
فصل سوم؛ 
پایش منابع مطالعاتی و پژوهشی و رسانه های سبک زندگی

پایش منابع فارسی
نمایه کتاب ها، مقاالت و پایان نامه های سبک زندگی به زبان فارسی

پایش منابع انگلیسی
نمایه برخی کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه های سبک زندگی به زبا ن انگلیسی

پایش آثار برتر
معرفی تفصیلی کتاب »مصرف و سبک زندگي« نگاشته: محمد فاضلي

پایش رسانه ها؛ مروری بر برخی رسانه های فعال در عرصه سبک زندگی 
یک . نگاهی به شبکه »من و تو«

دو. شبکه ماهوارهای زمزمه؛ تالشی نافرجام
سه. معرفی برخی سایت های فعال در ارائة سبک زندگی 



پایش منابع فارسی
نمایه کتب، مقاله ها و پایان نامه های 

سبک زندگی به زبان فارسی
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یک. کتب
نام کتاب: سبک زندگی: 

فرهنگ نامة کاربردی 
مهارت های رفتاری و 

اجتماعی
مؤلف: محمد دشتی  

نیشابوری
ناشر: مشهد: بنیاد 
پژوهشهای اسالمی

سال چاپ: 92
تعداد صفحه: 664

توضیــح: ایــن کتــاب فرهنگنامــه اي اســت الفبایــي کــه 
نویســنده کوشــیده بــا زبانــي شــیوا، ســبک زندگــي و 
آداب معاشــرت را بــر پایــة متــون اســالمي و آموزه هــاي 
ائمــة اطهــار)ع( ارائــه دهــد و بــا شــمیم ســخنان گهربار 

آنــان، مشــام جــان خواننــدگان را عطرآگیــن گردانــد.
ــاور اســت کــه  چنانچــه اصــول و  ــن ب ــر ای نویســنده ب
مهــارت هــاي اخالقــي در رفتارهــاي فــردي و اجتماعي 
افــراد نهادینــه شــوند بــه آرمان هــاي واالیــي کــه پیــش 

رو دارنــد دســت خواهنــد یافــت.
....................................................................................................................

نام کتاب: سبک زندگی بر 
اساس آموزه های اسالمی ) با 

رویکرد رسانه ای(
مؤلف: حمید فاضل  قانع
ناشر: قم: صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، 

مرکز پژوهش های اسالمی
سال چاپ: 1392

تعداد صفحه: 246
ــراي  ــالش شــده اســت ب ــن پژوهــش ت ــح: در ای توضی
ــراي  ــا ب ــري از آنه ــالمي و الگوگی ــاي اس درک آموزه ه

ایجــاد شــیوه اي از زندگــي بهتــر، بســتري مناســب بــا 
رویکــرد رســانه اي فراهــم گــردد.

ــا اهتمــام مرکــز پژوهش هــاي  ــه ب پژوهــش حاضــر ک
صــدا و ســیماي جمهــوري اســالمي ایــران آغــاز شــده 
اســت، مي کوشــد بــه  عنــوان یکــي از نخســتین گام هــا 
در ایــن عرصــه، برخــي از شــاخص هاي ســبک زندگــي 
ــي اســتخراج و  ــردي و اجتماع اســالمي را در ســطح ف

معرفــي کنــد.
....................................................................................................................

نام کتاب: ارزیابی و درمان 
سبک زندگی: رویکرد 

روان شناسی فردی آدلر
مؤلف: دنیل اکستین ، روی 

کرن؛ ترجمه: حمید علیزاده 
، محسن یوسفی ، فروزان 

کرمی
ناشر: اهواز: نشر

سال چاپ: 1388
تعداد صفحه: 470

توضیــح: آلفــرد آدلــر، بنیــان گــذار روان شناســي فــردي 
بــود. وي در آغــاز از همــکاران فرویــد بــود؛ امــا بعدهــا 
دیــدگاه روان تحلیل گــري خــود را تغییــر داد و از لحــاظ 

نظــري از فرویــد و دیــدگاه او فاصلــة زیــادی گرفــت.
ــه اجــزاي  ــود تجزیــة ســاختار روانــي ب ــر معتقــد ب آدل
ــت  ــود دارد، درس ــد وج ــة فروی ــه در نظری ــاوت ک متف
نیســت؛ زیرا تــن و روان انســان ســاختاري یکپارچه و به 
مثابــه یــک کل اســت کــه در مجمــوع یــک سیســتم را 

