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 چكيده

 یکی یگر،د یو فرزندان از سو ینوالد میان ینسل بین سو و مسئله شکاف یکاز  یسبک زندگ یهالفهؤها با مخانواده ییو لزوم آشنا یمسئله سبک زندگ: زمينه

 یبر سبک زندگ یمبتن یتیترب یالگو ت تدوینیرد. علیرغم اهمیقرار گ یژهمورد توجه و یدخانواده با شناسییباست که امروزه در حوزه آس یمسائل ینتراز مهم

 یالگو یو اعتبارسنج نیپژوهش با هدف تدو نیا هدف:ی، این موضوع در مطالعات مرتبط مغفول واقع شده است. نسل ینبه منظور کاهش شکاف بی اسالم

و  یفیک یکردروی )اکتشاف یختهمطالعه بر اساس طرح آم ینا روش:. انجام شد ینسل نیبه منظور کاهش شکاف بی اسالم یبر سبک زندگ یمبتن نیوالد یتیترب

 یشامل تمامدر بخش کیفی جامعه پژوهش . استفاده شده است یشیمایاز روش پ یو در بخش کم یلیتحل یفیاز روش توص یفیبخش ک در شد. ی( انجامکم

نفر از  09 از الگو یاعتبار سنج یو برا بوده نهیزم نیمربوط به امعتبر منابع  ریو سا ینسل نیو شکاف بی اسالم یسبک زندگ یمربوط به الگوی نظر یمبان

 آوریجمع یهاروش. هدفمند استفاده شد یریگاز روش نمونه یریگنمونه یبرا این حوزه استفاده شده است.نظران در بو صاح تیو ترب میتعل صانمتخص

 لیو تحل هیتجزی برا .و پرسشنامه محقق ساخته بوده است یبردارها فیشدادهآوری جمع یهاابزار بود. یدانیالگو م یاعتبارسنج یو برا، اسناد یها بررسداده

های یافته ها:يافته. استفاده شد نیانگیدرصد و م یکه شامل فراوان یفیاز شاخص آمار توص یو در بخش کم یاستنباط یلیاز روش تحل یفیها در بخش کداده

و سرانجام جهت  دیگرد یابیارزش یهاوهیروش و ش محتوا، ،اصولاهداف، شامل  یاسالم یبر سبک زندگ یمبتن الدینپژوهش منجر به تدوین الگوی تربیتی و

به دست آمده اعتبار آن مورد  جیشد که بر اساس نتا یاز متخصصان نظرخواه یاسالم یسبک زندگ یبا الگو تناسب زانیو م ییآن از نظر محتوا یاعتبارسنج

تواند برای کاهش شکاف نسلی میان ی مستخرج از پژوهش حاضر میاسالم یبر سبک زندگ یمبتن ینوالد یتیترب یالگوگيری: يجهنت. قرار گرفت دأییت

 ی.نسل نیکاف بش ی،اسالم یسبک زندگ ی والدین،تیترب یالگو واژه كليدها:والدین و فرزندان نوجوان مورد استفاده قرار گیرد. 
Background: The issue of lifestyle and the need for families to be familiar with the components of this lifestyle on the 
one hand and the issue of intergenerational gap between parents and children on the other hand, is one of the most 
important issues in the field of family pathology today. Despite the importance of developing an educational model 
based on the Islamic lifestyle in order to reduce the intergenerational gap, this issue has been neglected in studies. 
Aims: The aim of this study was to develop and validate the educational model of parents based on the Islamic lifestyle 
in order to reduce the generation gap. Method: This study was based on a mixed exploratory design (qualitative and 
quantitative approach). In the qualitative part, the descriptive-analytical method is used and in the quantitative part, the 
survey method is used. The research population included all the theoretical foundations related to the Islamic lifestyle 
pattern and the intergenerational gap and other reliable sources related to this field, and 15 education specialists and 
experts in this field were used to validate the model. Purposeful sampling method was used for sampling. Data collection 
methods were document review, and field model validation. Data collection tools were phishing and a researcher-made 
questionnaire. In order to analyze the data in the qualitative part, the inferential analytical method was used and in the 
quantitative part, the descriptive statistical index was used, which included the frequency and average frequency. 
Results: The findings of the study led to the development of an educational model for parents based on the Islamic 
lifestyle, including goals, principles, content, methods and methods of evaluation. The obtained validity was confirmed. 
Conclusions: The parental education model based on the Islamic lifestyle extracted from the present study can be used 
to reduce the generation gap between parents and adolescent children. Key Words: Parents' educational model, islamic 
lifestyle, intergenerational gap. 
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 مقدمه

کنیم که به تدریج تفاوت ای زندگی میامروزه در جامعه

 زندگی میان والدین و فرزندان در سبک زندگی به شکل تعارض

یتانا، و اسم ؛ یو0999ای تبدیل و تجربه می شود )دکویک، گونه

متی به درازای تاریخ دارد که در حالت قدی شکاف بین نسل (.2117

شود و چندان اذهان را به خود می معمول امری طبیعی انگاشته

حدود و  کند، اما در مقاطع زمانی خاص اختالفاتمعطوف نمی

ریخته و ابعاد، گستره و شدت آن به حدی معیارهای رایج را بر هم

ودة و ت متخصصانجنبه مرضی یافته و دغدغة خاطر  رسد کهمی

ها اذهان که گسست نسلچندین سال است آورد. مردم را فراهم می

به  متخصصین امر، متولیان امور فرهنگی جامعه و حتی عامة مردم را

های نسل ای که اختالف در ارزشخود مشغول داشته، به گونه

 اتفراگیر شده و ابعاد و دامنة این اختالف والدین و فرزندان امری

 رابطه ینسل شکاف مفهوم (.0792یوسفی، ) گسترش یافته است

 همه مانند ران،یا یاسالم جامعه .دارد یزندگ سبک با یتنگاتنگ

 در ییهایدگرگون چارد ریاخ یهادهه یدگرگون حال در جوامع

 سبک ژهیو به ینگهفر و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس مختلف ابعاد

