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اطالعات مقاله
مقد مه: سبک زند گی اسالمی حیطه ی بسیار وسیع و جامعی از جنبه های گوناگون و پیچید ه ی زند گی انسان امروزی 
را شامل می شود . این پژوهش د ر راستای گرد آوری و بررسی سیستماتیک برخی از وب سایت های فعال د ر حوزه سبک 
زند گی اسالمی به توصیف و تحلیل برخی موارد  د ر کشورهای مختلف پرد اخته است. واقعیت تلخ این است که انسان 
اسیر مد رنیته و توسعه یافته از سبک زند گی الهی که د ر آن روح و جسم سالم باشد  د ور افتاد ه است. د ر راستای تولید  
علم د ر سبک زند گی اسالمی با محوریت سالمت، می بایست با آگاهی از پژوهش های علمی که د ر سایر کشور ها 
د ر این موضوع صورت گرفته است، نقاط ضعف و قوت خود  را شناخت. هد ف این تحقیق نقد  و بررسی سبک زند گی 

اسالمی د ر وب سایت ها و شناسایی جایگاه ایران د ر آن است.
شواهد : د ر این مطالعه با بهره گیری از وب سایت ها به بررسی سیستماتیک سایت های فعال د ر زمینه سبک زند گی 

اسالمی پرد اخته شد ه است. منابع به د ست آمد ه به روش آمار توصیفی و تحلیل محتوا د سته بند ی و تحلیل شد .
یافته ها: از میان 28 وب سایت مورد  بررسی، د ر کشورهای آمریکا، هند ، عربستان، ترکیه، ایران، محورهای اصلی 
زند گی  سبک  توسعه ی  اسالمی،  زند گی  سبک  ترویج  انگیزه های  اسالمی،  زند گی  سبک  تعریف  شامل  مطالعات 

اسالمی و تأثیر سبک زند گی اسالمی بر نظام اجتماعی د ر کشورهای اسالمی بود .
نتیجه گیری: یافته های به د ست آمد ه نشان می د هند  که تعریف یکسان سبک زند گی اسالمی د ر سایت های مختلف 
و انگیزه های ترویج سبک زند گی اسالمی و نوع نگرش به آن متنوع، مختلف و گوناگون می باشد . با این وجود ، حجم 
وسیعی از محتوای مربوط به وب سایت های مورد  بررسی مربوط به منافع و ملزومات بکارگیری سبک زند گی اسالمی 
بود . د ر نهایت، می توان گفت موضوع سبک زند گی اسالمی با توجه به سیاست ها و برنامه های هر یک از کشورهای 
مورد  بررسی متفاوت بود  بنابراین انجام یک مرور نظام مند  اد بیات پژوهش به طور جامع میان کشورهای اسالمی به 

منظور روشن شد ن واقعیت مسأله، الزم و ضروری به نظر می رسد .
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حسینپورفرد  و سایرین مرور کوتاه وب سایت های سبک زند گی اسالمی

1- مقد مه
سبک زند گی اسالمی به عنوان یک نهضت نوظهور و فعال د ر میان کشورهای 
اسالمی به عنوان یک موضوع قابل رقابت، مورد   توجه قرار گرفته است )1(. اگر 
چه به عنوان یکی از محورهای توسعه ی پاید ار و پویا د ر جهت پیش برد  اهد اف 
فرهنگی هر یک از کشورهای جهان اسالم مورد   توجه بود ه است اما با توجه به 
وسعت مشترکات میان منابع، خود  به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغ و ترویج د ین 
مبین اسالم و تسری آموزه های فرد ی و اجتماعی آن د ر سراسر جهان امروز مورد  

توجه بسیاری از پژوهش گران و د انشمند ان می باشد  )2, 3(.
نیل به ارزش های متعالی انسانی د ر هر جامعه، یکی از ملزومات سعاد ت و 
این  صنعتی  شهرهای  و  بزرگتر  جوامع  د ر  امروزه  و  است  جامعه  آن  سالمت 
نیاز بیش از پیش احساس می شود . هرگونه تالشی د ر تحقق این ضرورت های 
اساسی د ر صورتی که با سرمایه گذاری حساب شد ه و بهینه صورت گیرد ، می تواند  

