وج هاانسانبنابراین مجموع اعتقادات ؛ کندتری رفع کامل طوربهبقای وجود 

، گیردیمزندگی مورد عمل قرار  که در مسیر ها و مقررات متناسب با این اعتقادانسان
 ندنامیمهـر شـعبه را مذهب ، ی در دین پدید آیدو اگر انشعاب شودیمدین نامیده 

(. پس پایبندی دینی و مذهبی از اعتقادات شروع و به عرصه تصمیم و 0162، طباطبایی)
اجتماعی و سیاسی افراد ایفا  یهاکنشرا در  ایکنندهیینتعو نقش  شودیمعمل کشیده 

 سمقد امور به نسبت اعمال و باورها از یدارنظام نگرش، مذهبی نگرش از . منظورکندیم
، شودمی باورییند و آشنایی بعد دو در مقدس امر به معطوف که ای استمؤلفه. است

 داریپای و استمرار، ثبات، یگانگی آن تقویت و احراز است که ماورائی امور به نگرش
، شوقی و صادقی، شاطریان، آقاجانی، فیروزصمدی)شود می موجب را جامعه در فرد

 کپارچهی عبارت است از اعتقادات منسجم و ینگرش مذهب، دیگریعبارتبه(. 0142
 یانسان یرفتارها ورسومآداب، اتیاخالق، هاارزش بوده و که خداوند محور امر یدیتوح

سه جزء دارد.  هر نگرش(. 0141، نصری) کندیم میتنظ شیخو عتیبا طب و گریکدی با را
 یجزء شناخت. جزء دوم را گویندیم یاحساسات است که به آن جزء عاطف، جزء اول

 ،اللهییفس) نامندیم یرا جزء رفتار عمل است که آن یبرا یو سرانجام آمادگ ندیگو
در  دینی یهاارزشمطالعاتی به نقش پایبندی مذهبی و توجه به  ینکهباوجودا (.0133
با  یامطالعهاما ، (0139، عیسی نیااند )کردهانقالب اسالمی ایران اشاره  یهاآرمانتداوم 

 ییهاپژوهش حالیندرع پژوهش حاضر در این خصوص صورت نگرفته است.شرایط 
ان دبیرستانی که در وضعیت هویت آموزدانشنشان داد که ( 0131) ییغرامطالعه  ازجمله

ی مذهب یریگجهتپایبندی مذهبی نمرات بیشتری در  ازلحاظسردرگم قرار داشتند 
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( نشان دادند 0134پور )احقر و رمضان ، عبایی کوپایی، بیرونی داشتند. در پژوهشی دیگر
 هاآنهویت ملی به  یبستگدلمیزان  توانیمان آموزدانشاز روی نمرات نظام ارزشی که 
 یبندیپا( مشخص شد که بین میزان 0149در مطالعه بابایی و حسینی ) کرد. بینییشپرا 
ری وجود دارد. دینی و ابعاد مختلف احساس امنیت اجتماعی رابطه معنادا یهاارزشبه 

( 0141ی )هاشم زاده و اعزاز، ییعطا، یکرمو  (0141نتایج مطالعات افشانی و جنتی فر )
ان با مشارکت اجتماعی فعال و مشارکت آموزدانش دارییندبیان کردند که بین میزان  نیز

 ینوعهب توانیمفوق  مطالبوجود دارد. با توجه به  معناداریسیاسی آنان رابطه مثبت و 
 یهارزشااصول و ، انقالبی که هویت یِهاارزشبین دو متغیر نگرش مذهبی و پایبندی به 

 ارتباطی منطقی متصور بود.، خود را از متن دین گرفته است
ر د مؤثرسبک زندگی اسالمی را نیز از عوامل و متغیرهای  توانیم، به همین منوال

 محصول یک معنا به زندگی نمود. سبکانقالب اسالمی عنوان  یهاارزشپایبندی افراد به 

 باورها وابسته به یاجامعه یا فرد هر شیوة زندگی است. یعنی هاارزش و باورها معلول و

سبک زندگی  .(0141، . )عطادخت و پرزوراست جامعه یا فرد آن بر حاکم یهاارزش و
ریزی پی روشی است که افراد در طول زندگی انتخاب کرده و زیربنای آن در خانواده

