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چکیده

اين مطالعه باهدف مطالعه رابطه بين دينداري و سبك زندگي دربين شهروندان شهر شاهيندژ پرداخته
است .جامعه آماري تحقيق جمعيت شهروندان شهر شاهيندژ (شهروندان باالي  15سال) به تعداد 29000
نفر ميباشد .طبق فرمول کوکران نمونه آماري تحقيق  379نفر محاسبه شدکه با روش تصادفي چندمرحله-
اي انتخاب شدند .ابزار مورد مطالعه در اين تحقيق پرسشنامه بود که ابتدا پس از تامين اعتبار و پايايي آن به
شهروندان شهر شاهيندژ داده شد تا به آنها پاسخدهند .پايايي پرسشنامه ضريب بااليي ( )0/828را جهت
ادامه مطالعه نشان داد ،پس از تجزيه و تحليل پرسشنامهها و آزمون فرضيات که به دو روش آمار توصيفي
و استنباطي انجام شد نتايج زير حاصل گرديد :بين متغيرهاي مديريت بدن ،روابط بين شخصي ،هنجارهاي
مصرف ،سطح تحصيالت و سن ،و ميزان دينداري شهروندان شهر شاهيندژ رابطه معناداري وجود داشت و
اما بين متغير تاهل شهروندان و ميزان دينداري آنها تفاوت معنادار وجود داشت.
واژگان كليدي :دينداري ،سبك زندگي و شهروندان شهر شاهيندژ.
مقدمه