 از یبرخوردار لیدل هب شهرها .است شده جامعه افراد یزندگ

 سمت به یسنت یزندگ سبک از گذر ندورا ،یارتباط التیتسه

 تجربه را گذشته یهانسل از متفاوت و مدرن یزندگ سبک

 موجب ارتباطات عصر و شدن یجهان لیقب از یمیفاهم .کنندیم

 یتیشخص و یارزش -ی تیهو یالگوها انواع شاهد هاخانواده که شده

 با فرزندان یزندگ سبک در ییهاتفاوت شاهد جیتدر هب لذا .باشند

 به یشناسجامعه نظر از یادهیپد نیچن که میهست شانیقبل یهانسل

 حیصح یالگوها شناخت عدم اساساً. شودیم ریتعب ینسل شکاف

 سبب عهامج در فرزندان یسو از چه و نیوالد یسو از چه ،یتیترب

 به فرزندان و نیوالد از یادیز عده ساله هر که است شده

 و بیاورند یرومناسب نا هایبانتخا و یاجتماع یهایارهنجان

 لیتحم ا و جامعههخانواده بر را یفراوان یمعنو و یماد یهانهیهز

 راتیتغ با ینوجوان هیاول یهاسال. (0779 ،نژاد یقاض و توکل) کنند

 بلوغ آغاز با که یجانیه وی اجتماع ،یشناخت ،یجسمان برجسته

 روابط در انتقال با راتییتغ نیا گردد،یم مشخصشده،  شروع

 همراه نیوالد و نوجوانان نیب تعارض شیافزا و ظهور و خانواده

طول دوره  در نوجوان - والد تعارض دهدیم نشان هاپژوهش .است

 عیوقا و یافته شیافزا اول نوجوانی )دوره متوسطه اول تحصیلی(

 یضااع هک یهنگام .ردیگیبرم در را یخانوادگ یزندگ رهمروز

 یهاتعارض و هاچالش با خانواده کنند،یم رییتغ و رشد خانواده

 دوره (.0797 ،یگندوان یقمری و قمر) شودیم مواجه یارتباط

 .است یآدم یزندگ مراحل نیترنیبحرا و نیترحساس از ینوجوان

شوند؛ می ینینو مرحله وارد و گذشته یکودک مرز از نوجوانان

 .کندیم مواجه یفراوان مشکالت با را فرد ینوجوان دوره به ورود

 به دورهنوجوانی از مؤسس انجمن روانشناسی آمریکا،  هال یاستانل

العاده جسمانی، دوران توانایی فوق»و نیز « طوفان و تنش شدید»

 همگان باًیتقر .(0779کرد )حسین خانی، یاد می «عقلی و عاطفی

 حال نیع در و نیرمهمت از بلوغ و ینوجوان دوران که معترف هستند

 زین یحدود تا و است انسان یزندگ تکامل مراحل نیسازترمسئله

 یستیبا ابتدا ح؛یصح ریمس در گذاشتن قدم و مشکالت حل یبرا

 شناخت را دوران نیا یعیرطبیغ و یعیطب اتیخصوص و یژگیو

 خانواده در هاتیمسئول هک یزمان نیبنابرا (.0790 ،یمحمد شیدرو)

 یهانقش مورد در یابهام هک یحال نیع در ضااع و است مشخص

 اختالف گرتیحما و منعطف ییفضا در توانندیم ،ندارند خود

 و کمتر یفرد نیب تعارضات طبیعتاً ند،ینما حل و مطرح را نظرها

 ایاعض .خوردیم چشم به یشتریب یخانوادگ تیرضا و تیمیصم

 طور به انه،آزاد هستند ادیز شنود و گفت یدارا هک ییهاخانواده

 از یعیوس دامنه آنها .کنندیم تعامل گریکدی با ختهیخودانگ و مکرر

ی و میرح) دهندیم قرار نظر تبادل و بحث وردم را موضوعات

(. سبک زندگی با توجه به زندگی افراد و ابعاد 0779ی، وسفی

مختلف آن، چه در سطح آکادمیک و چه در سطح روانشناسی و 

دیدگاه دینی و همچنین از نظر زندگی توده  شناسی و نیز ازجامعه

تواند مرتبط و منشأ اثر باشد. نظریه سبک زندگی اسالمی مردم، می

باید برای هرکدام از اینها الگویی معرفی نماید که دارای شرایط 

های مسلم علمی ذیل باشد: مورد تأیید دین اسالم باشد، با یافته

و معنوی انسان را مورد  هماهنگ باشد، هیچ کدام از ابعاد مادی

غفلت قرار ندهد، سبک زندگی در تمدن اسالمی ایرانی را رعایت 

نماید، یکپارچگی بین گذشته، حال و آینده را تضمین نماید، به 

اهداف نهایی انسان )حیات طیبه( توجه داشته باشد، با فطرت انسان 

ناسی و های علوم انسانی به ویژه در روانشانطباق داشته باشد، یافته

پذیری الزم را برای تحوالت، شناسی را به کار گیرد، انعطافجامعه

فناوری و اطالعات، با حفظ فرهنگ و تمدن خویش داشته باشد. 

ها، الگویی ارائه شود، این الگوها باید باید برای هر یک از شاخص
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انسجام و هماهنگی کامل با یکدیگر داشته و مکمل یکدیگر باشند 

