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چکیده
ســبک زندگی طی یک قرن اخیر ،بهصورت فزایندهای مورد توجه محققان و اندیشــمندان قرار
گرفته اســت .از جمله دالیل اهمیت یافتن سبک زندگی میتوان به تأثیر فراوان فرهنگ مدرنیته
بر زندگی افراد اشــاره کرد .مدرنیته مباحثی همچــون تنوعطلبی ،مصرفگرایی ،وفور امکانات
و وســایل رفاهی ،تمایز داشتن نســبت به دیگران را بیش از پیش در دید عموم مردم بزرگ کرد و
در واقع ،جوامع را به ســمت توجه به این موارد سوق داد .این مقاله با شناسایی ابعاد مدیریتی ـ
راهبردی ســبک زندگی و تعیین میزان تأثیر آنها بر سبک زندگی بر اساس نظر نخبگان فرهنگی
بــا روش ترکیبــی دلفی و آنتروپی شــانون ،در حکم یک راهنمای عمل بــرای مدیران فرهنگی
ایفای نقش کرده و مدیران قادر خواهند بود از این طریق ،اثربخشــی فعالیتهای خود را فزونی
بخشــند .درنهایتُ ،بعد «اشتغال و کســب و کار» بیشترین اهمیت را در سبک زندگی اسالمی
دارد و پس از آن ،بهترتیب ،دســتههای «ارتباطات و تعامالت»« ،نظم و انضباط»« ،معماری و
شهرسازی»« ،ســامت و بهداشت»« ،پوشش و آرایش»« ،تعلیم و تعلم»« ،تغذیه»« ،الگوی
مصرف محصوالت»« ،اوقات فراغت» و «سنتها و مراسمات ،آیینها و شعائر» قرار دارند.
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 .1مقدمه و بیان مسئله

سال نهم  ،شماره سوم(پیاپی ،)19پاییز 1400

مدیریت فرهنگ پیوسته از مهمترین چالشهای همهی حاکمان در اغلب جوامع بوده است ،اما
جوامعی که در معرض تهاجمها و حمالت ســایر فرهنگها بوده؛ این مهم دشــوارتر و پیچیده
تر انجام میپذیرد .میزان پایبندی به الزامات مدیریت فرهنگی جامعه ،سطح دشواری مدیریت
فرهنــگ را تعیین میکند؛ از جمله مهمترین الزامات مدیریت فرهنگی جامعه ،ســبک زندگی
افراد جامعه است.
از منظــر علوم اجتماعی و در میان مفاهیمی که در این حوزه رایج اســت ،ســبک زندگی
طی حدود یک قرن اخیر که از کاربرد آن میگذرد ،به صورت فزایندهای مورد توجه محققان و
اندیشمندان قرار گرفته است .سبک زندگی هر فرد ،موقعیت او را در جامعه برای دیگران آشکار
میســازد .سبک زندگی به دلیل گسترهی نفوذ تحلیلش درباره عقاید ،عادات ،انتخاب های مردم
از یک سو و قدرت هنجارآفرینیاش از سوی دیگر ،اهمیت زیادی دارد.
شــرایط و اقتضائات مدرنیته شرایطی را برای جوامع پدید آورد که مدیران فرهنگی از یک سو
و دانشمندان و محققان علم اجتماعی از سوی دیگر ،بیش از پیش به سمت شناسایی و مدیریت
الگوهای خاص زیســتن متمایل شدند .این شــرایط از قبیل تنوع طلبی ،وفور امکانات و وسایل
رفاهی ،فراهم شدن اوقات فراغت ،پیشرفت چشــمگیر تکنولوژی ،انباشت کاالهای مصرفی و
الگوهای خاصی از کار در دورهی مدرن ،ناگزیر عطف توجه بیشــتری را به سمت سبک زندگی
گسیل داشت .شاید به جرأت بتوان ادعا کرد؛ یکی از موفقیتهای بزرگ مدرنیته ،ایجاد تحول در
سبک زندگی افراد و جوامع بوده است؛ اینکه افراد چگونه امرار معاش کنند ،یا اینکه چگونه لباس
بپوشند ،تغذیه آنها چگونه باشــد ،جایگزینسازی اصالت لذت آنی و محدود به لذایذ حسی و
حیوانی ،ســبک ارتباط با دیگران چگونه باشد و از این دست مسائل ،اموری است که مدرنیته به
شدت تحت مدیریت خود گرفت.
لذا مفهوم ســبک زندگی را باید بر اســاس ارکان اعتقادی و ارزشی ایرانی اسالمی بنا کرد تا
هم از نگاه التقاطی ایمن باشــد و هم نه تنها از حیث نمادها و شــعائر ســاخته و پرداخته بومی
اعتقادی باشد و هم از حیث مبانی و اصول .چرا که پذیرش منفعالنهی سبک زندگی از سوی هر
جامعهای میتواند ،تحول فرهنگی آن جامعه را رقم بزند و منجر به حاکمیت فرهنگی شود که از
اصالت واقعی برخوردار نبوده و هویت و اســتقالل اصلی جامعه را مخدوش کند؛ موضوعی که

 .2اهداف پژوهش

با توجه به انتزاعی بودن تعاریف موجود در ســبک زندگی ،در این مقاله تالش شده تا برخالف
بســیاری از پژوهشهای انجام شده ،به جای تعریف سبک زندگی ،به منظور شناخت بهتر و در
نتیجه مدیریت بهتر ،دیدگاهی انضمامی به سبک زندگی داشته باشیم ،در این صورت هم سبک
زندگی شفاف شــده و هم مدیریت عینی و عملیاتی آن ممکن میشود .تعریف سبک زندگی به
خودی خود نمی تواند نشانگر تمایز بین افراد ،خانواده ها و جوامع باشد بلکه ابعاد سبک زندگی
است که این مهم را محقق می کند.

 .3مالحظات مفهومی و نظری پژوهش

 .1-3مفهوم شناسی سبک زندگی
ً
ســبک زندگی به خودی خود ،یک مفهوم نســبتا ،خنثی و بدون جهتگیری است که با توجه به
فرهنگها ،ارزشها و اصول هر فرد و جامعه قابل تعریف و بومیســازی است .بنابراین میتوان
ادعــا کرد هر ایدئولوژی و جهان بینی نوعی ســبک زندگی را برای یــک فرد و یک جامعه رقم
میزند .اما قبل از تطابق سبک زندگی با جهانبینی و نوع نگاه فرد به هستی ،ابتدا باید نسبت به
چارچوب شناختی مفهوم سبک زندگی اشراف پیدا کرد؛ به عبارت دیگر ،ابتدا باید مفهوم سبک
زندگی را شفاف و سپس نسبت به جهت دهی آن براساس جهان بینی اقدام نمود.
برای سبک زندگی ،تعاریف متعددی ارائه شده است و شاید قابل توجهترین ویژگی نوشتههای
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رهبر انقالب اسالمی سالهاست در خصوص تهاجم فرهنگی ،شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی
تبیین ساخته و فعاالن فرهنگی را نســبت به هشیاری در مقابل فرهنگ بیگانه تذکر میدهند ،در
حد زیادی از طریق سبک زندگی بیگانه اتفاق میافتد.
در عصر حاضر با وجود تغییر و تحوالت گسترده و جهانشمولی که همهی حوزههای زندگی
انســان را تحت تأثیر قرار داده اســت ،میتوان ســبکهای زندگی را به منزلهی دستگاه مفهومی
مناسبی در نظر گرفت که به واسطهی آنها میتوان تغییر اجتماعی و الگوهای قابل تأمل مدیریت
فرهنگ جامعه را کشف کرد .شناخت نقاط حساسیت و نقاط تجلیگر سبک زندگی و اشراف بر
ابعاد این نقاط ،الزمهی اساسی مدیریت سبک زندگی است.
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ســبک زندگی ،عدم وجود اتفاق نظر دربارهی معنای این اصطــاح ،با حداقل  30تعریف ارائه
شــده ،اســت (آنتونی .)1395 ،هر محققی از یک منظر نسبت به ســبک زندگی نگریسته و در
نتیجه تعریف متفاوتی را ارائه داده اســت .در زیر به مفهوم شناسی سبک زندگی از منظر محققان
مختلف پرداخته و مفاهیم محوری توضیحدهندهی سبک زندگی معرفی میشود:
 -تجلی عینی فرهنگ ذهنی ،اندیشه ها و باورهای درونی افراد
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ســبک زندگی عینیت یافتهی منش ،خلق و خو ،اعتقادات ،ارزشهــا ،باورها و درونیات افراد
اســت .سبک زندگی ظهوردهنده درونیات اســت و تنها از ظاهر افراد میتوان ،نسبت به سبک
زندگی آنها قضاوت نمود (جانی پور و ســتوده نیا1392 ،؛ اشتری فر و صالحی امیری1395 ،؛
باینگانی ،ایراندوست و احمدی.)1392 ،
زیمل که میتوان رویکرد او را رویکردی جامعهشناسانه به سبک زندگی دانست؛ بیشتر روی
ارزشها ،هنجارها ،ریشه و منشأ رفتارها تمرکز میکند (کاویانی .)1396 ،او معتقد است؛ سبک
زندگی مجموعهای از صورتهایی است که انسان از میان فرهنگ عینی خود برای پاسخگویی
به دو نیاز هنجاریش ،فردیت و عمومیت (معانی وابسته به فرهنگ ذهنی) برمیگزیند .او معتقد
اســت در هر دورهی زمانی می توان شــکل خاصی از زندگی (و تبعا سبکهای مرتبط با آن) را
مشــاهده کرد .این شکل ریشــه در ایدهی خاصی دارد که بنیان تمامی جنبشهای فکری عصر
خود است و در عین حال آرمان و هدف نهایی این جنبش است (تابعی.)1393 ،
 -عنصر تمایزبخش

وبر 1معتقد است تقسیمات جامعه فقط حاصل طبقه ،که مبنای آن ارتباطات اقتصادی است ،نبوده بلکه

ناشی از منزلت که بر عزت و احترام بنا شده ،نیز است .وجه تمایز «گروه منزلت» ،عزتی است که بقیهی
جامعه برای آن قائل هســتند .لذا گفته شده که درک وبر از سبک زندگی ،مستقل از طبقه نبوده،
ً
ً
بلکه صرفا ،جلوهای از عضویت در طبقه اســت .شیز )1986(2با بحث از اینکه سبک زندگی ،ذاتا
نمادی از مجموعهی نمادها ،رفتارها یا افعال نمادین اســت که با گروههای منزلتی (پرســتیژی)
مختلف جامعه همبسته هستند ،مفهوم وبری را بسط بیشتری میدهد .منظومهای از ارزشها که
معیار داوری دربارهی سطح پرستیژ هســتند ،توسط افرادی از جامعه تعیین میشوند که قدرت
1. Weberian
2. Scheys