از جمله مفاهيم رايج در چهارچوب قشربندي اجتماعي ،مفهوم شيوه (سبك) زندگي است که در دهههاي
 1960و  1970نخست در مکتب جامعهشناسي قشربندي اجتماعي بريتانيا و سپس در ساير کشورها مورد
استفاده قرار گرفت .سه عنصراصلي و يا سه شاخص اصلي شيوه زندگي عبارت است از :تحصيالت ،شغل
و درآمد ،به عقيده برخي از جامعهشناسان از جمله باتومور ،شيوه زندگي اعضاي يك جامعه ميتواند مهم-
ترين شاخص قشربندي اجتماعي باشد .تفاوت در شيوه زندگي ،صرفاً به جنبههاي مادي زندگي ،نظير نوع
 .1کارشناسیارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز – ایران.
 .2استادیار گروه علوم اجتماعی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی؛ تبریز -ایران (نویسنده مسئول).
E- mail: drmahmoodelmi@gmail.com
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مسکن و محله مسکوني محدود نميشود ،بلکه جنبههاي غيرمادي و مصرفکاالهاي فرهنگي مثلکتاب،
مجله ،فيلم ،موسيقي ،برنامههاي راديو و تلويزيون را نيز در بر ميگيرند .نوع لباس ،نوع غذا ،درکنار شيوه
سخن گفتن ،نوع رفتارهاي ديني ،همه شاخصهايي از شيوه زندگي هستند ،به عقيده اين گروه از جامعه-
شناسان «رقابت ميان اقشاري که از لحاظ شيوه زندگي فقير محسوب شده و آنها که مرفه محسوب مي-
شوند ،به ثبات و نظم در سيستم موجود قشربندي در آن جامعه کمك ميکند ،در جوامع مدرن نيز شاخص-
هايي مانند نژاد و قوميت برشيوه زندگي افراد تاثير ميگذارد» .تفاوتهاي نژادي هرچند منشاء زيستي دارند،
اما نقش و تاثير آنها در نظام قشربندي بستگي به ارزشي دارد که جامعه مورد بررسي ،به تفاوتهاي قومي
و نژادي ميدهد(ملك .)33 :1386 ،لويد وارنر در قالب بررسي زندگي يانکي سيتي افزون بر نحوه گذاران
اوقات فراغت و تفريحات و سليقههاي ورزشي ،به تفاوتهاي ديني و چشماندازهاي اخالقي ،ارزشهاي
سياسي ،الگوهاي زندگي خانوادگي ،روابط زناشويي و تربيت کودک در تحقيقات خود اشاره کرده است
(مکيکي .)275-74 :1969 ،1راجر برون ،ميگويد« :تفاوتها در سبك زندگي از بياهميتترين چيزها
شکل گرفته است» .از عادات نوشيدن و خوردن ساالد گرفته تا انتخاب کلمات و طرز پوشيدن و عادات
نشستن ،همچنين شيوههاي تربيتکودکان (مثالً ميزان سختگيري به آنها درمورد دستشويي و نظافت)،
رفتارهاي جنسي ،بهداشتي ،مذهبي و سياسي و ميزان عصبي و رواني بودن(برون .)132 :1965 ،2ابرين
و ديگران ،معتقدند سبك زندگي در شهرنشيني آمريکاي اواخر دهه  1960در مواردي مانند محل زندگي
مشارکتهاي محلي نوع منزل (با حياط ،گاراژ ،کارگاه و غيره) و نوع مدرسه محل تحصيل فرزندان
تجسم مييافت(ابرين و ديگران .)32 :1969 ، 3در ادبيات جامعهشناسي از مفهوم «سبك زندگي» دو
برداشت و دو مفهومسازي به عمل آمده است ،در فرمولبندي نخست که سابقه آن به دهه  1920باز
ميگردد ،سبك زندگي مصرف ثروت و موقعيت اجتماعي افراد بوده و غالباً به عنوان شاخص براي تعيين
طبقه اجتماعي به کار رفته است(ملك34 :1386 ،؛ به نقل از چاپمن ،)1955 ،در فرمولبندي دوم سبك
زندگي نه راهي براي تعيين طبقه اجتماعي بلکه شکل اجتماعي نويني دانسته ميشود که تنها در حال
تغييرات فرهنگي مدرنيته و رشد فرهنگ مصرفگرايي معنا مييابد(همان35 :؛ به نقل از گيدنز1994 ،؛
بورديو 1984 ،و فاستون ،)1991 ،در اين معنا سبك زندگي راهي است براي تعريف ارزشها و نگرشها و
رفتارهاي (هويت) افرادکه اهميت آن براي تحليلهاي اجتماعي روز بهروز افزايش مييابد ،اهميت و رواج
فزاينده مفهوم سبك زندگي در علوم اجتماعي ظاهراً ناشي از اين است که سنخشناسيهاي موجود نمي-
تواند تنوع و گوناگون دنياي اجتماعي را توضيح دهند .مفهوم طبقه که براي مدتي طوالني اصل طاليي
تبيين بود به يکباره سودمندي و کارايي خود را از دست داده است ،به گونهاي که يافتن روابط قطعي و
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مطمئن ميان تحصيالت ،مشاغل و درآمد و نگرشهاي افراد روز به روز دشوارتر ميشود .برخي ازنخبگان
قدرت فاقد مالکيت و يقهآبيها مرفهتر از يقهسفيدها هستند ،در يك کالم ديگر نميتوان به کمك مفهوم
طبقه تصويري از جهان ترسيم کرد ،در چنين وضعيتي مفهوم سبك زندگي انعطافپذيرتر است .سبك
زندگي فقط حاکي از اين است که برخي پيشينهها ،فعاليتها ،درآمدها و نگرشها به يكديگر سازگارند و
تحليلگر اجتماعي ميتواند طرحي از آنها ترسيم کند(ملك .)35 :1386 ،تغييرات به وجود آمده از زمان
مارکس تا دوره کنوني در سرمايه داري و عبور از مرحله توليد به مرحله مصرف و درکنار آن بهبود وضعيت
نسبي طبقات متوسط و پايين در اروپا و آمريکا و رشد و گسترش طبقات متوسط ،نوعي استقالل عمل
فردي و آزادي انتخاب براي افراد ايجادکردند و سبكهاي زندگي بهعنوان پاسخهايکارکردي به نوگرايي
پديد آمدند(نصرتي102 :1391 ،؛ به نقل ازچني .)1382 ،سبك زندگي بيانگر انواع الگوهايمصرف ،اوقات
فراغت ،شيوه تعامالت و حتي تحوالت فرهنگي پنهان در يك جامعه است ،بنابراين با توجه به اهميت
سبك زندگي درجامعه مدرن ،توجه به اين مفهوم درجامعه ايراني نيز که هم درمعرض مدرنيته است و هم
با بسياري از شاخصههاي سبك زندگي مدرن از جمله مصرف ،تجمالت ،پوشش ،آرايش ،اهميت بدن،
تفريح ،لذت و غيره مواجه شده است ،حائز اهميت است .بر اساس نظريههاي بسياري از جامعهشناسان از
جمله وبر ،زيمل ،گيدنز ،بورديو و  ...امروزه تنها عامل اقتصادي ،مثل آنچه مارکس ميگفت ،نميتواند
تعيينکننده شيوه زندگي افراد باشد و عوامل ديگر يا به تعبير بورديو سرمايههاي ديگري چون سرمايه-
هاي فرهنگي ،اجتماعي ،مذهبي و نمادين نيز بر کنش و سبك زندگي انسانها موثرند(نصرتي:1391 ،
102؛ به نقل از استوري .)1386 ،بنابراين ،دين نيز به عنوان يکي از سرمايههاي اصلي جامعه باعث
ميشود که افراد متاثر از آن بتوانند نگرشها ،رفتارها و در نهايت سبك زندگي خود را از ديگران متمايز
کنند.
اولين پژوهشگران سبك زندگي نيز ارزشها را اصليترين منبع شکلگيري سبك زندگي ميدانستند و
تاکيد داشتند که شناخت ساختار ارزشهاي فردي اصليترين وظيفه براي درک سبك زندگي افراد است ،به
طور کلي طرفداران نقش ارزشها در شکل دادن به سبك زندگي معتقدند که ارزشهاي فعلي فرد تعيين
کننده سبك زندگي اوست و ارزشهاي ديني را از جمله اين ارزشها ميدانند(فاضلي.)89 :1382 ،
سبك زندگي با انتخابي شدن زندگي روزمره معنا مييابد ،بدين ترتيب که برخالف جوامع سنتي ،در
جامعه معاصر به واسطه اهميت يافتن خود و مسئوليت شخصي و ظهور جامعه مصرفي در زندگي ،قدرت
انتخاب نيز بيشتر شده است .سبكهاي زندگي بازنمودي از جستجوي هويت و انتخاب فردي است ،بر پايه
همين واقعيت است که مفهوم سبك زندگي راهي براي تعريف ايستارها ،ارزشها و همچنين نشانگر ثروت
و موقعيت اجتماعي افراد است .نشانههاي فراواني از وقوع تغييرات فرهنگي در جوامع و از جمله ،جامعه ما
خبر ميدهد .نوع معماري ،نحوه پوشش ،ظهور مشاغل جديد ،تنوع رسانهها و افزايش جمعيت شهرنشين
از جمله اين نشانهها است ،در منظري جامعهشناختي ،کاهش نظارتهاي اجتماعي چهره به چهره ،تنوع
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خاستگاههاي منطقهاي و قوميتي ،کاهش وابستگيهاي انتسابي فرهنگي ،خانوادگي و مکاني ،امکانهاي
گستردهتر دسترسي به فرهنگهاي متنوع ،دلزدگي و بيقراري انسان کالنشهري و نياز وي به نظامها و
ساز و کارهاي تسليبخش و  ...از جمله عوامل گسترش تنوع فرهنگي و سبك زندگي در کالنشهر است
(شالچي.)6 :1390 ،
در جامعهاي ديني رشد يافتهاند مورد توجه بوده است .به نحوي که ،سبك زندگي شهروندان ديندار و
کمتر ديندار بيشتر به کدام سمت متمايل بوده و به عبارت بهتر ،التزام ديني آنان در ابعاد مختلف دينداري
در چه مولفههايي از سبك زندگيشان موثر بوده است ،يا در چه مولفههايي بيشتر تحت تاثير مدرنيته بودهاند
تا دينداري و در نهايت تا چه ميزان سبكهاي زندگي آنها ،دستخوش همزيستي سنت و مدرنيته شده
است.
اهداف تحقیق

 تعيين رابطه بين ميزان دينداري و سبكهاي زندگي در ميان شهروندان شهر شاهيندژ تعيين رابطه بين ميزان دينداري و مديريت بدن در ميان شهروندان شهر شاهيندژ تعيين رابطه بين ميزان دينداري و هنجارهاي مصرف (مصرف مادي) در ميان شهروندان شهر شاهيندژ تعيين رابطه بين ميزان دينداري و روابط بين شخصي در ميان شهروندان شهر شاهيندژ تعيين رابطه بين متغيرهاي زمينهاي (جنسيت ،سن ،سطح تحصيالت و وضعيت تاهل) و سبك زندگيدر ميان شهروندان شهر شاهيندژ.
پیشینه تجربی تحقیق

