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چکيده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک زندگی مادران حافظ قرآن و همتایان آنان با )مادران غیرحافظ 
قرآن ( انجام گرفت. روش پژوهش توصیفي از نوع همبســتگي بود. جامعه آماري این پژوهش 
مادران حافظ قرآن و همتایان آنان )مادران غیرحافظ قرآن( در شــهر تهران بودند که از میان 
آن ها تعداد 92 نفر از مادراني که حداقل سه جزء از قرآن کریم را حفظ کرده بودند، از چند مرکز 
قرآنی در سطح شهر تهران )مراکز صهبای ملکوت، دارالتحفیظ قرآن کریم، مکتب القرآن کریم و 
مؤسسه محمدامین( به طور تصادفی انتخاب شدند. همچنین، 88 نفر از مادراني که در کالس هاي 
حفظ قرآن شرکت نکرده بودند، به طور غیرتصادفي و با رعایت مالحظاتي )شباهت نسبي از لحاظ 
متغیرهاي جمعیت شــناختي و سطح اقتصادي- اجتماعي( انتخاب و از نظر سبک زندگي مورد 
مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از دو پرســش نامه 1. پرسشنامه 
سبک زندگی لعلی، عابدی و کجباف )1391( و 2. پرسش نامه محقق ساخته سبک زندگی اسالمی، 
استفاده شد. روایي محتوایي این ابزارها با استفاده از قضاوت متخصصان مورد تأیید قرار گرفت 
و پایایی آن ها با اســتفاده از ضریب آلفای کرونباخ مطلوب ارزیابي شد. براي تحلیل داده هاي 
جمع آوري شــده از آزمون تی براي مقایسه میانگین هاي دو گروه مستقل استفاده شد. نتیجه 
تحلیل داده ها نشــان داد که دو گروه از لحاظ برخي از مؤلفه هاي مختلف سبک زندگي متفاوت 
هســتند. حافظان قرآن در خرده مقیاس هاي سالمت معنوی، سالمت اجتماعي، سبک زندگي 
اسالمي و اجتناب از دارو، مواد مخدر و الکل، نمره باالتری کسب کرده اند. به این ترتیب مي توان 
نتیجه گرفت که شرکت در کالس  هاي قرائت و حفظ قرآن کریم مي تواند در اصالح سبک زندگي 

مؤثر باشد. 
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مقدمه
در حوزه علوم اجتماعی، مفهوم »ســبک زندگی«1 درآغاز با مفاهیم طبقه و منزلت 
اجتماعی پیوند داشت. چنان که کاویاني نوشته است، در اوایل قرن بیستم، سبک زندگی 
از یک سو فرصت تبیین های غیرمارکسیستی بسیاری از مباحث را فراهم ساخت، آن چنان 
که برگر می نویسد: »بعضی از جامعه شناسان آمریکایی به جای عوامل اقتصادی، بر سبک 
زندگی تأکید و تصور می کردند راه غیرمارکسیســتی آشکاري برای بررسی طبقه بندی 
اجتماعي تولید کرده اند«. به موازات افزایش اهمیت مباحث تمایز و هویت یابی، ســبک 
زندگی بیش از گذشــته اهمیت یافت. ســبک زندگی هر فرد موقعیت او را در جامعه 
برای دیگران آشکار می ســازد. انسان امروزی با استفاده از سبک زندگی تالش می کند 
منزلت اجتماعی خود را به دیگران نشــان دهــد، کاری که در یک جامعه کوچک الزم 
نبود. از ســوی دیگر، بسیاری از جامعه شناســان این اصطالح را گویاتر و مناسبت تر از 
شاخص های رایج در مطالعه طبقه بندی اجتماعی می دانستند. مردم در مقابل پرسش هایي 
درباره طبقه بندی، جواب دقیقی ندارند، بسته به کلماتی که محقق از آن ها سؤال می کند، 
پاســخ های خود را تعیین می کنند. در حالی که متغیرهای سبک زندگی قابل پاسخ گویی 
دقیق هستند و امکان مقایســه این پاسخ ها را در میان ملت های مختلف فراهم می کنند 

)براون2 ،1965، به نقل ازکاویانی، 1391(.
بیش از یک قرن اســت که مفهوم ســبک زندگی به طور فزاینده اي مورد توجه قرار 
گرفته و مفهوم پردازي و مطالعه آن اخیراً در کشــور ما به یکي از اولویت هاي پژوهشي 
دانشــگاه ها و محافل علمي تبدیل شده است. »مطالعه سبک زندگي از این نظر اهمیت 
دارد که در جوامع مختلف، حکومت ها به دنبال ایجاد تغییراتی در سبک زندگی و بهبود 
هر چه بیشتر کیفیت زندگی مردم هستند، زیرا سبک زندگی یک ابزار فرهنگی نرم برای 
مدیریت اجتماعی محســوب می شود« )مهدی زاده، 1390 (. از راه مطالعه سبک زندگي 
مي توان نیم رخ فرهنگي جامعه را ترسیم کرد. به عبارت دیگر، بخش متبلور هر فرهنگي 
در سبک زندگي اعضاي آن انعکاس مي یابد. درواقع، سبک زندگي را مي توان به مفهوم 
شــالوده و بخش اصلي تمدن بشري تلقي کرد که شــیوه های ارتباط و پیوند اجتماعی 

حاصل از فرایندهای فرهنگی و اقتصادی را آشکار می سازد.