 -مؤلفهی هویت بخش به فرد ،خانواده و جامعه

این تعریف ناشی از رویکرد روانشناسانه به سبک زندگی است ،در این رویکرد مفاهیمی چون
شــخصیت ،منش و هویت خودنمایی میکند (کاویانی .)1396 ،فقیهی بر این اســاس ،سبک
زندگی را چنین تعریف می کند؛ ســبک زندگی نظاموارهی خاص زندگی است که به یک فرد،
خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد .به عبارت دیگر ،شیوهای به نسبت ثابت است
کــه فرد ،اهداف خود را به آن طریق دنبال و مشــکالت خود را حــل میکند (فقیهی1393 ،و
کاویانی.)1396 ،
 -هدایتگر نظام ترجیحات در رفتار انسان

آدلر )1956( 2در مورد سبک زندگی تعابیر متعددی دارد .او میگوید؛ سبک زندگی یعنی کلیت
بیهمتا و فردی زندگی که همهی فرایندهای عمومی زندگی ،ذیل آن قرار دارند .ســبک زندگی
طرح و دریافتی اجمالی اســت از جهان ،فرآیند در حال گذار و راه است؛ سبک زندگی رفتار و
منش نیست؛ بلکه امریست که همهی رفتارها و تجربیات انسانی را براه واحد هدایت میکند و
خود به واسطهی خویها و منش فردی شکل میگیرد (مهدوی کنی.)53 :1393 ،
ً
کالکهون )1958( 3نیز ســبک زندگی را مجموعهها یا الگوهای خودآگاه و دقیقا توسعهیافتهی
ترجیحات فردی در رفتار شخصی مصرف کننده میداند (مهدوی کنی.)53 :1393 ،
بوردیو برحســب اینکه انســانها و گروهها چگونه و چقدر زمان ،صرف رفتارهای مصرفی
میکنند ،ســبکهای زندگــی را مورد مطالعه قرار میدهد که بدین ترتیب اســت تا بین گروهها،
1. Chaney
2. Adler
3. Clockhon
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ً
فرهنگی دارند .بنابراین به اعتقاد شــیز ،موضوع ســبک زندگی صرفــا الگوهای رفتاریای که
بازتاب دیگر فرآیندهای اجتماعی هستند نبوده ،بلکه خود مکانیسمی است که قدرت متمایز در
جامعه توسط آن در اختیار گرفته میشود (آنتونی .)1395 ،چینی )2002( 1نیز سبکهای زندگی
را الگوهایی از کنش که تمییزدهنده افراد جامعه از یکدیگرند (باینگانی ،ایراندوست و احمدی،
 .)1392ســبک زندگی ،در واقع معیاری است که منجر به ایجاد تمایز بین زندگی ها ،جوامع،
نسلها و فرهنگهای گوناگون میشود(حمیدی و فرجی1386 ،؛ مهدوی کنی.)1393:54،
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مرزهای نمادین ایجاد میشــود .بوردیو در تحلیل سبک زندگی به مفاهیم میدان ،سرمایه ،منش
یا ریختار و ســلیقه اشــاره میکند .میدان به عنوان محل رقابت بر سر منافع و منابع معین است.
ریختار در بردارندهی خلق و خوهای خاصی است که تعامل آنها با محیط رفتار را شکل میدهد
(رضایی ،جعفری ،علیا.)1394 ،
ً
گیدنز 1ســبک زندگی را اینگونه تعریف میکند؛ ســبک زندگی ،مجموعهای نسبتا هماهنگ از
همه رفتارها و فعالیتهای یک فرد معین در جریان زندگی روزمره اســت که مستلزم مجموعهای
از عادتها و جهت گیریها و بنابراین ،برخوردار از نوعی وحدت اســت (باینگانی ،ایراندوست
و احمدی .)1392 ،مهمترین ویژگی ســبک زندگی ،شــکلگیری آن بر محور گرایشهاســت؛
از اینرو ،الگو یا مجموعهای که در آن ترجیح و تمایلی مطرح نباشــد ،بحث از ســبک زندگی
دربارهی آن معنا ندارد (مهدوی کنی.)1393 ،
 -سلیقه و ذائقه

از مفاهیم دیگری که به نظر بوردیو در ســبک زندگی محوریت دارد ،سلیقه است .سلیقه به طور
دائم ضرورتها را به اســتراتژی ها یا اولویت ها تبدیل میکند و بدون هیچ گونه جبر مکانیکی،
مجموع انتخابهای ســازنده سبکهای زندگی را به بار میآورد .از نظر بوردیو سلیقه (قریحه)
فرمول مولد سبک زندگی است که باعث تمایزبخشی افراد از یکدیگر میشود؛ بوردیو از چهار
نوع سرمایه ســخن میگوید؛ اقتصادی ،فرهنگی ،نمادین و اجتماعی .در بحث سبک زندگی،
ســرمایهی فرهنگی را مهمتر از دیگر اشــکال سرمایه میداند .او ســرمایهی فرهنگی را شامل
ســلیقههای خوب ،شیوه و راه و رسم پســندیده ،پیچیدگی شناختی ،شناختن و توانایی پذیرش
محصوالت فرهنگی مشــروع از قبیل هنر ،موسیقی کالسیک ،تئاتر ،ادبیات و ...و تسلط یافتن
بر هر نوع از نظام های نمادین اســت (رضایی ،جعفری و علیا .)1394 ،در شــکلگیری سبک
زندگی ،ذائقه مفهومی محوری اســت .به عبارت دیگر ،ســبک زندگی بــر مبنای یک تمایل و
ترجیح یا مجموعهای همگرا از ترجیحها و تمایالت شــکل می گیرد (باینگانی ،ایراندوست و
احمدی.)1392 ،

1. Giddens

 . 2-3عوامل موثر بر سبک زندگی
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 -جهانبینی ،نظام باورها و نظام اعتقادات

 -حکمرانان و کارگزاران

کارگزار نظام شــامل حاکم و نمایندهی حاکم است که مســئولیتهایی را از طرف وی در امور
اجتماعی ،سیاســی و نظامی عهدهدار میشود .رفتار و ســبک زندگی رهبران و کارگزاران یک
جامعه میتواند ،بیانگر سبک زندگی جامعه خود نیز باشد (امانلو و برزگر.)1395 ،
پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله میفرمایند« :هر گاه دو دسته از امت من فاسد شوند همه فاسد
مىشــوند و اگر صالح شوند همه صالح مىشــوند؛ پرسیدند آن دو دسته کدامند؟ ایشان فرمود:
دانشمندان و حاکمان .»1امام علی علیهالسالم نیز در حدیثی پرمایه میفرمایند« :مردم به مسئوالن و
امیرانشان شبیهتر هستند تا به پدرانشان .»2این سخن پرده از این واقعیت برمیدارد که تمام اقدامات،
تصمیمها ،گفتهها و نوشتههای مدیران و کارگزاران جامعه زیر ذرهبین دقیق مردم قرار دارد و مردم
ً
در زندگی روزمره ،طبعا تأسی چشمگیری به رفتارهای امیران خود دارند .ایشان در حدیثی مشابه
میفرمایند« :مردم بر دین و آیین حاکمان خود هســتند»3؛ این سخن نیز بدین معناست که مسئوالن
و حکام جامعه نه تنها در چگونگی و ســلوک زندگی دنیوی جامعه مؤثرند ،بلکه در دینداری افراد جامعه
نیز تأثیر فراوانی دارند.
ِ .1صنفان من ّامتى اذا صلحا صلحت ّامتى و اذا فســدا فسدت ّامتى؛ الفقهاء و االمراء؛ بحاراالنوار ،ج ،2ص49
http://www.gharaati.ir
 .2الناس بامرائهم َ
أشبه منهم بآبائهم؛ تحف العقول ،صhttp://www.gharaati.ir ،208
 .3الناس علی دین ملوکهم؛ كشف ّ
الغمه ،ج،2صhttp://www.gharaati.ir .21
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شها ،باورها و مفروضات افراد
ســبک زندگی به شدت موضوعی اقتضایی اســت؛ فرهنگ ،ارز 
ً
یزند ،لذا سبک زندگی نیازمند به یک قید است؛ مثال
اســت که سبک زندگی و ابعاد آن را رقم م 
غربی ،ایرانی ،اســامی و  . ...به عبارت دیگر ،اگرچه سبک زندگی در مجموع های از رفتارها و
گفتارهای نهادینه شــده در حوز ههای فردی ،خانوادگی ،ملی ،بین المللی ،محیط زیستی و ...و
در ابعاد عبادی ،اجتماعی ،سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی ،علمی حقوقی ،رفاهی ،بهداشتی و...
یشناختی و معرفت
یکند ،اما منفک از زیربناهای ایدئولوژیک انسان شناختی ،هست 
ظهور پیدا م 
یشود (کاویانی.)1396 ،
شناختی نبوده و با تفاوت این مبانی ،سبک زندگی جوامع نیز متفاوت م 
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 -گروههای مرجع جامعه

سال نهم  ،شماره سوم(پیاپی ،)19پاییز 1400

عبارت گروه مرجع ،منطبق با نظر هربرت هایمن در آرشــیوهای روانشناسی( )1942است که
برای گروهی به کار رفته اســت کــه در مقابل یک فرد موقعیت یا عملکــرد خودش را ارزیابی
مینماید .هایمن ،تمایزی را بین یک گروه عضویت که افراد به آن تعلق دارند و یک گروه مرجع
که به عنوان پایهای برای مقایســه بوده ،به کار برده است .در جریان تصمیمگیریها ،شکلگیری
نگرشها و کنشهای انسانها در جامعه ،عواملی چند نقش آفرینی دارند که از جملهی مهمترین
آنها شــامل افراد ،گروهها و نهادهایی هســتند که مبنا و معیار قضاوت و ارزشــیابی کنشــگران
اجتماعی قرار میگیرند (آذرخش.)1396 ،
نخبگان ،ستارههای اجتماعی ،گروههای اجتماعی مرجع و تأثیرگذار در تحمیل و یا انتخاب
ســبک زندگی توسط مردم نقشآفرینی چشــمگیری دارند .طرف دیگر ،این موضوع تأثیر سبک
زندگی مقبول بر ســتاره و اسوه شــدن افراد دارد؛ به عبارت دیگر ،سبک زندگی نماد نظام منزلتی
است (مرجع پروری) (آنتونی)1395 ،؛ در جامعهای که دینداری ارزش تلقی شود ،علمای دین
منزلــت اجتماعی دارند ،در جامعهای که جهاد ارزش اســت ،خانوادههای ایثارگر الگو خواهند
شــد؛ در جامعهای که همه توجهات به سمت تفنن و سرگرمی اســت از بازیگران و ورزشکاران
سرمشق گرفته میشود.
به عبارت دیگر در عصر حاضر ،فرآیند انتقال و تغییر فرهنگی ،توسط چهرههای مشهور جامعه
و با ابزار رســانهها و تولیدات رسانهای اعم از فیلمهای تلویزیونی و سینمایی انجام میشود .در
این فرایند ،گروهها و افراد با فرهنگهای مختلف روبرو شده و از عناصر فرهنگی جوامع مختلف
برخی را اخذ میكنند و برخی را رها میكنند .این انتخاب که تحت تأثیر فشار گروهها و الگوهای
رفتاری آنها و همچنین زیر نفوذ اوضاع و احوال اجتماعی (طبقهی اجتماعی ،نوع اشتغال ،سن،
منطقه محل سکونت )... ،و اقتصادی است ،در بیشتر مواقع آگاهانه است و البته در برخی موارد
نیز بطور ناآگاهانه رخ میدهد (آذرخش.)1396 ،
 -فرهنگ جامعه