قضی نداشته باشد؛ عالوه بر آن باید امکان عملیاتی و و تضاد و تنا

اجرایی نمودن آن نیز وجود داشته باشد و ضمن ارتباط با چگونگی 

و کیفیت سبک زندگی شهروندان، موضوعات آموزشی را به 

نیازهای واقعی و عالیق مردم جامعه به ویژه نسل جدید پیوند دهد 

 فاحش اختالف که است یمفهوم لینس شکاف(. 0790)کاویانی، 

ی، آگاه و نشیب در معنادار تفاوت و یفرهنگو  یاجتماعی، روان

 یالگوها و یارزش یهایریگجهت ،انتظارات، تصورات، باورها

 یبررس جامعه کی در همزمان رانسل  چند ای دو انیم یرفتار

 متخصصان علوم یسو از ربازید از ینسل شکاف موضوع. کندیم

ی، فرهنگ شناسانمردمی، اجتماع ناسانروانش ژهیو به یاجتماع

 شکاف. است شده یبررس و بحث شناسانجامعه و یاسیس یعلما

 افتدیم اتفاق یزمان هانسل نیب و( نیوالد) هاخانواده درون یارزش

 یفرهنگ انتقال که آنجا از. شود روبرو مشکل با یفرهنگ انتقال که

 و فرزندان و نیوالد انیم یتفاوت چیه بدون یعنی ،کامل انتقال نیب

 قرار نسل دو نیا نیب تشابه گونهچیه بدون یعنی ،ناقص کامالً انتقال

 ینوع ردیگ صورت شده ذکر شکاف دو نیا از کی هر اگر دارد

 ازهاج کامل انتقال ، زیراآمد خواهد شمار به جامعه یبرا بیآس

 دیجد نسل به را دیجد یهاتیموفق به واکنش و رییتغ و ینوآور

 یشناختجامعه یواقع مفهوم با نو ینسل صورت نیا در و دهدینم

 و دیآینم دیپد باشد خود خاص یهانگرش و هاتفاوت یدارا که

 دهدینم را هانسل نیب یهماهنگ کنش اجازه هم ناقص کامالً انتقال

 آن هیناح از هانسل شکاف عنوان با آنچه امروزه. (0790 ،یموسو)

 و نیوالد نیب یارزش عارضاتت گسست شودیم خطر احساس

 یهاتوده یحت و زانیربرنامه، شمندانیاند اذهان که است فرزندان

 سال در که است آن از یحاک شواهد. است کرده نگران را مردم

 افتهی گسترش فرزندان و نیوالد نیب چالش جیتدر به ریاخ یها

 تعارض به شود قیعم خانواده یاعضا نیب ییجدا و فاصله اگر. است

 که آنجا از و انجامدمی است ینسل شکاف همان کهها نسل نیب

 دیبا است گذار حال در و شرفتیپ به رو ریسم در شهیهم جامعه

 و انسان یزندگ در یمهم راتیثأت گذار دوران نیا که داشت توجه

 و یفرهنگ یاجتماع اتیمقتض به توجه با که گذاردیم جامعه افراد

)سعیدفر،  بود خواهد متفاوت راتیثتأ نیا ی،اجامعه هر یاسیس

(. در ادامه به پیشینه پژوهشی مرتبط با موضوع پرداخته می 0777

 ریثأت"با عنوان  ی( در پژوهش0799)ی و شجاع یادهمشود. 

بر فرهنگ  دیکأ، با ت"جوانان یبر سبک زندگ یاجتماع یهاارزش

ر ب یاجتماع یهاارزش کهنشان دادند  جاسویشهر  رلر د تیو قوم

 یفراماد یهااست و هرچه ارزش رگذاریثأجوانان ت یسبک زندگ

شود و یتر منآنها مدر یسبک زندگ ابد،ی شیافزا بیشتر جوانان

، آخوندی، حاجی میر فرخوش د.نرویم شیپ تهیبه سمت مدرن شتریب

 زانیم یبررس" عنوان ی تحتدر پژوهش( 0790نیا )علیو  قاسمی

به  "شهروندان شهر گرگان انیمدر  یاسالم یسبک زندگ تیرعا

در حد  یاسالم یسبک زندگ تیرعا زانیکه م این نتیجه رسیدند

سبک  تیرعا نیرابطه ب و است 9از  021/0ین انگیم یدارا ادیز

 تیسن و وضع ،یاعهل، اعتماد اجتمأت تیبا وضع یاسالم یزندگ

 ،التیرابطه با سطح تحص نیکه ا یمناسب مثبت است. در حال

که با  یابه گونه است، یمنف یاو مصرف رسانه یتماعاج گاهیپا

کاهش  یاسالم یسبک زندگ تیرعا عوامل،این از  کیهر شیافزا

 زانیرابطه م بررسی" با عنوان ی( در پژوهش0797) بعد یریم .ابدییم

نشان داد که  "یاسالم یبه سبک زندگ شیو گرا ینیمطالعه منابع د

مطالعه  زانیو م یاسالم یدگبه سبک زن شیگرا زانیم نیرابطه ب

(، 2107)زاده و زری جلیل در جوانان معنادار بوده است. ینیمنابع د

های تفکر داری بر اساس سبکبینی دینپیش"در پژوهشی با عنوان 

به این نتیجه  "آموزان دوره متوسطهو انواع شخصیت در دانش

های تفکر حقوقی، قضایی، اجرایی، جهانی، رسیدند که سبک

های مراتبی، سلطنتی، درونی و بیرونی دارای سبکحلی، سلسلهم

های تفکر آنارشیک با کارانه و سبکتفکر مثبت و محافظه

داری رابطه منفی و معناداری دارد. از بین هر پنج ویژگی دین

داری رابطه منفی رنجوری که با دینشخصیتی، به جز روان

داری همبستگی مثبت و نها با دیداری نشان داد، سایر ویژگیمعنی

(، در پژوهشی با عنوان 2101معناداری داشتند. زارعی و جعفری )

های اسالمی از طریق شبکه -ترویج سبک زندگی ایرانی "

به این نتیجه رسیدند که با توجه به گرایش زیاد جوانان به  "اجتماعی

ء ها برای ارتقاتوان از این شبکههای اجتماعی، میاستفاده از شبکه

سایت یا توان با طراحی وبزندگی اسالمی بهره برد. همچنین می

ایرانی  -های فرهنگی، سبک زندگی اسالمی وبالگ یا ایجاد شبکه

هایی در موضوع شکاف بین نسلی نیز صورت را توسعه داد. پژوهش

(، در تحقیقی با عنوان 0797گرفته است که از جمله آنها ایلشاهی )

تا  02والدین بر شکاف نسلی والدین و فرزندان  ایتأثیر سواد رسانه"

ای والدین به این نتیجه دست یافت که بین سواد رسانه "سال 07
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)متغیر مستقل( و شکاف نسلی والدین و فرزندان )متغیر وابسته( 

(، در تحقیقی با عنوان 0799رابطه معناداری وجود ندارد. مقتدائی )

ن در شکاف نسلی در ایران رابطه خانواده، دین و دولت و نقش آ"