1. lifestyle
2. Brown
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مفهوم ســبک زندگی دامنه وسیعی از امور عینی و ذهنی، از جمله الگوهای روابط 
اجتماعی، سرگرمی، مصرف، ُمد و پوشش، نگرش ها، ارزش ها و جهان بینی فرد را شامل 
می شود. ســبک زندگی با مسائل کلیدی و حساسی همچون هویت فردی و اجتماعی، 
فعلیت بخشــیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا دست کم ایجاد احساس آزادی عمل 
پیوند خورده اســت. اهمیت مفهوم سبک زندگی در این است که سطحی ترین الیه های 
زندگی )از آرایش مو لباس گرفته تا حالت بیانی و ژست صورت و بدن( را به عمیق ترین 
الیه های آن پیوند می زند. به زعم موسوي گیالني )1392(، سبک زندگی در هر جامعه ای 
شخصیت و هویت فردی و جمعی را نمایان می سازد. به طوری  که می توان تفاوت های 
فرهنگی جوامع را براســاس سبک زندگی آنان تشــخیص داد. بر این اساس برخی از 
اندیشمندان براین باورند که سبک زندگی یکی از مهم ترین راه کارهای شناخت خودی 
از بیگانه اســت و سبب می شود افراد همســو و همفکر را از افراد غیرهمسو تشخیص 
دهیم، به خصوص در جوامع امروزی که انسان ها دارای شخصیت های چندپاره و برآمده 
از فرهنگ های گوناگون و گاه متضاد هســتند، مسئله سبک زندگی راه کاری در وحدت 
بخشــی افراد جامعه به شــمار می آید. منظور از سبک زندگی، مجموعه الگوهای انسان 
در اعمال، احساســات، عواطف و افکار است که در اموری همچون لباس پوشیدن، غذا 
خوردن، تفریحات، روابط با یکدیگر، طالق و ازدواج، معیشت و کسب  و کار، معماری 

و شهرسازی، هنر و ادبیات به آن ها تأسی می شود.
طبق تعریف لســلی، الرسون و گورمن1 )1980(، رفتارهایی که با قشربندی حیثیتی 
و اعتباری مرتبط اند، ســبک زندگی نامیده می شوند. سبک زندگی هم الگوهای مصرف 
را شــامل می شــود و هم قدرتی که از این ناحیه کسب می شود. سلیقه، آداب معاشرت 
و مد به عنوان عالئم جایگاه در نردبان اجتماعی شــناخته می شوند. بنا به تعریف یوث، 
سبک زندگي شــامل »الگوی شناخت ها، احســاس ها و کنش های فرد مي باشد که در 
هویت فردی و اجتماعی او مشارکت دارد«. از نظر ماکس وبر یک سبک زندگی معین، 
بر همه اعضای یک گروه منطبق است و نه فقط بر یک فرد. سبک های زندگی مشخص، 
تقسیم های موجود در نظم اجتماعی را مشروعیت می بخشد. تعیین شیوه و سبک زندگی 
به وســیله دین نیز یکی از عوامل تعیین کننده اخالق اقتصادی اســت )یوث، 1990؛ به 

1. Leslie, Larson& Gorman
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نقل ازکاویاني، 1391(. گیدنز1 )1996( در بحث از سیاســت زندگی به ســبک زندگی 
نیز می پردازد: سیاســت زندگی، سبک زندگی است. سیاســتی است که با منازعات و 
کشــمکش هایی در باب یک سؤال پیوند دارد، چگونه ما باید در دنیایی زندگی کنیم که 
در آن، آنچه به وسیله طبیعت یا سنت تثبیت شده بود، اکنون موضوع تصمیم گیری انسان 

قرار گرفته است )به نقل از سروش و حسینی، 1392(.
در همه تعریف ها می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف ســبک زندگی در نظر 
گرفته شده است، درواقع، هر دو مفهوم نیز به واژه سبک باز می گردد: اول مفهوم وحدت 
و دوم مفهوم تمایز. به این معنی که ســبک زندگی حاکی از مجموعه عناصری اســت 
کــه کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشــته و یک کل را پدید می آورند. همین 
اتحاد و نظام مندی، این کل را از کل های دیگر متمایز می کند )کاویانی، 1391(. ســبک 
زندگی دارای دو بُعد فردی و اجتماعی است. سبک زندگی گروهی و جمعی به معنای 
پای بندی افراد جامعه به مجموعه ای از شیوه ها، عادات، سلیقه ها و عالیق و تنفرهاست 
کــه این مجموعه رفتارها نمادی از نگرش ها، هنجارها و باورهای جمعی در میان افراد 
یک جامعه است. انسان ها با هم زیستی براساس نژاد، زبان، قبیله، مذهب، جغرافیا، ملیت، 
نــوع حکومت و دیگر عوامل زندگی جمعی، ناخودآگاه از ســبک زندگی یکســان و 
مشترک برخوردار می شوند )موســوی گیالنی، 1392(. سبک زندگي کلیتی انتزاعی از 
تک تک رفتارهاست، که شــامل ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی، همه حوزه های 
رفتاری اعم از سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اســت و شکل گیری آن حول 
محور گرایش هاســت. دین می تواند در ایجاد عادات، سالیق و در نتیجه در شکل گیری 
دیگر ســبک های زندگی دخیل باشــد )مهدوي کني، 1386(. سبک زندگی داراي چند 
مؤلفه اساســی است. بینش ها نخستین مؤلفه سبک زندگی است؛ بینش به طور مشخص 
در دو عنصر اعتقادات و ادراکات خود را نشــان می دهد. گرایش ها مؤلفه دوم ســبک 
زندگی هستند. ارزش ها و گفتمان ها، تمایالت و ترجیحات سه شاخص عینی گرایش ها 
محسوب می شوند. رفتارها سومین مؤلفه سبک زندگی به شمار می روند؛ اعمال خودآگاه 
و ناخودآگاه دو رکن اصلی این مؤلفه را تشــکیل می دهند و باالخره وضعیت ها آخرین 
مؤلفه ســبک زندگی محسوب می شوند. موقعیت هاي سیاســی و اجتماعی مهم ترین 

