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 چکیده
. ستا شده انجام خانواده در زن زندگی دینی الگوی از متخصصان ادراک بررسی هدف با حاضر پژوهش

 متخصصین آماری جامعه. بود( بنیاد داده) ایزمینه نوع از و کیفی پژوهش این در مورداستفاده روش: روش
 هاداده اشباع همرحل تا متخصصین این از نفر 12 شامل پژوهش نمونه و بودند خانواده حوزه در اسالمی علوم

 محور چهار با پژوهش این روایی و شد انجام ساختاری نیمه مصاحبه منظور بدین. بود برفی گلوله روش به و
 کد روش از هاداده تحلیل جهت. گردید تأیید بودن واقعیت بر مبتنی و تداوم بودن، کاربردی واقعی، ارزش

 کدگذاری. بود باز کد ویکچهل و محوری کد پنج شامل پژوهش هاییافته: هایافته. شد استفاده گزاری
 خانواده در زنان زندگی یالگو ابعاد -2 زندگی الگوی ضرورت و اهمیت تعریف، -1 شامل پژوهش محوری

 الگوی هاینشانه -5  دینی زندگی والگ ایجاد راهکارهای -4 زنان اسالمی غیر زندگی الگو شناسیآسیب -3
 و خانواده فرادا زندگی الگوی در زن زندگی الگوی ازآنجاکه: گیرینتیجه. خانواده در زن زندگی دینی
 این در. است هخانواد و زن حوزه در پژوهش هایضرورت از موضوع این به پرداختن دارد؛ نقش جامعه حتی

 الگوی ضعف نقاط و هاآسیب آن، اهمیت تبیین و زندگی الگو تعریف پیرامون کارشناسان نظرات پژوهش
 زندگی الگوی ارتقاء برای راهکارهایی و بررسی دینی کامل الگوی تا آن فاصله و جامعه زنان فعلی زندگی

 .شد ارائه دینی نگاه با زنان

 .خانواده و زن دینی، زندگی الگوی کارشناسان، ادراک :هاکلیدواژه
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 مقدمه
های )ایدئولوژی( بینی( و ارزشمتأثر از نوع باورها )جهان الگوی زندگی هر فرد یا جامعه

گرایانه و سودمحورانه لذتهای بینی مادی و ارزشحاکم بر آن فرد و جامعه است. جهان

های بینی الهی و ارزشطور متقابل جهانآورند و بهطبیعتاً الگوی زندگی خاصی را پدید می

دهند. بنابراین دین محورانه نیز الگوی خاصی از زندگی را شکل میگرایانه و سعادتکمال

به الگوی زندگی را  دهی، زیربنای شکلبینی و ایدئولوژی ویژهدر گام نخست با ارائه جهان

های اخالقی، حقوقی و فقهی برای همه سازد و در مرحله بعد با ارائه آداب و دستورالعملمی

 (.1391زند )شریفی،ابعاد زندگی انسان، مصداق عینی الگوی زندگی را رقم می

ایگاه جبحث و بررسی در مورد الگوهای زندگی متأثر از بحث در مورد سبک زندگی و 

شناسی و روانشناسی است. سبک زندگی الگوی زندگی یک علوم اجتماعی، جامعهآن در 

کند. درواقع الگوی زندگی ها و افکار شخصی بروز میبستگیها، دلفرد است که در فعالیت

طورکلی شامل الگوی کامل کنش چیزی بیش از شخصیت یا طبقه اجتماعی شخص است به

ها، ای از طرز تلقی( الگوی زندگی مجموعه1394و واکنش فرد در جهان است. )بهاری،

گیرد. این الگو پلی ها در هر چیزی را در بر میها و سلیقههای رفتاری، حالتها، شیوهارزش

های افراد در های فرد و عوامل ساختاری محدودکننده و همچنین تجربهاست میان انتخاب

هنگ، سلیقه، مصرف سنت و اهیمی همچون هویت، فرهای اجتماعی مختلف و مفمیدان

..که نقش .نوگرایی، فردیت و عمومیت تولید و مصرف، طبقه و قشر، عاملیت و ساختارها و 

 (.1394ای در آینده یک جامعه دارد )بهاری،کنندهتعیین

شناسی و پزشکی نیز به الگو یا سبک زندگی افراد توجه شناسی در روانعالوه بر جامعه

زیابی پزشکی سبک زندگی مواردی مانند تغذیه سالم؛ فعالیت ای شده است. در ارویژه

جسمی و تفریح منظم و کافی؛ اجتناب از موادی چون دخانیات، مشروبات الکلی و سایر 

گیرد. سازی را دربرمیزا و آراممواد اعتیادآور، مخدر و محرک؛ مدیریت کافی موارد تنش
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(، 2006و همکاران ) 3( کوکرهام0120) 2(، کمبل2006و همکاران ) 1تحقیقات هاریسون

و  7(، موهان2004و همکاران ) 6(، فراتیگلیونی2007و همکاران ) 5( تابرت2005) 4پانو

(، صمیمی و 1383( و در ایران نیز محمدی )2005، )8(، سیموپولوس2008همکاران )

ک ( و بسیاری از پژوهشگران دیگر، سب1387(، بهرامی نژاد و همکاران )1385همکاران )

توان به در روانشناسی نیز می زندگی را با صبغه سالمت و پزشکی موردمطالعه قراردادند

(، 1982) 11(، دینکمیر و دینکمیر1976) 10(، هالی2003(، آستین )2009) 9مطالعات اسوینی

( که اوّلین بار سبک زندگی را در روانشناسی مطرح 1954) 13( و آدلر1948) 12دریکورز

 کرد؛ اشاره کرد.