نشان داد که دین و خانواده و دولت این سه نهاد تأثیرگذار  "امروز

توانند سه نوع رابطه اجتماعی ایران می -بر تحوالت سیاسی 

تزاحمی، تابعی و تعاملی با همدیگر داشته باشند و نتیجه حاصله 

 بیانگر وقوع شکاف نسلی در رابطه تزاحمی و تابعی و مدیریت و

کنترل شکاف نسلی در رابطه تعاملی این سه نهاد با یکدیگر 

نگرش "( نیز در تحقیقی با عنوان 0791باشد. طالبان و عسگری )می

نشان  "های سیاسی انقالب اسالمی: شکاف یا تفاوت نسلی؟به ارزش

های موجود در تعلق والدین و فرزندانشان رغم تفاوتدادند که علی

ها به ی انقالب اسالمی، این تفاوتهای سیاسنسبت به ارزش

ای نبود که بتوان نام شکاف نسلی به آنها داد و تفاوت نسلی اندازه

باشد. های حاصل از تحقیق میتری برای بازنمایی یافتهعنوان مناسب

نسلی شکاف ارزشی بین ( در مطالعه ای تحت عنوان،0792یوسفی )

 09پسر و دختر( در سنین پدر و فرزند ) 771، های تهرانیدر خانواده

وجود  نتایج حاکی از را مورد مطالعه قرار داد.شهر تهران ه سال 29تا 

و هر دو نسل تقریباً  داشتهای پدران و فرزندان شکاف در ارزش

های مورد بررسی بر اختالفات بین نسل خود و نیمی از ارزش در

 داد،نشان  پژوهش مذکور همچنیناند. نتایج دیگری صحه گذارده

( 71/1ها )( و تضاد هنجاری بین نسل79/1های پدران )حشو ارزش

. همچنین ویب و ها مؤثرندطور مستقیم بر شکاف ارزشی بین نسلبه

عوامل آغازگر تعارضات "(، در پژوهش خود با عنوان 2101ژانگ )

های مدیریتی در روابط بین نسلی خانواده و غیر خانواده: و سبک

به این نتیجه  "نگر بزرگساالن جوانشتههای مکتوب گذحساب

های غیر رسیدند که انتقادات بزرگسال به جوان )به ویژه در زمینه

خانوادگی( و رقابتی بیشترین عامل ایجاد درگیری و سبک مدیریت 

در روابط بین نسلی گزارش شده است. همچنین، نتایج به دست 

انان به طور آمده در پژوهش مذکور نشان داد که بزرگساالن و جو

با توجه به  .کنندهای رقابت و اجتناب استفاده میمتقابل از سبک

 جامعه درهای صورت گرفته که به آنها اشاره گردید پژوهش

 کندیم دایپ نمود یزندگ سبک از ینوع به توجه ایرانی -ی اسالم

 یاسالم و ینید یباورها به یرانیا تیهو حفظ بر عالوه ندر آ که

ی سبک، سبک نیا نگاه از که یطور به ؛است شده یاهژیو توجه زین

 و یتعال سمت به فرد تیهدا بر عالوه که است قبول مورد یزندگ از

 کمک زین فرد یروان و یجسمان سالمت به یمعنو درجات ءارتقا

 جامعه در نهاد نیتریاساس عنوان به خانواده نهاد دگاهید نیا از. کند

 یزندگ یباورها در و است داربرخور یمضاعف تیاهم از یانسان

 از برخاسته افراد یروان و یجسمان سالمت قطع طور به یاسالم

 خانواده نهاد. کندیم یرویپ آن از جامعه در فرد که است ییهاوهیش

 یریالگوگ و یسازیتشخص کانون که دارد یفراوان تیاهم روازآن

 مثبت وجوه با یابیالگو خانواده کی در که یهنگام. رودیم شمار به

 سالم یزندگ سبک خانواده آن در شودیم رفتهیپذ یزندگ سبک

 خانواده یاسالم یزندگ سبک در که یطور به ،ردیگیم شکل

 گرفته قرار میتکر مورد همواره نهاد نیا و دارد یمهم اریبس گاهیجا

(. در کل باید اشاره کرد، شکاف نسلی معموال 0772)بیات،  است

گیرد، آهنگ تغییرات در جامعه شدت می شود کهزمانی شروع می

ی شاهد تحوالت پرشتاب یر،طول چند دهه اخجامعه ایران نیز در در 

یم که بدان شودیروشن مبیشتر  یپژوهش زمان ینضرورت ابوده ایم. 

و  هایباال رفتن سطح آگاه یلبه دلنوجوان و جوان جامعه ما  قشر

 قبول مورد و قواعد هاکمتر دنباله رو ارزش یهای سنتارزش ییرتغ

در سطح  یباعث به وجود آمدن مشکالت ینهستند که ا ینوالد

 یشاسالم ب ینداین در حالی است که  خانواده و اجتماع شده است.

 یت،ترب داده است. در یتاهم یتبه ترب یگری،و مکتب د یناز هر د

ها همچنین پژوهشبرخوردار است.  یعیرف یگاهاز جا ینید یتترب

وجود  یرابطه تنگاتنگ یو سبک زندگ ینید یتترب ینباند دهدا نشان

رو فقدان (. ازاین0790پور و سعیدی ابواسحقی، )خواجه دارد

الگوی تربیتی مناسب که مبتنی بر سبک زندگی اسالمی باشد در 

جامعه و خانواده ها بسیار محسوس است. با توجه به آنچه که بیان 

ه این سؤال است که یک در پی پاسخگویی ب شد پژوهش حاضر

الگوی مبتنی بر سبک زندگی اسالمی به منظور کاهش شکاف بین 

نسلی چگونه است؟ همچنین اعتبار الگوی مستخرج تا چه میزان 

 است؟

 روش

پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی بوده و 

( یو کم یفیک یکرد)روی اکتشاف یختهبر اساس طرح آماز نظر اجرا 

 -در پاسخ به سؤال اول با استفاده از روش توصیفی م شد. انجا

الگوی تربیتی والدین مبتنی بر  تحلیلی اطالعات مربوط به مبانی

سبک زندگی اسالمی به منظور کاهش شکاف بین نسلی مورد 

مطالعه قرار گرفت. سپس با استفاده از روش استنباطی ماهیت عناصر 
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زندگی اسالمی شامل اهداف،  الگوی تربیتی والدین مبتنی بر سبک

های ارزشیابی تعیین والگوی مورد نظر محتوا، روش تدریس و روش

پیمایشی  -تدوین گردید. سرانجام با استفاده از روش توصیفی 

اعتبار الگوی پیشنهادی از نظر متخصصان بررسی شد. جامعه 

پژوهش در بخش کیفی شامل تمامی مبانی نظری مربوط به الگوی 

ی اسالمی و شکاف بین نسلی و سایر منابع معتبر مربوط سبک زندگ

 یهشامل کل در بخش کیفی، نمونه پژوهشبه این زمینه بوده است. 