کاتزگرو ،1نيز در خصوص ارتباط دين و سبك زندگي نشان داده است که در آلمان ،اسرائيل و ايتاليا هر
قدر که افراد ديندارترند ،کمتر در فعاليت و مصرف فرهنگي متعالي مشارکت ميکنند ،اما در آمريکا و سوئد
کامالً برعکس است ،وي مطالعه خود را در اسرائيل به صورت جديتر تکرار کرده و نتيجه ميگيرد که تفاوت
کامالً معناداري ميان سبك زندگي افراد ديندار و افراد داراي گرايشات سکوالريستي وجود دارد(نصرتي،
 .)104 :1391بکت )1992(2طي تحقيقي نشان داد که بسياري از افراد براي توصيف رفتارهاي غذايي خود از
زبان دين استفاده ميکنند (عباراتي مانند :گناه ،وجدان ،افراط ،خشنودي و محدوديت) به خصوص هنگامي که
صحبت از لذتهاي گناهآلود و افراط در چيزهاي ناسالم است .اغلب مصاحبه شوندگان در اين تحقيق تصديق
ميکردند که ميان آنچه مطابق باورها براي خود خوب ميدانند و عادات غذايي واقعيشان هماهنگي وجود
Katz-Gerro
Backett
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دارد(نصرتي .)104 -105 :1391 ،استبنيز )1997(1از جمله کساني است که بين ارزشها ،نگرشها و ادراک
شخصي با رفتارهاي الگومند سبك زندگي پيوند برقرار ميکند ،وي در بررسيهاي خود نشان ميدهد که در
زندگي روزمره ،براي افراد دشوار است که کنشهايشان را از انگيزشها و معاني شخصي که براي توضيح و
توجيه آن کنشها به کار ميبرد جدا سازند ،که البته اين ديدگاه با نظريههاي افراد ديگر چون گليپتيس و
همکارانش نيز همسو است .سگالن( )1370جامعهشناس فرانسوي ،در جمعبندي خود از تحقيقات در مورد
سبك زندگي در محدوده مسائل زناشويي سه محور را ارائه ميکند :اول ،مسکن (فضاي داخلي خانه و تقسيم-
بندي فضاهاي خصوصي و فضاهاي عمومي و تفريحي داخلي و خارجي)؛ دوم ،معاشرت و شبکه روابط
خويشاوندي و اتکا در امور و حوادث و تاثير اين روابط بر نوعگذران اوقات فراغت؛ سوم ،نوع نگاه و رفتار در
مورد اشتغال زنان و تقسيم کار در زندگي زناشويي(سگالن .)84 - 259 :1370 ،اسکات )2010(2در مطالعه خود
ساخت و ساز استداللي ،مقررات ،تنظيمها و عملکرد شناگران زن در استخر را بررسي ميکند .تنظيم و
بازنمايي بدن شناگران زن به عنوان ساز و کارهاي ساختاري دوگانه قابل فهم است .فنهاي بدن باز انديشيده
شده در توضيح اين ساختار دوگانه در رابطه با قيافههاي ارتباطي و اداهاي صورت به کار ميروند که هم بر
بدنهاي شخصي و هم بر بدنهاي اجتماعي در کنشهاي متقابل داللت دارند .وايت )2007(3در مطالعه خود
بر اين باور است که بيشتر پژوهشها مديريت بدن را ويژه کشورهاي غربي ميدانند که در آنجا بدن به عنوان
کليتي انعطافپذير و در حال گذار درک ميشود ،اما وي بر اين باور است که کارگران نيز اعمال مديريتي بدن
را انجام ميدهند .تمهاي استراحت در زمان کار ،فعاليتهاي تفريحي و آسودگي ،الگوهاي کاري مشارکتي و
مصرف الکل مواردي بودند که کارگران مورد مطالعه وي به وسيله آن بدن خود را مديريت کرده و انرژي خود
را دوباره براي کار برميگرداندند .گاتفريد )2003(4نشان داد ،تجسم سازماني و کار جنسيتي شده به شکلهاي
جديدي از بخشهاي بازار کار در حول کار زيباشناختي متصل شدهاند .شکلهاي ساختهشده از مديريت بدن را
در يك محدوده جنسيتي به عنوان روشهايي از سازماندهي و تنظيم مردانگي و زنانگي در سلسله مراتب
ارزشي آشکار ميکند .آگل و دامورست )2003(5در مطالعهشان با استفاده از رويکرد تفسيري در مورد فرايندي
که مادران و دختران دربارهي بدن و رژيم غذاييشان کنش متقابل دارند ،تاکيد دارند .تحليل مقايسهاي دادهها
چهار الگو از کنشهاي متقابل دختران و مادران دربارهي بدن و رژيم غذايي آشکار کرده است.
 .1رويکردهاي شفاهي مستقيم شامل :تشويق ،آسانسازي ،انصراف و دلسردسازي  .2رويکرد اجتناب
و محافظت  .3رويکرد مدلسازي  .4رويکرد نبود مداخله .اين چهار الگوي ارتباطات برحسب محتوا در
زمينهها و ترکيبهاي گوناگوني پراکنده ميشوند.
1.
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گيملين )2006(1در مورد  20زن که عمل جراحي زيبايي داشتهاند ،نشان داد که عمل جراحي زيبايي
نارضايتي بدن را کاهش ميدهد .اين مقاله افزون بر اين ،مدعي است که بدن در مدرنيته متعالي نقطه
کانوني هويت در نظر گرفته ميشود.
کرمي قهي و همکاران( )1392تحقيقي با عنوان سنجش بررسي رابطه دينداري و سبك زندگي،
(مطالعه موردي زنان  20ساله و بيشتر ساکن شهر تهران) انجام دادهاند .جمعيت آماري شامل زنان 20
سال به باال ساکن تهران است و جمع نمونه به وسيله نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي 361 ،نفر تعيين
شد .اساس نظري تحقيق بر نظريه کنش وبر استوار است .بر اساس مدل گالک و استارک ،براي سنجش
دينداري چهار بعد اعتقادي ،عاطفي ،پيامدي و مناسکي در نظر گرفته شده است ،همچنين سبك زندگي
افراد با سه شاخص مديريت بدن ،روابط بين شخصي و هنجاريهاي مصرف سنجيده شده است .تحليل
رگرسيون نشان داد از ميان متغيرهاي مستقل تحقيق -مانند دينداري و سن -که وجود رابطه آنها با
متغير وابسته درحد ضعيف تاييدشده بيشترين ميزان همبستگي ميان دينداري و سبكزندگي ()r=0/162
وجود دارد ،همچنين فرضيههاي رابطه ميان سبك زندگي زنان ،مديريت بدن و هنجارهاي مصرف اثبات
شد .بر مبناي نتايج ،بيشترين تبيينکنندگي دين ،در حفره هنجارهاي مصرف ( )r=247بود که به نوبه
خود رقم قابل توجهي نيست.
نصرتي و همکاران( )1391تحقيقي با عنوان تاثير ميزان دينداري بر سبك زندگي جوانان تهراني انجام
دادهاند ،در اين مقاله با توجه به نظرات پير بورديو ،اين به عنوان يك سرمايه موثر بر سبكهاي زندگي جوانان
در نظر گرفته شده است ،با استفاده از روش پيمايشي به بررسي تطبيقي اين سبكها پرداختهاند و در نهايت با
شناسايي انواع سبكهاي زندگي سنتي ،مدرن و ترکيبي ،رابطه آنها با ميزان دينداري افراد مورد سنجش
قرار گرفته است .يافتههاي سنجش نشان ميدهد که ،هر چه ميزان دينداري پايينتر است سبكهاي زندگي
مدرنتر و هرچه افراد ديندارتر هستند سبكهاي زندگي سنتي و غير مدرنتر ميشود ،همچنين ،در ميان پنج
مولفه اصلي سبك زندگي مورد بررسي در اين پژوهش مديريت بدن و توجه به پديده مد و مارک در مصرف
مادي جوانان بيش از ساير مولفههاي سبك زندگي تحتتاثير مدرنيته بوده و شکل مدرن به خود گرفته است.
رحماني و همکاران( )1390تحقيقي با عنوان رابطه سبك زندگي و دينداري از ديدگاه ابنخلدون انجام
دادهاند ،در اين مقاله با روش تحليل متن به بررسي تاثير سبك زندگي بر نظام ارزشي افراد و جامعه با
محدوديت اين از ديدگاه ابنخلدون در مقدمه پرداخته است ،به نظر ابنخلدون ،محيط جغرافيايي و شيوه
معاش موجب شکلگيري دو نسخه باديهنشين با سبكهاي زندگي متفاوت در جامعه ميشود ،در نوع سبك
زندگي و نيازهاي سنخ باديهنشين شرايطي به وجود ميآيد که شهرنشيني گسترش پيدا ميکند و سبك