 ورهااجتماعی و با، وضعیت اقتصادی، مذهب، نژاد، متأثر از فرهنگ . سبک زندگیشودمی
سبک زندگی به روش زندگی مردم با ، . براساس تعریف سازمان بهداشت جهانیاست

، ها اشاره دارد. همچنینطرز برخورد و فعالیت، های اجتماعیکامل از ارزش بازتابی
اعتیاد ، ذیهتغ، رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی )فعالیت بدنی ترکیبی از الگوهای

وجود آمده است ه است که در پی فرایند اجتماعی شدن ب...(  دخانیات و، به الکل
 (.0131، زردشت و نجار، رهنما، فرتدین، اکبرزاده، استاجی)

بعاد ( نشان داده شد که بین سبک زندگی اسالمی و ا0141در پژوهش میرزایی )
، کفاشی یمطالعهسالمت اجتماعی و فردی افراد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 

ان را آموزدانش سبک زندگی بر هویت اجتماعی یرتأث، (0134نژاد )پهلوان و عباس 
( در پژوهشی تحت عنوان 0141) یانحیدری ، مشخص کرد. در مطالعه مرتبط دیگری

غیر را این دو مت معنادارارتباط ، با سبک زندگی اسالمی بررسی رابطه باورهای دینی مردم
رهای گرفته از باو منشأگفت که انقالب اسالمی که  توانیم دیگریعبارتبهکرد.  روشن

 رابطه تنگاتنگی با سبک زندگی اسالمی دارد.، استدینی و اعتقادی 
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میت با عنایت به اه با توجه به مطالعات صورت گرفته و مطالب فوق و از سوی دیگر
یم های مستقی حاضر که شاهد هجمهانقالب اسالمی در برهه یهاارزشپایبندی به  مسئله

 یاهرساناقتصادی و ، سیاسی، مختلف فرهنگی یهاحوزهنظام سلطه در  یرمستقیمغو 
ای بنابراین بر، اساسی انقالب اسالمی ایران هستیم یهاارزشعلیه نظام باورها و خاصه 

تقویت عوامل گسترش و پایبندی به ، و استحکام نظام جمهوری اسالمی ایرانبقا 
ضرورت دارد. در این میان انتقال بین نسلی  انقالب اسالمی در جامعه یهاارزش
ان زآمودانشی این ضرورت است که در این راستا طبقه اجتماعی انقالبی الزمه یهاارزش

برخوردار است. لذا  یاالعادهفوقب از اهمیت نسل چهارم انقال عنوانبهدر مقطع کنونی 
 ینیبیشپدر  سبک زندگی اسالمیو  نگرش مذهبینقش هدف پژوهش حاضر بررسی 

متوسطه  دورهآموزان دانش در بین رانیا یانقالب اسالم یهاارزشبه  یبندیپا زانیم
 .است لیاردب

 روش
جامعه آماری پژوهش حاضر  است. همبستگیروش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع 

شهر اردبیل در سال تحصیلی  ان دوره متوسطه دوم دختر و پسرآموزدانششامل کلیه 
 کیهر ، است یروش پژوهش حاضر از نوع همبستگ کهینابا توجه به . است 46-0141
 شیاما به خاطر افزا؛ (0131، نفر باشد )دالور 11حداقل  دیبا موردمطالعه یهاگروهاز 

 021دختر و  021ان )آموزدانشنفر از  291نمونه آماری این مطالعه شامل  یرونیاعتبار ب
ر از بین مدارس شه یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونهکه با استفاده از روش  استپسر( 

و از بین  ناحیه 0، اردبیلناحیه شهر  2که از بین  بیترت نیبد اردبیل انتخاب شدند.
 یتمدرسه دول کیپسرانه و  یردولتیغمدرسه  کیو  یمدرسه دولت کی، ناحیهاین مدارس 

از هر مدرسه  هاکالسدخترانه انتخاب شد. با توجه به تعداد  یردولتیمدرسه غ کیو 
 هاکالساز بین این  یموردبررسنمونه  یتدرنهاحدود سه کالس در نظر گرفته شده و 

 پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد: یهادادهند. جهت گردآوری انتخاب شد
( 0141که توسّط کاویانی ) نامه: این پرسشیاسالم یسبک زندگپرسشنامه فرم کوتاه 