نوید بخش آیند ه ای روشن و سرشار از امید  باشد .
یکی از کاربرد های کلید ی و موثر د ر توسعه سبک زند گی اسالمی بهره مند ی از 
فضای وب و استفاد ه از وب سایت هایی است که این مهم را طرح ریزی و هد ایت 
می کنند  )4(. بر اساس تعاریف صورت گرفته د ر حوزه ی سبک زند گی اسالمی 
کلیه ی ملزومات زند گی فرد ی و اجتماعی انسان امروز را می توان با آموزه های ناب 
و سرشار از امید ، تامین نمود  )5(. د الیل بی شماری موجب ایجاد  انگیزش و تالش 
افراد  به منظور د ست یابی به سبک زند گی اسالمی می شود  و بنابراین د سترسی 
ساد ه و راحت د ر فضای وب یکی از ضرورت ها بر شمرد ه می شود . امروزه یکی از 
روش هایی که برای ارزیابی این مهم مورد  استفاد ه قرار می گیرد  استفاد ه از انواع 
شاخص های رتبه بند ی د رخصوص وب سایت ها براساس میزان فعالیت و تعد اد  
د سترسی به آن ها می باشد  )4(. نسخه شماره د و رتبه بند ی وبومتریک یا وب سنجی 
سال 2011 د ر ماه جوالی منتشر شد  که بر اساس آن 10 د انشگاه آمریکایی از میان 

سایر مراکز د انشگاهی جهان، جایگاه برتر را به خود  اختصاص د اد ه اند .

1-1- وب سنجی
رتبه بند ی بر مبنای فعالیت های وبی د ر بسیاری موسسات از سال 2004 آغاز و 
به طور منظم د ر حال توسعه می باشد  )6(، به طوری که د ر حال حاضر بیش از 20 
هزار موسسه آموزشی و د انشگاهی امروزه مباد رت به مقایسه فعالیت های وبی و ارائه 
گزارش های د وره ای هستند . هد ف از این کار، ایجاد  انگیزه برای فعاالن حوزه های 
نشر د انش است تا به گونه ای فعال و پویا د ر فضای وب حضور د اشته باشند  و 
فعالیت های خود  را با د قت بازتاب د هند  )7(. د ر صورتی که عملکرد  وب سنجی یک 
موسسه پایین تر از حد  انتظار باشد ، مقامات موسسه باید  سیاست های وب سنجی 
خود  را مورد  بازنگری قرار د اد ه و این کار موجب بهبود  حجم و کیفیت انتشارات 
الکترونیکی خواهد  شد  )8(. اکنون پایگاه رتبه بند ی وب سنجی نسخه د وم رتبه بند ی 
سال 2011 خود  را بر اساس شاخص هایی مانند  اند ازه صفحات و (size)، قابلیت 
مشاهد ه از سوی د یگران و میزان لینک هایی که مراکز د یگر به سایت اصلی د اد ه 
باشند  (visibility)، فایل های قابل د سترسی (Richfile) و همچنین تعد اد  منابع 

علمی سایت و میزان ارجاعات به آن (scholar)  منتشر کرد ه است.
به عنوان وارثان  اثرگذار د ر جهان اسالم  نهاد های فرهنگی  از وظایف  یکی 
آموزه های د ین مبین اسالم انتشار و تبلیغ د ستاورد های آخرین د ین وحیانی به طور 
صحیح و د قیق به تمامی نهاد  بشر است و با توجه به پیچید گی ها و تنوع جنبه های 
قالب  د ر  نظر  آموزه ها و د ستاورد های مورد   زند گی د ر عصر حاضر الزم است 
نظامی منسجم و متناسب با نیازهای روزمره انسان امروزی تنظیم و تد وین گرد د  
تا به نحو شایسته ای مورد  انواع کاربرد ها قرار گیرد  )9(.  سایرین نیز سبک زند گی 

اسالمی را به عنوان بخشی از آموزه های فرق متفاوت و گاه متضاد  معرفی می کنند  
و این پد ید ه شوم را تحت فشارهای مسبق به عملکرد های استعماری سلطه گران 
ستم د ر عرصه تاریخ به عنوان اسبابی برای اختالف میان مسلمانان د ستاویز قرار 
می د هند  تا به اهد اف ناصواب خود  نایل شوند . باتوجه به این نکته د ر تحقیقات 
حوزه سبک زند گی اسالمی، شکاف بین جوامع گوناگون به لحاظ فرهنگی و 
اعتقاد ی میان مسلمانان بر مبنای اصول علمی و کامال هوشیارانه می تواند  مورد  
مد اقه قرار گیرد  تا برخالف آنچه که تاکنون به عنوان ابزاری برای تفرقه افکنی 
میان مسلمانان جهان بهره کشی می نمود ه اند  )10(. از تبد یل تهد ید  به فرصت سود  
جسته و مامنی برای وفاق میان مذاهب و فرق گوناگون اسالم و یافتن راه کاری 
مناسب برای اتحاد  ملت اسالم قرار گیرد  )11(. بنابراین بررسی د قیق موضوع از 
این حیث ضروری به نظر می رسد  که پژوهش، د ر راستای گرد آوری سیستماتیک 
وب سایت های موجود  د ر زمینه ی سبک زند گی اسالمی با رویکرد  فراهم نمود ن 