1. Giddens
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شاخص این مؤلفه هستند )احمدوند، 1392(.
از دیدگاه آدلر، سبک زندگي سه کارکرد دارد: فهم زندگی، پیش بینی و کنترل. سبک 
زندگی کمک می کند که زندگی را بفهمیم. سبک زندگی به ما احساس می دهد، نه فقط 
راجع به چیســتی خودمان، بلکه راجع به چیســتی زندگی و دیگر افرادی که اطراف ما 
هســتند. این سبک زندگی ماســت که نحوه ارتباط برقرارکردن ما با دیگران، خودمان، 
طبیعت و همه هســتی را تعیین و معنادار می کند. ما اگر سبک زندگی خاص خودمان 
را نداشــته باشیم، امکان درک و تفسیر و ارتباط با اطراف مان را نخواهیم داشت. سبک 
زندگی به ما امکان پیش بینی می دهد، بدون ســبک زندگی ما مجبوریم لحظه به لحظه 
مطالب را بازآموزی کنیم، شکســت ها و خطاهای گذشــته را دوباره تجربه کنیم. اما با 
داشتن یک نقشه و طرح می توانیم آن را برای آینده بازسازی و آماده نماییم. برای مثال، 
نگرش من به زندگی، امکان این پیش بینی را به ما می دهد که اگر به جنگ ناخواسته ای 
گرفتار شــدیم، من چگونه رفتار خواهم کرد. همچنین، سبک زندگی به ما امکان کنترل 
می دهد. به واسطه آن می توانیم به آنچه می خواهیم برسیم، از آنچه که ممکن است برای 
ما اتفاق بیفتد، جلوگیری کنیم. موقعیتی را فراهم سازیم که به مسیر مورد نظر خودمان 
برسیم. هرقدر ما خودمان و اطراف مان رابیشتر بشناسیم و بیشتر بتوانیم آن ها را پیش بینی 

کنیم، امکان کنترل مان در مورد آینده، بیشتر خواهد شد. 
دین به ســبب در برداشتن نمادها، شعائر و مناسک، دســتورالعمل های اخالقی و 
هنجارهــا و نیز مرتبط بودن با احساســات خوف یا حرمــت، می تواند در عرصه هایی 
ماننــد مصرف، فراغت، موقعیت ها یا فرصت ها انتخــاب را محدود کند، و یا برعکس 
موقعیت ها یا فرصت های جدید بیافریند. بنابراین، چون موضوع انتخاب در مفهوم سبک 
زندگی نقش محوری دارد و آن را انعطاف پذیر می ســازد می توان به کمک آن عالیق و 
گرایش های آدمی را سنجید و به میزان تأثیر ابعاد دین در حیات اجتماعی پی برد )امیری، 
1390(. ســبک زندگی اسالمی از آن جهت که »سبک« اســت، به رفتار می پردازد و با 
شناخت و عواطف ارتباط مستقیم ندارد، ولی از آن جهت که »اسالمی« است، نمی تواند 
بی ارتباط با عواطف و شــناخت ها باشد. بر این اســاس در سبک زندگی اسالمی عمق 
اعتقادات، عواطف و نگرش فرد ســنجیده نمی شود، بلکه رفتارهای فرد مورد سنجش 
قرار می گیرد؛ اما هر رفتاری که بخواهد مبنای اسالمی داشــته باشد باید حداقل هایی از 
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شناخت ها و عواطف اسالمی را پشتوانه خود قرار دهد )کاویانی، 1391(. سبک زندگی 
اسالمی به این معناست که در هر موقعیتی، باید چه روشی را به کار گرفت که دربردارنده 
آموزه ها و مبانی اسالمی باشد )موسوی گیالنی، 1392(. عموم ادیان، از جمله دین اسالم 
دارای نظام معنایی، آموزه ها، نهادها و ســاختارهایی هســتد که پیروانشان را در ایجاد 

سبک های زندگی مبتنی بر آن ها توانمند می  سازند )کاویاني، 1391(. 
آموزه های دین به عنوان ابزار جامع هدایت و راهبری بشر در بسیاری از موارد، حاکم 
بر باورها، ارزش ها و هنجارهای الزم برای جهت دهی و الگوبخشــی به رفتار و کنش 
انسانی است. درواقع، محدود نکردن دین به فهم زمانی خاص، اعتقاد به تکامل فرهنگی 
و سهیم بودن اراده انسان ها در آن و تبیین درست ارتباط میان فرهنِگ متغیر و دیِن ثابت، 
ما را به این دیدگاه رهنمون می شــود که دیــن و آموزه های وحیانی آن می تواند بخش 
مهمی از خاستگاه فرهنگ بشری را تشکیل دهد. پس در یک رابطه طولی، دین، فرهنگ 
جامعه را شکل می دهد و فرهنگ نیز به  نوبه خود، نظام و ساختار خاصی را برای زندگی 
فردی و اجتماعی تعریف می کند که خود به عنوان سرچشــمه و خاستگاه مجموعة در 
هم تنیده ای از الگوهای خاص برای زندگی اســت و یک کل منســجم و متمایز را در 
قالب ســبک زندگی پدید می آورد )فاضل قانع، 1393(. سبک زندگی در هر جامعه ای، 
شخصیت و هویت فردی و جمعی را نمایان می سازد؛ به طوری که می توان تمایز فرهنگی 
و تمدنی جوامع را با یکدیگر براساس سبک زندگی آنان تشخیص داد. این نگرش ها و 
باورها در هر جامعه ای، متأثر از عوامل متفاوتی اســت؛ از جمله در جامعه دینی، برآمده 
از مجموعه عوامل تمدنی اســت که یکی از اساسی ترین آن ها، باورداشت به آموزه های 