فرهنــگ یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رفتار انســان هاســت .بنابراین ،یکی از مهمترین
عوامل مؤثر بر ســبک و سلوک زندگی افراد ،فرهنگ اســت .یکی از نزدیکترین الگوهایی که
میتواند تأثیر و تأثر ســبک زندگی و فرهنگ را بر یکدیگر شناسایی و ارزیابی کند؛ابعادی است

که هافســتد1برای ســبک زندگی بیان می دارد؛ یکی از مزیتهای این ابعاد ،این است که نتیجهی
قضاوت بوســیله آنها ،میتواند سبک زندگی جامعه را هم نشان دهد .باال یا پایین بودن هر کدام
از این ابعاد ،نوعی ســبک زندگی را رقم میزند؛ ایــن ابعاد عبارتنداز :فردگرایی یا گروهگرایی،
ابهام گریزی یا ابهام پذیری ،فاصلهی قــدرت در بین طبقات اجتماعی ،مردگرایی یا زن گرایی
(جعفری و امیرنژاد 1396 ،و فیروزی.)1395 ،

1. Hafsted
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 . 3-3مختصات راهبردی الگوی سبک زندگی اسالمی
اگرچه برای شناســایی ســبک زندگی ،اکتفا به تعریف و مفهوم شناسی این اصطالح میتواند
کارســاز باشد؛ اما هدایت و مدیریت سبک زندگی ،بسنده نمودن به این سطح از شناخت سبک
ً
زندگی طبعا کفایت نمیکند؛ بلکه نگاه همه جانبه و انضمامی به سبک زندگی ضرورت تمرکز
بر مفهوم سبک زندگی از یک منظر راهبردی و مدیریتی را ایجاب میکند .به عبارت دیگر سبک
زندگی را در دو ســاحت میتوان بررسی نمود؛ ساحت نظریه و ساحت عمل .در ساحت نظریه
ً
صرفا به شناســایی محتوای این مفهوم پرداخته میشــود؛ اگرچه در این ساحت ممکن است،
نظریهپرداز تالش زیادی را برای انطباق با حوزهی عملیاتی ســبک زندگی وجههی همت خود
قرار دهد ،اما آنچه سبک زندگی را به صورت واقعی در مظان قضاوت قرار میدهد ،پیادهسازی
عملیاتی این مفهوم در عرصهی جامعه اســت .در مدل هدایت راهبردی سبک زندگی ،محقق
بر آن اســت تا با نگاهی راهبردی-مدیریتی به گونهای به مفهوم سبک زندگی بپردازد که از یک
ً
سو این مفهوم از الیهی صرفا ،محتوایی خارج و در عرصهی زندگی روزمرهی افراد جامعه وارد
ســاخته و از ســوی دیگر به عنوان یک راهنمای عمل در اختیار مدیران فرهنگی جامعه ،جهت
هدایت ،مدیریت فرهنگ و سبک زندگی مردم قرار گیرد .نکتهی قابل مالحظهی دیگری که در
خصوص این ابعاد باید مدنظر داشــت ،این است که هر تقســیمبندی از امور زندگی ،مبتنی بر
نگاه خاصی به هســتی ،تعریف خاصی از انسان ،تلقی خاصی از زندگی ،اعتقاد خاصی به مبدأ
و معاد و نگرشهای بنیادین دیگری اســت که تقسیمبندی براساس آن انجام میشود .لذا در این
بخش مقاله به شناسایی ابعاد این راهنمای عمل و طراحی مدلی بدین منظور پرداخته میشود.
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امروزه وفور امکانات و تجهیزات زندگی ،ســبب ایجاد زمانهای بیاستفاده قابل توجهی برای
خانوادهها و افراد شــده است؛ این زمانها ،دغدغهمندی خانوادهها جهت پرکردن و غنی کردن
این اوقات را به همراه داشــته است .از سوی دیگر گزینههای بسیار فراوانی برای پرکردن هرچه
بیشتر این زمانها و اوقات از سوی خودی و بیگانه به سمت افراد و خانوادهها گسیل داشته شده
و ســعی در جلب توجه حداکثری خانوادهها بویژه در اوقات فراغت داشــته و دارند .مطالعهی
غیردرســی ،تماشــای فیلم ،ماهواره و تلویزیون ،انجام فعالیتهای مهارتی ،شنیدن موسیقی،
اینترنت ،انجام فعالیتهای هنری ،انجام فعالیت ورزشــی و رفتن به کالسهای زبان خارجه از
جدیترین گزینههای پرکردن اوقات فراغت افراد در عصر حاضر شده است (رحمتی و بخشی،
 .)1394اصرار بر مواجهنشــدن انســان با خود ،از بین بردن امکان هرگونه خلوت و ضرورت
مشغولیت دائمی با چیزی از جمله دستاوردهای پرشدن اوقات فراغت با مقوالت مذکور است.
بنابراین ،یکی از مهمترین ابعادی که جهت و سبک زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر خود قرار
داده ،اوقات فراغت و اموری که به دنبال پرکردن این اوقات است میباشد.
چینــی )1987(1در خصوص اهمیت توجه به اوقات فراغت در ســبک زندگی بر این اعتقاد
اســت که اگر قرار باشــد در بازکردن گره معنای فرهنگی ،اشکال متفاوت فراغت به جایی برسیم؛
کهای زندگی کار کنیم (آنتونی .)1395 ،زیمل ،وبلن
نهای زندگی و سب 
باید برروی ساختار جها 
یدانند؛
و وبر نیــز در آثار خود اوقات فراغت و تفریح را جزئی از عناصر اصلی ســبک زندگی م 
ســگالن جامع هشناس فرانسوی در جم عبندی خود از تحقیقات در مورد سبک زندگی ،نوع گذران
یداند (تابعی.)1393 ،
اوقات فراغت خانواد هها در محدوده مسائل اصلی سبک زندگی م 
 -الگوی مصرف

مصرف ،یکی از رفتارهای فراگیر و گستردهی انسان است که در همهی دورههای زندگی آدمی
و در غالب شئونات حیاتی او جریان دارد .شناخت الگوی مصرف که یکی از تجلیهای عمومی
رفتار آدمی اســت ،اهمیت به ســزایی دارد .در واقع مصرف ،قابل مشاهدهترین و ملموسترین
رفتار انســان مدرن اســت که میتوان با آن به فهم جامعه مدرن دست یافت (عیوضی.)1388 ،

1. Chaney

اسالمیاز عقالنیت اقتصادی اسالمی
زندگیاسالمی
سبکجامعه
تأثیرپذیری رفاه
راهبردی الگوی
تجربی
مختصات
بررسی
حسین پرکان ،کمال برزگر بفرویی
گرشاسبی فخر
سعیدابراهیمی،
کریم

تنوعطلبی و تکثرگرایی از اصلیترین مقوالتی است که موجب تأثیر فراوان رفتار و الگوی مصرفی
انسانها در سبک زندگی آنها شــده است .ارضای نیازهای گوناگون زیستی و روانی ،انسانها را
به ســوی مصرف ســوق میدهد و فرهنگ جوامع از عوامل اصلی تعیین کننده کمیت و کیفیت
آن اســت .الگوی مصرف به معنای چیستی ،چرایی و چگونگی امکانات و منابع موجود است.
مصرف و الگوی مصرف در معنای کلی شــامل همه انواع فعالیتهــای غیرکاری و غیرتولیدی
است و به فرایندی اشاره دارد که در آن کاالهای مادی و خدمات برای ارضای نیازها به کار گرفته
می شوند .صحبت کردن از الگو نیز به معنای جستجوی نوعی نظم در پدیدههای پراکنده و منفرد
اســت .بنابراین ،منظور از الگوهای مصرف این است که آیا بر حسب نوع کاالها و فعالیتهای
مورد اســتفاده افراد ،شــیوهی مصرف آنها و معیارها و موازین انتخــاب آن کاالها ،تفاوتهایی
معنادار در میان افراد مورد مطالعه دیده میشود یا نه؟(مالسعیدی.)1396 ،
ً
لــذا ،برخی از محققان ســبک زندگی را شــدیدا تحت تأثیر مصرف کاالهــای فرهنگی و
غیرفرهنگــی میدانند و معتقدند ســبک زندگی بر حول محور مصرف ســامان مییابد .فاضلی
( )1382در تعریف ســبک زندگی چنین مینویسد« :مراد از ســبک زندگی مجموعه رفتارهای
مربــوط به حوزه مصرف فرهنگی و مادی زندگی افراد اســت که در عرصه عمل محقق شــده و
قابل مشــاهده اســت .اینکه مردم به چه نحوی و چگونه مصرف میکنند در شــکلدهی سبک
زندگی آنها بســیار تعیین کننده اســت؛ زیرا مصرف تا حد زیادی انتخابهای افراد و دالیل آن
را آشــکار میســازد .مطالعه کیفیت مصرف ،این امکان را فراهم میآورد که حتی به ارزشها و
نگرشهای افراد نیز راه یابیم .به عبارت دیگر مصرف ،نمود خارجی انگارههای درونی اســت که
در شکلدهی به سایر رفتارها تأثیر دارد» (رفعتجاه و وفادار.)1393 ،
بنابرایــن ،الگوی مصرف یکی از ابعاد اصلی در شــناخت ســبک زندگــی و یکی از نقاط
محوری در مدیریت و هدایت آن اســت .چگونگی راهبری الگوی مصرف افراد جامعه ،از یک
سو مدیریت منابع را تحت تأثیر قرار میدهد و اگر الگوی صحیح و منطقی مصرف سرلوحه قرار
گیرد ،از اتالف و اســراف منابع جلوگیری میشود؛ از سوی دیگر سبک زندگی جوامع بر اساس
این الگو (مثبت یا منفی) هدایت میشــود .الگوی مصرف صحیح براساس آموزههای اسالمی
مصرف براســاس ضرورت و با تمرکز بر قناعت است .مصرف بیش از حد کفاف ،علیرغم وجود
افراد نیازمند در جامعهی مصرفی توصیه شــده نیست ،بلکه مصرف مدنظر اسالم مصرفی است
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که برای انجام واجبات عبادی و اجتماعی ضرورت داشته باشد.
 ارتباطات و تعامالتارتباطات یکی از گســتردهترین ،مهمترین و پیچیدهترین جنبههای زندگی انســانی اســت .از
مؤلفههای اصلی ســبک زندگی به شــمار میرود (جباران .)1394،توانایــی ایجاد ارتباط در
ً
ســطحی عالی ،انسان را از دیگر حیوانات متمایز میســازد .زندگی روزمرهی ما کامال ،تحت
تأثیر ارتباطات ما با دیگران و دریافت پیامهای افراد ناشــناس از گذشته و از دیگر نقاط دنیا قرار
ً
ً
دارد .برای شــناخت ســبک زندگی جامعه ،مطمئنا مقولهی ارتباطات را باید دقیقا مورد توجه
قــرار دهیم (نوربخش .)16 :1392،اگرچه ،ارتباطات از زمان باســتان مورد مطالعه قرار گرفته
ً
اســت؛ اما در قرن بیستم مشخصا به عنوان یک موضوع بسیار مهم مطرح گردیده است .یکی از
ً
مؤلفین این تحول را به عنوان «کشف انقالبی» توصیف میکند که عمدتا به خاطر رشد فنآوری
ارتباطات چون رادیو ،تلویزیون ،تلفن ،ماهواره ،شبکه رایانه و صنعتی شدن ،تجارتهای بزرگ
و سیاســتهای جهانی همراه بوده اســت .به طور قطع در حال حاضر ،ارتباطات اهمیت فوق
العادهای برخوردار است (نوربخش.)16-15 :1392 ،
از نگاه شهید مطهری ،جهان یکپارچه است و انسان جزئی از کلیت جهان به شمار میآید ،از
اینرو ،وقتی از «ارتباط» انسان بحث میشود ،همواره ارتباط انسان با خدا ،ارتباط انسان با خلق
خدا (یعنی طبیعت و ،)...ارتباط انسان با انسانهای دیگر و سرانجام ارتباط انسان با خویشتن به
مثابه انســان ،مطرح است .مطالعهی ارتباط انسان با انسان ،بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد کامل
نیست (مطهری ، 310-305 :1389 ،ج .)21
سبک زندگی مطلوب ،سبک زندگیای است که در آن ،فرد به تمام روابط چهارگانه (ارتباط با
خدا ،خود ،دیگران و طبیعت) توجه داشــته و اهمیت هر یک از این تعامالت را در چارچوبی که
دستورات اسالمی مشخص کردهاند ،مدنظر داشته و نسبت به آنها غفلت نورزد.
 -ارتباط با خداوند