Gimlin
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زندگي خاص خودش را به وجود ميآورد ،اين سبك زندگي با بسياري از عرصههاي حيات جمعي در ارتباط
قرار گرفته است و موجب تغيير در دينداري با سه بعد اعتقادي ،اخالقي و مناسکي ميشود.
سروي و همکاران( )1389تحقيقي با عنوان جهانيشدن سبك زندگي و تقاضاي دگرگوني سياسي
انجام دادهاند .دير زماني دگرگوني در نظام سياسي با مولفههايي ساختاري در علم سياست شناخته ميشد
که نقش فرهنگ را چندان جدي نميدانستند اما دردنياي پستمدرن آنگونه که کيت نش اشاره ميکند
سياست با ظهور مولفههايي مانند سياست هويت ،سياست تفاوت و سياست جنبشهاي اجتماعي جديد،
فرهنگي شده است .کنشگران عرصهي سياست امروزه تنها افرادي نيستند که با راي دادن و مشارکت
سياسي از طريق فرآيندهاي معمول شناخته شوند .افراد و گروههايي در اين بين ،راههاي ديگري براي
تاثيرگذاري و مشارکت در امر سياسي را برميگزينند که بيشتر متاثر از سبك زندگي فرهنگي جهاني شده
است ،اين مقاله تاثير تحوالت سبك زندگي در پرتو جهانيشدن فرهنگ از رهگذر مفهوم مصرفگرايي
در شکل عام و مصرفگرايي سياسي در شکل خاص را بر تقاضاي دگرگوني سياسي کاوش کرده است.
استدالل مقاله اين است که جريانهاي جهاني سرمايه ،کاال ،خدمات ،فنآوري ،ارتباطات و اطالعات به
طور فزايندهاي کنترل دولت بر زمان و مکان را تضعيف کرده است .هويتهاي متعدد ،سيطرهي دولت بر
زمان تاريخي را که از طريق به کارگيري سنت و باز برساختن هويت ملّي ميسر ميشد ،به چالش فرا
ميخوانند و در اين فضا مهمترين مسئله براي دولتها ،پويايي و عقالنيت در تدوين و کاربست سياست-
هاي فرهنگي است.
فرضیهها

 بين ميزان دينداري و سبكهاي زندگي در ميان شهروندان شهر شاهيندژ رابطه وجود دارد. بين ميزان دينداري و مديريت بدن در ميان شهروندان شهر شاهيندژ رابطه وجود دارد. بين ميزان دينداري و هنجارهاي مصرف (مصرف مادي) در ميان شهروندان شهر شاهيندژ رابطه وجوددارد.
 بين ميزان دينداري و روابط بين شخصي در ميان شهروندان شهر شاهيندژ رابطه وجود دارد. بين متغيرهاي زمينهاي (جنسيت ،سن ،سطح تحصيالت و وضعيت تاهل) و سبك زندگي در ميانشهروندان شهر شاهيندژ رابطه وجود دارد.
روش پژوهش

در اين تحقيق از روش پيمايش استفاده شده است ،دراين تحقيق براي بخش نظري از روش اسنادي
و در بخش سنجش و تحليل از روش پيمايشي استفاده ميشود .اطالعات پرسشنامه بوده است که با
مراجعه حضوري به نمونه و تکميل پرسشنامه به وسيله محقق صورت گرفته است.
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جامعه آماري

جامعه آماري تحقيق جمعيت شهروندان شهر شاهيندژ (شهروندان باالي  15سال شهر شاهيندژ) در
آمار سرشماري نفوس و مسکن( )1390به تعداد  29000نفر ميباشد .حجم نمونه طبق فرمول کوکران
جامعه آماري تحقيق  379نفر ميباشد که با روش نمونهگيري تصادفي چندمرحلهاي صورت گرفت.
اعتبار و پایایی

در اين پژوهش از اعتبار صوري براي سنجش اعتبار و از آلفاي کرونباخ براي تعيين ميزان پايايي
استفاده شد و مقدار ضريب آلفاي کرونباخ  0/828به دست آمد.
تعریف نظري و عملیاتی متغیرها