دینی است )کالنتري، محمودي و کالنتري، 1392(. 
رهبر جمهوري اسالمي ایران )1391( در راستاي ایجاد یک تمدن نوین اسالمي، بر 
ضرورت تبیین، تدوین و تحقق سبک زندگي اسالمي تأکید و همة شئون زندگي فردي 
و اجتماعي را به عنوان»ســبک زندگي« مطرح نموده اند. ایشان در تاریخ 1391/07/23 
ضمن تأکید بر ضرورت اصالح سبک زندگي مردم در جمهوري اسالمي ایران، مفاهیم 
»پیشــرفت« و »ســبک زندگی« را توضیح دادند: »آن مفهومی که می تواند اهداف نظام 
اسالمی را تا حدود زیادی در خود جمع کند و به ما نشان دهد، مفهوم پیشرفت است. 
یکی از ابعاد پیشــرفت با مفهوم اســالمی عبارت است از ســبک زندگی کردن، رفتار 
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اجتماعی، شــیوة زیســتن. هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی، ایجاد یک تمدن 
نوین اســالمی است. این تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است که 
به مفهوم پیشرفت ارتباط دارد؛ یک بخش دیگر، بخش متنی، اصلی و اساسی است که 
همان »ســبک زندگی« است. مثل مسئلة خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، 
الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشــپزی، تفریحات، مسئلة خط، مسئلة زبان، مسئلة 
کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در 
فعالیت سیاســی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه ای که در اختیار ماست، رفتار ما 
با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، 
رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، ســفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با 
دوســت، رفتار ما با دشــمن، رفتار ما با بیگانه؛ این ها آن بخش های اصلی تمدن است، 
که متن زندگی انســان است. این همان چیزی است که در اصطالح اسالمی به آن عقل 
معاش می گویند. در این بخش، پیشــرفت ما چشمگیر نیست. خب، باید آسیب شناسی 
کنیم؛ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ بعد از آنکه علت ها را پیدا کردیم، آن وقت 
بپردازیم به این که چگونه می توانیم این ها را عالج کنیم. این ها به عهدة نخبگان اســت. 
نخبگان موظفند، حوزه موظف اســت، دانشگاه موظف است، رسانه ها موظفند، مدیران 
بسیاری از دستگاه ها، به خصوص دســتگاه هایی که با فرهنگ و تربیت و تعلیم سروکار 
دارند، موظفند. یک مقوله ای در اینجا مطرح می شــود و سر بر می آورد، به عنوان مقولة 
فرهنگ زندگی، باید ما به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی را تبیین کنیم، تدوین کنیم 

و به شکل مطلوب اسالم تحقق ببخشیم«.
با توجه به آنچه بیان شــد، مي توان گفت سبک زندگي قابل تغییر است و تغییر آن 
در جامعه اسالمي ضرورت دارد. اینک باید دید چگونه مي تـــوان در شکل گیري سبک 
زندگي اسالمي مداخله کرد؟. در دنیاي معاصر، استفاده از فناوري ها جدید در تحصیل، 
برنامه هــای روزانه، تعامالت افراد، تفریح و ســرگرمی ها، تربیت کودکان و دیگر امور، 
تغییرات عمده اي به وجود آورده و مسئوالن جمهوري اسالمي را با چالش هایي مواجه 
ساخته اســت. وقتي که بعد از گذشت 36 سال از اســتقرار جمهوري اسالمي، سبک 
زندگي مردم ایران صبغه اسالمي به خود نگرفته است، مي توان در مؤثر بودن فعالیت هاي 
فرهنگي تردید کرد. مسئوالن فرهنگي کشور انتظار دارند آموختن و کسب معارف دیني، 
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آحاد جامعه را به اتخاذ ســبک زندگي اسالمي سوق دهد. به همین دلیل، براي نزدیک 
کردن سبک زندگی مردم ایران به سبک زندگی اسالمی، برنامه هایي طراحي و اجرا شده 
اســت. از جمله این برنامه ها، تشکیل کالس هاي حفظ و قرائت آیات قرآن است که در 
سراســر کشور با اهتمام سازمان های متعدد جریان دارد و جمعیت بزرگي از شهروندان 

بزرگسال در محافل مختلف به قرائت و حفظ قرآن کریم اشتغال دارند.
کاشــی درچه )1391( تأثیر حفظ قرآن را بر سالمت روان، عزت نفس و سبک های 
مقابله با اســترس به صورت میدانی در میان حافظان شهر اصفهان بررسي کرده و نتیجه 
گرفت که حافظان قرآن از ســالمت روانی بیشتر، عزت نفس باالتر و میزان اضطراب و 
افســردگی کمتری برخوردارند. کیمیایی، خادمیان و فرهادی )1390( نیز در تحقیقی به 
بررسی تأثیر حفظ قرآن بر مؤلفه های سالمت روان در میان مادران حافظ قرآن در شهر 
مشــهد پرداخته و نتیجه گرفت که در مقیاس های اضطراب و اختالل خواب، افسردگی 
و کارکرد اجتماعی، حافظان قرآن از ســالمت روانی بیشــتری برخوردارند، اما از نظر 
نشــانه های جســمانی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین، سالمت 
روان با تعداد ســوره هاي حفظ شده همبسته بود. ابوالحسن تنهایی و خرمی  )1389( در 
پژوهش خود نشــان دادند که بین سبک زندگی و باورهای دینی رابطه معناداری وجود 
دارد. سینکســون، رز و بیاک )2010( رابطه بین ابعاد مختلف وابســتگی دینی )کثرت 
حضور در مراسم مذهبی، کثرت نیایش و دعا، و ارزیابی خود به عنوان شخص مذهبی( و 
تندرستی را در جمعیت متنوع اروپایی از بیست و دو کشور )18129 مرد و 21205 زن( 
بررســي کرده و نتیجه گرفتند که همبستگی کاهش حضور در مراسم مذهبی با کاهش 