بستر الزم برای تحقیقات کاربرد ی د ر آیند ه ابزار مفید ی قلمد اد  گرد د  )12(.
واقعیت تلخ این است که انسان اصیل و توسعه یافته امروزی از د ستاورد های تحقق 
سبک زند گی اسالمی که د ر آن روح و جسم سالم مورد  نظر می باشد  د ور افتاد ه 
است. د ر راستای سبک زند گی اسالمی با محوریت سالمت، می بایست با آگاهی از 
پژوهش های علمی که د ر سایر کشور ها د ر این موضوع صورت گرفته است، نقاط 
ضعف و قوت خود  را شناخت. هد ف این تحقیق آن است که نقد  و بررسی سبک 
زند گی اسالمی د ر وب سایت ها شناسایی و جایگاه کشورمان نیز د ر آن مشخص 

شود .

2- شواهد 
پژوهش حاضر که مروری کوتاه و نظام مند  می باشد  که با هد ف بررسی سیستماتیک 
وب سایت های فعال د ر زمینه سبک زند گی اسالمی بر مبنای شاخص های وبومتریک 
د ر مرد اد  ماه سال 1391 انجام پذیرفته است. د ر مرحله اول، شاخص های وبومتری 
این  سپس   (Visibility, Richfile ,Size ,Scholar) شامل  که  شد ند   شناسایی 
شاخص ها د ر کشورهای جهان شناسایی و مورد  مقایسه قرار گرفتند  )13(. با استفاد ه 
از کلید  واژگان سبک زند گی اسالمی، منابع مربوط به این حوزه از پایگاه های 
د ر خصوص سایت هایی که د ر آبان ماه سال 1391 فعالیت د اشته اند ، صورت 
گرفت. به این ترتیب که ابتد ا تمام سایت ها براساس کلید  واژه های منتخب 
نیز  و  حد یث  و  قرآن  طب،  تحقیقات  مرکز  خبرگان  از  نفر  پنج  وثوق  مورد  
موارد   شامل  عج  بقیه اهلل  پزشکی  علوم  د انشگاه  زند گی  سبک  پژوهشکد ه 
Islamic lifestyle Institute" "Institute of Islamic lifestyle" OR" بود و 

معیار خروج موارد  یافته شد ه طی جستجو، عد م امکان د سترسی به د لیل فیلتر 
ابزار  پنج  از  پژوهش  این  د ر  نظر گرفته شد .  د ر  از وب سایت ها  برخی  شد ن 
یافتن وب سایت ها  و  برای جستجو  ترتیب که  این  به  استفاد ه شد   رایج  وبی 
از  ایند کس شد ه  فایل های محتوایی و صفحات  و همچنین محاسبه شاخص 
موتورهای جستجوی یاهو و گوگل، برای محاسبه شاخص فایل های غنی از 
گوگل اسکالر و برای محاسبه میزان بازد ید  و رتبه بند ی وب سایت از آلکسا - 

برای مشخصات د قیق وب سایت – استفاد ه شد .
خروجی های  کل  از   10,000 به  یک  نسبت  یعنی  سایت  وب   100 تعد اد  
اینترنتی  کاربران  بازبینی  موارد   بیشترین  از  جستجو،  موتورهای  از  یک  هر 
توسط همان موتورهای جستجو قرار گرفته بود ، انتخاب شد  و سپس مشخصات 
Endnote نسخه 5 ثبت و د ر کتابخانه  افزار  نرم  وب سایت های منتخب د ر 
مجازی ضبط ، سپس وب سایت های تکراری و مشترک موتورهای جستجو 
از آن حذف شد . د ر نهایت، اطالعات به د ست آمد ه به روش آمار توصیفی و 

تحلیل محتوا د سته بند ی و مورد  تحلیل قرار گرفت.
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مرور کوتاه وب سایت های سبک زند گی اسالمیحسینپورفرد  و سایرین

3- یافته ها
د ر میان وب سایت های منتخب نکات قابل توجهی به چشم می خورد  ازجمله 
 Islamic lifestyle" اینکه د ر بین کلید  واژه های مورد  جست و جو با کلید  واژگان
Institute و Institute of Islamic lifestyle ” هیچ یک از موتورهای جستجو 

نتیجه ای ند اشت. همانطور که د ر جد ول مشاهد ه می شود  شاخص های وبومتریک 
د ر حوزه ی سبک زند گی اسالمی د ر وب سایت های منتخب از کشورهای ایران، 

بنگالد ش، مالزی، ایاالت متحد ه امریکا و انگلستان به تصویر کشید ه شد ه است.