دینداري

1

دين اساساً با نمادهايي سرو کار دارد که غيرعينياند و احساسات ،ارزشها و اميدهاي مومنان را بيان
ميکند يا جريان کنش متقابل ميان انسانها و اعيان خارجي را سازمان داده و به نظم ميکشاند ،يا کل
مجموعه اذهان و اعيان را جمعبندي ميکند و يا زمينه اين کل را نشان ميدهد(هميلتون.)15 :1377 ،
دينداري ،مجموعهاي از اعتقادات و اعمال فردي و جمعي است که به يك حقيقت متعالي (خدا)
مرتبط است(شايسته.)136 :1385 ،
تعريف عملياتي :طبق مدلگالک و استارک ،2ابعاد اصلي دينداري عبارت استاز :اعتقادي ،مناسکي،
تجربي ،آگاهي و پيامدي.
الف .بعد اعتقادي :3منظور از اين بعد ،محتواي نظري دين است ،باورهايي که انتظار ميرود پيروان
يك دين بدان اعتقاد داشته باشند ،در اين بعد همچنين ،درجه توافق فرد با اعتقادات و باورهاي اصلي
موجود در دين مورد سنجش قرار ميگيرد .مانند :اعتقاد به خدا ،قرآن ،معاد و اعتقاد به رعايت بعضي از
اعمال ديني مانند :نمازهاي روزانه ،روزهداري ،جهاد و (...سراجزاده.)167 :1383 ،
ب .بعد تجربي :4اين بعد شامل احساسات و تاثراتي است که يك سوژه (فرد) در رابطه خود با خداوند
تجربه ميکند .مواردي مانند :ترس از خدا ،توبه و تقرب به خدا و (...همان).
ج .بعد پيامدي :5اين بعد به بررسي افکار و اعمالي ميپردازد که فرد به واسطه اعتقادات و تجربيات
دينياش ،خود را ملزم به رعايت آنها ميداند ،مانند :حجاب ،پرهيز از مصرف خوراکيهاي خاص و (...همان).
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د .بعد مناسکي :1منظور ازاين بعد ،انجام اعمال فردي واجب ديني و همچنين حضور فرد در برنامهها
و فعاليتهاي رسمي و جمعي نهاد دين است ،مانند :نمازهاي يوميه و روزه ،خواندن قرآن ،شرکت در
نمازهاي جماعت و جمعه ،شرکت در مراسم جشن و عزا در مسجد و (...سراجزاده.)167 :1383 ،
سبک زندگی