ــد. ــکیل مي ده تش
کتــاب حاضــر در آغــاز برخــي از شــیوه هاي شناســایي 
و ارزیابــي ســبک زندگــي را معرفــي مي کنــد و ســپس 
روش هــاي تغییــر ســبک زندگــي یــا بازجهت دهــي آن 

ــد. ــح مي ده را توضی

نام کتاب: تمایز: نقد 
اجتماعی قضاوت های ذوقی
مؤلف: پی یر بوردیو؛ ترجمه 

حسن چاوشیان
ناشر: تهران: ثالث
سال چاپ: 1388

تعداد صفحه: 848
توضیــح: »تمایــز« کتابی اســت 
نوشــتة جامعه شــناس فرانســوی پیــر بوردیــو )1930-
2002( کــه بــر پایــة پژوهش هــای تجربــی بوردیــو در 
فرهنــگ فرانســه اســتوار اســت. ایــن کتاب کــه برگرفته 
از مطالعاتــی اســت کــه او در ســال های 1963 و 1988 
 La ــوان ــا عن ــه ب ــال 1979 در فرانس ــام داده در س انج
ــای  ــا ترجمه ه ــران ب ــد. در ای ــر ش Distinction منتش
ــه  ــیان، ب ــن چاوش ــة حس ــه ترجم ــی از جمل گوناگون
وســیلة نشــر ثالث منتشــر شــده اســت. در ســال 1998 
ــا رأی انجمــن بین المللــی جامعه شناســی در لیســت  ب
ــزء  ــتم و ج ــرن بیس ــی ق ــار جامعه شناس ــن آث مهم تری

10 کتــاب نخســت قــرار گرفــت.
در ایــن اثــر وی بــه آشکارســاختن رابطــة جدایــی ناپذیر 
ــی«  ــای ذوق ــی« و »قضاوت ه ــای اجتماع »موقعیت ه
پرداختــه و از ســه بخــش تشــکیل شــده اســت: »نقــد 
ــل« و  ــاد عم ــی«، »اقتص ــای ذوق ــی قضاوت ه اجتماع
»ســلیقه های طبقاتــی و ســبک های زندگــی«. در یــک 
جملــه می تــوان گفــت ایــن کتــاب دربــارة »فرهنــگ« 

اســت.
بــه گفتــة چاوشــیان مترجــم کتــاب:  » بوردیــو در ایــن 
اثــر بــا اســتفاده از حجــم زیــادی از اطالعــات، به تحلیل 
ســلیقه های افــراد و نقــش قــدرت و ثــروت در ایــن امــر 
ــوارد  ــح م ــی ترجی ــر چگونگ ــن اث ــردازد. او در ای می پ
مختلــف نظیــر لبــاس، غــذا، موســیقی و دکوراســیون 
خانــه از ســوی افــراد را کــه ســلیقه خوانــده می شــوند، 
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از زاویــة نگــرش یــک جامعه شــناس تحلیــل می کنــد.«
....................................................................................................................

نام کتاب: سبک زندگی 
اسالمی و ابزار سنجش آن

مؤلف: محمد کاویانی
ناشر: قم: پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه
ــی از  ــر نگاه ــن اث ــح: ای توضی
از  گســترده«  »بســیار  نــوع 
تجویــزی  »مــدل  دریچهــة 
ــا روش شناســی روان شناســی و روان ســنجی  ــرآن« ب ق
ســبک زندگــی را مــی کاود و گزارشــی از دو نــوع 
ــوع  ــد. ن ــه  می کن ــان خــود ارائ ــه مخاطب پژوهــش را ب
نخســت، حاکــی از شــکل دهی مدلــی تجویــزی بــرای 
ســبک زندگــی اســالمی و نــوع دوم، حاکــی از ســاخت 
و روان ســنجی »آزمــون ســبک زندگــی اســالمی« 
اســت. مــدل تجویــزی، بیانگــر ایــن اســت کــه »ســبک 
زندگــی اســالمی چگونــه شــکل می گیــرد؟ بــر 
ــه  ــه چ ــر ب ــت؟ و منج ــی اس ــی مبتن ــه نگرش های چ
رفتارهایــی در ابعــاد مختلــف زندگــی خواهــد شــد؟«