، . فرم کوتاه آنسؤالی( است 11( و کوتاه )سؤالی 011دارای دو فرم بلند )، شدهساخته
«( یادز یلیخ»و « زیاد»، «کم»، «کم یلیخ)» ایینهچهارگزمؤلفه را با سؤاالت  01

، اخالق، باورها، عبادی، ی اجتماعیهامؤلفهاز:  اندعبارتدهد که قرار می موردسنجش
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شناسی. طبق امنیتی و مؤلفه زمان -دفاعی، تفکر و علم، سالمت، خانواده، مالی
 9تا  0ها در سؤاالت مستقیم به ترتیب نمره به هرکدام از گزینه، دستورالعمل پرسشنامه

شود و در مرحله بعد ضرایب هر سؤال داده می 0تا  9عکوس نمرات و در سؤاالت م
 ،نامه به روش آلفای کرونباخی این پرسشیپایا د.شو( اعمال می9و  1، 2، 0)ضرایب 

از تحلیل ، . برای بررسی روایی سازه و ساختار عاملی آزموناست گزارش شده 136/1
فاده ها استخش اوبلیمین روی دادههای اصلی و چرعامل اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه

استفاده شده که عوامل با هم همبسته هستند.  علتینابهشده است. از چرخش اوبلیمین 
 ،برای انجام تحلیل عاملی کافی بوده است شدهانتخاببرای اطمینان از اینکه حجم نمونه 

گفته  KMO اختصاربهکه  «یناوکل، مایر-کیرز» یریگابتدا آزمون کفایت حجم نمونه
را عالی گزارش  4/1-3/1بین ، را مناسب 3/1-1/1بین  KMOانجام شده است. ، شودیم

که نشانه کفایت حجم  است 111/1برابر با  KMO(0141دهد. در پژوهش کاویانی )می
برای این ابزار  19/1ضریب آلفای کرونباخ  .(0141، نمونه انتخاب شده است )کاویانی

 آمد. به دست
( برای 0111سراج زاده ): این پرسشنامه توسط مذهبی یهانگرشسنجش پرسشنامه 

عبارت است که چهار بعد )زیر مقیاس(  26سنجش نگرش مذهبی افراد تهیه شده و دارای 
 -9بعد پیامدی  -1یا عواطف دینی  یاتجربهبعد  -2بعد اعتقادی  -0شامل  دارییند

ن باور خود را در زمینه هر یک از باید میزا کنندهشرکت. سنجدیمبعد مناسکی را 
ن ای یگذارنمرهلیکرت مشخص نماید. برای  ایینهگزروی یک مقیاس پنج  هاعبارت

برای  کهیطوربه، به دو صورت کنندهشرکت یهاپاسخپرسشنامه برای 
موافق( تا چهار  کامالًصفر )نمره  صورتبه 04و  01، 06، 09، 1عبارات  یگذارنمره

مخالف( تا چهار  کامالًصفر ) صورتبهمخالف( و برای سایر عبارات برعکس و  کامالً)
 در هر یک از این خرده کنندهشرکت. بدیهی است میزان نمره گیردیمموافق( انجام  کامالً)

میزان شدت نگرش  عنوانبهو همچنین میزان نمره فرد در شاخص نمره کل  هایاسمق
نمره فرد در بعدی باالتر  هرچقدر. شودیمتفسیر مذهبی کلی فرد و یا شدت آن بعد 

بعد خاص بیشتر است. همین تفسیر در مورد نمره  در آنشدت نگرش مذهبی فرد ، باشد
( روایی 0133، نقل از شریفی 0111. سراج زاده )کندیمدر شاخص نمره کل نیز صدق 

که با  از تعدادی دانشجویان دکتری ینظرخواهصوری این پرسشنامه را از طریق 
آورد. در ابتدا از پاسخگویان خواست تا التزام  به دست، اسالمی آشنایی داشتند یهاآموزه
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 یهانمرهمشخص کنند. رابطه بین  یقسمتدهدینی خود را بر روی یک طیف خطی 
از  شاندارییندآنان در مقیاس گالک و ستارک و نمره ارزیابی خود آنان از  دارییند

روایی بیرونی در  عنوانبهگزارش شد. این میزان  60/1طریق ضریب همبستگی پیرسون 
( نیز پایایی کل این آزمون به روش تنصیف و 0133نظر گرفته شد. در پژوهش شریفی )