ازآنجاکه برخی پژوهشگران در حوزه مطالعات منتسب به روانشناسی اسالمی نیز  اما

توان منابع شناخت انسان را منحصر به عقل و حواس دانست اند صرفاً نمیکردهاشاره

عنوان یکی از منابع دانند( بلکه در اسالم، وحی بهشناسی میکه در پزشکی و روانچنان)آن

بندد روانشناسی کنونی در اکثر موارد بر روی آن چشم میمهم معرفتی مطرح است که 

خصوص در ایران؛ از های روانشناسی به(. البته اخیراً پژوهش1399)داورانی وهمکاران،

کنند اما همچنان پیشینه این تحقیقات مخصوصاً در زمینه سبک رویکردهای دینی استقبال می

( در پژوهشی، نظریه سبک 1388یانی راد )زندگی با رویکرد اسالمی چندان وسیع نیست. کاو

زندگی بر اساس دیدگاه اسالم را تدوین کرده و رویکرد نسبتاً جامعی از ابعاد سبک زندگی 

( خاطرنشان 1391(. نصرتی و ذوالفقاری )1388با نگاه اسالمی را ارائه داده است )کاویانی،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Harrison. R.A 

2. Campbell. J. D 

3. Cockerham. W 

4. Panno. J 

5. Taubert. A 

6. Fratigulioni. L 

7. Mohan. S 

8. Simopoulos. A. P 

9. Sweeney. T. J 

10. Haley. J 

11 . Dinkmeyer. D 

12 . Dreikurs. R 

13 . Adler. A 
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از روابط بین شخصی رابطه  های سبک زندگی غیرهای مذهبی با مؤلفهکنند که سرمایهمی

تر و هرچه افراد های زندگی، مدرنتر باشد، سبکداری پاییندارد و هر چه میزان دین

شود. در پژوهش دیگری، در تر میهای زندگی سنّتی و غیر مدرندارتر باشند، سبکدین

ارک میان پنج مؤلفه اصلی سبک زندگی موردبررسی، مدیریت بدن و توجه به پدیده مد و م

های سبک زندگی های جوان( بیش از سایر مؤلفهدر مصرف مادی جوانان )از جمله زوج

هنری، اوقات فراغت، روابط بین شخصی( تحت تأثیر -)مصرف مادی، مصرف فرهنگی

 (.1391مدرنیته بوده و شکل مدرن به خود گرفته است )نصرتی و ذوالفقاری،

دار؛ ادله و یت اقتصادی زنان خانهدر پژوهش دیگری با عنوان الگوی اسالمی امن 

المثل و شرایط و ضوابط آن شده در فقه در خصوص نفقه، مهریه و اجرتهای مطرحدیدگاه

بررسی و با استفاده از روایات، نقش اقتصادی مطلوب زن در خانواده با نگاه اسالمی ترسیم 

( 1393( صادقی، فاتحی زاده، احمدی، بهرامی و اعتمادی)1397و علوی، غمامی شده است )

بعد تدوین کردند.همچنین کتب مختلفی مانند مفاتیح  14نیز الگوی خانواده سالم را در 

(، اخالق و سبک 1387دین و سبک زندگی )مهدوی کنی، (،1392الحیات )جوادی آملی،

( 1392(، سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن )کاویانی،1391زندگی اسالمی )شریفی،

(تألیف شده است.چنانچه مشخص است  1388سبک زندگی و مصرف فرهنگی )خادمیان،

بررسی الگو صورت اختصاصی به های فوق صرفاً مرتبط با سبک زندگی است و  بهپژوهش

 هم از دید متخصصان نپرداخته است.یا سبک زندگی زن در خانواده آن

عنوان همسر و مادر در جامعه و با در نظر گرفتن با توجه به حساسیت نقش تربیتی زنان به

نیاز جامعه اسالمی مبنی بر تشریح الگوی زندگی بر اساس اعتقادات اسالمی و ترسیم 

گونه که های مختلف؛ نشان دادن نحوه صحیح زندگی آنطهچگونگی عملکرد افراد در حی

باشد. اند؛ از ضروریات مطالعات و تحقیقات علمی میخداوند متعال و ائمه دین دستور داده

لذا امید است تبیین دیدگاه کارشناسان در این حوزه بتواند راهکارهای نوینی را در راستای 

هشگران قرار داده و در آسیب زدایی وضعیت تبلور الگوی زندگی اسالمی در اختیار پژو

کننده باشد. بدیهی است این اقدام، زمینه را برای فعالیت دینی در زمینه الگوی فعلی کمک

زندگی زنان فراهم خواهد کرد. در نهایت این پژوهش درصدد است تبیین کند ادراک 

https://www.magiran.com/author/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa%20%d8%ba%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c
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در الگوی زندگی  متخصصان دینی حوزه خانواده را درباره تعریف الگوی زندگی، محوریت

های الگوی زندگی زنان و راهکارهای اصالح آن و دینی، ابعاد زندگی زنان، آسیب

 های الگوی اسالمی زنان در خانواده چیست؟نشانه

 روش پژوهش
روش پژوهش در این پژوهش کیفی بوده و از تئوری داده بنیاد که از راهبردهای پژوهش 

ها، تئوری های تئوری برخاسته از دادهکه با نام کیفی است استفاده شده است. این تئوری

شود برای تدوین مدل مفهومی از رویکرد استقرایی ای و تئوری بنیادی نیز شناخته میزمینه

های پژوهش تدوین پرسش-1گیرد. چگونگی اجرای این روش به شرح زیر است:بهره می

ر سه مرحله الف( کدگذاری ها دکدگذاری داده -3ها تا مرحله اشباع گردآوری داده-2

برداری یادداشت -4آزاد )باز(، ب( کدگذاری محوری، ج( کدگذاری انتخابی )گزینشی( 

 (.1387نگارش و تدوین تئوری. )استراس و همکاران، ترجمه محمدی، -5

جامعه آماری شامل متخصصینی که هم در علوم اسالمی و هم در زمینه خانواده و 

گیری هدفمند وگلوله برفی انتخاب نمونه پژوهش با روش نمونه ازدواج تخصص داشتند بود.