 ییهابخش یزو ن یرانیا -ی اسالم یسبک زندگ یالگو ینظر یمبان

 ینسل ینبود که در کاهش شکاف ب یاسالم یسبک زندگ یاز الگو

 هاییگاهشده در پا و مقاالت منتشر یدر قالب مباحث آموزش

در بخش کمی نیز قرار گرفت.  یمورد مطالعه و بررس یاطالعات

تربیتی و فلسفه رشته های علوم جامعه پژوهش شامل تمامی اساتید

های استان آذربایجان غربی )دانشگاه ارومیه، تعلیم و تربیت دانشگاه

ود که دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان( ب

نفر با  09گیری هدفمند از نوع گلوله برفی از میان آنها با روش نمونه

پرسشنامه  یقاز طرفرآیند پژوهش در بخش کمی همکاری کردند. 

 ینهدر زم صاحبنظران مذکور تخصصی هاییدگاهاطالعات و د

انتخاب  یار. معیداخذ گردهای آن الگوی مستخرج و ابعاد و مؤلفه

 ینبر ا .بود یاشباع نظر در بخش کمی، نکنندگاتعداد شرکت

صاحبنظر  یدنفر از اسات یکبا  یبرفگلوله روشاساس با استفاده از 

مصاحبه شد و از او  یاسالم یسبک زندگ یالگو ینتدو مورددر 

کنند تا به  یاز متخصصان مربوطه را معرف یشد تا تعداد واستدرخ

 .یدرد به اشباع رسمو 09ها پس از آنها پرسشنامه داده شود. داده

مالک ورود در بخش مبانی نظری، سرواژه های الگو تربیتی، سبک 

زندگی ایرانی و اسالمی، شکاف بین نسلی بود و در بخش کمی نیز 

عضویت در هیأت علمی دانشگاه های استان آذربایجان غربی، 

و  یمو فلسفه تعل یتیعلوم تربداشتن مدرک دکتری در رشته های 

های مورد مطالعه در پژوهش مقاله در زمینه 7حداقل  یت، داشتننترب

حاضر بود. مالک خروج نیز محرز شدن فقدان شرایط ورود بود. 

 یتپژوهش شامل کسب رضا یندر ا یالزام یمالحظات اخالق

 کنندگان بود.شرکت یو حق انصراف برا یرازدار ،آگاهانه

 ابزار

اری بوده برددر بخش کیفی پژوهش ابزار مورد استفاده فیش

است و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این 

های پرسشنامه دارای دو بخش است: بخش اول شامل ویژگی

الگوی طراحی شده برای والدین اعم از )هدف، محتوا، روش و 

ارزشیابی( است. بخش دوم شامل سؤاالت مربوط به اعتبارسنجی 

ر پژوهش برای تکمیل ارائه شده باشد که به نمونه انتخاب شده دمی

است. مراحل اجرای پژوهش حاضر در قالب جدول ذیل انجام 

 پذیرفته است:
 

 پژوهش یمراحل اجرا. 0جدول

 های گردآوریروش هامنابع داده های پژوهشگام

. بررسی ماهیت عناصر الگوی تربیتی والدین )اهداف، 0

 اسالمی محتوا، روش و ارزشیابی( مبتنی بر سبک زندگی

اطالعات حاصل از سؤال کلی و سؤاالت جزئی 

 مربوط به پژوهش حاضر

برداری واکاوی و تحلیل مدارک، منابع و اسناد و فیش

 از آنها

 نظرانبه صورت میدانی از صاحب ساختار یافتهاستفاده از پرسشنامه نیمه  تا چه اندازه این الگو معتبر است؟ .2
 

 

 هايافته

کیفی با توجه به منابع مورد نظر مراحل ابتدا در بخش 

کدگذاری انجام شد و بر اساس آن ویژگی الگوی تربیتی والدین 

مبتنی بر سبک زندگی اسالمی مشخص گردید. این ویژگی در 

قالب یک پرسشنامه که خود شامل دو قسمت بود )قسمت اول شامل 

ویژگی الگوی تربیتی والدین مبتنی بر سبک زندگی اسالمی و 

مت دوم اعتبارسنجی الگوی مورد نظر است( در اختیار صاحب قس

نظران قرار گرفت تا بر مبنای نتایج بدست آمده بتوان الگوی صحیح 

تربیتی برای والدین، مبتنی بر سبک زندگی اسالمی به منظور کاهش 

نتیجه نظرات  2شکاف بین نسلی را طراحی کرد. در جدول 

های عناصر الگوی تربیتی و متخصصان در باره کافی بودن ویژگی

 ها آمده است.مناسب بودن نحوه بیان ویژگی
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 . فراوانی پاسخ به کافی بودن موارد ذکر شده در بخش اصول2جدول

 خیر بلی اصول ابعاد

  (%011) 09 آیا موارد بیان شده در اصول کافی است؟ اصول

 (%21) 7 (71%) 02 آیا ادبیات بیان موارد مناسب )شیوا( است؟

  (%011) 09 آیا موارد بیان شده در روش کافی است؟ محتوا

 (%21) 7 (71%) 02 آیا ادبیات بیان موارد مناسب )شیوا( است؟

  (%011) 09 آیا موارد بیان شده در روش کافی است؟ روش

 (%21) 7 (71%) 02 آیا ادبیات بیان موارد مناسب )شیوا( است؟

  (%011) 09 ده در ارزشیابی کافی است؟آیا موارد بیان ش ارزشیابی

 (77/77%) 9 (19/11%) 01 آیا ادبیات بیان موارد مناسب )شیوا( است؟
 

 

دهد، موارد نشان می 2نظران در جدول بررسی نظرات صاحب

ذکر شده در چارچوب اصول و نحوه بیان اصول توسط تمامی 

نظران بمتخصصان، مناسب ارزیابی شده است. بررسی نظرات صاح

دهد که تمامی متخصصان موارد برشمرده در بخش محتوا نشان می

 21اند، از طرف دیگر در چارچوب محتوا را کامل ارزیابی کرده

درصد از کارشناسان معتقد بودند که ادبیات موارد مطرح شده در 

بخش محتوا باید تغییر کند. در بخش روش، نظرات متنوعی دیده 

عتقد بودند موارد استخراج شده کافی است شد، تمامی کارشناسان م

درصد از آنها معتقد بودند در ادبیات آن باید تغییراتی در  21و فقط 

نظر گرفته شود. در بخش ارزشیابی نیز نسبت به بخش محتوا کمی 

تر شد. در این قسمت تمام متخصصان بر این نظر بودند نظرات متنوع

امل بیان شده است. در که تمامی موارد در ارزشیابی به صورت ک

نظران عقیده داشتند درصد از صاحب 77/77این بخش، فقط 

 شیوایی مطالب به اندازه کافی نیست.