، شد. در پژوهش حاضر برآورد 91/1و اعتبار آن  13/1و  11/1آلفای کرونباخ به ترتیب 
 آمد. به دستبرای این مقیاس  64/1ضریب آلفای کرونباخ 

ه انقالب اسالمی ایران: این پرسشنام یهاارزشساخته پایبندی به  پژوهشگر یپرسشنامه
استقالل  -0انقالب اسالمی ایران شامل  یهاارزش ینترمهمدارای شش گویه است که 

 مسئله -1دفاع از مظلومان و مستضعفین  -9 یزیاستکبارست -1عدالت اجتماعی  -2ملی 
 باید میزان باور و اعتقاد کنندهشرکت. دهدیمقرار  موردسنجشرا  فقیهیتوال -6فلسطین 

لیکرت مشخص  ایینهگزروی یک مقیاس پنج  هاعبارتخود را در زمینه هر یک از 
 کامالًیک ) صورتبهآزمودنی   یهاپاسخاین پرسشنامه برای  یگذارنمرهنماید. برای 

. بدیهی است میزان نمره آزمودنی در هر یک گیردیمموافق( انجام  کامالًمخالف( تا پنج )
میزان  عنوانبهو همچنین میزان نمره فرد در شاخص نمره کل  هایاسمقاز این خرده 

نمره فرد  هرچقدرو  شودیمانقالب اسالمی ایران محسوب  یهاارزششدت پایبندی به 
سیر خاص انقالبی بیشتر است. همین تفشدت پایبندی به آن ارزش ، در بعدی باالتر باشد

، سشنامهپر )اعتبار( ییروا نییتع یبرا. کندیمدر مورد نمره در شاخص نمره کل نیز صدق 
 اریسپس در اخت و دیگرد میمتن پرسشنامه تنظ، ی مرتبطپس از مراجعه به متون علم

امه پرسشن ییروا، آنان ینظران قرار گرفت. بعد از اعمال نظرات اصالحاز صاحب یتعداد
که  تفاده شدکرونباخ اس یاز آلفا زیآن ن ییایثبات و پا نییتع یقرار گرفت. برا دییمورد تأ

 یولقابل قب ییایابزار پژوهش از ثبات و پا برای آن محاسبه گردید. لذا 34/1کل  یلفاآ
 برخوردار است.
کل  ادارههای الزم و گرفتن مجوز از پس از هماهنگی، هاآوری دادهبرای جمع

، مراجعه شد و با هماهنگی مدیر مدرسه موردنظراردبیل به مدارس  وپرورشآموزش
ا همجموعه پرسشنامه، آموزانها انتخاب شده و پس از توضیحات تکمیلی به دانشکالس
استفاده  SPSSافزار از نرم، اعتمادقابلها ارائه شد. جهت استخراج نتایج دقیق و به آن

شامل میانگین و انحراف معیار و در  های آمار توصیفیها از روشداده شد. برای تحلیل
 استفاده شد. زمانهمبخش آمار استنباطی از همبستگی پیرسون و رگرسیون 
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 هایافته
ان نمونه پژوهش دارای مقطع آموزدانشجمعیت شناختی نشان داد که بیشتر  یهاآماره

دارای  هاآناز  نفر( 014درصد ) 90/91و سوم متوسطه بودند.  دانشگاهییشپ تحصیلی
نفر( وضعیت اقتصادی فرهنگی  91درصد ) 11/03وضعیت اقتصادی و فرهنگی متوسط و 

نفر( نیز وضعیت اقتصادی فرهنگی متوسط به پایینی  36درصد ) 31/11متوسط به باال و 
 بودند. برخوردار

 یرهای پژوهش. میانگین و انحراف معیار متغ1جدول 
SD M  هامؤلفهمتغیر و 

 نمره کل نگرش مذهبی 11/43 02/09

 نمره کل سبک زندگی 93/204 41/24
 اجتماعی مؤلفه 11/10 11/9

 عبادی مؤلفه 01/06 41/9

 باورها مؤلفه 13/04 13/1

 اخالقیمؤلفه  91/12 14/1

 مالیمؤلفه  11/12 90/9

 خانوادگیمؤلفه  60/24 11/1

 سالمتمؤلفه  36/04 14/9
 تفکر و علممؤلفه  43/01 16/2
 امنیتی و دفاعیمؤلفه  13/00 43/2
 یشناسزمانمؤلفه  11/02 61/1
 پایبندی به انقالب اسالمی 22/91 10/1