ها مصاحبه نفر از متخصصان حوزه و دانشگاه تا مرحله اشباع داده 12شدند. بدین منظور با 

انجام شد. سؤاالت مصاحبه نیمه ساختار یافته در زمینه الگوی دینی زندگی زنان در خانواده 

ها ها مورد تأیید قرارگرفته بود؛ از آنو کفایت آنشده و صحت محتوا که از قبل تدوین

های باز است که در یک موقعیت کامالً های مصاحبه از نوع پرسشپرسیده شد. پرسش

شوندگان این انعطاف وجود شود. از طرفی در طی روبرو شدن با مصاحبهطبیعی انجام می

نعطاف پژوهشگر از تکنیک ها تنظیم شود در کنار این ادارد تا فضای گفتگو با میل آن

سوی ارائۀ اطالعات موردنظر و محور اصلی هدایت کلیات، جهت هدایت مصاحبه به

آوری اطالعات از طریق مصاحبه، تحلیل محتوای نماید. بعد از جمعپژوهش، نیز استفاده می

ی، گیرد. جهت باال رفتن میزان روایی، عالوه بر دقت و حساسیت نظرها انجام میعمیق داده

زمان تحلیل کیفی به تأیید کارشناسان دینی و کارشناسان خانواده رسید. همچنین تحلیل هم
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منظور باال بردن دقت پژوهش صورت ها بهها و حرکت رفت و برگشتی بین کدها و دادهداده

 گرفت.

 هایافته
 شوندگاناطالعات جمعیت شناختی مصاحبه 1جدول 

 میزان تحصیالت شغل سن جنس کد
سابقه تحقیق در علوم اسالمی 

 و خانواده

 سال 7 سطح چهار استاد حوزه 45 زن 1

 سال 9 دکترا علمی دانشگاههیئت 39 مرد 2

 53 مرد 3
استاد حوزه و 

 دانشگاه
 سال 13 سطح چهار+دکترا

 60 مرد 4
استاد دانشگاه و 

 حوزه
 سال 16 دکترا +سطح سه

 سال 16 دکترا علمی دانشگاههیئت 58 زن 5

 49 مرد 6
استاد حوزه و 

 دانشگاه
 سال 14 سطح چهار+دکترا

 36 مرد 7
استاد حوزه و 

 دانشگاه
 سال 8 دکترا

 سال 11 سطح خارج استاد حوزه 48 مرد 8

 32 زن 9
تدریس حوزه و 

 دانشگاه

سطح سه + فوق 

 لیسانس
 سال 7

 سال 15 دکترا علمی دانشگاههیئت 52 مرد 10

 59 مرد 11
استاد حوزه و 

 دانشگاه
 سال 12 سطح سه+دکترا

 47 زن 12
استاد حوزه و 

 دانشگاه
 سال 8 سطح دو+دکترا

 

 4ها مصاحبه شد شامل با توجه به جدول فوق؛ متخصصین علوم اسالمی و خانواده که با آن

مرد که اکثراً تحصیالت حوزوی و دانشگاهی را با هم داشتند و در هر دو تدریس  8زن و 

 کردند.می
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 پژوهشسؤاالت 
 تعریف الگوی زندگی از نگاه شما چیست؟ -1

 محوریت در الگوی زندگی دینی بر چه موضوعی است  -2

 کنیدابعاد زندگی زنان را چگونه توصیف می -3

 شودهای را شامل میالگوی زندگی زنان در وضعیت فعلی جامعه چه آسیب -4

 راهکارهایی اصالح الگوی زندگی زنان در جامعه چیست؟ -5

 اسالمی زنان در خانواده چیست؟های الگوی نشانه -6

های حاصل از مصاحبه با متخصصین آورده ای از کدگذاری دادهدر جدول ذیل نمونه

ها که هایی از متخصصین آمده و مفاهیم مرتبط با آنقولشده است. در ستون دوم نقل

شود؛ در ستون سوم قابل مشاهده است. کدگذاری محوری از کدگذاری اولیه نامیده می

کیب چند کد اولیه ایجادشده )ستون چهارم( و مقوله اصلی در این پژوهش که الگوی تر

ی، کدگذاردر هر سه نوع  زندگی خانواده اسالمی است در ستون پنجم جدول آمده است.

را حذف یا  کدهادائم به متون پیاده شده حاصل از مصاحبه مراجعه و برخی از  طوربهمحقق 

ادامه یافت تا پژوهش  قدرآن. این روش رفت و برگشتی مودنیمکدهای جدیدی را اضافه 

 ی اشباع نظری رسید.مرحلهبه 
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 های کارشناساننمونه کدگذاری مصاحبه 2جدول 

 کدگذاری باز واحد تحلیل )مثال( ردیف
 کدگذاری

 محوری

 کدگذاری

 گزینشی

1 

الگوی زندگی ترکیبی از صورت و معنا 

 است.

نیّت و عمل صالح الگوی زندگی ترکیبی از 

ها و است. الگوی زندگی ترکیبی از ارزش

 رفتارها است.

ترکیبی بودن معنای 

الگوی زندگی 

 اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف،

 اهمیت،

 ضرورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی

 

 دینی

 

 زندگی

 

 زن در

 

 خانواده

 

 

 

 

 

 

2 

الگوی زندگی باید از بقیه مفاهیم تبیین شود 

طور توان روی آن کارکرد بهوگرنه نمی

 مثال از فرهنگ یا کیفیت زندگی.

تفکیک از مفاهیم 

 مشابه

3 

قدر گسترده الگوی زندگی زن آنبحث 

است که اگر بخواهید به همه جوانب برسید 

شود باید یک بعد را کیفیت پژوهش کم می

 عمیق کارکرد.

 گستردگی مفهوم

4 

این مسئله خیلی مهم است که محور الگوی 

زندگی خدا و رضایت او باشد. در همه ابعاد 

و بعد خانواده یا محور خداست یا هر چیز 

ای در غیر خدا، لذا در هر دوره دیگری

چیز بوده؛ غرب محور الگوی زندگی یک

لذت حداکثری، فرد محوری، عرف 

اجتماعی، سود و منفعت، شهرت، اهداف 

واالی انسانی بدون در نظر گرفتن خدا. همه 

ها الگوی زندگی غیر اسالمی است این

 چون اصالت با خدا نیست.