تندرستی مثبت است )به نقل از ذاکر و نویدي، 1393(. 
مطالعات یاد شــده، به طور ضمني، بر نقش حفظ قرآن بــر ابعادي از زندگي افراد 
شرکت کننده داللت دارند. حافظ قرآن کسی است که بخش یا همه متن عربی قرآن کریم 
را حفظ کرده باشد. در این پژوهش افراد مورد مطالعه از میان کساني انتخاب شدند که 
حداقل 3 جزء از قرآن کریم را حفظ کرده بودند. این افراد به طور مستمر در مراکز تعلیم 
قرآن حاضر شده و زیر نظر مربي حرفه اي به قرائت و حفظ قرآن مي پرداختند. با وجود 
ایــن، یافته هاي این مطالعات قابل تعمیم نبــوده و دربارة نقش قرائت و حفظ قرآن در 
سبک زندگي شرکت کنندگان در کالس هاي مربوط شواهد پژوهشي کافي وجود ندارد. 
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بنابراین، پژوهش حاضر براي فراهم ساختن شواهد پژوهشي درباره نقش حفظ قرآن بر 
سبک زندگي مادران شهر تهران، طراحي و اجرا شده است.

روش پژوهش
با توجه به ماهیت مطالعه و نوع داده ها، علي- مقایســه اي است. در این پژوهش دو 
گروه مستقل از مادران شهر تهران )حافظان قرآن و گروه مقایسه یعني مادران غیرحافظ( 

از نظر متغیر»سبک زندگی« مورد مقایسه قرار گرفتند. 
جامعه آماري این پژوهش را مادران حافظ قرآن و همتایان آنان در شهر تهران تشکیل 
مي دهند. تعداد مادرانی که در کالس هاي حفظ و قرائت قرآن شــرکت مي کردند، 285 
گزارش شده بود که تعداد معدودي از آنان به حفظ کل قرآن موفق شده بودند. بنابراین، 
براي به دســت آوردن یک نمونه قابل مطالعه، به  ناچار، شرط حفظ حداقل سه جزء از 
قرآن پذیرفته شــد که 168 نفرشان واجد این شرط بودند. تعداد 92 نفر از این افراد از 
چند مؤسســه قرآنی ویژه خواهران )مؤسســه صهبای ملکوت، دارالتحفیظ قرآن کریم، 
مکتب القرآن کریم، مؤسســه محمدامین( به صورت تصادفي انتخاب شد. تعداد 88 نفر 
دیگر از میان مادران که از لحاظ متغیرهاي جمعیت شناختي و سطح اقتصادي- اجتماعي 
به گروه اول شــبیه بودند، به طور غیرتصادفي انتخاب و پس از برقراری ارتباط، از آنان 

خواسته شد که پرسش نامه سبک زندگي را تکمیل کنند.

ابزار جمع آوري اطالعات
براي جمع آوري داده ها از دو پرسش نامه استفاده شد:

الف. پرسش نامه سبک زندگی
براي اندازه گیري ســبک زندگي از پرســش نامه ســبک زندگی1 )لعلــی، عابدی و 
کجباف،1391( استفاده شد. این پرسش نامه دارای 70 ماده و در مقیاس رتبه اي 6 درجه اي 
و براي اندازه گیري 10مؤلفه )1. سالمت جسمانی، 2. ورزش و تندرستی، 3. کنترل وزن و 
تغذیه، 4. پیشگیری از بیماری ها، 5. سالمت روان شناختی، 6. سالمت معنوی،7. سالمت 
اجتماعی، 8. اجتناب از دارو، مواد مخدر و الکل، 9. پیشــگیری از حوادث، 10. سالمت 

1.LSQ
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محیط( تدوین شده است. لعلی و همکاران )1391( با استفاده از تحلیل عاملی روایی سازه 
پرســش نامه سبک زندگي را به منزله ابزاری چندبُعدی برای ارزیابی و اندازه گیری سبک 
زندگــی مورد تأیید قرار دادند و بیان کردند کــه در مجموع هر 10 عامل، 46/22 درصد 
واریانس ســبک زندگی را تبیین می کنند. آن ها به منظور بررسی پایایی پرسش نامه از دو 
روش همسانی دروني و بازآزمایی استفاده کردند. ضرایب آلفای کرونباخ از 0/76 تا 0/89 
متغیر بودند و ضرایب حاصل از روش بازآزمایی در دامنه ای از 0/84 تا 0/94 قرار داشتند. 
در پژوهش حاضر مقدارآلفای کرونباخ از 0/64 تا 0/85متغیر بود. ضرایب پایایي مؤلفه هاي 

مختلف پرسش نامه سبک زندگي در جدول 1 ارائه شده است. 

جدول  1. ضرایب پایایی مؤلفه های پرسش نامه سبک زندگی

آلفای کرونباخابعاد سبک زندگی

0/56سالمت جسمانی

0/84ورزش و تندرستی

0/77کنترل وزن و تغذیه

0/54پیشگیری از بیماری ها

0/56سالمت روان شناختی

0/63سالمت معنوی

0/81سالمت اجتماعی

0/94اجتناب از داروها،  مواد مخدر و الکل

0/78پیشگیری از حوادث

0/64سالمت محیطی
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ب. پرسش نامه سبک زندگی اسالمی
ساخته،  محقق  ماده  اي   21 پرسش نامه  از  اسالمي  زندگي  سبک  ارزیابي  براي 
از  پرسش نامه  این  مواد  انتخاب  براي  شد.  استفاده  درجه اي،   6 رتبه اي  مقیاس  در 
پرسش نامه  و  و عسگریان، 1389(  کامکاری  )ساعتچي،  زندگی  پرسش نامه  کیفیت 
سبک زندگی اسالمی )کاویاني، 1391( استفاده شد. پایایي پرسش نامه سبک زندگي 
اسالمي از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ بررسي شد که ضریب پایایي برابر 
0/62 بود. روایي این پرسش نامه براساس نظر متخصصان مربوط بررسي قرار گرفته 
و  طباطبایي  عالمه   دانشگاه هاي  علمي  هیأت  اعضاي  از  نفر   7 تعداد  شد.  تأیید  و 

خوارزمي روایي سازه پرسش نامه سبک زندگي اسالمي را تأیید کردند.