کتــاب »ســبک زندگــی اســالمی و ابــزار ســنجش آن« 
دارای ســه بخــش اســت: بخــش نخســت بــه کلیــات، 
ــبک  ــاره س ــناختی درب ــای روان ش ــینه و دیدگاه ه پیش
ــنجی،  ــی، روان س ــات دین ــن مطالع ــی و همچنی زندگ
جامعه شناســی و روان شناســی انجــام شــده دربــارة ایــن 

موضــوع، اختصــاص دارد.
در بخــش دوم مــدل »درخــت ســبک زندگی اســالمی« 
عنــوان  مــدل در ســه  ایــن  و  ترســیم می شــود 
داده  توضیــح  و »شــاخه ها«  »ریشــه ها«، »ســاقه« 
ــکل گیری  ــت ش ــر کیفی ــی حکایتگ ــه اول ــود ک می ش
ــی از  ــاقه( حاک ــی )س ــت و دوم ــی« اس ــبک زندگ »س
ــود، هســتی،  ــه خ ــراد ب ــی اف ــی و کل ــای اصل نگرش ه
دیگــران، معضــالت و... اســت و مــورد ســوم )شــاخه ها( 

حاکــی از وظایــف فــردی، خانوادگــی و اجتماعی اســت.
ــاخت  ــی از س ــدة گزارش ــاب دربردارن ــوم کت ــش س بخ

ــت. ــالمی« اس ــی اس ــبک زندگ ــون س »آزم
....................................................................................................................

نــام کتــاب: لــرزان و لغزان 
ــون ژله چ

ــفیعی  ــماعیل ش مؤلف: اس
نی ستا و سر

ناشر: موعود عصر)عج(
سال چاپ: 1392

تعداد صفحه: 248
ــز  ــح: زندگــی کج دارومری توضی
ــر در  ــی بش ــبک زندگ ــت و س ــر غیب ــان ها در عص انس
ایــن دوره از تاریــخ را بررســی می کنــد؛ همچنیــن 
نکاتــی بــرای زندگــی ســالم در عصــر غیبــت تا رســیدن 

ــد.  ــان می کن ــه واقعــة شــریف ظهــور بی ب
شــفیعی سروســتانی در مقدمــة ایــن کتــاب 247 
صفحــه ای کــه توســط انتشــارات موعــود عصــر منتشــر 
شــده اســت، چنیــن می نویســد: »از دور و نزدیــک 
ســخنان پــر گالیــه دربــارة ســبک زندگــی و ضــرورت 
ــه  ــد بی آنک ــوش می رس ــه گ ــج ب ــبک رای ــالح س اص
ــر  ــه تغیی ــن هم ــأ ای ــارة منش ــاره ای درب ــخن و اش س
ــان  ــتگی انس ــی و سرگش ــفتگی، پراکندگ ــون، آش و تل

ــده باشــد«. ــان آم ــه می ــل ب ــان عوام معاصــر در می
....................................................................................................................

نام کتاب: آرامش
مؤلف: محمدتقی فعالی

ناشر: شرکت نشر دار الصادقین
سال چاپ: 1392

تعداد صفحه: 320
توضیــح: ایــن کتــاب جلــد اول از مجموعــه ای بــا عنوان 
کلــي »ســبک زندگــي توحیــدي و موفقیــت الهــي« بــه 
ــده،  ــروار منتشــر مي شــود. از نظــر نگارن صــورت زنجی

مفهــوم ســبک زندگــی مفهومــی جدیــد اســت کــه در 
حــوزة مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی بــه کار مــی رود. 
ــر  ــی »تغیی ــبک زندگ ــدة س ــرد پدی ــن کارک مهم تری
ــت. از  ــار« اس ــات و رفت ــت احساس ــرش« و »مدیری نگ
ایــن رو نگارنــده مســائل ســبک زندگــی را بــا محوریــت 
آرامــش و تکنیک هــای موفقیــت بیــان کــرده، در ایــن 
ــان  ــای روان شناس ــان دیدگاه ه ــر بی ــزون ب ــان، اف می
مشــهور، بــه ایــن موضــوع ســبک زندگــی بــا رویکــرد 
دینــی و قرآنــی و کاربــردی پرداختــه اســت و تــا حــّد 
امــکان، تمــام نکات قرآنــی در بــاب آرامــش را پیِش روی 
مخاطــب قــرارداده اســت. ســازماندهي نگاشــتة حاضــر 
ــه  ــل اول ب ــت: در فص ــده اس ــام ش ــل انج در دو فص
ــواع  ــا و ان ــا، رهیافت ه ــف، رویکرده معناشناســي، تعری
نظــر دارد. در فصــل دوم اصــول، آثــار، نشــانه ها، روش هــا 
ــوان  ــق بت ــن طری ــا از ای ــل برجســته شــده اند ت و عوام
نگاهــي نســبتاً جامــع بــه مقولــة آرامــش دســت یافــت. 
....................................................................................................................