4- نتیجه گیری
از میان پنج کشور مورد  بررسی شاخص Visibility بیشترین مقد ار مربوط به 
کشور آمریکا و کمترین مقد ار آن مربوط به کشور ایران بود ه است، این د رحالی 
است که شاخص Size د ر ایران به نسبت آمریکا رابطه معکوس د ارد  با مقایسه 
این د و شاخص د ر یافته های مربوط به سایر کشورها نیز همین نسبت تاحد ود ی 
صد ق می کند  و این موضوع به این مفهوم است که شاخص Visibility  رابطه 
معکوسی باSize  د اشته است، د ر مورد  شاخص Scholar با توجه به اینکه تنها 
د ر کشور مالزی که رتبه د وم را به د ست آورد ه بود  و اختالف چشمگیر کشور ایران 
که د ر رتبه اول قرار د اشت کم ترین میزان مربوط به آفریقای جنوبی بود ه است که 
با مقایسه شاخص Richfile که تنها د ر کشور مالزی د ر صد ر جد ول بود  است، 

Scholarفایل قابل د سترسیتعد اد د سترسی  پذیریآد رس سایتموسسه
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www.islamic-study.org7134261154072موسسه مطالعات عربی و اسالمیامریکا

www.ikim.gov.my1095931223025492موسسه د رک اسالمی مالزی )IKIM(مالزی

www.tijarapages.com105647636100112صفحات Tijara انگلیس

www.muslim.co.za10935761010041راهنمای مسلمانان آفریقای جنوبی

www.tebyan.net1382266000024278سازمان توسعه اسالمیایران

جد ول 1-  مقایسه شاخص های وبومتری د ر سایت های منتخب

References
1. Lewis R. Marketing Muslim lifestyle: a new media genre. J Mid 

East Women’s Stud. 2010;6(3):58-90.
2. Fazeli M. Consumption life. Qom: Sobh-e-Sadegh.
3. Sarai H, Poor Jebeli R. [A comparative study of two ethnic lifestyle 

and Azeri, Kurdish and Azeri city of Orumieh people]. J Soc Sci.13:85-
114.

4. Daniels M. Online Islamic organizations and measuring Web 
effectiveness. 2004 [updated 2004]; Available from: http://oai.
dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identif
ier=ADA429779.

5. Schwartz SH, Sagiv L. Identifying culture-specifics in the content 
and structure of values. J cross cult psychol. 1995;26(1):92-116.

6. Osunade O, Ogundele C. EVALUATION OF THE UNIVERSITY OF 
IBADAN WEBSITE  USING WEBOMETRIC RANKING PARAMETARS. 
Transnational J Sci Tech. 2012; 2(3): 67-78

امتیاز باالی شاخص Scholar  برای ایران، موید  تقاضای باال آکاد میک برای 
کشور ایران می باشد .

اختالف  ایران  کشور  د ر   Visibility شاخص  وضعیت  اینکه  به  توجه  با 
چشمگیری با سایر کشورها د اشته است ضرورت بررسی د قیق و رعایت تناسب د ر 
محتوای قابل انتشار از طریق وب و همچنین استفاد ه موثر از برخی فرآیند های 

موفق د ر سایر کشورها توصیه می شود .

تشکر و قد رد انی
بیان نشد ه است.

مشارکت نویسند گان
بیان نشد ه است.

تضاد  منافع
بیان نشد ه است.

پشتیبانی مالی
بیان نشد ه است.

7. Aguillo I. Measuring the institution’s footprint in the web. Lib Hi 
Tech. 2009;27(4):540-56.

8. Lawrence P, Sergey B, Rajeev M, Terry W. The pagerank citation rankr-
ing: Bringing order to the web. 1998. Stanford InfoLab. 1998: 1-17

9. Rafati  H, Jahan HR, Pourfard MJH, Tavakoli HR, Tofighi S. Study 
about the Pattern of Knowledge Management in (Glenview) 
Healthcare Service Provider. World Appl Sci J. 2010;8(9):1116-21.

10. Ghasemi MA. [Dialectics of the votes of the nation and the nation 
of Imam Khomeini]. Stategic Studies Quarterly. 2011;13(49):131-48.

11. Vaez Khorasanizadeh M. [Ways of approaching the Islamic faith 
and Muslim Unity]. Islam Stud. 2003; 60:19-50.

12. Majdi AA, Sadr Nabavi R, Behravan H, Hooshmand M. Youth life -
style Living in Mashhad and its relationship with economic and 
cultural capital of parents. Soc Sci. 2011.

13. Federici S, Borsci S, Mele ML, Stamerra G. Web popularity: an ila-
lusory perception of a qualitative order in information. Univers 
Access Inf Soc. 2010;9(4):375-86.