ادیان آســمانی و به طور خاص دین اسالم ،رشد انسان را متوقف بر تنظیم ارتباط فرد با خداوند
ً
در صورتها و سازوکارهایی که دین مشخص کرده میداند .اصوال دین اسالم ،اصالح رابطهی

 -ارتباط با خود

ارتباط با خویشتن که همانا خودشناسی نام دارد ،فرایند مواجهه فرد با خویش است و میتواند به
نحو مستمر ،لحظهای یا به صورت تأخیری باشد .این فرآیند میتواند معطوف به شناخت توان،
کمال ،امکانات ،احساســات ،آفتها و عیبهای خویش باشد .خودشناسی حاصل تمرکز فرد
بر خود و توانایی اخذ بازخورد از بیرون خود به منظور شناخت هرچه بیشتر تواناییها و ناتوانی
های خود است (معتمدی.)1392،
ارتباط با خود ،یکی از پیچید هترین انواع ارتباطاتی اســت که نه تنها در ســبک زندگی بلکه در
یکند .این نوع ارتباط ،موضوعی اســت که امروزه آماج حمالت
مجموع شــئون افراد خودنمایی م 
تهای دائمی که
روانی قرار گرفته تا به هیچ وجه برقراری این ارتباط برای فرد مهیا نشــود .مشغولی 
امکانات و تجهیزات اعم از رسانه و اینترنت و ...برای انسان ها ایجاد کرده ،ارتباط انسان با خویشتن
را به شــدت دشوار س��اخته اس��ت .چرا که اهمیت این ارتباط به اندازه ای است که از نظر شهید
مطهری ،تا انسان از درون خودش و از حیوانیت خودش رهایی پیدا نكرده باشد ،امكان ندارد كه در
رابط هاش با انسانهای دیگر حسن رابطه داشته باشد ،یعنی بتواند از اسارت انسانهای دیگر رهایی
یابد یا خودش انســان دیگر را به اسارت خود در نیاورد (مطهری ،521 :1377 ،ج .)25به عبارت
دیگر ،تا انسان خودش را اصالح نکرده و در مسیر فطرت قرار ندهد ،نگاهش به خویشتن نگاه من
عالی در مقابل من دانی نشود ،ارتباط سازنده ای با خود برقرار نکرده است.
-

ارتباط با دیگران (جامعه)

بر اســاس این که انسان موجودی اجتماعی اســت و در بقای زندگی اجتماعی خود ،ناگزیر
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ
اس مستدرك
 .1قال علی بن ابی طالب علیه السالم :من أصلح ِفیما بینه و بین الل ِه أصلح الله تعالى ِفیما بینه و بین الن ِ
الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،11صhadith.inoor.ir ،322

اسالمیاز عقالنیت اقتصادی اسالمی
زندگیاسالمی
سبکجامعه
تأثیرپذیری رفاه
راهبردی الگوی
تجربی
مختصات
بررسی
حسین پرکان ،کمال برزگر بفرویی
گرشاسبی فخر
سعیدابراهیمی،
کریم

اجتماعی فرد با دیگران را منوط به اصالح رابطهی وی با خداوند تلقی میکند(1معتمدی.)1392،
در قرآن کریم ،خداوند موجودی یگانه ،بیهمتا ،ازلی ،ابدی و منزه از هرگونه شــائبه تشبیه و
تمثل و تجســد اســت .به عبارتی ،اگرچه هیچ موجودی قادر به درک کنه ذات حقتعالی نیست،
ولی انسان قادر است به خوبی او را بشناسد و با وی ارتباط صمیمانه برقرار سازد؛ چراکه او حتی
از رگ گردن به بندگانش نزدیکتر است .باالتر از آن ،انسان کامل به عنوان خلیفهی الهی در زمین
میتواند ،مظهر تجلی اسما و صفات الهی و آینه حق باشد.
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از تعامل با دیگر افراد جامعه اســت؛ نیاز به برنامهه ا و دستورات خاص اجتماعی دارد تا بر پایه
آن ،بتواند رابطه خود با دیگران را ســامان دهد و به زندگی دلخواه ،دســت یابد .نحوهی تعامل و
معاشــرت فرد با دیگران که در واقع اخالق اجتماعی فرد را بروز میدهد ،نشانگر منطق و سبک
زندگی وی است .خدمت به دیگران ،مهرورزی و محبت نسبت به آنها ،ازدواج و تشکیل خانواده
و ...از مصادیق ارتباط فرد با جامعه است (رفعتجاه و وفادار.)1393 ،
ارتباطات اجتماعی ســالم آن اســت كه افــراد قوانین و حدود و حقــوق یكدیگر را محترم
ّ
شــمارند ،عدالت را امری مقدس به حساب آورند ،به یكدیگر مهر بورزند ،هر یك برای دیگری
آن را دوســت بدارد كه برای خود دوست میدارد و آن را نپسندد كه برای خویش نمی پسندد ،به
یكدیگر اعتماد و اطمینان داشــته باشــند ،ضامن اعتماد متقابل آنها ّ
كیفیات روحی آنها باشــد،
هر فردی خود را ّ
متعهد و مســئول اجتماع خویش بشــمارد ،در ّ
سریترین نهانخانهها همان تقوا
و عفــاف از آنها بروز كند كه در مأل عــام ،در نهایت بی طمعی به یكدیگر نیكی كنند ،در مقابل
ظلم و ستم بپاخیزند و به ستمگر و فسادگر مجال ستمگری و افساد ندهند ،ارزشهای اخالقی را
محترم بشــمارند ،با یكدیگر مانند اعضای یك پیكر ّمتحد و ّمتفق بوده باشند(مطهری:1390 ،
 ،48ج .)2در کنار ارتباط با همنوع ،ارتباط با دولت و دولتمردان نیز مصداقی از ارتباط با دیگران
است که در سبک زندگی خودنمایی میکند؛ تعامل مردم و دولت یکی از محملهای بروزدهنده
ســبک زندگی افراد است که براساس نحوهی رفتار بین مردم و دولتمردان ،احترام به قانون اساسی
و پاسخگویی دولت در قبال مشکالت مردم در سبک زندگی تأثیر میگذارد.
 -ارتباط با طبیعت

با نگرش به خلقت انســان و زندگى او ،ناگزیر و ناچار بودن او از ارتباط با طبیعت ،بلکه عجین
بــودن زندگى طبیعى با هســتى او به گونهاى که بدون آن ،امکان خلقــت و ادامه حیات براى او
نیســت ،روشن مىشود. وابستگى انســان به این جهان ّ
مادى یک ّ
واقعیت غیر قابل انکار بوده و
بدیهى اســت که هیچ نقشى در اصل این وابستگى ندارد .ســاختمان وجودى و ادامه حیات و
رشد او چنین اقتضایى دارد .بر این اساس ،یک بعد وجودى انسان عبارت از بعد ّ
مادى و طبیعى
اســت .به لحاظ جبرى بودن این پیوند و ارتباط ،از آن ســخن نمىگوییــم ،زیرا بحث از آن در
محدوده علوم طبیعى و تجربى اســت .آنچه مورد نظر ماست ،جنبه اخالقى مسأله مىباشد ،و
ّ
توجهمان به رابطهاى است که در حوزهی ارادهی آگاهانه و اختیار انسان باشد .هر چند اصل این
ِ

رابطــه ضرورى بوده و ما قادر به تغییر آن نیســتیم ،ولى نحوه و چگونگى رابطه در حیطه اختیار
ماست (معتمدی.)1392،
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 -سنتها ،مراسمات ،آداب و رسوم محلی و منطقهای

 -نظام آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

تعلیم و بــه ویژه تربیت به عنوان فرآیندی که نتیجهی آن تا حــد زیادی عینی و عملی در جامعه
متبلور میشود ،سبک زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع ،شاید بتوان مدعی شد؛ تعلیم
و تربیت افراد در نوع و ســبک زندگی ایشان عمیقترین و پایدارترین تأثیر را دارد .اینکه تعلیم و
تربیت افراد یک جامعه از بدو تولد تا پایان عمر بر چه اصولی استوار بوده و با چه سازوکارهایی
انجام میپذیرد ،مبحثی اســت که عطف توجه عموم جوامع را به همراه داشــته اســت .مربی،
متربی ،روش ،ماهیت و محتوای تربیت ارکان تربیت را شکل میدهند و این نظام تعلیم و تربیت
است که بایست این ارکان را در سیستمی منسجم و متعادل معماری نماید.
تربیت ،همانا کشــاندن آدمی است به سوی ارزشهای واالی انســانی ،چنانکه آن ارزشها را
بفهمد و بپذیرد ،دوســت بدارد و به کار آورد .انســانی که به این مقام دســت یابد ،چه بســا که
به گزینش ارزشــها خواهد پرداخــت و راهنما و تربیتکننده خویش خواهد شــد و این برترین
معنای تربیت اس��ت که همانا روکردن آزادانه و آگاهانه به ارزش��ها است و اینجاست که انتخاب
ارزشهــا که از طریق تربیت رخ میدهد اتصال و ارتباط ســبک زندگی بــا تعلیم و تربیت رخ
میدهد (آرمند.)1390،