های حاصل از نشان داده شده است یافته 0چنانچه در نمودار 

پژوهش حاضر برای ارائه الگوی تربیتی والدین مبتنی بر سبک 

قابل ارائه  زندگی اسالمی به منظور کاهش شکاف بین نسلی

 باشد.می
 

 . الگوی تربیتی والدین مبتنی بر سبک زندگی اسالمی به منظور کاهش شکاف بین نسلی0نمودار

  اصول

 

 

 

 

 

 

 هدف

 

 محتوا

 

 روش

 

 ارزشیابی

 اصل عقالنیت

 

 محوریاصل دین

 

 اصل انسان مداری

 

 اصل زمان شناسی

 

 اصل مشارکت همگانی

 

 بخشیاصل جذابیت

 

 ف و پویاییاصل انعطا

 

کاهش فاصله بین 

 والدین و فرزندان

 

افزایش اثربخشی 

 های تربیتیروش

 داریتوجه به اصل دین

 

توجه به اصل علم و 

 دانش

 

توجه به اصل بهداشت 

 روانی

 

توجه به اصل معرفت و 

 بصیرت

 

توجه به اصل تعهد و 

 مسئولیت

 

 توجه به اصل عدالت

 محوری و حق طلبی 

 

ال و توجه به اصل اعتد

 میانه روی

 

 برخورداری از قوه تفکر

 تهذیب و تزکیه نفس

 

 تذکر و یادآوری

 

 حیا و عفت

 

 نفس و خود باوری عزت

 

 تدریج در امر تربیت

های توجه به تفاوت

 جنسیتی

 

توجه به تفاوت در حقوق 

 و تکالیف شرعی

 

 روش ابتال

 

گویی و روش قصه

 های قرآنیثیلتم

استفاده از دو معیار 

 قرآن و سنت

 

حضور در پیشگاه 

 الهی

 

 ارزشیابی بیرونی

 

 خود ارزشیابی

 

ارزشیابی در حد 

 توان وسع و

 پذیری()انعطاف

 

ارزشیابی ضمن عمل 

 و رفتار

 

ارزیابی به منظور 

بازخورد و بهبود 

 امور



 آذر و همکارانمحمدمهدی مجلس...                                                                اسالمی زندگی سبک بر مبتنی والدین تربیتی الگوی نجیس اعتبار و طراحی

 

444 

توجه به اصل تعظیم 

 شعائر الهی و اخالقی

 

توجه به نیاز فرزندان در 

سنین مختلف و مقتضیات 

 زمان

 

اصل مهرورزی، محبت و 

 تکریم

 

 سازیاصل اسوه

 

 اصل موعظه حسنه

 

 اصل عبرت آموزی

 

اصل آموزش مهارت 

 گفتگو صحیح به والدین

 

اصل آگاهی و پرورش قوه 

 تعقل

 

پاسخ صادقانه به سواالت و 

 ابهامات

 

 طفیبرقراری رابطه عا

 توجه به نیازها و عالیق

 

توجه به زمینه های 

 کنجکاوی فرزندان

 

آموزش مهارت گفتگو 

 صحیح به فرزندان

 

 فرصت اندیشیدن

مشارکت فعال در امر 

 تربیت اخالقی خویشتن

 

های استفاده از روش

علوم تربیتی و 

 شناسیروان

     
 ایرانی به منظور کاهش شکاف بین نسلی -مبانی الگوی تربیتی والدین مبتنی بر سبک زندگی اسالمی

 
 

های حاصل از شان داده شده است یافتهن 0چنانچه در نمودار 

پژوهش حاضر برای ارائه الگوی تربیتی والدین مبتنی بر سبک 

زندگی اسالمی به منظور کاهش شکاف بین نسلی قابل ارائه 

 باشد.می

ارائه شده، از  یالگو یتمطلوب یزانم یینبه منظور تعهمچنین 

 نویسیشپ هیکه بعد از ته ترتیبیناستفاده شد. بد یروش نظرخواه

و بر اساس آن به  یهته نیمه ساختار یافتهپرسشنامه  یشنهادی،پ یالگو

و  یمنفر از متخصصان فلسفه تعل 09هدفمند از  یریگصورت نمونه

 ی مذکور،در نظرخواه. به عمل آمد ینظرخواه یتیتربو علوم یتترب

نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. نظرات متخصصان در مورد  09

ذکر شده  یالگو ییدنشان از تأ یشنهادیپ یتلف الگومخ یهابخش

 .است. نمایش داده شده ذیلجدول جزئیات آن در دارد که 
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 . دیدگاه متخصصان در رابطه با مطلوبیت الگو )اصول، اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی(7جدول

 موارد
 بدون نظر مخالف موافق

 درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی

 ه الگوفلسف

ضرورت وجود الگوی جامع مبتنی بر سبک 

 ایرانی -زندگی اسالمی 
00 7/97 0 2/1   

ضرورت وجود یک راهنمای عملی برای 

 والدین به منظور کاهش شکاف بین نسلی
09 011     

 2/1 0 9/02 2 7/70 02 بخشی به فرزندان هویت

   2/1 0 7/97 00 توسعه و ارتقا کیفی نظام تربیتی

 دف الگوه
     011 09 کاهش فاصله بین والدین و فرزندان

     011 09 های تربیتافزایش اثربخشی روش

 اصول

 بعد شناختی
     011 09 اصل عقالنیت

     011 09 محوریاصل دین

 بعدنگرشی
     011 09 مداریاصل انسان

     011 09 شناسیاصل زمان

 بعد رفتاری

     011 09 همگانیمشارکت

     011 09 بخشیجذابیت

     011 09 انعطاف و پویایی

 تواحم

     011 09 داریتوجه به اصل دین

   2/1 0 7/97 00 توجه به اثبات علم و دانش

     011 09 توجه به اصل بهداشت جسمی و روانی

     011 09 توجه به اصل معرفت و بصیرت

     011 09 پذیریولیتتوجه به اصل تعهد و مسئ

   29 7 99 02 طلبیمحوری و حقتوجه به اصل عدالت

     011 09 رویتوجه به اصل اعتدال و میانه

     011 09 اخالقی توجه به اصل تعظیم شعائر الهی و

روش های یاددهی 

 و یادگیری

 آموزش()