یافته ها
سن افراد نمونه آماري از 19 تا 48 سال متغیر بوده و متوسط سن آنان برابر 31,2 
نفر فوق دیپلم، 78  نفر دیپلم، 17   60 نفر زیردیپلم،  بود. میزان تحصیالت تعداد 9 
نفر لیسانس، 13 نفر فوق لیسانس و 2 نفر دکتری بود. تنها 39 نفر افراد مورد مطالعه 
شاغل و 132 نفر دیگر خانه دار بودند. طبق گزارش خود افراد، تقریبًا همه آنان در 

سطح اقتصادي- اجتماعي متوسط قرار داشتند.
همبستگي متغیرهاي مورد مطالعه محاسبه و در جدول 2 ارائه شده است. 

جدول   2. ماتریس همبستگی مؤلفه  هاي متغیر سبک زندگي
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0/07 **0/21 -0/07 0/0152 **0/22 **0/26 **0/41 **0/29 **0/31 **0/48 1  سالمت 
جسمانی

* 0/16 *0/18 0/-03 0/14 **0/33 **0/21 **0/27 **0/34 **0/48 1 ورزش و 
تندرستی

* 0/17 **0/35 0/11 **0/35 **0/36 **0/35 **0/31 **0/44 1 کنترل وزن
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0/09 **0/27 0/11 **0/26 **0/28 **0/33 **0/39 1 پیشگیری از 
بیماری

0/13 **0/20 0/06 *0/16 **0/43 **0/45 1 سالمت 
روان شناختی

0/16 0/22 0/06 **0/29 **0/36 1  سالمت 
معنوی

**0/30 **0/33 0/-01 **0/34 1  سالمت
 اجتماعی

0/05 **0/36 **0/28 1  اجتناب از
 دارو

0/-06 0/08 1 پیشگیری از 
حوادث

**0/25 1  سالمت 
محیطی

1  سبک 
زندگی اسالمی

 ** = p ≤ 0 /05 , ** = p ≤ 0 /01 

اطالعات مندرج در این جدول نشــان مي دهد که برخي از ضرایب همبســتگي از 
لحاظ آماري معنادار نیســتند. براي نمونه، همبســتگي متغیرهاي سالمت جسماني و 
سالمت روا  ن شناختي با متغیرهاي اجتناب از دارو و پیشگیري از حوادث معنادار نیست. 
ضرایب همبستگي مربوط به رابطة سبک زندگی اسالمی با سالمت اجتماعی و سالمت 

محیطی نسبتاً بزرگ و معنادارند.

)ادامه(جدول   2. ماتریس همبستگی مؤلفه  هاي مختلف متغیر سبک زندگي
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 جدول   3. شاخص های آماری 
مادران مورد مطالعه به تفکیک متغیرهای ناظر بر سبک زندگی

شاخص ها           
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غ

 سالمت 
-غیرمعنا دار0/690/48-928826/8827/374/804/680/71جسماني

ورزش و 
-غیرمعنا دار0/980/33-928817/9918/966/336/990/99تندرستي

 کنترل وزن 
-غیرمعنا دار928823/7923/735/636/290/890/070/94و تغدیه

پیشگیري 
-غیرمعنا دار0/570/95-928828/1628/214/147/890/93از بیماري ها

 سالمت 
حافظانمعنا دار928827/4025/617/505/320/971/840/05اجتماعي

 سالمت 
حافظانمعنا دار928826/9225/074/304/550/662/790/006معنوي

سالمت 
-غیرمعنا دار928828/4428/415/204/920/750/050/96روان شناختي

اجتناب از 
حافظانمعنا دار928828/2126/194/496/620/872/340/02داروها

پیشگیري
-غیرمعنا دار0/360/72-928833/4333/736/095/180/84 از حوادث

 سالمت 
-غیرمعنا دار928828/5227/267/644/370/931/350/18محیطي

 سبک 
حافظانمعنا دار928878/0367/546/578/071/902/040/05زندگي اسالمي

 سبک 
-غیرمعنا دار9288337/7332/134/436/63/581/070/28زندگي کلي
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براي مقایســه ســبک زندگي دو گروه مادران حافظ قرآن و گروه همتا، براســاس 
 )t( نــوع مقیاس اندازه گیري و با توجه به مفروضه هاي آزمون هاي آماري، از آزمون تی
اســتفاده شــد. اطالعات مربوط به عملکرد دو گروه از مادران مورد مطالعه به تفکیک 
متغیرهاي ناظر بر ســبک زندگي در جدول   3 خالصه شده است. اطالعات مندرج در 
جدول 3 نشان مي دهد که از لحاظ برخي متغیرهاي ناظر بر سبک زندگی بین دو گروه 
از مادران مورد مطالعه تفاوت معنادار وجود ندارد. با وجود این، میان دو گروه از لحاظ 
خرده مقیاس هاي سالمت معنوی، ســالمت اجتماعي، سبک زندگی اسالمی و اجتناب 
از دارو و مــواد مخدر و الکل تفاوت معنادار وجود دارد. ســبگ زندگي مادران حافظ 
قرآن اسالمي تر اســت. همچنین، مادران حافظ قرآن از حیث سالمت معنوي،  سالمت 
اجتماعي و اجتناب از دارو ها، مواد مخدر و الکل بر مادران گروه مقایســه برتري دارند. 
اما، از لحاظ سایر جنبه هاي سبک زندگي)سالمت جسمي، تندرستي، تغذیه، پیشگیري 
از بیماري ها و سالمت روان شناختي(، میان دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنادار وجود 
ندارد. در نتیجه، به نظر مي رســد سبک زندگی مادران حافظ قرآن در مقایسه با همتایان 
آنان )گروه مقایســه( سالم تر است. همچنین، سبک زندگی غالب در میان مادران حافظ 

قرآن در مقایسه با همتایان آنان )گروه مقایسه( سبک اسالمي است. 