محوریت الگوی 

 زندگی اسالمی

5 

وقتی الگوی زندگی غیر خدایی شد هر 

بیند و نظر تر میکس عقل خود را کامل

تر؛ پس به تعداد افراد الگوی خود را مهم

آید با هر قاعده و زندگی به وجود می

قانونی که بخواهند و این یعنی پلورالیسم یا 

که اسالم همه را به یک تکثر؛ درصورتی

ن کند که حتّی ادیاالگوی واحد دعوت می

 تکثر در برابر وحدت
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 کدگذاری باز واحد تحلیل )مثال( ردیف
 کدگذاری

 محوری

 کدگذاری

 گزینشی

گنجد گذشته بدون تحریف البته، در آن می

 چون حدود و قواعدش مشخص است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی

 

 دینی

 

 زندگی

 

 زن در

 

 خانواده

 

 

 

6 

بینی ما، همه و های ما، جهانتفکر ما، ارزش

همه الگوی تغذیه، خواب، لباس پوشیدن، 

زند و مصرف، ارتباطات و غیره را رقم می

برعکس الگوی مثالً لباس پوشیدن یا 

های ما را تفکرات و ارزشزدگی مصرف

 دهد.هم تغییر می

 اثرگذاری چندجانبه

7 

ما فرهنگ غنی داریم چه به لحاظ دینی و 

چه تاریخی باید الگوی زندگی تعریف 

کنیم که مطابق فرهنگ و مذهب 

کشورخودمان باشد نه اینکه از غرب گرفته 

 شود.

 لزوم مدل بومی

8 

ظریفی در تفهیم الگوی زندگی مسائل 

وجود دارد، برخورد ائمه با افراد مختلف 

متفاوت است. سطح درک سلمان و ابوذر 

متفاوت است. لذا در نقل احادیث برای 

 عوام و دادن دستورالعمل باید دقت کرد.

 بندی روایاتسطح

9 

هرکس در انتخاب روش زندگی خود آزاد 

و مختار است برای همین مسئولیت است که 

 شود.ال میقیامت از او سؤ

اختیاری بودن انتخاب 

 الگو زندگی

11 

در الگو زندگی زنان برخی عوامل مربوط به 

خود فرد است مثل شخصیت برخی دیگر 

بین فردی است مثالً اینکه چطور با همسر و 

 فرزندان صحبت کنیم.

برون  -درون فردی

 فردی

 ابعاد

 الگو

 زندگی

12 

در خانواده یک بعد شخصی باید بررسی 

شود که رابطه فرد است با خودش، یک بعد 

رابطه فرد است با همسرش، یک بعد هم 

والدینی است که رابطه فرد با فرزندانش 

 است.

 شخصی، زوجی،

 والدینی
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 کدگذاری باز واحد تحلیل )مثال( ردیف
 کدگذاری

 محوری

 کدگذاری

 گزینشی

13 

های همسرگزینی بسیار مهم است و مالک

باید به موارد قبل از ازدواج هم پرداخت. 

مراحل دوران عقد، زندگی مشترک بدون 

توانیم بعد از تولد فرزند را میفرزند و 

عنوان سایر ابعاد زندگی خانوادگی زن در به

 نظر بگیریم.

قبل از ازدواج، دوران 

عقد، زندگی مشترک 

بدون فرزند، بعد از 

 تولد فرزند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی

 

 دینی

 

 زندگی

 

 زن در

 

 خانواده

 

 

 

14 

ترین ابعاد الگو زندگی به نظر من مهم

توان در خانوادگی بقیه موضوعات را می

 ها جای داد.این مقوله

 زندگی خانوادگی

15 

توان ابعاد اجتماعی، ارزشی، اقتصادی، می

جنسی، جسمانی، خانوادگی، شغلی، 

عنوان ابعاد شناختی، عاطفی و فرهنگی را به

 الگو زندگی زن در نظر گرفت.

اجتماعی، ارزشی، 

اقتصادی، جنسی، 

جسمانی، خانوادگی، 

شغلی، شناختی، 

 عاطفی و فرهنگی

16 

ترین ابعاد خصوصیات فردی مهمبه نظر من 

ها، تاریخچه و شخصیت زن، مهارت

های زندگی مشترک خانوادگی و بحران

است اعتیاد، بیکاری، اختالالت روانی 

 خیلی بر کیفیت الگو زندگی تأثیر دارد.

خصوصیات فردی و 

شخصیت زن، 

ها، تاریخچه مهارت

خانوادگی، 

های زندگی بحران

مشترک )اعتیاد، 

ختالالت بیکاری، ا

 روانی(

17 

متأسفانه اکنون الگوی زندگی جوانان، 

های سینما، فوتبال و غیره هستند ستاره

که اسوه حسنه )پیامبر اعظم ص( درصورتی

 و حضرت زهرا )س( بهترین الگوی ماست.

 الگو گیری نامناسب
 شناسیآسیب

الگو زندگی 

 فعلی

18 

این باید برای زنان و مردان و همه مردم 

سال پیش  1400ملموس شود که اسالم مال 

نیست. دین جاودانه است دستوراتش همیشه 

تفکر عدم کارایی 

دستورات دینی در 

 زمان فعلی
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 کدگذاری باز واحد تحلیل )مثال( ردیف
 کدگذاری

 محوری

 کدگذاری

 گزینشی

کاربرد دارد. گفتن تنها کافی نیست باید به 

 مردم نشان داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی

 

 دینی

 

 زندگی

 

 زن در

 

 خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

های فرهنگی ما عدم یکی از ضعف

گذاری برای یادگیری و مطالعه سرمایه

حاضرند برای تغذیه و است. زوجین 

تفریحاتشان انرژی و پول زیادی مصرف 

کنند ولی برای استحکام زندگی و ایجاد 

آرامش نه. کسی که مهارت ندارد چطور 

 ای را اداره کند.خواهد زندگی خانوادهمی

عدم اولویت 

 های زندگیمهارت

20 

اکثر زنان هنگام ازدواج هیچ آموزشی در 

اند. نه در کتب ندیدهزمینه همسرداری 

درسی نه در دانشگاه و نه هنگام ثبت ازدواج 

هیچ دوره وکالس مدونی وجود ندارد. 

های زیادی مراکز مشاوره هم هزینه

ها را رایگان و در سطح گیرند باید دورهمی

 وسیع برگزار کرد.