 یو سبک زندگ ینگرش مذهبنتایج میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش )
 .گرددیممشاهده  0ی( در جدول انقالب اسالم یهاارزشبه  یبندیبا پا یاسالم

 یهاشارز. ضرایب همبستگی بین نگرش مذهبی و سبک زندگی اسالمی با پایبندی به 2جدول 

 انقالب اسالمی

 ردیف متغیر پایبندی به انقالب اسالمی

 0 نمره کل نگرش مذهبی **1/12
 2 نمره کل سبک زندگی **1/96
 1 اجتماعی مؤلفه **1/16
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 ردیف متغیر پایبندی به انقالب اسالمی
 9 عبادی مؤلفه **1/19
 1 باورها مؤلفه **1/11
 6 اخالقیمؤلفه  **1/24
 1 مالیمؤلفه  **1/11
 3 خانوادگیمؤلفه  **1/90

 4 سالمتمؤلفه  22/1*
 01 تفکر و علممؤلفه  *1/29
 00 امنیتی و دفاعیمؤلفه  21/1*
 02 یشناسزمانمؤلفه  **1/11

 01 پایبندی به انقالب اسالمی 0

نتایج نشان داد که بین نگرش مذهبی با ، شودیممشاهده  2که در جدول  طورهمان
(. =12/1rدارد )وجود  معناداری انقالب اسالمی رابطه مثبت یهاارزشپایبندی به 

بین سبک زندگی اسالمی با پایبندی به  معنادارهمچنین عالوه بر وجود رابطه مثبت و 
مربوط به سبک زندگی اسالمی نیز  یهامؤلفهبین ، (=r 96/1انقالب اسالمی ) یهاارزش

ن . بدیشودیممشاهده  معناداریانقالب اسالمی رابطه مثبت  یهاارزشبا پایبندی به 
، (=r 11/1باورها )مؤلفه ، (=r 19) یعبادمؤلفه ، (=r 16/1) یاجتماعترتیب که مؤلفه 

مؤلفه ، (=r 90/1خانوادگی )مؤلفه ، (=r 11/1مؤلفه مالی )، (=24/1r) یاخالقمؤلفه 
، (=r 21/1مؤلفه امنیتی و دفاعی )، (=r 29/1علم )مؤلفه تفکر و ، (=r 22/1سالمت )

انقالب اسالمی رابطه مثبت  یهاارزش( با پایبندی به =r 11/1) یشناسزمانمؤلفه 
 دارد. معناداری

پایبندی به انقالب اسالمی براساس نگرش مذهبی و سبک  زمانهم. نتایج تحلیل رگرسیون 1جدول 

 زندگی اسالمی

متغیر 
 مالک

متغیرهای 
 بینیشپ

R R2 F Sig F β Beta SE T P 

 102/1 111/1 41/11 110/1      
مقدار 
 110/1 -10/2 44/2 - -1/1     ثابت



 18 ... در اسالمی زندگی سبک و مذهبی نگرش نقش 

متغیر 
 مالک

متغیرهای 
 بینیشپ

R R2 F Sig F β Beta SE T P 

 پایبندی به
 یهاارزش

 انقالب

نگرش 
 مذهبی

    09/1 16/1 19/1 00/9 110/1 

سبک 
 زندگی

    119/1 91/1 101/1 33/9 110/1 

 یهارزشاپایبندی به  بینییشپدر نگرش مذهبی و سبک زندگی برای تعیین نقش 
که در جدول  طورهمان استفاده شد. زمانهماز روش رگرسیون به شیوه ، انقالب اسالمی

که  صورتینبد (.110/1p< ،41/11=F) است معنادار یونیمدل رگرس، مشخص است 1
به  پایبندی یمثبت و معنادار طوربه توانندیم نگرش مذهبی و سبک زندگی اسالمی

ان نش زمانهم ونیرگرس لیحاصل از تحل جیکنند. نتا بینییشپرا  انقالب یهاارزش
 انسیدرصد از وار 1/11ی عنی، است 111/1 برابر شدهیلتعد نییتع بیضر هک دهدیم

با توجه  ست.ا نییقابل تب ریمتغ دو نیا یلهوسبهان آموزدانش انقالب یهاارزش به پایبندی
 و (110/1p< ،16/1=Beta) یمذهبنگرش  بیمشخص است که به ترت زیبتا ن بیضرابه 