بحث و نتيجه گيري
مفهوم»ســبک زندگی« در چند ســال اخیر به طور فزاینده اي مورد توجه قرار گرفته 
و مطالعه آن در کشــور ما به یکي از اولویت هاي پژوهشــي دانشگاه ها و محافل علمي 
تبدیل شده است. سبک زندگی یک ابزار فرهنگی نرم برای مدیریت اجتماعی محسوب 
می شــود. به همین دلیــل، در جوامع مختلف، حکومت ها به دنبــال ایجاد تغییراتی در 
ســبک زندگی و بهبود هرچه بیشتر کیفیت زندگی مردم هستند. درواقع، سبک زندگي 
را مي توان به مفهوم شــالوده و بخش اصلي تمدن بشري تلقي کرد که شیوه های ارتباط 
و پیوند اجتماعی حاصل از فرایندهای فرهنگی و اقتصادی را آشــکار می سازد. به زعم 
برخي از نویسندگان )جکسون1، 2006؛ بوکوک2، 1992(، سبک زندگی، همان بخشی از 

1. Jackson
2.Bocock
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زندگی است که به طور عملی تحقق می یابد و بیانگر ارزش های هنجاری افراد در جامعه 
در تطابق با همه اقتضائات دنیای امروز است. بسیاری از نخبگان حکومتی، به ویژه مقام 
رهبري به دنبال نزدیک کردن ســبک زندگی مردم ایران به سبک زندگی اسالمی هستند 
و توصیه هــا و دســتورالعمل هایی نیز ارائه داده اند، از جمله این توصیه ها انس بیشــتر 
مردم با آیات قرآن اســت که در بردارنده الگوهای اصیل اسالمی زندگی است. یکی از 
راه های انس با قرآن که در روایات و توصیه های بزرگان دینی فراوان مورد اشارت قرار 
گرفته است، حفظ قرآن می باشــد. برخي از شواهد پژوهشي )براي مثال، کاشی درچه، 
1391؛ کیمیایی و همکاران، 1390؛ اکبري، 1387( بر تأثیر مثبت حفظ قرآن بر سالمت 
روان داللت دارند. سبک زندگی اسالمی مي تواند به رضایت کلي از زندگي منجر شود. 
کجباف، ســجادیان، کاویانی و انوری )1390( در مطالعه خود نشــان دادند که ســبک 

زندگی اسالمی با رضایت از زندگی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری دارد.
انســان با ایجاد ارتباط با خداوند و نگرش هــای دینی ، نیروی محدود خویش را با 
توســل به منبع نامحدودی چون قدرت خداوند افزایش می دهد و این احساس، سبب 
ایجاد آرامش، ســالمت جسمی و روانی و افزایش عزت نفس انسان می گردد )مطهری، 
1996؛ به نقل از کیمیایی و همکاران، 1390(. برای رســیدن به این آرامش و سالمت، 
افراد از منابع دینی متعددی اســتفاده می کنند که از جمله آن ها می توان به توکل به خدا، 
زیارت ائمه)ع(، نماز، تالوت قرآن و... اشاره کرد. کلن و تریسی1)1999( بر این باورند 
کــه آوای قرآن کریم می تواند مداخله ای مؤثر و بی خطر در مورد مشــکالت بیماران از 
جمله اســترس، تحریک پذیری، احساس تنهایی، بهبود خلق و تعدیل هیجانات داشته 

باشد. 
به  نظر می رسد ابعاد مختلف دین داری با برخی از مؤلفه های سبک زندگی رابطه اي 
معنادار داشته باشــد )کیمیایی و همکاران،1390(. دین می تواند در ایجاد عادت واره ها، 
سلیقه و زیباشناسی و در نتیجه سبک های زندگی ایفای نقش نموده و جدای از سبک های 
زندگی به خصوص دینی، در شــکل گیری دیگر سبک  های زندگی نیز مؤثر واقع شود 
)مهدوی کنی، 1386(. قرآن یکی از منابع دینی است که خداوند برای برقراری ارتباط با 
بندگانش برایشان نازل فرموده است. از آنجا که حافظان قرآن هر روز با مفاهیم و آیات 

1.Chlan & Tracy
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قرآن سرو کار داشته و با آن ها مأنوسند، انتظار مي رود آموختن و کسب معارف دیني، به 
ویژه حفظ قرآن، افراد را به اتخاذ ســبک زندگي سالم تر و اسالمي تر سوق دهد. مطالعه 
حاضر براي بررســي تحقق این انتظار انجام شــد و طي آن دو گروه مستقل از مادران 
شهر تهران )حافظان قرآن و گروه مقایسه( از نظر متغیر»سبک زندگی« مورد مطالعه قرار 
گرفتند. حافظان قرآن را کســانی تشکیل مي دادند که در مراکز تعلیم قرآن حاضر شده 
و زیــر نظر مربي حرفه اي حداقل 3 جزء از متن عربی قرآن کریم را حفظ کرده بودند. 
گروه دیگر )گروه مقایســه( با رعایت مالحظاتي )شباهت نســبي از لحاظ متغیرهاي 
جمعیت شناختي، محل سکونت و سطح اقتصادي- اجتماعي( انتخاب شد. نتیجه تحلیل 
داده ها نشــان داد که ســبک زندگی مادران حافظ قرآن در مقایسه با گروه نسبتاً مشابه 
)گروه مقایسه( اسالمي تر است. همچنین، مادران حافظ قرآن از حیث سالمت معنوي،  
سالمت اجتماعي و اجتناب از دارو ها، مواد مخدر و الکل بر مادران گروه مقایسه برتري 
دارند. میان دو گروه مورد مطالعه در برخي از مؤلفه هاي مختلف ســبک زندگي تفاوت 