2

براساس ديدگاه بورديو ،سبك زندگي مجموعهاي از طرزتلقيها ،ارزشها ،شيوههاي رفتاري و سليقه-
هاي افراد است(بورديو ،)32 :1380 ،3در اين پژوهش ،مبتني بر بررسي تجربي بورديو و يا پژوهشگراني
که بر اساس تئوري وي به برررسيهاي تجربي مبادرت ورزيدهاند و با توجه به زمينه اجتماعي تحقيق
خود ،شاخص هايي را که به حوزه کنش عيني و بيروني افراد مرتبط و در ارتباط با زندگي زنان معنادارترند،
انتخاب ميکنيم که شامل  3بعد مديريت بدن ،هنجارهاي مصرف و روابط بين شخصي است.
الف) مديريت بدن :فدرستون 4بر اين باور است که مديريت بدن به فهرست بلندي از اعمالي نظير تاتو،
پيرسينگ ،بريدن بخشي از بدن تا ژيمناستيك ،بدنسازي ،رژيمگرفتن و  ...اطالق ميشود(فدرستون،
2010؛ به نقل از خواجه نوري ،)34 :1390 ،به باور وي آنچه که موجب مديريت بدن ميشود ،احساس
کنترل بر بدن و ساختن ژستي برخالف بدن طبيعي و عادات هر روزهاي است که بر زندگي چيره است .فرد
با مديريت بدن عليه زندگي روزمره موضع ميگيرد ،مثالً کِلسه براين باور است "من خودم را انتخاب کرده-
ام .من بخشي از فرهنگ به شمار ميروم ،اما باوري به آن ندارم .مديريت بر بدنم روش من براي مقابله با
آن است"(فدرستون1999 ،؛ به نقل از خواجه نوري.)35 :1390 ،
مديريت بدن به معناي نظارت ،مراقبت و دستکاري مستمر ويژگيهاي ظاهري و مرئي بدن است
(چاوشيان ،)88 :1381 ،در اين پژوهش ،از سه شاخص کلي ذيل براي عملياتي کردن شاخص مديريت
بدن استفاده خواهد شد.
 .1آرايش بدن (صورت) :امروزه صنعت زيبايي ،بدن را به نام زيبايي تحت سيطره خود درآورده است.
پيشرفت پزشکي در عصر حاضر آنچه که در گذشته به عنوان کارکرد طبيعي بدن معروف بود را به
عنوان قلمرويي براي دخالت و اعمال کنترل در نظر گرفته است ،البته سلطه هميشه چهره نازيباي خود را
با توجيهات حمايتگرانه و نظريههاي درمانگرانه پنهان کرده است(مورگان .)155 :1998 ،البته از منظر
جامعهشناسانه ،قدر مسلم است که نوع کنترل و نظارتي که بر بدن اعمال ميشود ،نظمي را دنبال ميکند
که جامعه در پي آن است .رويکرد ساختن اجتماعي بدن را تا حد زيادي ميتوان در نظريات فوکو رديابي
کرد .فوکو بدن را فرآورده قدرت و دانش ميداند و بر شيوههايي که انسانها بدن خود را تغيير شکل
1.
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ميدهند ،عرضه ميکنند و از نظر اجتماعي مورد ارزيابي قرار ميدهند تاکيد ميکند .آرايش صورت فني
است که افراد بشر براي خوش منظره کردن چهره خويش از آن استفاده ميکنند ،که در اين زمينه زنان با
استفاده گسترده و بيسابقه از تغيير دهندهها و اصالح کنندههاي علمي و غيرعلمي گوي سبقت را از
مردان ربودهاند(مقصودي.)1 :1392 ،
 .2جراحيهاي زيبايي :جراحي زيبايي به آن دسته عملهايي اطالق ميشود که به منظور بهبود
بخشيدن به ظاهر شخص در غياب هرگونه ناهنجاري عملکردي انجام ميشود(جورابچي.)18 :1378 ،
 .3رويههاي الغري و تناسب اندام :فرادستي مردان در صنعت چند ميليارد دالر آرايش به وضوح به
چشم ميآيد ،اين صنعت آرمان زيبايي سکسي شده نوجوانان و اندامي ترکهاي را تبليغ ميکند و زنان نيز
براي آن که احساس کنند جذاباند ،تالش ميکنند تا اين گونه به نظر برسند .فرادستي مردان در رقم
شرمآور ميزان تجاوز و کتك زدن همسر ،افزايش سريع خانوادههايي که زنان مجرد سرپرست آناند و
فرزندانشان را باحمايتهاي اجتماعي و مالي پدران فرزندانشان يا حتي بدون آن بزرگ ميکنند مشهود
است(سيدمن.)272 :1391 ،1
ب) روابط بين شخصي :ايده مرکزي تونيس تفاوت ميان دو جامعه سنتي و جديد است که او از آنها
با نامهاي گماينشافت و گزلشافت ياد ميکند ،در گماينشافت روابط انسانها با يکديگر بيشتر ازنوع چهره
به چهره ،صميمي ،عاطفي و بدون ارزيابي است ،در چنين جماعاتي انسانها احساس تعلق به جمع دارند.
گماينشافت از اشخاصي تشکيل شده که داراي روابط طبيعي يا خود به خودي و همچنين اهداف مشترکي
هستند که منافع خاص هر يك از افراد را متعالي ميسازد .احساس تعلق به جمع واحد بر تفکر و کنشهاي
اشخاص حاکم است و همکاري هر عضو و وحدت يا اتحاد گروه را تضمين ميکند(روشه.)43 :1375 ،
گزلشافت برخالف گماينشافت ،در جامعه روابط بين اشخاص بر پايه منافع فردي است و طبعاً اين
روابط ازنوع رقابت ،سبقت و يا حداقل نوعي از روابط اجتماعي استکه براساس بيتفاوتي درمورد ديگران
است(همان .)44 :منظور از اين بعد (روابط بين شخصي) ،نحوه سازمان دادن به روابط خود با ديگران ،هم
در خانواده و هم در اجتماع بيرون از خانواده (طبق نظريه گماينشافت و گزلشافت) است .در اين پژوهش،
از دو مولفه براي سنجش روابط بين شخصي استفاده خواهد شد.
(مولفه اول) به روابط شخصي افراد در خانواده در رابطه با همکاري پدر و يا همسر در کارهاي خانه
مربوط ميشود.
(مولفه دوم) روابط فرد با محيط و اطرافيان مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
ج) هنجارهاي مصرف :اقتصاد جديد طالب دنياي اجتماعي است که در آن مردم به همان اندازه که بر
اساس ظرفيتشان در توليد ارزيابي ميشوند ،برحسب ظرفيتشان در مصرف نيز ارزيابي خواهند شد و
Seidman
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اقتصاد نوين ،اخالق زاهدانه توليد و انباشت را به نفع اخالق لذتجويانه مصرف نفي ميکند ،مصرف
اصليترين عنصر دنياي اجتماعي مدرن است و وابسته به عوامل اقتصادي است(بورديو.)95 :1984 ،
هنجارهاي مصرف ،معيارها و موازيني هستند که فرد بر مبناي آنها ،در زمينه مصرف کاالها و زمان
و مکان آن ،دست به انتخاب و تصميمگيري ميزند ،اگر انتخابهاي مصرفي فرد بر اساس مجموعه
واحدي از ارزشها صورت پذيرد ،طبعاً ميتوان انتظار داشت که نوعي انسجام و سازگاري بين اين
انتخابها وجود داشته است(سراجزاده .)87 :1383 ،براي عملياتي کردن مفهوم هنجارهاي مصرف ،از
معرفهاي انتخاب پوشاک و اولويتهاي هزينهاي غير از مايحتاج سود جستهايم.
 .1انتخاب پوشاک
 .2اولويتهاي هزينهاي -غير از مايحتاج.
یافتهها