اصل 

شناخت 

 یشتنخو

خودساز)

 ی(

اصل برخورداری از قوه 

 تفکر
09 011     

   2/1 0 7/97 00 تهذیب و تزکیه نفس

   2/1 0 7/97 00 تذکر و یادآوری

     011 09 حیا و عفت

     011 09 عزت نفس و خودباوری

   2/1 0 7/97 00 اصل تدریج در امور تربیت

های اصل توجه به تفاوت

 جنسیتی
00 7/97  2/1   

اصول تفاوت در حقوق و 

 شرعی تکالیف
02 7/70 7 9/07   

 2/1 0 9/02 2 7/70 02 روش ابتالء

های گویی و تمثیلروش قصه

 قرآنی
09 011     

توجه به نیازهای فرزندان در 

سنین مختلف و مقتضیات 

 زمان

09 011     

اصل 

مربوط به 

یاددهی از 

اصل مهرورزی محبت و 

 تکریم
00 7/97 0 2/1   

     011 09سازی و موعظه اصل اسوه
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 . دیدگاه متخصصان در رابطه با مطلوبیت الگو )اصول، اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی(7جدول

 موارد
 بدون نظر مخالف موافق

 درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی

منظر 

اخالق 

تربیت 

 )مربی(

 حسنه

     011 09 آموزیاصل عبرت

اصل آموزش مهارت 

 گفتگوی صحیح والدین
09 011     

اصل آگاهی و پرورش قوه 

 تعقل
02 7/70 0 2/1 2 9/02 

اصل 

مربوط به 

ارتباط با 

فرزندان 

 متربی()

صادقانه به سواالت و  پاسخ

 های مختلفابهامات در زمینه
09 011     

برقراری رابطه عاطفی و 

 تعامل موثر با فرزندان
09 011     

توجه به نیازها و عالیق 

 فرزندان
09 011     

های کنجکاوی توجه به زمینه

فرزندان در رابطه با مسائل 

 جدید تربیتی

09 011     

آموزش مهارت گفتگوی 

 صحیح به فرزندان
09 011     

ادن فرصت به فرزندان برای د

 اندیشیدن به مسائل اخالقی
00 7/97 0 2/1   

مشارکت فعال فرزندان در 

 امور

 اخالقی خویشتن –تربیتی

00 7/97 0 2/1   

 ارزشیابی

استفاده از دو معیار قرآن و 

 سنت پیامبر
09 011     

تأکید بر حضور در پیشگاه 

الهی و نظارت الهی بر افکار 

 و رفتار

09 011     

ارزشیابی بیرونی )نظارت بر 

 رفتار(
02 7/70 7 9/07   

   29 7 99 02 تأکید بر خودارزشیابی

ارزشیابی در حد وسع و توان 

 )انعطاف پذیری(
09 011     

 2/1 0   7/97 00 ارزشیابی ضمن عمل و رفتار

ارزشیابی به منظور بازخورد و 

 بهبود امور
09 011     

های علوم از روش استفاده

شناسی در امور تربیتی و روان

 مبتال به در زندگی

09 011     

 

 

در  ،در جدول فوق تأیید شده مفاهیم و مقوالتبا توجه به 

 ینوالد یتیترب یالگو یمحتوا هاییژگیو یبرا ی ذیلالگو یتنها

 

 است. یشنهادقابل پ یاسالم یبر سبک زندگ یمبتن
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 یاسالم یبر سبک زندگ یمبتن یتی والدینترب یالگو یتوامح هاییژگیو. 0شکل

 

 بحث و نتيجه گيری

با هدف تدوین و اعتبارسنجی الگوی تربیتی  حاضر پژوهش

بین  شکاف والدین مبتنی بر سبک زندگی اسالمی به منظور کاهش

های پژوهش در قالب الگویی شامل اهداف، یافتهنسلی انجام شد. 

های ارزشیابی تدوین گردید و جهت هاصول، محتوا، روش و شیو

اعتبارسنجی آن از نظر محتوایی و میزان تناسب با الگوی سبک 

زندگی اسالمی از متخصصان نظرخواهی انجام گرفت که بر اساس 

نتایج به دست آمده اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفت. از آنجا که 

ن گیرد و فردی با داشتشخصیت فرزندان در خانواده شکل می

تواند از سبک زندگی سالم بهره های شخصیت اسالمی میویژگی

های قرآنی بهتر و بیشتر بهره مند شود؛ هر اندازه که والدین از آموزه

بگیرند، به همان اندازه در سبک زندگی خود و فرزندانشان تأثیر 

مثبت دارد. رسیدن به یک سبک زندگی اسالمی در نتیجه 

پذیر های دینی و اسالمی امکانموزهگیری از اعتقادات و آبهره

است. همچنین فقدان شناخت مناسب از مخاطب به برقراری ارتباط 

نامناسب منجر خواهد شد. نهادینه نشدن سبک زندگی اسالمی و 

های دینی در عدم شناخت درست فرهنگ ایرانی و استفاده از آموزه

ب و ها امکان برخورد مناسدانش، نگرش و روش زندگی خانواده

منطقی با نسل جدید را از جامعه گرفته است. اگر نسل جدید و 

های مفاهیم، اصطالحات، جوان در مقایسه با نسل پیشین در زمینه

ها حاکی از ها و ظواهر متفاوت باشد، این تفاوتانتظارات، آرمان

الگویابی متفاوت نسل جدید و گسست نسلی است. بنابراین باید 

آنان را با سبک زندگی اسالمی و فرهنگ  برای هدایت نسل جوان،

غنی ایرانی آشنا ساخت تا از ایجاد گسست نسلی جلوگیری کرد. با 

سازی سبک زندگی در خانواده که مبتنی بر رحمت و اعتدال نهادینه

توان توان از گسست نسلی جلوگیری کرد، بلکه میاست، نه تنها می

نشان  پژوهش حاضر هایدادهبه پیوند نسلی نیز دست پیدا کرد. 