معناداري وجود ندارد. 
اگرچه هر دو گروه مورد مطالعه )مادران حافظ و مادران غیرحافظ( مســلمان بوده 
و در جامعه ما از رســانه هاي عمومي قرآني به طور یکسان متأثر مي شوند ولي در کنار 
سایر رسانه هاي رسمي و غیررسمي، شرکت در کالس هاي حفظ و قرائت قرآن مي تواند 
نقشــي مؤثر و سهمي اختصاصي در تغییر و اصالح سبک زندگي داشته باشد. کاویاني 
)1391( هم نتیجه گرفت هنوز سبک زندگی در کشور مسلمان ایران که مردم در تعامل 
مستقیم با دستورات اسالم و آیات قرآن هستند، کاماًل اسالمی نیست، چون اصوالً نه این 
سبک زندگی مورد نظریه پردازی علمی قرار گرفته است و نه ساختار نهادهای فرهنگی، 

آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و ...، براساس چنین نظریه ای شکل گرفته است.
مع الوصــف، از لحاظ نظري دربارة تأثیر کلــي اعتقادات دیني و تعهدات مذهبي بر 
ســبک زندگي تردیدي وجود ندارد. آنچه محل تردید است، به کیفیت کسب معارف و 
دین داري مربوط می شود. به اعتقاد کاویاني )1391(، اسالم سبک زندگی ویژه ای را برای 
پیروان خود توصیه می کند که از جامعیت کامل برخوردار است و تمام ابعاد زندگی را در 
بر می گیرد. معارف دیني به طرق مختلف مي تواند در تعیین سبک زندگی افراد و گروه ها 
تأثیر بگذارد. دین می تواند حاوی آگاهی ها، تجربیات و تمایزهایی میان امور قدســی و 
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غیرآن )جهان بینی( باشد که فرد را در شناخت خود و جهان پیرامونش کمک کند و در 
ترســیم طرحی از آن ها در ذهنش و تعیین اعمال خود یاری رساند. دین احساس هایی 
را در فرد برمی انگیزد )ترس، احترام، ایمنی، رضایت، گناهکاری و...( این احســاس ها 
می تواند در احســاس کهتری فرد تاثیر گذارد، آن را تقویت یا تضعیف کند. دین عمومًا 
دارای قواعد و قوانین، ارزش ها و هنجارهای رفتاری )احکام و اخالق(، شعائر و مراسم 
است و مدعی است بهترین الگو زندگی را به افراد و جامعه پیشنهاد می کند. دین می تواند 
بر خالقیت فرد تأثیرگذارد و او را در مواجه با محدودیت هاي وراثتی و محیطی توانمند 
یا ناتوان ســازد. دین به طور معمول دارای نهادهای اجتماعی و جمعی نسبتاً منسجم از 
پیروان اســت و این خود در شــکل گیری اجتماعی فرد و به تبع آن، شناخت او از این 
محیط اثر می گذارد. دین معموالً شناختی تو در تو و عمیق از جهان ارائه می کند و سیر 
در مسیر آن و عبور از هر مرحله اش راه را بر ورود به مرحله بعد هموار می کند. به این 
ترتیب آن چنان که مدل آدلر انتظار دارد مسیر حرکت در این دنیا و اهداف مرحله ای در 
آن پایانی نیست. پس دین می تواند در همه مراحل رشد، تأثیرگذاری خود را حفظ کند 

)کاویاني، 1391(. 
از آن جایي که پژوهش حاضر در یک شرایط محدودکننده انجام شده که در آن امکان 
کنترل متغیرهاي مزاحم وجود نداشــت و براي اندازه گیري متغیر سبک زندگي از ابراز 
خودسنجي استفاده شده است، یافته هاي این مطالعه به سایر موقعیت ها قابل تعمیم نبوده 
و براي قضاوت دقیق تر درباره نقش حفظ قرآن بر ســبک زندگي به مطالعات بیشتري 
نیاز داریم. درواقع، به اتکاي یافته هاي این مطالعه نمي توان گرایش مادران شرکت کننده 
در کالس هــاي حفــظ و قرائت قرآن را تنها به تأثیر این کالس ها نســبت داد، چرا که 
ممکن اســت ســبک زندگي این افراد آن ها را به شرکت در چنین کالس هایي ترغیب 
و هدایت کرده اســت. با توجه این محدودیت، پیشــنهاد مي شود در مطالعات بعدي، 
گروه هاي مورد مطالعه را همتا کرده و از روش آزمایشي استفاده شود تا تفاوت هاي اولیه 
گروه ها کنترل شــود. با وجود این، براي ارتقاي کیفیت و اثربخشي برنامه  هاي آموزش 
قرآن، درکالس هاي آموزش قرآن باید از قرائت و حفظ طوطي وار فراتر رفت. تأکید بر 
پردازش مفاهیم و تعمیق درک معاني مي تواند همه مؤلفه هاي سبک زندگي را تحت تأثیر 

قرار داده و به اسالمي  شدن سبک زندگي شرکت کنندگان منجر شود. 
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