 به پایبندی نییدر تب یسهم مهم (110/1p< ،91/1=Beta)سبک زندگی اسالمی 
 .دارند انقالب یهاارزش

 گیرینتیجهبحث و 
 یبینیشپبررسی نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسالمی در ، پژوهشهدف این 

انقالب اسالمی ایران بود. نتایج  یهاارزشان مقطع متوسطه به آموزدانشمیزان پایبندی 
، انقالب اسالمی یهاارزشنشان داد که بین نگرش مذهبی و میزان پایبندی به پژوهش 

تر و باال هاآنکه نگرش مذهبی  یآموزاندانش کهیطوربهمثبتی وجود دارد.  معناداررابطۀ 
الب انق یهاارزشنسبت به ، است تریقو هاآنبه عبارتی پایبندی مذهبی و اعتقادی 

العات ها با اندک مطدارند. این یافته هاارزشمندتر بوده و پایبندی بیشتری به این عالقه
( در مطالعه 0141ونه حسینی زاده )نم عنوانبهصورت گرفته در گذشته نیز همسویی دارد؛ 

انقالب اسالمی به میزان پایبندی مذهبی  یهاآرمانخود نشان داد که میزان پایبندی به 
( 0139ی پژوهش حاضر با نتایج پژوهش عیسی نیا )آنان بستگی دارد. همچنین یافته

 ،قش داردانقالب اسالمی ن یهاآرماندینی در تداوم  یهاارزشمینی بر اینکه توجه به 
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. از سوی دیگر یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش عبایی کوپانی و استهماهنگ 
آموزان به هویت ملی و دینی از دانش یبستگدل( مبنی بر تأثیر میزان 0139همکاران )

گفت نگرش  توانیمبنابراین ؛ استهای دینی آنان همسو طریق سنجش نظام ارزش
ی انقالب اسالم یهاارزشمذهبی و پایبندی به مذهب از عواملی است که در پایبندی به 

؛ شودیمرهبری این انقالب نیز تائید  یداتتأکداری دارد. این مطلب بر اساس نقش معنی
دی به پایبن، هایی وجود دارد که شاخص اول: برای انقالبی بودن شاخصکنندیمکه بیان 

 یگردعبارتبه؛ (0141، یاخامنهو اساسی اسالم است )حسینی  ییمبنا یهاارزش
مبانی ، هاآموزه، اسالمی بودن است، که شاخص و صفت اصلی انقالب ایران طورهمان

. استانقالب اسالمی  یهاارزشی سرچشمه، های مذهبیاسالمی و نگرش یهاارزشو 
 ،به مذهب و دین در افراد بیشتر شودباور ، به هر میزان نگرش مذهبی، دیگریعبارتبه

 و بالعکس. گرددیمانقالب اسالمی نیز بیشتر  یهاارزشپایبندی و اعتقاد به 

 منابع
(. بررسی سبک 0131ل. )، نجار و .،ر، زردشت، ف.، رهنما، م.، فرتدین، ر.، اکبرزاده، ز.، استاجی

 .014-019، 01، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، زندگی در ساکنین شهر سبزوار
و عوامل مرتبط با آن در  یمشارکت اجتماع زانیم سهی(. مقا0141) .ا، فر یجنت ؛ وس، یافشان

 یشناسجامعه یجلهم. زدیشهر  یرانتفاعیو غ یدولت یهارستانیآموزان دبدانش نیب
 .46-11، (1) 21، یکاربرد

 احساس زانیو م ینید یهاارزشبه  یبند یپا زانیم نیرابطه ب(. 0149. )س، ینیحس و .،م، ییبابا
ات نامه مطالعفصل .دره وانیشهر د نور امیدانشگاه پ انیدانشجو نیدر ب یاجتماع تیامن

 .22-0، (91)02، رانیا یعلوم اجتماع
. (یالعالمدظله) یاخامنه یا... العظم تیدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آ ینترنتیا گاهیپا

KHAMENEI.IR. 