اسالمیاز عقالنیت اقتصادی اسالمی
زندگیاسالمی
سبکجامعه
تأثیرپذیری رفاه
راهبردی الگوی
تجربی
مختصات
بررسی
حسین پرکان ،کمال برزگر بفرویی
گرشاسبی فخر
سعیدابراهیمی،
کریم

ً
یکی از مهمترین نقاطی که برای شــناخت و مدیریت سبک زندگی قطعا باید مدنظر قرار گیرد؛
آداب و رسوم مردم جامعه است ،در واقع سبک زندگی هم به نحو مفهومی و هم به نحو عملیاتی
ارتباط وثیق و غیرقابل انکاری با سنتها و شعائر محلی و منطقهای مردم دارد .به عبارت دیگر،
در شــناخت عرصههای زندگی و سبک زندگی ،نحوهی حضور انسان در حیات اجتماعی یعنی
نوع روابط اجتماعی ،آداب و رســوم اجتماعی و ســازمانی ،الگوها و ضوابط اجتماعی در همه
عرصههای اجتماعی نمایانگر سبگ زندگی اجتماعی میباشد (جمالی.)1395 ،
از مهمترین ســنتهایی که در جمهوری اســامی ایران به عنوان ســنتهای اجتماعی در
جامعه رایج و نهادینه شــده است میتوان به سنت چهارشــنبه سوری ،روز طبیعت ،بزرگداشت
اعیاد و وفیات ،نامگذاری فرزند و عید نوروز اشاره کرد.
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بهداشــت و سالمت جســمی و روانی یکی از ارکان ســبک زندگی افراد است؛ سالمتی افراد
جامعه ،نقش مؤثری در پویایی و نشــاط زندگی افراد آن جامعه ایفا میکند؛ زندگی مضطرب و
ناامیدانه خطری است که همهی کشورهای جهان را تهدید کرده و بار سنگینی را بر دوش جامعه
میگذارد؛ پیش بینی  15درصدی مشکالت سالمت روانی جهان در سال  2020توسط سازمان
بهداش��ت جهانی ،نشــانگر این اســت که اجتماع جهانی برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی
کارها و راههای ناپیموده فراوانی را در مبحث ســامت روان افراد پیش رو دارد (نورمحمدی و
صدیقی.)1393 ،
تنشهای ذهنی و جســمی ،کیفیت زندگی و موقعیت شغلی از مهمترین مؤلفههایی هستند
که در بهداشــت و ســامت زندگی افراد موثرند؛ ارتباط مثبت بین کیفیــت زندگی و معنویت،
مصونیت روحی و روانی باالتر در زندگیهای مذهبی ،وجود امید و نگرش مثبت در ســبکهای
زندگی عابدانه از جملهی مهمترین مصادیق ارتباط بین سبک زندگی و سالمت روان افراد است
(نورمحمدی و صدیقی.)1393 ،
 -اقتصاد ،تولید ،اشتغال و کسب و کار

یکی از مهمترین عرصههایی که زندگی بشر با آن گره خورده ،صنعت ،بازار و تجارتی است که
افــراد جامعه در محل آن امرارمعاش میکنند ،نیازهای مرتبط را بوســیله آن مرتفع مینمایند و
کاالهایی را تولید و مصرف میکنند .به عبارت دیگر ،اینکه افراد جامعه به شغلی روی میآورند
و از چه شــغلی تنفر دارند؟ نوع نگاهشان به انواع مشــاغلی که خود و دیگران در آن مشغولند
چیســت؟ به چه محصوالتی بیشــتر اقبال می کنند؟ نوع نگاهشان به تولیدات بومی و غیربومی
چگونه است؟ رویکرد کلی حکومت و مردم نسبت به صنعت ،تولیدات و تولیدکنندگان داخلی،
واردات ،صادرات چیســت؟ و به همین طریق در خصــوص اتکای اقتصاد به نفت ،زودبازده یا
دیربازده بودن کسب و کار ،کیفیت تولید ،ساعت کاری مفید ،سرمایهگذاری داخلی یا خارجی،
اصالت ســود یا اصالت منفعت و مصلحت کشور در کسب و کار ،اقبال به مشاغل کم دردسر و
پرســود مثل داللی و یا مشاغل تولیدی ،تشریفات و قوانین اداری برای راه اندازی کسب و کار،
بانکداری ،میزان تسهیالت و مزایای جهت خودکفاسازی تولید ،قاچاق ،نوع نگاه به بازار سنتی
و بازارهای مدرن ،میزان کنشــگری فعاالنه و مثبت مردم در اقتصــاد و تولید ،اقتصاد مقاومتی

 -تغذیه

اکنون بر بســیاری روشــن شده است که انبوهی از مشــکالت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،به
سبک و شیوه زندگی برمیگردد و تغذیه در این میان نقشی محوری دارد .مصداق بارز و حداقلی
این ارتباط در مشــکالت پزشــکی عیان اســت .گســترش بیماری و همهی تبعات اجتماعی و
اقتصادی آن ،بیتردید یک ریشــهی عمیق در ســبک زندگی و بهطور خــاص در تغذیه دارد .از
اینرو میتوان بخش بزرگی از الزامات گسترش بیماری همچون نیاز به صرف هزینههای فراوان
برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تا ساخت بیمارستان و ...را به تغذیه نسبت داد (ایمانی،
 .)1391نوع خوراکی کــه خانوادهها مصرف میکنند ،برای پذیرایــی از مهمان تهیه میبینند،
یکی از راههای پی بردن به ســبک زندگی آنهاست .مدیریت تغذیه که در واقع مؤلفهای از سبک
زندگی است ،به یکی از اساسیترین دغدغههای مردم امروز جوامع تبدیل شده است .حرمت و
حلیــت غذا ،خواص و ارزش غذایی خوراکیها ،موادی که برای تهیه غذا به کار میرود گرفته،
تا نوع نشســتن در هنگام تنــاول ،میزان زمانی که برای طبخ غذا و خوردن آن صرف میشــود،
هدف از غذاخوردن؛ درمان ،عبادت ،کار یا تلذذ ،محل سرو غذا؛ خانه یا رستوران ،میزان تنوع
غذای مصرفی ،نوع غذایی که در مراســمهای رسمی تناول میشود و حجم غذاخوردن ،توجه
به کارکردهای روانی غذا در کنار کارکردهای جســمی ،مالک انتخاب و ارزیابی غذا ،هر کدام
معنایی را بروز داده و سبکی از زندگی را تداعی مینماید (نیکجو1391 ،و ناظمی.)1391 ،
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و یــا ریاضتی ،اقتصاد دانش بنیان جامعه چه واکنشهایی از خود نشــان میدهد؟ این موارد از
جمله ،مهمترین عرصههای اقتصادی اســت که با ســبک زندگی افراد جامعه ارتباط تنگاتنگی
دارد (ساالر و خراسانی.)1396 ،
بنابراین ،اگرچه مباحث تولید ،اشــتغال و کســب و کار به ظاهــر در زمره مباحث اقتصادی
قرار میگیرند؛ اما بخش عظیمی از آن مانند حمایت از تولید داخلی ،نوع نگاه جامعه به اقســام
مشاغل ،وابستگی و یا خودباوری در خودکفاسازی صنعت از جمله مقوالتی است که در فرهنگ
و ســبک زندگی مردم نهفته شده اســت؛ به عبارت دیگر چرخهی اقتصاد تا حد زیادی بر مبنای
نقــش آفرینی که مردم در زندگــی روزمره خود اعم از نوع نگاه آنها به کار و مشــاغلی که در آن
مشغولند به حرکت در می آید (برهان.)1397 ،
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یکــی از ظاهرترین نمادهای مبین ســبک زندگی نوع پوششــی اســت که افــراد جامعه آن را
برمیگزینند ،استفاده کرده و به یکدیگر توصیه میکنند .در واقع پوشش و آرایش مؤلفهای است
که در اولیــن مواجهه با افراد در نظر میآید؛ از شــکل آرایش مو تا مدل پوشــیدن لباس و...؛
این نمای ظاهری را از دو منظر می توانیم ،بررســی کنیم؛ بخشــی از آن به برداشت مخاطب از
پوشش طرف مقابل برمی گردد و بخش دیگر به شخصی برمی گردد که این پوشش را برای خود
انتخاب کرده اســت و با این ظاهر زندگی می کند و عالقمند اســت اینگونه دیده شود (زائری،
ً
 .)169 :1393بنابراین نوع پوشــاک و لباس افراد خصوصا در جامعهی مدرن ،به صورت یکی
از ابزارهای معرفی شــیوهی زندگی درآمده اســت .برمبنای دیدگاه بوردیو ،نوع پوشــش افراد
میتواند ،بیانگر ســبک زندگی و ذائقهای خاص باشــد که منجر به متمایزشدن افراد از دیگران
شــود .عالوه بر ایجاد تمایز ،افراد در زندگی خود با نوع پوشششان ،انتخابی را اعالم میکنند و
نشان میدهند به چه جریان فکری و ارزشها و اصولی گرایش دارند (حمیدی و فرجی1386 ،؛
زائری.)170 :1393 ،
 -مسکن ،معماری و شهرسازی

معماری و شهرســازی از روییترین و روش��نترین نمادها و مؤلفههای ســبک زندگی اســت
(بیگدلی .)1392 ،میان معماری و ســبک زندگی افراد هم در گذشته و هم امروز تناظری قابل
توجــه وجود دارد؛ از خصوصیات و رفتارهای عادی روزانه افراد گرفته تا روابط خصوصی میان
افراد یک خانــواده ،میزان تمکن مالی خانوادهها ،میزان حضور کــودک و مادر در خانه ،نحوه
دکوراسیون و چیدمان اثاثیه منزل و ســایر مؤلفههایی که در ساختار داخلی خانه دخالت دارند
تا نحوه رفت و آمد در شــهر ،اقبال افراد به بناهای تاریخی ،نمادهای بکاررفته در شــهر و سایر
مؤلفههایی که در ســاختار محلهها و شهرها نمود پیدا میکند ،سبک زندگی را تحت تأثیر قرار
میدهد .عالوه بر این اهمیت مس��کن از جایی نش��أت میگیرد که بسیاری از نیازهای اولیه هر
فرد همانند غذا خوردن ،گذرانیدن اوقات فراغت ،اســتراحت و ...در آن تأمین میشود .مفهوم
مسکن عالوه بر مکان فیزیکی ،کل محیط مسکونی را نیز در بر میگیرد که شامل کلیه خدمات
و تســهیالت ضروری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده و مکانهای اشتغال ،آموزش و بهداشت
افراد است .مسکن ،محیط زندگی است و مبرهن است که سبک زندگی مفهومی است که ارتباط