 فقر آموزشی

21 

ریزی دشمن برای همه برنامهما در برابر این

زندگی غربی چقدر کار ترویج الگو 

کردیم؟ ترویج خیانت زوجین، جشن 

طالق، زیر بار ازدواج نرفتن، ترویج فحشا و 

بندوباری همه تهاجم فرهنگی است که بی

شود و ما منفعالنه عمل مرتب تبلیغ می

 کنیم.می

 تهاجم فرهنگی

22 

این مسئله که ما در برخی ابعاد الگو زندگی، 

طبیعی است ولی اگر تر عمل کنیم اسالمی

ناهمگونی شدید و تضاد وجود داشته باشد 

یابی شود و بر روی آسیب است و باید ریشه

م  آن کارکرد. یکی از علل آن عدم انسجا

 یابی حتّی پس از ازدواج است.در هویت

عدم انسجام در ابعاد 

 مختلف الگو زندگی
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 کدگذاری باز واحد تحلیل )مثال( ردیف
 کدگذاری

 محوری

 کدگذاری

 گزینشی

23 

این هم طبیعی است که زن و شوهر 

شان اد سبک زندگیهایی در ابعتفاوت

داشته باشند ولی اگر تضاد شدید و عدم 

 شود.زا میتجانس وجود داشته باشد آسیب

ناهمگونی در الگو 

 زندگی زن و شوهر

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

های این یک واقعیت است که ارزش

اسالمی والدین به دالیل مختلف از جمله 

درست عمل نکردن خودشان؛ در فرزندان 

زندگی را سبب  نهادینه نشده و تناقض الگو

 شود.می

های تضاد ارزش

 والدین و فرزندان

25 

های الگو چشمی یکی از آسیبچشم و هم

زندگی زوجین مخصوصاً در بین 

هاست، محیط و دوستان، افراد فامیل و خانم

کنند کالً اجتماعی که افراد در آن رشد می

 دهی به الگو زندگی تأثیر دارد.در شکل

و تأثیر متقابل محیط 

جامعه بر الگو زندگی 

 افراد

26 

معروف است که اشیاء با نشان دادن ضد آن 

شود )تعرف االشیاء باضدادها( شناخته می

اگر معلوم شود چه چیزی اسالمی نیست، 

افراد راه خود را پیدا خواهند کرد. زنان باید 

آنچه الگوی زندگی غیر اسالمی نامیده 

 شود را بشناسند.می

الگو تشریح آنچه 

 زندگی اسالمی نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

اگر شکاف بین جایی که هستیم و جایی که 

شود تر میباید باشیم مشخص شود. راحت

ها را بررسی کرد و از بین توان تفاوتمی

برد. ولی حتماً باید وضعیت کنونی و ایده 

 آل تبیین شود.

بررسی تفاوت الگو 

زندگی مردم 

که هست و چنانآن

 که باید باشدچنانآن

28 

اگر افراد عظمت تعالیم اسالم را درک 

نکنند طبیعی است که در عمل به آن 

کوتاهی کنند. اصوالً اول باید شناخت ایجاد 

شود تا بعد دلدادگی و سرسپردگی حاصل 

میق نسبت به درک ع

 الگو زندگی اسالمی
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 کدگذاری باز واحد تحلیل )مثال( ردیف
 کدگذاری

 محوری

 کدگذاری

 گزینشی

گونه که باید ایم اسالم را آنشود ما نتوانسته

 به مردم بشناسانیم.

 

 

 

 راهکارها

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

کند( هرکسی ها )فرقی نمیزمانی که خانم

گیرند الگو زندگی خود را تصمیم می

اصالح کنند ابتدا باید از نفس خود آغاز 

جای تمرکز بر دیگری کنند. اگر هر کس به

بتواند خود را اصالح کند و عیوب اخالقی 

زندگی و رفتاری خود را برطرف کند الگو 

 شود.تر میخود اسالمیها خودبهآن

شناخت عمیق افراد 

 نسبت به خود

30 

هدفی ها بییکی از علل ابتذال الگو زندگی

و بیکاری جوانان است کسی که برای 

کند ریزی میاش هدف دارد برنامهزندگی

 آورد.وقت هم کم می

 هدفمند کردن زندگی

31 

صداوسیما مسئولیت بسیار سنگینی دارد 

عمده تأثیرپذیری الگو زندگی از سینما 

است. فیلم تأثیر غیرمستقیم بر روان انسان 

های سینما و تلویزیون باید دارد، لذا برنامه

کارشناسی شده و دقیق باشد اما متأسفانه 

 نظارت چندانی وجود ندارد.

ترویج الگو زندگی 

اسالمی خانواده در 

 سیماصداو

32 

مادران باید از دوران کودکی و نوجوانی 

فرزندان را با الگو زندگی اسالمی آشنا 

کنند. این سیره پیامبر و معصومین بوده. از 

ابتدا کودک را طبق معارف اسالمی تربیت 

کردند بنابراین شخصیتش متعادل می

 شد.می

 تربیت انسان متعادل

33 

در جامعه اسالمی مؤمنین مراقب 

یکدیگرند، لذا در صورت لغزش با 

دهند؛ بنابراین الگو دلسوزی به هم تذکر می

زندگی جامعه و افراد در مسیر سالمت 

 ماند.می

تذکر مؤمنین 

معروف و نهی )امربه

 از منکر(
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 کدگذاری باز واحد تحلیل )مثال( ردیف
 کدگذاری

 محوری

 کدگذاری

 گزینشی

34 

ای داده که بتواند حق خداوند به انسان قوه

از باطل را تشخیص دهد و او را به سمت 

یعنی واعظ درونی.  هدایت تشویق کند این

البته باید مراقبت داشت که فطرت پاکی که 

خدا داده است آلوده نشود نقش نفس لوامه 

 همین مراقبت است.