مشخصات توصيفي جامعه مورد مطالعه نشان داد دربين  379نفر افراد نمونه  49/3درصد زن و 50/7
درصد مرد بودهاند .به عبارتي بيشتر پاسخگويان در نمونه حاضر مربوط به مردان ميباشد ،بر اساس شيوه
نمونهگيري از بين  379نفر پاسخگو ،بيشترين تعداد افراد يعني  39/8درصد در سن  25-34بعد از آن
سن  15-24سال با  28/6درصد 35-44 ،با  18/2درصد 45-54 ،با  9/2درصد و کمترين تعداد مربوط
به سن  55-64با  4درصد ميباشد ،از  61/2درصد پاسخگويان برحسب يافتههاي پژوهش حاضر مجرد
بوده و تنها  38/8درصد پاسخگويان متاهل بودهاند ،بر اساس شيوه نمونهگيري از بين  379نفر پاسخگو،
 40/6درصد داراي تحصيالت متوسطه و راهنمايي 36/1 ،درصد داراي تحصيالت کارداني و کارشناسي،
 10/8درصد داراي تحصيالت ابتدايي و  8/2درصد داراي کارشناسيارشد و باالتر ميباشد.
نتايج آزمون فرضيات نيز نشان داد:
 .1بين ميزان دينداري و مديريت بدن در ميان شهروندان شهر شاهيندژ مقدار  0/703رابطه وجود
داشت که افزايش به هنجار مديريت بدن متاثر از افزايش ميزان دينداري شهروندان شهر شاهيندژ مي-
باشد .نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات اسکات( ،)2010وايت( ،)2007گاتفريد( ،)2003آگل و دامورست
( ،)2003گيملين( ،)2006هاليدي و کايرن( ،)2007سوامي و همکاران( ،)2010کرمي قهي و همکاران
( )1392و نصرتي و همکاران( )1391همسو ميباشد ،در تبيين اين فرضيه ميتوانگفت اگر براي مديريت
بدن در ميان شهروندان شهر شاهيندژ ،مولفههاي (آرايش بدن (صورت) ،جراحيهاي زيبايي ،رويههاي
الغري و تناسباندام) توسط علماي ديني ،متخصصين و انديشمندان توجيه ،آسيبزدايي و اطالعرساني
شود ،موجب خواهد شد که افراد به جايگاه و ارزش انساني خود پيبرده و با تن ندادن به اين صنعت (چند
ميلياردي لوازم آرايشي) ،به مقدار قابل توجهي بر ميزان دينداري خود بيفزايند.
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 .2بين ميزان دينداري و هنجارهاي مصرف (مصرف مادي) در ميان شهروندان شهر شاهيندژ مقدار
 0/356رابطه وجود داشت که افزايش بهنجار مصرف (مصرف مادي) متاثر از افزايش ميزان دينداري
شهروندان شهر شاهيندژ ميباشد .نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات بکت( ،)1992استبنيز( ،)1997سگالن
( ،)1370اسکات( ،)2010هاليدي و کايرن( ،)2007ريسست( ،)2010خواجه نوري و همکارن( ،)1390کردي
و همکاران( ،)1391طغياني و همکاران( )1392و محمودي و همکاران( )1391همسو ميباشد ،در تبيين اين
فرضيه ميتوان گفت اگر براي هنجارهاي مصرف (مصرف مادي) درميان شهروندان شهر شاهيندژ ،مولفه-
هاي (انتخاب پوشاک ،اولويتهاي هزينهاي -غير از مايحتاج) طبق هنجارهاي ديني و الهي انتخاب و در
سبد کااليي خانوارها قرار گيرد ،روش و سبك اداره زندگيشان ،رنگ و بوي بااليي از دينداري و دينمداري
به خود خواهد گرفت.
 .3بين ميزان دينداري و روابط بين شخصي در ميان شهروندان شهر شاهيندژ مقدار  0/296رابطه
وجود داشت که با افزايش روابط بين شخصي متاثر از افزايش ميزان دينداري شهروندان شهر شاهيندژ
ميباشد .نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات کاتزگرو( ،)1371بکت( ،)1992استبنيز( ،)1997سگالن(،)1370
گاتفريد( )2003و آگل و دامورست( )2003همسو ميباشد ،در تبيين اين فرضيه ميتوانگفت اگر براي روابط
بين شخصي در ميان شهروندان شهر شاهيندژ ،مولفههاي (روابط شخصي افراد در خانواده در رابطه با
همکاري پدر و يا همسر در کارهاي خانه ،روابط فرد با محيط و اطرافيان خود) هرچه به طرف هنجارهاي
ديني ،که هنجارهاي دموکراتيك و تعاونگراست پيش ميرويم ،موجب بهبود در جنبههاي عملي و اعتقادي
افراد جامعه ميشود.
 .4بين متغير جنسيت و سبك زندگي در ميان شهروندان شهر شاهيندژ تفاوت وجود نداشت که يعني
دو متغير جنسيت و سبك زندگي جدا ازهم ميباشند .نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات آگل و دامورست
( ،)2003گيملين( ،)2006هاليدي و کايرن( ،)2007ريسست( ،)2010سوامي و همکاران( ،)2010رحماني و
همکاران( )1390و خواجه نوري و همکارن( )1390همسو ميباشد.
 .5بين متغير وضع تاهل و سبك زندگي در ميان شهروندان شهر شاهيندژ تفاوت وجود داشت .يعني
ميان شهروندان شهر شاهيندژ از لحاظ وضعيت تاهلشان و انتخاب سبك زندگي ،متفاوت است .نتايج اين
تحقيق با نتايج تحقيقات بکت( ،)1992استبنيز( ،)1997سگالن( ،)1370کرمي قهي و همکاران(،)1392
نصرتي و همکاران( )1391و رحماني و همکاران( )1390همسو ميباشد.
 .6بين سطح تحصيالت و سبكهاي زندگي در ميان شهروندان شهر شاهيندژ مقدار  0/258رابطه
وجود داشت که با افزايش سطح تحصيالت ،انتخاب سبكهاي زندگي بهنجار افزايش مييابد .نتايج اين
تحقيق بانتايج تحقيقات سگالن( ،)1370اسکات( ،)2010گيملين( ،)2006هاليدي و کايرن( ،)2007رحماني
و همکاران( )1390و خواجه نوري و همکارن( )1390همسو ميباشد.
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 .7رابطه بين سن و سبكهاي زندگي در ميان شهروندان شهر شاهيندژ مقدار  -0/177رابطه وجود
داشت که با افزايش سن ،گرايش به سبكهاي زندگي مختلف کاهش مييابد .نتايج اين تحقيق با نتايج
تحقيقات کاتزگرو( ،)1371بکت( ،)1992وايت( ،)2007گاتفريد( ،)2003آگل و دامورست( ،)2003ريسست
( )2010و سوامي و همکاران( )2010همسو ميباشد.
 .8بين ميزان دينداري و سبكهاي زندگي در ميان شهروندان شهر شاهيندژ مقدار  0/268رابطه وجود
داشت که انتخاب سبكهاي زندگي متفاوت (در ميان شهروندان شهر شاهيندژ) متاثر از ميزان دينداري آنها
ميباشد .نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات کاتزگرو( ،)1371بکت( ،)1992استبنيز( ،)1997سگالن(،)1370
هاليدي و کايرن( ،)2007ريسست( ،)2010کرمي قهي و همکاران( ،)1392نصرتي و همکاران( )1391و خواجه
نوري و همکارن( )1390همسو ميباشد ،در تبيين اين فرضيه ميتوان گفت اگر براي سبكهاي زندگي در
ميان شهروندان شهر شاهيندژ ،با مولفههاي (مديريت بدن ،روابط بين شخصي و هنجارهاي مصرف) متاثر و
وامدار از آموزههاي ديني بوده و با همت ،تالش و برنامهريزي مسئوالن امر بهتر و بهتر خواهد شد.
بحث و نتیجهگیري