تنگاتنگ با محیط زندگی دارد (نصر )1394 ،و استحکام ،توجه به مبانی زیبایی شناختی مسکن
و معماری و رعایت نمادها و شــعائر منطبق بر مبانی فکــری و اعتقادی از مهمترین مؤلفههای
معماری خانه و شهر تلقی میشود.
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 .4روش پژوهش

روش دلفــی 1یکــی از روشهای تحقیق کیفی اســت که از آن برای دســتیابی بــه اجماع در
تصمیمگیریهای گروهی اســتفاده میشــود .در عمل ،روش دلفی یکسری از پرسشنامهها یا
دورهای متوالی به همراه بازخورد کنترلشــدهای اســت که تالش دارد بــه اتفاق نظر میان یک

1. Delphi
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مقولهی نظم و انضباط دو بعد فردی و اجتماعی دارد که در سبک زندگی هر دو بعد نقش آفرینی
قابل توجهی دارند .لغتشناســان« ،نظم» را به معناى آراستگى ،هماهنگى ،پیوستگى ،ترتیب
زمانى یا عددى یا مکانى ،رشته مروارید ،میزان کردن ،قاعده  ،قانون و  ،...دانستهاند «.انضباط»
نیز در لغت ،به معناى اســتوار شدن ،نگاه داشــتن ،رعایت قوانین و ّ
مقررات و نیز وفاى به نظم
اس��ت .کلمههایى مانند «صف »« ،حد و حدود»« ،تدبیر»« ،اقتصاد و میانهروى» و «اتقان»،
بیانکننــدهی جلوههاى نظمند .برخى ،دربارهی «انضباط» بــر آن رفتهاند که انضباط هدایت و
راهنمایى تمایالت و غرایز فطرى به ســوى هدفى ویژه است .انضباط ،قانون زندگى است و از
گذر آن ،فعالیتهــا و رفتارها در ضابطهاى خاص درمىآید و هرکــس درمییابد که چگونه باید
زندگــى کند و چگونه از اوقات خود به گونه شایســته بهره جوید (مرکز پژوهشهای اســامی
صداوســیما .)7 :1386،بنابراین انضباط بیشــتر در بعد فردی سبک زندگی را تحت تأثیر قرار
میدهد و نظم در بعد اجتماعی؛ در بعد فردی برنامهریزیهای شــخصی ،تقسیمبندی زمان بین
امور و فعالیتها ،اولویتبندی اقدامات و از این قبیل مقوالت به سبک زندگی برمی گردد؛ در بعد
اجتماعی نیز اهتمام به رعایت قوانین مدنی اجتماعی و قوانین حاکمیتی بویژه قوانین راهنمایی و
رانندگی به دلیل عینیت داشتن زیاد این قوانین در عرصهی اجتماع و رفتارهای عیان افراد سبک
زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد.
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گروه از افراد متخصص دربارهی یک موضوع خاص دســت یابد (درویش و همکاران: 1393،
 .)4انتخاب حلقهی صاحبنظران ،بخش بســیار مهمی از روش دلفی است .آگاهی این گروه
از موضوع مورد نظــر ،تضمین خوبی برای کیفیت باالی نتایج دلفی اســت .بنابراین ،حلقهی
اعضای دلفی در یک پژوهش ،براســاس تخصص و نه براساس فرآیند انتخاب تصادفی انتخاب
میشــوند .پژوهشگر ،حلقه دلفی را براساس آگاهیشــان از موضوع مورد نظر انتخاب میکند
(لینستون 1و توروف.)2002 2،
در این پژوهش 10 ،نفر متخصص که در زمینهی سبک زندگی ،بهطور کلی ،و سبک زندگی
اسالمی ،بهطور خاص ،صاحبنظر بودند ،انتخاب شدند.
در مرحلهی اول ،مصاحبهای نیمهســاختاریافته با گروه متخصصان ترتیب داده شد .در این
مصاحبهها ،سعی پژوهشــگران بر آن بود که ابتدا نگاه و رویکرد متخصصان به موضوع «سبک
زندگی اســامی» و مؤلفههای آن را مورد کنکاش قرار داده و ســپس ،با مطرح کردن مؤلفههای
سبک زندگی که از مرور منابع احصا شده بود ،نظر آنها جویا شود .آنچه که در این گفتگوها مورد
توجه و تأکید قرار گرفت ،نگاه به ســبک زندگی با رویکردی اسالمی بود .پس از انجام مرحلهی
اول و تحلیل محتوای مصاحبهها ،مؤلفههای سبک زندگی اسالمی استخراج شدند .این مؤلفهها
در تناظر با مؤلفههایی که از مرور منابع به دســت آمده بودند ،قرار گرفتند و پس از حذف موارد
تکراری در مصاحبهها ،درنهایت 81 ،مؤلفه به عنوان مؤلفههای ســبک زندگی اســامی تعیین
شدند.

1. Linstone
2. Turoff

نمودار  .1پاالیش مؤلفههای برآمده از مرور منابع و مصاحبه با متخصصان و استخراج مؤلفههای نهایی

این  81مؤلفه ،بنا به نظر پژوهشــگران مقاله و اساتید خبره ،در  11دسته موضوعی دستهبندی
شدند .این دستهها عبارتاند از .1 :ارتباطات و تعامالت :ارتباط با خداوند ـ ارتباط با خویشتن
ـ ارتباط با طبیعت ـ تعامل با همنوع (تعامل مردم با یکدیگر؛ تعامل مردم و دولت)؛  .2سنتها
و مراســمات ،آیینها و شعائر :توجه به میراث فرهنگی و تمدنی (روز طبیعت ،چهارشنبهسوری،
اعیاد و وفیات ،نامگذاری فرزند) ـ احترام به آداب و رســوم ـ نحوۀ اســتفاده از زبان؛  .3تعلیم و
تعلم :تولید و نشــر علم ـ نظام آموزش و پرورش مبتنی بر الگوی ایرانی اســامی؛  .4سالمت و

اسالمیاز عقالنیت اقتصادی اسالمی
زندگیاسالمی
سبکجامعه
تأثیرپذیری رفاه
راهبردی الگوی
تجربی
مختصات
بررسی
حسین پرکان ،کمال برزگر بفرویی
گرشاسبی فخر
سعیدابراهیمی،
کریم

مؤلفههای برآمده از مرور منابع
حفــظ محیط زیســت ،ســازگاری با محیط زیســت،
مهرورزی بــه همنوع ،احترام به قانون اساســی ،احترام
به قوانین زندگی اجتماعی ،تفریح و ســرگرمی ســالم،
ورزش و بازی سالم ،نوع وسیلهی حمل و نقل ،مدیریت
زمان ،تغذیه ،ســامت و بهداشــت جســمی ،سالمت
و بهداشــت روانی ،نظــام آموزش و پــرورش مبتنی بر
الگوی ایرانی اســامی ،پایبندی به شــعائر و مناســک
مذهبی ،نوع نگاه به انســان ،صلهرحــم ،رضایت کامل
از کیفیت زندگی ،برنامهریزی ،رعایت نمادها و شــعائر
معماری ایرانی اســامی ،الگوی مصرف محصوالت،
اوقات فراغت ،معماری و شهرســازی ،مسافرت ،نظم و
انضباط،پوشش و آرایش ،تعلیم و تعلم ،احترام به آداب
و رســوم ،ارتباطات و تعامالت،ارتباط با خداوند ،اعیاد
و وفیات ،اشتغال و کسب و کار ،نحوۀ استفاده از زبان.

مؤلفههای برآمده از مصاحبهها
ارتباط با خویشتن ،اصل اصالح خویشتن ،رعایت قوانین
راهنمایــی و رانندگی،انتخاب همســر همشــأن و تعامل
منطقی با وی ،الگوی مصــرف محصوالت غیرفرهنگی،
الگــوی مصرف محصوالت فرهنگی ،تقــوا معیار ارتباط
با دیگران ،مســئولیتپذیری و پاســخگویی دولت ،روز
طبیعت ،تعامل با همنوع ،چهارشنبهسوری ،رفتار منطقی
و مؤدبانه بین مردم و دولت ،مدیریت هیجان ،اضطراب و
تنشهای ذهنی ،توجه به ارزش کار و کارگر ،عدم استفاده
از لباسهــای تقلیدی از ســبک و مدلهای غربی ،حفظ
حدود اخالقی معاشــرت ،توجه متعادل به زیبایی ظاهری
و آرایش متعادل سر و صورت ،مطالعه تاریخ و عبرتگیری
در مسافرت ،توسعه دید در مســافرت ،بازیابی انرژی در
مسافرت ،ورزش و بازی حالل ،افزایش و بازیابی انرژی در
ورزش و بازی ،آماده بودن در مقابل دشــمن (اعم از مادی
و غیرمادی) ،تفریح و ســرگرمی حالل ،افزایش و بازیابی
انرژی در تفریح و سرگرمی ،توجه به مبانی زیباییشناختی
و خالقیــت در طراحی و ســاخت بناهــا ،هدفمند بودن
فعالیتهــا ،قانونگرایــی ،تغذیه حــال ،کمیت تغذیه،
کیفیت تغذیه ،رضایت کامل از موقعیت شــغلی ،توجه به
استحکام و پایداری بناها ،رضایت کامل از کیفیت زندگی،
ســامت و بهداشت ،تولید و نشر علم ،نامگذاری فرزند،
توجه به میراث فرهنگی و تمدنــی ،تعامل مردم و دولت،
پوشــاندن و بازگو نکــردن عیوب دیگــران ،فرزندپروری،
خدمت بیمنــت ،ورزش و بازی ،تعامل مردم با یکدیگر،
خود را در محضر خداوند دیدن ،ارتباط با طبیعت ،سنتها
و مراســمات ،آیینها و شعائر ،کارآفرینی و تولید داخلی و
تفریح و سرگرمی.
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بهداشت :سالمت و بهداشت جسمی؛ سالمت و بهداشت روانی (مدیریت هیجان ،اضطراب و
تنشهای ذهنی ،رضایت کامل از کیفیت زندگی ،رضایت کامل از موقعیت شغلی)؛  .5اشتغال
و کســب و کار :کارآفرینی و تولید داخلی ـ توجه به ارزش کار و کارگر؛  .6تغذیه :کیفیت تغذیه
ـ کمیت تغذیه ـ تغذیه حالل؛  .7پوشــش و آرایش :عدم اســتفاده از لباسهای تقلیدی از سبک
و مدلهــای غربی ـ توجه متعــادل به زیبایی ظاهری و آرایش متعادل ســر و صورت؛  .8نظم و
انضباط :قانونگرایــی (احترام به قوانین زندگی اجتماعی؛ رعایــت قوانین راهنمایی و رانندگی)
ـ برنامهریــزی (مدیریت زمــان؛ هدفمند بودن فعالیتها)؛  .9معماری و شهرســازی :توجه به
استحکام و پایداری بناها ـ توجه به مبانی زیباییشناختی و خالقیت در طراحی و ساخت بناها ـ
رعایت نمادها و شعائر معماری ایرانی اسالمی؛  .10الگوی مصرف محصوالت :الگوی مصرف
محصوالت غیرفرهنگــی ـ الگوی مصرف محصوالت فرهنگی؛  .11اوقات فراغت :مســافرت
(مطالعه تاریخ و عبرتگیری در مســافرت؛ توســعه دید در مســافرت؛ نوع وسیله حمل و نقل؛
بازیابی انرژی در مســافرت) ـ تفریح و سرگرمی (تفریح و ســرگرمی حالل؛ تفریح و سرگرمی
ســالم؛ افزایش و بازیابی انرژی در تفریح و ســرگرمی) ـ ورزش و بازی (ورزش و بازی حالل؛
ورزش و بازی سالم؛ افزایش و بازیابی انرژی در ورزش و بازی).
سپس  81مؤلفه ،به صورت پرسشنامه بسته با پاسخهای پنجدرجهای طیف لیکرت از معرض
نظر کارگروه 10نفره گذشــت .دادههای حاصل از این مرحله نیز به صورت نمرهدهی به هر مؤلفه
در جدول شماره  1دیده میشود .در این جدول ،به منظور انجام محاسبات ،نمره  5برای موافقت
کامل و نمره  1برای مخالفت کامل از سوی هر متخصص (الف تا دال) در نظر گرفته شده است.
در ابتدای این پرسشــنامه همچنین پیشنهاد دســتهبندی این  81مؤلفه در پنج دسته یادشده
از نگاه متخصصان گذشــت .برخی نظر خاصی در موافقت یا مخالفت با این دستهبندی اعالم
نکردنــد و تعدادی نیز موافقت خود را با کلیت این دســتهبندی ،بــه منظور حصول مدل نهایی،
اعالم کردند.
جدول  .1نمرات متخصصان به هر مؤلفه در پرسشنامهی مرحله دوم روش دلفی
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اسالمیاز عقالنیت اقتصادی اسالمی
زندگیاسالمی
سبکجامعه
تأثیرپذیری رفاه
راهبردی الگوی
تجربی
مختصات
بررسی
حسین پرکان ،کمال برزگر بفرویی
گرشاسبی فخر
سعیدابراهیمی،
کریم