 واعظ درونی

 

 

 

 

 

های نشانه

 الگو

 زندگی

 اسالمی

 در خانواده

35 

حیات طیبه از ثمرات سبک زندگی اسالمی 

تواند آن را داشته باشد که است وکسی می

 داشته باشد.قلب سلیم 

 حیات طیبه

36 

آرامش حقیقی در یاد خداست و کسی که 

اش الهی شد همیشه در ذکر روش زندگی

خداست و قلبش از حرص و حسد و کینه و 

سایر رذایلی که مخل آرامش است پاک 

 شود.می

 آرامش

37 

افراد مؤمن همیشه راضی هستند چون 

عالم بینند و او را چیز را از طرف خدا میهمه

 دانند.و حکیم و مهربان می

 رضایت

38 

کنند از این دنیا همچنین تالش خود را می

زودگذر برای آبادانی آخرت خود استفاده 

بندند و برای منافع کنند لذا به آن دل نمی

 زنند.وآتش نمیآن خود را به آب

 نگاه فانی به دنیا

39 

حدود الگو زندگی اسالمی در هر بعدی 

است. الگو زندگی اسالمی یعنی واضح 

 رعایت همین حدود، رعایت اوامر و نواهی.

 رعایت حدود الهی

40 

یکی از ملزومات الگو زندگی اسالمی این 

کس ظلم نکند نه به است که انسان به هیچ

خودش نه مردم نه طبیعت و لذا حقوق خالق 

 کند.و مخلوق را رعایت می

 ادای حقوق

41 
بیند لذا عالم را محضر خدا میانسان مؤمن 

کند در محضر او گناه نکند و ادب اقتضا می
 درک محضر خدا
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 کدگذاری باز واحد تحلیل )مثال( ردیف
 کدگذاری

 محوری

 کدگذاری

 گزینشی

لذا مراقب است و مدام خود را ارزیابی و 

اش الهی کند که الگو زندگیکنترل می

 بماند.

های حاصل از بندی دادهتوان مدل مفهومی زیر را برای جمعبا توجه به آنچه گفته شد می

 متخصصان خانواده با رویکرد اسالمی ارائه داد.مصاحبه با 
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 گیریبحث و نتیجه
شناسی الگو زندگی و اهمیت و ضرورت در این پژوهش ابتدا نظرات کارشناسان مبنی بر واژه

کارشناسان عنوان کردند که معنای طور مثال برخی از تحقیق در این حوزه بررسی شد. به

الگو زندگی اسالمی دوبعدی است و عالوه بر بعد رفتاری و عملی با بعد شناختی و نیت افراد 

نیز ارتباط دارد؛ مثالً اگر کسی توانایی انفاق یا جهاد یا هر عمل صالح دیگری را نداشته باشد 

سوره توبه(؛  92رسید )اشاره به آیه ولی قلباً مایل به انجام آن باشد به اجر و ثواب خواهد 

که در تعاریف غربی الگو زندگی صرفاً نمودهای رفتاری پایدار، مورد تأکید قرار درحالی

گیری از الگو زندگی غربی به یک مدل بومی منطبق با جای وامگیرد. از طرف دیگر بهمی

معه از معماری تا های مختلف زندگی افراد جافرهنگ ایرانی اسالمی نیاز است تا جنبه

توجه دیگر این است که در الگو زندگی پوشاک و تغذیه مردم را سامان دهد. نکته قابل

عنوان خالق، از موضع حق، احکام چیز بوده و اصالت با اوست و او بهاسالمی، خدامحور همه

نماید که هایی را در قالب دین خود که همان اسالم است، تجویز میو اخالق و چارچوب

سازد و منطبق بر فطرت بشر بوده و عمل به آن و رعایت حدود الهی، الگو دینی را می

یابد و های متنوع و متکثر موضوعیت نمیازآنجاکه واضع دین خداست، حقیقت

ترین دین از طرف خداوند متعال معرفی انحصارگرایی دینی به وجود آمده و دین اسالم کامل

چیز ر اسالمی بشر در کانون مناسبات هستی قرار دارد و همهشود؛ امّا در الگو زندگی غیمی

شود، اصالت یافتن حق بشر، ریشه در آزادی و اختیار غیرمسئوالنه کس با او تعریف میو همه

عنوان الگو زندگی تعریف نموده و حدودوثغور انسان دارد که رفتار ظاهری خود را به

کار، تفریح، خوردن، آشامیدن، مسکن مصادیق مختلف آن ازجمله مصرف، پوشش، شغل، 

ها، موجب تنوع الگوهای زندگی کند و ازآنجاکه تنوع انسانو غیره را خود مشخص می

یابد. بنابراین در گام نخست الگو زندگی گرایی در این حوزه نمود و بروز میشود، کثرتمی

شود و در گام اخته میدهی به الگو زندگی سبینی الهی زیربنای شکلاسالمی، با تبیین جهان

های اخالقی، حقوقی و فقهی برای همه ابعاد زندگی انسان، بعد با ارائه آداب و دستورالعمل

 خورد.مصادیق عینی الگو زندگی اسالمی رقم می



 1399تان ، زمس44سال یازدهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،     124

از دیگر مباحثی که در اولین کد محوری مطرح شد، لزوم تفکیک واژه الگو زندگی 

باشد. همچنین دگی، استاندارد زندگی و غیره میاز مفاهیم مشابهی چون فرهنگ، کیفیت زن

گستردگی مفهوم الگو زندگی و ابعاد مختلف آن لزوم پژوهش جداگانه در هر بخش و 

بندی روایات و لزوم تدوین الگو برای اکثریت نه کند؛ سطحها را خاطرنشان میتلفیق آن

ارشناسان مهم به نظر شده دیگری بود که از دیدگاه کخواص مردم نیز از موضوعات مطرح

رسید؛ نیاز مبرم و استقبال زوجین از مباحث الگو زندگی اسالمی و اثرگذاری الگو می

کند که در کد زندگی بر همه حاالت انسان ضرورت تحقیق در این حوزه را مشخص می

 محوری اول به آن اشاره شد.