براساس نظريات مورد استفاده در اين تحقيق و نتايج حاصل از تحقيقات پيشرو ميتوان چنين نتيجه
گرفتکه ميزان دينداري شهروندان شهر شاهيندژ متاثر از سبكهاي زندگي (اعم ازمديريت بدن ،روابط
بين شخصي و هنجارهاي مصرف) ميباشد ،اين عوامل که خود بر ميزان دينداري شهروندان شهر
شاهيندژ موثر است ،در طول ساليان دراز خود از دينداري شهروندان شهر شاهيندژ متاثر خواهد شد،
چون ما در جامعهاي با کنش متقابل در همه سطوح مواجهايم ،اما اين تاثير و تاثر به طور يکسان عمل
نميکند و ممکن است در طول ساليان متفاوت باشد .مثالً در يك برههاي از زمان ،ميزان دينداري
شهروندان شهر شاهيندژ با شدت و حدت زيادي بر سبكهاي زندگي آنها تاثير ميگذارد و در برههاي
ديگرکمترين دينداري را در انتخاب سبكهاي زندگي خواهيم داشتکه اين خود از عوامل ذکر شده موثر
است.
به طور نمونه تغييرات به وجود آمده از زمان مارکس تا دوره کنوني در سرمايهداري و عبور از مرحله
توليد به مرحله مصرف و در کنار آن بهبود وضعيت نسبي طبقات متوسط و پايين در اروپا و آمريکا و رشد
و گسترش طبقات متوسط ،نوعي استقالل عمل فردي و آزادي انتخاب براي افراد ايجادکردند و سبك-
هاي زندگي به عنوان پاسخهاي کارکردي به نوگرايي پديد آمدند(نصرتي102 :1391 ،؛ به نقل از چني،
 .) 1382سبك زندگي بيانگر انواع الگوهاي مصرف ،اوقات فراغت ،شيوه تعامالت وحتي تحوالت فرهنگي
پنهان در يك جامعه است ،بنابراين با توجه به اهميت سبك زندگي در جامعه مدرن ،توجه به اين مفهوم
در جامعه ايراني نيز که هم در معرض مدرنيته است و هم با بسياري از شاخصههاي سبك زندگي مدرن
از جمله مصرف ،تجمالت ،پوشش ،آرايش ،اهميت بدن ،تفريح ،لذت و غيره مواجه شده است ،حائز
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اهميت است ،بر اساس نظريههاي بسياري از جامعهشناسان از جمله وبر ،زيمل ،گيدنز ،بورديو و  ...امروزه
تنها عامل اقتصادي ،مثل آنچه مارکس ميگفت ،نميتواند تعيين کننده شيوه زندگي افراد باشد و عوامل
ديگر يا به تعبير بورديو سرمايههاي ديگري چون سرمايههاي فرهنگي ،اجتماعي ،مذهبي و نمادين نيز
برکنش و سبك زندگي انسانها موثرند(نصرتي102 :1391 ،؛ به نقل از استوري .)1386 ،بنابراين ،دين
نيز به عنوان يکي از سرمايههاي اصلي جامعه باعث ميشود که افراد متاثر از آن بتوانند نگرشها ،رفتارها
و در نهايت سبك زندگي خود را از ديگران متمايز کنند ،از آنجا که ايران نيز جامعهاي ديني است ،دين
همچون يك سرمايه ،نقشي تاثيرگذار بر کنش و انتخاب سبك زندگي و نحوه مصرف فرهنگي و مادي
افراد دارد ،اما بايد توجه داشت که قرار گرفتن در معرض مدرنيته و شاخصهاي آن از جمله عقالنيت،
فردگرايي ،مصرفگرايي و  ،...همواره تغييراتي در تمام زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي و همچنين در
فرهنگ و نگرشهاي ديني به دنبال خواهد داشت ،به نحوي که محور اصلي تحقيقات جامعهشناسي دين
نيز از ابتدا ،جامعه نوين و تحوالت برجستهاي بوده که در امر دين به وجود آورده است(ويليامز.)2 :1386 ،
سبك زندگي با انتخابي شدن زندگي روزمره معنا مييابد ،بدين ترتيبکه برخالف جوامع سنتي ،در جامعه
معاصر به واسطه اهميت يافتن خود و مسئوليت شخصي و ظهور جامعه مصرفي در زندگي ،قدرت انتخاب
نيز بيشتر شده است .سبكهاي زندگي بازنمودي از جستجوي هويت و انتخاب فردي است ،بر پايه همين
واقعيت است که مفهوم سبك زندگي راهي براي تعريف ايستارها ،ارزشها و همچنين نشانگر ثروت و
موقعيت اجتماعي افراد است.
در پژوهش حاضر بررسي سبكهاي زندگي شهروندان شاهيندژ ،که هم در معرض مدرنيتهاند و هم
در جامعهاي ديني رشد يافتهاند مورد توجه قرار گرفت ،به نحوي که سبك زندگي شهروندان ديندار و
کمتر ديندار بيشتر به کدام سمت متمايل بوده و به عبارت بهتر ،نشانگر اين بود که التزام ديني آنان در
ابعاد مختلف دينداري در چه مولفههايي از سبك زندگيشان موثر بوده است ،يا در چه مولفههايي بيشتر
تحت تاثير مدرنيته بودهاند تا دينداري و در نهايت تا چه ميزان سبكهاي زندگي آنها ،دستخوش
همزيستي سنت و مدرنيته شده است.
پیشنهادهاي کاربردي

 .1از آنجا که تقليد از سبكهاي زندگي (اعم از مديريت بدن ،روابط بينشخصي ،هنجارهاي مصرف)
غربي متاثر از مدرنيته در کشور ما با شدت زيادي انجام ميگيرد و اين باعث خروج سرمايههاي عظيم مادي
و انساني از کشور در طول دهههاي گذشته گرديده است و ايران را در رديف دوم استفاده از لوازم آرايشي در
دنيا قرار داده است ،لذا براي آسيبشناسي و ارائه راهکارهاي علمي و عملي براي سبكهاي زندگي مختلف،
بايد دولت در جهت رفع مشکالت متخصصان و اعضاي هيات علمي کشور بر آيد و محيطي امن و دور از
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استرس براي نيروهاي ماهر در امر پژوهش فراهم سازد و در همه شهرهاي بزرگ در مرحله اول موسسات
تحقيقاتي ايجاد نمايد تا کساني که عالقهمند به کارهاي پژوهشي هستند در اين موسسات مشغول پژوهش
و تحقيق گردند.
 .2نگارش کتاب هاي فاخر ،مفيد و قابل فهم براي همه سطوح عقلي و تحصيلي در اين مورد ،جهت
استفاده خانوادهها.
 .3ايجاد دروس مرتبط با آسيبها و ناهنجاريهاي درون خانوادهها براي تمامي سطوح تحصيلي و
رشتههاي دانشگاهي ،جهت آشناسازي جوانان و آمادهسازي آنها براي زندگي و سبكهاي مورد قبول
جامعه در آينده.
 .4ساخت برنامههاي صوتي و تصويري براي آموزش و آگاهي بخشي کليه خانوادهها (به لحاظ همهگير
بودن ،جذابيت ،سهولت و ارزان بودن دسترسي به انواع رسانهها).
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