پایبندی به شعائر و مناسک
مذهبی
اصل اصالح خویشتن
نوع نگاه به انسان
حفظ محیط زیست
سازگاری با محیط زیست
تقوا معیار ارتباط با دیگران
حفظ حدود اخالقی معاشرت
خدمت بیمنت
مهرورزی به همنوع
صلهرحم
پوشاندن و بازگو نکردن عیوب
دیگران
آماده بودن در مقابل دشمن (اعم
از مادی و غیرمادی)
انتخاب همسر همشأن و تعامل
منطقی با وی
فرزندپروری
رفتار منطقی و مؤدبانه بین مردم
و دولت
احترام به قانون اساسی
مسئولیتپذیری و پاسخگویی
دولت
روز طبیعت
چهارشنبهسوری
اعیاد و وفیات
نامگذاری فرزند
احترام به آداب و رسوم
نحوۀ استفاده از زبان
تولید و نشر علم
نظام آموزش و پرورش مبتنی بر
الگوی ایرانی اسالمی
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سالمت و بهداشت جسمی
مدیریت هیجان ،اضطراب و
تنشهای ذهنی
رضایت کامل از کیفیت زندگی
رضایت کامل از موقعیت شغلی
کارآفرینی و تولید داخلی
توجه به ارزش کار و کارگر
کیفیت تغذیه
کمیت تغذیه
تغذیه حالل
عدم استفاده از لباسهای
تقلیدی از سبک و مدلهای
غربی
توجه متعادل به زیبایی ظاهری و
آرایش متعادل سر و صورت
احترام به قوانین زندگی اجتماعی
رعایت قوانین راهنمایی و
رانندگی
مدیریت زمان
هدفمند بودن فعالیتها
توجه به استحکام و پایداری بناها
توجه به مبانی زیباییشناختی و
خالقیت در طراحی و ساخت
بناها
رعایت نمادها و شعائر معماری
ایرانی اسالمی
الگوی مصرف محصوالت
غیرفرهنگی
الگوی مصرف محصوالت
فرهنگی
مطالعه تاریخ و عبرتگیری در
مسافرت
توسعه دید در مسافرت
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 .5یافتههای پژوهش

پس از گردآوری دادهها در مرحلهی دوم روش دلفی ،به منظور یافتن میزان موافقت متخصصان با
هر مؤلفه ،ابتدا از سادهترین روش ،یعنی حاصلجمع نمرات و میانگین آنها استفاده شد .جدول
شــمارهی  ،2حاصلجمع و میانگین نمرات هر مؤلفه و هر دسته را نشان میدهد .همانطور که
در جدول شمارهی  2آمده ،دستههای «ارتباطات و تعامالت» و «تغذیه» دارای بیشترین میانگین
هســتند و پس از آن بهترتیب ،دستههای «سالمت و بهداشت»« ،الگوی مصرف محصوالت»،
«تعلیم و تعلم»« ،نظم و انضباط»« ،اشــتغال و کســب و کار»« ،پوشش و آرایش»« ،معماری
و شهرســازی»« ،اوقات فراغت» و «سنتها و مراســمات ،آیینها و شعائر» در سبک زندگی
اسالمی از سوی متخصصان دارای اهمیت شناخته شدهاند.
پس از آن یکبار دیگر ،دادهها از طریق روش «آنتروپی شــانون» مورد تحلیل قرار گرفتند و
با اســتفاده از این روش که دقت باالتری نسبت به فراوانی دادهها دارد ،میتوان بار اطالعاتی هر
مؤلفه و سپس وزن آن را محاسبه کرد (آذر.)2001 1،
به منظور اســتفاده از این تکنیک ،ابتدا دادههای جدول فراوانــی از طریق رابطه ( )1بهنجار
میشــود .در این رابطه Pij ،نمره بهنجارشده و  Fijنمره هر پاسخگو به مؤلفه مورد نظر است .پس
از آن ،بار اطالعاتی هر مؤلفه ) (Ejاز طریق رابطه ( )2محاســبه میشود .در این رابطه m ،تعداد
1. Azar

اسالمیاز عقالنیت اقتصادی اسالمی
زندگیاسالمی
سبکجامعه
تأثیرپذیری رفاه
راهبردی الگوی
تجربی
مختصات
بررسی
حسین پرکان ،کمال برزگر بفرویی
گرشاسبی فخر
سعیدابراهیمی،
کریم

نوع وسیله حمل و نقل
بازیابی انرژی در مسافرت
تفریح و سرگرمی حالل
تفریح و سرگرمی سالم
افزایش و بازیابی انرژی در
تفریح و سرگرمی
ورزش و بازی حالل
ورزش و بازی سالم
افزایش و بازیابی انرژی در
ورزش و بازی
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پاسخگویان و  nنیز تعداد مؤلفههاست .سپس وزن هر مؤلفه ) (Wjاز طریق رابطه ( )3به دست
میآید (آذر.)2001 ،
رابطه ()1
), (i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n

=

رابطه ()2
رابطه ()3

جدول  .2یافتههای حاصل از پرسشنامه مرحله دوم روش دلفی
دسته

مؤلفه کالن

مؤلفه اصلی

مؤلفه فرعی

جمع نمره

میانگین

میانگین دسته

بار اطالعاتی
مؤلفه

وزن مؤلفه (روش
شانون)

پایبندی به شعائر و
مناسک مذهبی

4/5 45

0/018040 0/99731

اصل اصالح
خویشتن

4/4 44

0/017950 0/99235

نوع نگاه به انسان

4/2 42

حفظ محیط زیست

4/0 40

ارتباط با طبیعت سازگاری با محیط
زیست

3/9 39

0/017842 0/98639

4/9 49

0/018073 0/99914

ارتباط با خداوند

ارتباطات و تعامالت

ارتباط با خویشتن

تعامل با همنوع

تعامل مردم با
یکدیگر

تقوا معیار ارتباط با
دیگران
حفظ حدود
4/6 46
اخالقی معاشرت
خدمت بیمنت 4/4 44
مهرورزی به همنوع 4/6 46

0/017913 0/99028
4/2

0/017873 0/98808

0/018000 0/99511
0/017995 0/99485
0/018043 0/99749

0/017932

خود را در محضر
خداوند دیدن

4/6 46

0/018043 0/99749

میانگین وزن دسته
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=

دسته

مؤلفه کالن

مؤلفه اصلی

مؤلفه فرعی

ارتباطات و تعامالت
سنتها و مراسمات ،آیینها و شعائر

اعیاد و وفیات
نامگذاری فرزند

جمع نمره

توجه به میراث
فرهنگی و تمدنی

چهارشنبهسوری

میانگین

روز طبیعت

میانگین دسته

تعامل مردم و
دولت

بار اطالعاتی
مؤلفه

تعامل با همنوع

وزن مؤلفه (روش
شانون)

انتخاب همسر
تعامل
همشأن و
4/3 43
منطقی با وی

0/017953 0/99250

فرزندپروری

4/4 44

رفتار منطقی و
و
مردم
مؤدبانه بین
3/8 38
دولت

0/017950 0/99235
0/017693 0/97813

احترام به قانون
اساسی

3/5 35

0/017875 0/98820

مسئولیتپذیری و
پاسخگویی دولت 4/0 40

0/017940 0/99177

2/6 26

0/017065 0/94341

2/3 23

0/016791 0/92825

3/7 37

0/017918 0/99060

آماده بودن در مقابل
تعامل مردم با
دشمن (اعم از
یکدیگر
مادی و غیرمادی)

3/7 37

3/1

0/017793 0/98365

تعلیم و تعلم

نحوۀ استفاده از
زبان

3/0 30

0/017596 0/97275

تولید و نشر علم

3/6 36

0/017885 0/98874

نظام آموزش و
پرورش مبتنی
بر الگوی ایرانی
اسالمی

4/2 42

3/9

0/017913 0/99028

0/017899

احترام به آداب و
رسوم

3/4 34

0/017793 0/98365

0/017492

3/8 38

0/017815 0/98490

پوشاندن و بازگو
نکردن عیوب
دیگران

اسالمیاز عقالنیت اقتصادی اسالمی
زندگیاسالمی
سبکجامعه
تأثیرپذیری رفاه
راهبردی الگوی
تجربی
مختصات
بررسی
حسین پرکان ،کمال برزگر بفرویی
گرشاسبی فخر
سعیدابراهیمی،
کریم