الگو زندگی زن  مشاهده است در دومین کد محوری، ابعادچنانچه در جدول فوق قابل

کنند برون فردی تقسیم می -از دیدگاه کارشناسان متفاوت است. برخی آن را به درون فردی

تواند عنوان بخشی از جامعه که میعنوان فرد و الگوی زندگی بهیعنی الگوی زندگی به

ی تر باشد. برخخانواده اصلی، خانواده پدری، خانواده همسر، گروه اجتماعی یا جامعه بزرگ

اند؛ یعنی مجموعه رفتارها و دیگر ابعاد الگو زندگی زن را شخصی، زوجی، والدینی دانسته

عنوان یک انسان دارد؛ در کنار اهداف و انگیزش و عقایدی که یک زن برای خودش به

عنوان یک همسر دارد و درکنار ها و ارتباطاتی که بهریزیمجموعه رفتارها، قوانین، برنامه

شود. یدها و نبایدها وهمه مسایلی که در الگوی زندگی یک مادر تعریف میآن اصول و با

گروهی نیز معتقدند قبل از ازدواج، دوران عقد، زندگی مشترک بدون فرزند و بعد از تولد 

ای دیگر نیز ابعاد مختلف والدینی، جنسی، فرزند مراحل مختلف الگو زندگی است. عده

جنسی، جسمانی، خانوادگی، شغلی، شناختی، عاطفی  فراغت؛ اجتماعی، ارزشی، اقتصادی،

و فرهنگی را برای الگو زندگی متصور شدند. خصوصیات فردی و شخصیت زوجین، 

های زندگی مشترک )اعتیاد، بیکاری، اختالالت ها، تاریخچه خانوادگی، بحرانمهارت

 رح کرد.روانی( نیز ابعادی بود که یکی از متخصصین برای الگو زندگی خانوادگی مط

های الگو زندگی فعلی افراد جامعه و علل دور شدن از الگو در کد بعدی به آسیب

زندگی اسالمی پرداخته شد. الگودهی نامناسب؛ تفکر غلط قدیمی بودن دستورات دینی و 

ها و عدم کاربرد آن در زمان فعلی؛ عدم اولویت و صرف وقت و هزینه برای کسب آموزش
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آموزش صحیح جوانان آماده ازدواج، فقر آموزشی و کتب درسی های زندگی؛ عدم مهارت

های آموزشی رایگان قبل از ازدواج و بعدازآن؛ تهاجم فرهنگی، در مدارس، کمبود کالس

های والدین و فرزندان؛ های غربی و ماهواره؛ تضاد ارزشتبلیغات مستقیم و غیرمستقیم رسانه

چشمی و تقلید کورکورانه و همچنین چشم و هم تأثیر متقابل محیط و جامعه بر الگو زندگی

از عواملی است که متخصصینی مورد مصاحبه در این پژوهش معتقدند الگو زندگی افراد 

جامعه اسالمی را از اسالم واقعی دور کرده است. این متخصصین راهکارهایی را جهت 

با اسالم منافات دارد، طور مثال الگو زندگی که ترویج الگو زندگی اسالمی ارائه کردند. به

که هست چنانباید برای مردم و مسئولین تشریح شود تا همه به تفاوت الگو زندگی خود آن

ویژه جوانان شناخت که باید باشد پی ببرند. از طرف دیگر الزم است همه افراد بهچنانو آن

د با تهاجم فکری و درک عمیقی نسبت به الگو زندگی اسالمی و ابعاد آن پیدا کنند تا بتوانن

ها و نواقص و فرهنگی غرب مواجهه کنند؛ شناخت عمیق افراد نسبت به خود و کشف ضعف

تواند در ایجاد انگیزه و پویایی بیشتر در زندگی مؤثر باشد. خودشناسی، افراد شخصی نیز می

هدفی کند که در جهت شکوفایی استعدادهایشان تالش کنند و از پوچی و بیرا ترغیب می

ه آفت بزرگ الگو زندگی است رهایی یابند؛ لذا هدفمند کردن زندگی و ایجاد انگیزه ک

تواند در تثبیت الگو زندگی اسالمی مؤثر باشد؛ همچنین بسیار مهم برای رسیدن به آن می

جای فرهنگ غرب، الگو زندگی اسالمی های صداوسیما بهها و سریالاست که در فیلم

وپرورش به جد باید بر تربیت در خانواده و راهبردهای آموزشترویج شود؛ عالوه بر این 

معروف و نهی از منکر نیز که بنا بر انسان متعادل از دوران کودکی همت گذاشت؛ امربه

فرموده رهبر انقالب دو اصل فراموش شده است در احیاء الگو زندگی اسالمی بسیار 

 تأثیرگذار خواهد بود.

ای که الگو اسالمی در آن جاری است اشاره ی خانوادههادر کدگذاری آخر به نشانه

ترین مشخصه این نوع زندگی حرکت در مسیری است که از حدود الهی تجاوز شود؛ مهممی

ها نکند. حدود الهی همان اوامر و نواهی خداوند است که به دفعات در قرآن کریم به آن

بیند مرتب مراقب ا محضر او میاشاره شده است. فردی که خود را بنده خداوند و عالم ر

اعمال خویش است که با دستورات خالق خویش همخوانی داشته باشد و لذا در قرآن کریم 
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اند؛ به نام حیات طیبه از زندگی پاک چنین افرادی که الگو زندگی اسالمی را در پیش گرفته

ها زندگی روزمره آنهایی که همواره یاد خداوند و توجه به او در یاد شده است. چنین انسان

ها و مشکالت زندگی آن جاری است دارای موهبتی به نام قلب سلیم هستند قلبی که سختی

را دچار تشویش و اضطراب نخواهد کرد و آرامش قرین دائمی آن است. شاید یکی از 

ها به های اصلی الگو زندگی اسالمی است؛ اطمینان آنترین علل آرامش که از مشخصهمهم

دانند که دنیا محل استقرار دائمی نیست های مؤمن میو نگاه فانی به دنیا است. انسان خداوند

و همواره آمیخته با نامالیمات است و صبر در برابر مشکالت، درجات اخروی فرد را ارتقاء 

شده و همواره راضی هستند. این احساس بخشد؛ لذا در برابر حکمت و تقدیر الهی تسلیممی

که ابعاد مختلف دارد )رضایت از زندگی، همسر، اطرافیان جهان و خداوند( رضایت درونی 

 گیری خواهد داشت.در سالمت روحی و جسمی این افراد نیز تأثیر چشم

 