 یاسالم یو سبک زندگ ینید یباروها یشناختجامعهرابطه  یبررس(. 0141). ع، این یدریح
 مرکز، قم، ینید شهیفرهنگ و اند المللیینبکنگره  ،شهرستان زاهدان یمطالعه مورد

 استان بوشهر. یفرهنگ عموم یشورا یفرهنگ یمهندس یراهبر
 تهران: رشد. .اجتماعیمبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و (. 0131ع. )، دالور

آن برای نظریه  یهاداللتو رفتارهای دینی نوجوانان تهرانی و  هانگرش(. 0111) .ح، سراج زاده
 .10-19، 1، فصلنامه نمایه پژوهشسکوالر شدن. 
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محروم از  در دختران ینگرش مذهب و یجانیهوش ه اییسهمقا یبررس(. 0133) .م، اللهییفس
، یعموم شناسیروانارشد  یکارشناس نامهیانپا .شهر کرمان یبا دختران معمول نیوالد

 دانشگاه الزهرا.
، اضطراب، یافسردگ، یبا سالمت عموم ینیرابطه نگرش د یبررس، (0133). ط، یفیشر

 یسکارشنا نامهیانپا .اهواز یدانشگاه آزاد اسالم انیدر دانشجو ییبایپرخاشگری و شک
 دانشگاه اهواز.. یعموم شناسیروان شیارشد گرا

 اسالمی. تبلیغات قم:، اسالم در عهیش(. 0162)م. ، طباطبایی
ان و عوامل مرتبط با آن. آموزدانش یاسیمشارکت س ی(. بررس0140) .ا، ینقد و .،م، اینیبیط

 .31-11، 1، مطالعات جوانان یشناسجامعه
با هویت ملی  هاارزش(. رابطه نظام 0134) .ف، پوررمضان و .،ق، احقر، .م، کوپایی عبایی

-0133ان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر تهران آموزدانشان مطالعه موردی: آموزدانش
 .21-1، 00، یمجله مطالعات مل. 0134

 تهران: مرکز، ترجمۀ احمد نقیبزاده، شیعه و ایران(، )امام هازمان یرغزمانی (. 0114). ل، عشقی

 .ایران بازشناسی اسالم و
در  یاسالم یبه سبک زندگ انیدانشجو یبندیپا زانینقش م(. 0141) .پ، پرزور و .،ا، عطادخت
، (11) 01 ،پژوهشی اعتیادپژوهی-فصلنامه علمی. ادیبه اعت هاآن شیگرا زانیم بینییشپ

00-26. 
 021-49، (12)22، فصلنامه حضور(. امام خمینی نافی طاغوت و استعمار. 0139ر. )، عیسی نیا

 قطره. تهران:، (و راهبردها هایهنظر) یامقابله یهامهارتبحران هویت و (. 0131ب. )، غرایی
ارتباط میان ، (0142) .ج، صادقی و .ب، شوقی ، .ف، شاطریان، .ط، آقاجانی، .م، صمدیفیروز

: عهموردمطالفرزندی با فراشناخت هیجانی )-نگرش مذهبی و شایستگی اجتماعی والد
 .001- 41، 00، جوانان یشناختامعهجمجله مطالعات ، ه(شهر ساو هاییرستاندب

(. رابطه سبک زندگی اسالمی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان 0141) .م، یانیکاو
 .19-60، (9)9، و دین یشناسروان مجلهشهر اصفهان. 

 یاسیس یهامشارکت(. 0141) ی.، یاعزاز و .،الف، هاشم زاده، .م، ییعطا، .ف، یکرم
، یماعو علوم اجت شناسیروان المللیینبکنفرانس  نی. اولبر آن مؤثران و عوامل آموزدانش
 شرکت خدمات برتر.، تهران

سبک زندگی بر هویت اجتماعی  یرتأث(. بررسی 0134) .ک، نژادعباس و .،م، پهلوان، .م، کفاشی
 .014-001، (4)1، یپژوهش اجتماعساله شهر بابل(.  24-01)مطالعه موردی جوانان 

 : صدرا.تهران، پیرامون انقالب اسالمی(. 0131) م.، مطهری

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/288217/%d9%85%d9%84%db%8c%d8%ad%d9%87_%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2_%d8%b5%d9%85%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/83742/%d8%b7%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ab_%d8%a2%d9%82%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/288218/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/261380/%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af_%d8%b4%d9%88%d9%82%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/261380/%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af_%d8%b4%d9%88%d9%82%db%8c
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، چاپ اول، 06جلد ، ره(() ینیخمصحیفه امام )مجموعه آثار امام (. 0141) ر.، موسوی خمینی
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