4/0 40

0/017823 0/98534

میانگین وزن دسته

صلهرحم

4/3 43

0/017953 0/99250
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دسته

مؤلفه کالن

مؤلفه اصلی

مؤلفه فرعی

جمع نمره

میانگین

میانگین دسته

بار اطالعاتی
مؤلفه

4/0

اشتغال و کسب و کار

4/0 40

0/017873 0/98808

3/7 37

0/017846 0/98661

کارآفرینی و تولید
داخلی

3/7 37

0/017972 0/99357

توجه به ارزش کار
و کارگر

3/9 39

0/017962 0/99299

4/1

0/017875 0/98820

3/8

تغذیه
پوشش و آرایش
نظم و انضباط

عدم استفاده
از لباسهای
تقلیدی از سبک و
مدلهای غربی

3/8 38

توجه متعادل به
زیبایی ظاهری و
آرایش متعادل سر
و صورت

3/7 37

0/017918 0/99060

3/9 39

0/017842 0/98639

3/6 36

0/017830 0/98569

قانونگرایی

برنامهریزی

0/017886 0/98879
3/7

احترام به قوانین
زندگی اجتماعی
رعایت قوانین
راهنمایی و
رانندگی
مدیریت زمان
هدفمند بودن
فعالیتها

3/9

41

4/1

0/018021 0/99629

41

4/1

0/017972 0/99355

0/017876

تغذیه حالل

4/8 48

0/018060 0/99842

0/017902

کمیت تغذیه

3/8 38

4/2

0/017693 0/97813

0/017916

کیفیت تغذیه

41

0/017967
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سالمت و بهداشت

4/4 44

0/017995 0/99485

0/017913

مدیریت هیجان،
اضطراب و
تنشهای ذهنی
سالمت و
رضایت کامل از
بهداشت روانی
کیفیت زندگی
رضایت کامل از
موقعیت شغلی

وزن مؤلفه (روش
شانون)

سالمت و
بهداشت جسمی

4/0 40

0/017940 0/99177

میانگین وزن دسته
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دسته

مؤلفه کالن

مؤلفه اصلی

مؤلفه فرعی

جمع نمره

میانگین

میانگین دسته

بار اطالعاتی
مؤلفه

وزن مؤلفه (روش
شانون)

معماری و شهرسازی
الگوی مصرف محصوالت

4/0
41

اوقات فراغت

4/1

0/017923 0/99088

3/2 32

0/017947 0/99218

2/8 28

0/017906 0/98992

2/6 26

0/017244 0/95330

2/8 28

0/017569 0/97126

4/1

0/017972 0/99355

41

3/9 39
31

میانگین وزن دسته

3/9 39

0/017791 0/98358

3/3

0/018012 0/99580

3/1

0/017882 0/98860

4/0 40

0/017940 0/99177

3/8 38

0/017990 0/99456

3/2 32

0/017864 0/98757

0/017857

4/0 40

0/017940 0/99177

0/017916

0/017875 0/98820 3/6 3/5 35

0/017833

مطالعه تاریخ و
عبرتگیری در
مسافرت
توسعه دید در
مسافرت
مسافرت
نوع وسیله حمل
و نقل
بازیابی انرژی در
مسافرت
تفریح و سرگرمی
حالل
تفریح و سرگرمی
سالم
تفریح و سرگرمی
افزایش و بازیابی
انرژی در تفریح و
سرگرمی
ورزش و بازی
حالل
ورزش و بازی
سالم
ورزش و بازی
افزایش و بازیابی
انرژی در ورزش
و بازی

0/017935 0/99149

اسالمیاز عقالنیت اقتصادی اسالمی
زندگیاسالمی
سبکجامعه
تأثیرپذیری رفاه
راهبردی الگوی
تجربی
مختصات
بررسی
حسین پرکان ،کمال برزگر بفرویی
گرشاسبی فخر
سعیدابراهیمی،
کریم

توجه به استحکام
و پایداری بناها
توجه به مبانی
زیباییشناختی
و خالقیت در
طراحی و ساخت
بناها
رعایت نمادها و
شعائر معماری
ایرانی اسالمی
الگوی مصرف
محصوالت
غیرفرهنگی
الگوی مصرف
محصوالت
فرهنگی

3/3 33
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همانگونه که انتظار میرفت و در جدول شــمارهی  2نیز مشاهده میشود ،یافتههای حاصل
از فراوانی ،با یافتههای حاصل از روش آنتروپی شانون ،رتبهبندی و اهمیت مؤلفهها را به گونهای
متفاوت نشــان میدهد؛ چراکه تکنیک شانون برای وزندهی به مؤلفهها دقت بیشتری دارد (آذر،
)2001؛ بنابراین ،وزن مؤلفهها براساس روش آنتروپی شانون مبنای نتیجهگیری در این پژوهش
قرار گرفته است .براساس وزن میانگین هر دسته ،دسته «اشتغال و کسب و کار» بیشترین اهمیت
را در ســبک زندگی اسالمی دارد و پس از آن بهترتیب ،دستههای «ارتباطات و تعامالت»« ،نظم
و انضباط»« ،معماری و شهرســازی»« ،سالمت و بهداشت»« ،پوشــش و آرایش»« ،تعلیم و
تعلم»« ،تغذیه»« ،الگوی مصرف محصوالت»« ،اوقات فراغت» و «ســنتها و مراســمات،
آیینها و شــعائر» قرار دارند .در مجموع ،مدل ســبک زندگی اسالمی با  81مؤلفه و در  11دسته
موضوعی ،به شکلی که در نمودار شــماره  2مشاهده میشود ،قابل تبیین است .در این نمودار،
تأثیر هر دسته بر سبک زندگی اسالمی نیز مشخص شده است.

نمودار  .2مدل نهایی مؤلفههای سبک زندگی اسالمی

 .6جمعبندی و نتیجهگیری

از جملــه ،مهمترین الزامــات مدیریت فرهنگی جامعه و در نتیجه یکــی از معیارهای موفقیت
مدیریت فرهنگی مدیران ،ســبک زندگی افراد جامعه اســت .بدین معنا که اساس موفقیت در
سیاستورزی و ادارهی امور در هر جامعهای ،مبتنی بر سبک زندگی مردمان آن جامعه است .به

اسالمیاز عقالنیت اقتصادی اسالمی
زندگیاسالمی
سبکجامعه
تأثیرپذیری رفاه
راهبردی الگوی
تجربی
مختصات
بررسی
حسین پرکان ،کمال برزگر بفرویی
گرشاسبی فخر
سعیدابراهیمی،
کریم

تعبیری ،اگر قرار است که سیاستورزی در یک جامعه به کسب فضایل ،پیشرفت ،آزادی ،رفاه
و ...منتج شود ،این مسائل باید به دغدغه مردم آن جامعه تبدیل شده و آنها در سبک زندگی خود
برای این مسائل اهمیت قائل شوند
هر چند در این مقاله تالش بر این شــد که مؤلفههای سبک زندگی با تمرکز بر الگوی بومی
و اعتقادی طراحی و تدوین شــود ،اما نمیتوان ادعا کرد که این مهم به طور کامل محقق شــده
اســت؛ بلکه مؤلفه های راهبردی-مدیریتی ذکرشــده در این پژوهــش ،گام اولی برای مدیریت
سبک زندگی و هدایت آن به سمت ســبک زندگی مطلوب اسالمی-ایرانی است .ابعادی که در
این پژوهش ،شناسایی و کشف شد؛س نه تنها بعد مفهومی سبک زندگی را تبیین می کرد ،بلکه
تالش پژوهش بر این بود که در یک ســاحت مدیریتی و اجرایی ترجمان مفهوم ســبک زندگی را
در عمل محقق نماید.
ابعادی که در این پژوهش از ادبیات اســتخراج شــد و میزان تأثیر این ابعاد بر سبک زندگی
توسط نخبگان سیاســتگذاری فرهنگی ،سبک زندگی اسالمی و صاحبنظران این حوزه شناسایی
گشت عبارتنداز« :اشتغال و کسب و کار»« ،ارتباطات و تعامالت»« ،نظم و انضباط»« ،معماری
و شهرســازی»« ،سالمت و بهداشت»« ،پوشش و آرایش»« ،تعلیم و تعلم»« ،تغذیه»« ،الگوی
مصرف محصوالت»« ،اوقات فراغت» و «سنتها و مراسمات ،آیینها و شعائر».
قــوت و ضعف هر کدام از این ابعاد در نظام مدیریتی ســبک زندگــی مبین نظام ترجیحات
و تمایــزات افراد یک جامعه اســت؛ اهمیت اشــتغال و کســب و کار در ســبک زندگی بدین
معناســت که مدیران فرهنگی و حتی حکمرانان جامعه برای مدیریت ســبک زندگی بایست در
سیاســتگذاریهای فرهنگی اهتمام ویژهای به بحث اشتغال افراد جامعه داشته باشند ،در واقع
اقتصاد خانوارها به شــدت ســبک زندگی جامعه را تحت تأثیر قــرار میدهد .توجه به کاالهای
داخلی هم از این جهت که باید مورد اســتقبال مصرف کنندگان قرار گیرد و هم از این جهت که
باید تولیدکنندگان نسبت به ارتقای کیفیت این کاالها اقدامات اساسی را در دستور کار قرار دهند
از ســایر نکات قابل توجه تأثیر بعد اشتغال و کسب و کار بر سبک زندگی است .از سایر ابعادی
که مهم اســت مدیران فرهنگی و سیاستگذاران این عرصه مدنظر قرار دهند؛ نظام ارتباطی افراد
در بعــد ارتباط با خود ،ارتباط با یکدیگر ،ارتباط با خداوند ،ارتباط با طبیعت و در نهایت ارتباط
با مأموران دولت اســت ،در واقع هر مقدار این ارتباطات در مسیری که فرهنگ بومی و اعتقادی
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تعیین کرده حرکت کند ،تداوم و کیفیت بیشــتری خواهد داشــت .احترام به قوانین اعم از قوانین
دولتی و قراردادهای اجتماعی ،الگوی معماری و شهرسازی ،الگوی بهداشت فردی و اجتماعی،
نحوهی پوشــش ،نظام تعلیم و تربیت ،نظام تغذیه ،الگوی مصــرف ،چگونگی گذراندن اوقات
فراغت و در نهایت نحوه برخورد با ســنتها و مراسمات در رتبههای بعدی تأثیرگذاری بر سبک
زندگی است.
شــایان ذکر اســت ،این پژوهش با نگاهی راهبردی در پی تمهیــد طراحی الگوی مطلوب
اســامی ایرانی سبک زندگی بوده و مدعی اســت طراحی الگوی مطلوب اسالمی ایرانی سبک
زندگی بدون توجه به بعد مدیریتی راهبردی سبک زندگی چندان توفیق نخواهد داشت .بنابراین،
گام بعدی این پژوهش ترجمه دقیقتر ابعاد سبک زندگی براساس مبانی اسالمی و بومی میباشد.

منابع

اسالمیاز عقالنیت اقتصادی اسالمی
زندگیاسالمی
سبکجامعه
تأثیرپذیری رفاه
راهبردی الگوی
تجربی
مختصات
بررسی
حسین پرکان ،کمال برزگر بفرویی
گرشاسبی فخر
سعیدابراهیمی،
کریم
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