سازی در خانواده و توانمندسازی آن و اصالح الگوی شده ظرفیتبا توجه به مدل ارائه

های دینی گیری از آموزهسالم با بهرهزندگی درروند دستیابی به سرمایه اجتماعی و جامعه 

حل مناسبی برای برخی از مشکالت زندگی در عصر حاضر به شمار رود. تواند راهمی

های مثبت، موجب رفتارهایی از قبیل توکل، خدا و عبادت در ایجاد امید و تشویق به نگرش

تن به منبعی شود. داشتن معنی و هدف در زندگی، احساس تعلق داشآرامش درونی فرد می

تواند در زای زندگی، همگی میهای مشکلواال، امیدواری به یاری خداوند در وضعیت

 (.1،2009رویارویی با حوادث فشارزای زندگی آسیب کمتری وارد کند )لهتو و آستین

کارشناسان و متخصصان علوم اسالمی در حوزه خانواده معتقدند تا زمانی که الگو 

د و ضرورت مباحث مربوط به الگو زندگی زنان و اهمیت آن در زندگی زنان اسالمی نشو

که باید مؤثر نخواهد بود. چنانهای بعدی در این زمینه آنجامعه فعلی ما تبیین نشود؛ پژوهش

های خانوادگی و تجربه طبیعت، های تفریحی، گردشها تنظیم برنامهچراکه در اغلب خانواده

آورد امکانات خانواده برای داشتن چنین مراسمی و های خانوادگی، بربرگزاری مهمانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lehto. R, Stein. K 
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دهند. هایی است که زنان به خانواده میجویی نیز ازجمله مسئولیتتنظیمات اقتصادی و صرفه

بر اساس آنچه بیان شد و با توجه به چگونگی نگرش به این مسئولیت زنان بدیهی است 

ر معرض خطر قرار خواهد داد. این مهم هرگونه کوتاهی یا اشتباه در این زمینه، خانواده را د

بیانگر این است که مادران وهمسران برای این نقش نیازمند آموزش، راهنمایی و هدایت در 

 (.1398الگوی زندگی خود هستند )غالمی وهمکاران،

بنابر آنچه گفته شد این پژوهش ضمن تعریف الگو زندگی زن در خانواده و تبیین 

آوری کرده ان مربوطه را در مورد ابعاد مختلف این مفهوم جمعاهمیت آن، نظرات کارشناس

شناسی الگو زندگی فعلی زنان در جامعه پرداخته است. همچنین پس از بررسی و به آسیب

ها و نقاط ضعف؛ راهکارهای موردنظر متخصصان برای ارتقاء الگو زندگی اسالمی آسیب

 شده است.آوریزنان در خانواده جمع
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 منابع
ندری، حسین. گاطع زاده، عبداالمیر. برجعلی، احمد. سهرابی، فرامرز. فرخی، نورعلی اسک

گری سالمت اجتماعی و تبیین افسردگی بر اساس سبک زندگی با واسطه(. 1396)

فرهنگ مشاوره و  سال شهر اهواز.کیفیت زندگی در افراد بزرگ

 .21-1(:31)8درمانی.روان

. تحوالت هویت جنسیتی بانوان مذهبی در جامعۀ ایران بررسی(. 1398اقبالی، ابوالفضل )

 .58-29(:119)25های اجتماعی اسالمی.پژوهش

. فرهنگ مشاوره و (. نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین1394بهاری، زهرا )

 .145-125(:22)6درمانی.روان

مدار و فرد مدار بر مقایسه تأثیر آموزش خانواده(. 1387بهرامی نژاد، نسرین. حنیفی، نسرین )

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی  کنترل فشارخون و سبک زندگی مددجویان.

 .67-62(.1)12قزوین. 

. درآمدی بر سبک زندگی اسالمی درآیات و روایات(. 1392شریعتی، سید صدرالدین )

 .10-1(:13)4درمانی.فرهنگ مشاوره و روان

 . قم: دفتر نشر معارف.زندگی اسالمیاخالق و سبک (. 1391حسین )شریفی، احمد 

. فرهنگ دانش چندفرهنگی و ارتقای سبک زندگی در ایران(. 1392صادقی، علیرضا )

 .124-111(:13)4.درمانیمشاوره و روان

(. 1385ر، مهر آسا )صمیمی، رقیه. مسرور رودسری، دریاندخت. حسینی، فاطمه. تمدن ف

-48:83فصلنامه پرستاری ایران.. ارتباط سبک زندگی با سالمت عمومی دانشجویان

93. 

تأثیر آموزش برنامه سبک زندگی (. 1398غالمی، سمیه. احمدی، ساره. محمدی، حمیده )

های سبک زندگی و تغییر الگوی رفتاری خانواده اسالمی بر میزان آگاهی از مؤلفه

 .22-7(:47)14. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.سرپرست خانواردر زنان 

http://qccpc.atu.ac.ir/article_6087.html
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نشریه .دارلگوی اسالمی امنیت اقتصادی زنان خانه(. ا1397غمامی، زهرا. علوی، سید یحیی )

 .50-29(:1)5مطالعات اسالمی زنان و خانواده

(. 1399پرست، خسرو ). برجعلی، احمد. اسماعیلی، معصومه. باقری نوعفداکار، فهیمه

. فرهنگ مشاوره و روانشناسی اسالمی در مطالعات منتسب به روانشناسی اسالمی

 .26-1(.4)11درمانی.روان

. چاپ دوّم. قم: پژوهشگاه سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن(. 1392کاویانی، محمد )

 حوزه و دانشگاه.

عروقی در چابهار و ارائه  –بررسی سبک زندگی بیماران قلبی (. 1383ی، عیسی )محمد

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.. پایانبرنامه آموزشی

سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی )ارتباط انسان با (. 1392معتمدی، عبداهلل )

 142-125(:13)4درمانی.مشاوره و روان. فرهنگ خود، خداوند، دیگران و طبیعت

داری بر سبک زندگی جوانان تأثیر میزان دین(. 1391نصرتی، شیما. ذوالفقاری، ابوالفضل. )

 .117-101(:14)4فصلنامه پژوهش اجتماعی. تهران.
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