ی میان والدین ارتباطات خانوادگ یبندی دینی وهای پایردادند که متغ

دارد و در الگوی تربیتی موردنظر  رابطه یشکاف نسل و فرزندان با

بایستی در جهت تقویت این موارد تالش کرد. این نتیجه با یافته 

از  یاریدر بس( همسو است. 0799های بابایی فرد و روحی )

الزم را دارند اما  یسواد و آگاه ینکهرغم ابه ینها والددهخانوا

 آنها و نه فرزندان فهمندیشان را منه آنها فرزندان کنند،یاحساس م



 آذر و همکارانمحمدمهدی مجلس...                                                                اسالمی زندگی سبک بر مبتنی والدین تربیتی الگوی سنجی اعتبار و طراحی

 

444 

 
 

 

مهم در باورها، اعتقادات،  ییراتیکه تغ دهدیه نشان مئلمس ینرا. ا

در کتاب  ینگلهارتااست.  داده یرو یها و سبک زندگارزش

 یجهنت ینبه ا «یصنعت یشرفتهدر جوامع پ ینگتحول فره»ارزشمند 

 یسن هایهگرو نگرش با تر جوان یسن هایکه نگرش گروه رسید

 یاجتماع -ی اقتصاد یطمح یطشرا ییربا تغ زیرا دارد، تفاوت تربزرگ

از  یشنسل پ هاینسل جوان متفاوت با نگرش یارزش هاییتاولو

معتقد است  یزن یوگونه که بوردهمان ینخواهد بود. همچن ودخ

شده  یگوناگون هاییدانم گیریمنجر به شکل یتهدوران مدرن یزتما

 یه،سرما یدان،فرد در م یگاهبنا به جا یدان،و عمل کنشگر در هر م

و قدرت  یدوره زمان پذیری،جامعه یاندر جر یشخص یاتتجرب

 ی. اگرچه در اکثر مواقع، براگیردیدر آن دوره شکل م یدانم

 هستند اما در کنندهیینتع یدانم هاییژگینشگر، وذوق ک یحتوض

درک  یبرا یدبا ،نکرده باشد ییرتغ یدانم هاییژگیو کهی صورت

آبادی و طاهر، شاه)زارع رجوع کرد یفرد به ذوق و یدگرگون

رو الگوی تربیتی مستخرج از پژوهش حاضر قصد دارد ازاین (.0799

اصول، اهداف، داشتن  با نزدیک کردن والد و نوجوان با در نظر

یابی برآمده از سبک زندگی اسالمی، شکاف محتوا، روش و ارزش

هایی است که نسلی را کاهش دهد. مطالعه حاضر دارای محدودیت

توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به عنوان از آن جمله می

پژوهش )تدوین الگوی تربیتی مبتنی بر سبک زندگی اسالمی( منابع 

به سبک زندگی در جوامع غربی که دینی غیر از اسالم  مربوط

تنها محدود به  دارند، کنار گذاشته شد. از این رو الگوی مستخرج

ایران و سایر جوامع اسالمی است. از طرف دیگر در اعتبارسنجی 

الگو فقط از متخصصان استان آذربایجان غربی استفاده شد. لذا 

ز نظر سایر متخصصان نیز بهره های آتی اشود در پژوهشپیشنهاد می

 -گرفته است. در نهایت این که روش مورد استفاده توصیفی 

برداری بوده است و به دلیل تحلیلی و ابزار مورد استفاده فیش

سازی فراهم نگردید. همچنین محدودیت زمانی، امکان مثلث

طراحی الگوی تربیتی برای والدین به منظور کاهش شکاف بین 

ه مبانی، محتوا، روش و ارزشیابی سبک زندگی اسالمی نسلی، فقط ب

محدود بوده است. لذا با توجه محدودیت های ذکر شده پیشنهاد 

های مشابهی با تأکید بر نوع جنسیت )دختر و پسر( گردد پژوهشمی

به صورت جداگانه انجام پذیرد؛ جهت تکوین و تعالی این الگو، 

ربیتی در جوامع مختلف و پژوهشی با استفاده از سایر الگوهای ت

های مختلف انجام شود. در ضمن الزم است مبانی و اصول فرهنگ

های الگوی تربیتی مبتنی بر سبک زندگی اسالمی از طریق کارگاه

آموزشی برای والدین و نوجوانان برگزار شده تا به مرور و با تکیه بر 

آموزش محتوی الگوی مذکور از اثرات سوء شکاف نسلی کاسته 

 ود.ش

 منابع
های اجتماعی بر (. تأثیر ارزش0799ادهمی، عبدالرضا و شجاعی، نعمت )

سبک زندگی جوانان با تأکید بر فرهنگ و قومیت لر )مطالعه 

 (،21) 9 ،مجله راهبرد اجتماعی فرهنگیموردی: شهر یاسوج(. 

011-79. 

ای والدین بر شکاف نسلی (. تأثیر سواد رسانه0797ایلشاهی، فرانک )

 .99-17(، 00)07، مدیریت رسانهسال.  07تا  02لدین و فرزندان وا

بر  یسبک زندگ یرتأث ی(. بررس0799) یممر ی،روح و اسداله ،فرد ییبابا

مطالعات  یفصلنامه علمجوانان شهر کاشان.  یندر ب یشکاف نسل
 .79-10 ،(71)00 ،یفرهنگ یانم

جامعه و  یهازشنوجوانان با ار یهاتعارض ارزش(. 0772بیات، بهرام )
 . تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی حهاد دانشگاهی.نیوالد

(. شکاف نسلی در رویکردهای 0779مریم ) ،نژادحمد و قاضیم ،توکل

های نسل تاریخی و کالن جامعه شناختی: بررسی و نقد رهیافت

 29، نامه علوم اجتماعیتضاد با تأکید بر نظرات مانهایم و بوردیو. 

(29 ،)020-99. 
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