نام کتاب: خودباوری
مؤلف: محمدتقی فعالی

ناشر: شرکت نشر دار الصادقین
سال چاپ: 1392

تعداد صفحه: 296
توضیــح: کتــاب حاضــر، جلــد دوم از مجموعــة »ســبک 
زندگــی توحیــدی و موفقیــت الهــی« اســت کــه توضیح 
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ــن کتــاب در دو فصــل تنظیــم  آن گذشــت.محتوای ای
شــده: فصــل اول بــه معناشناســی، تعریــف، رهیافت هــا 
ــس  ــه نف ــاد ب ــّزت  و اعتم ــف ع ــای مختل و رویکرده
می پــردازد. فصــل دوم، اصــول، آثــار، نشــانه ها، روش هــا 
و عوامــل برجســته در مقولــه اعتمــاد بــه نفس را 

ــد.  ــی می کن بررس
....................................................................................................................

نام کتاب: بخشش
مؤلف: محمدتقی فعالی

ناشر: شرکت نشر دار الصادقین
سال چاپ: 1392

تعداد صفحه: 296
ــة  ــد ســوم از مجموع ــاب »بخشــش« جل ــح: کت توضی
و  توحیــدی  زندگــی  »ســبک  جلــدی  هفــت 
موفقیت هــای الهــی« اســت کــه توضیــح آن پیــش از 

ــد.  ــه ش ــن گفت ای
ایــن کتــاب اثــری کاربــردی اســت و نویســنده تــالش 
نمــوده تــا الگویــی دینــی را ارائــه کنــد، یعنــی بــا توجه 
ــر اســاس  ــه نیازهــای جامعــه راهکارهــای دینــی را ب ب
متــون دینــی تعریــف  کنــد و پــس از آن الگــوی مطلوب 

را ارائــه دهــد. 
 در ایــن کتــاب بــه وفــور از داســتان، شــعر و ضرب المثل 
اســتفاده شــده اســت تــا جنبــه آموزشــی آن آســان تر 
شــود. بــه عنــوان مثال، بــه داســتان حضرت یعقــوب)ع( 
اشــاره شــده کــه دلیــل عــدم بخشــش بــرای 40 ســال 

بــه درد هجــران مبتــال شــد.
ــت  ــل نخس ــه در فص ــازه ای ک ــه ت ــبت ب ــث نس مبح
کتــاب بــه آن اشــاره شــده اســت، »عرفــان پول« اســت. 
توضیــح اینکــه عرفــان هــر چیــزی اســت کــه انســان را 
ــه 10  ــد ب ــول می توان ــد و پ ــک می کن ــدا نزدی ــه خ ب

صــورت انســان را بــه خــدا نزدیــک کنــد. 
....................................................................................................................

دو. مقاالت

عنوان: از »طبقه اجتماعی« تا »سبک زندگی«، 
رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت 

اجتماعی
نویسندگان: یوسف اباذری؛ حسن چاووشیان

شناسه نشر: نامه ی علوم اجتماعی، شماره ی 20، 
پاییز و زمستان 1381، 24 صفحه.

موضــوع: چندپارگــی طبقاتــی، ســبک زندگی، ســاختار 
اجتماعــی، فراغــت، هویــت، طبقه ی اجتماعــی، فرهنگ 

مصرف.
....................................................................................................................
عنوان: بررسی مولفه های سبک زندگی در تبلیغات 

تجاری تلویزیون.
نویسنده: دکتر محمدرضا رسولی

شناسه نشر: فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 23، 

پاییز 1382، 50 صفحه.
موضــوع: تبلیغات تجــاری، تبلیغات تلویزیونــی، الگوهای 
ــی،  ــی و مصرف گرای ــبک زندگ ــات، س مصــرف و تبلیغ
تکنیک هــای تبلیغاتــی، الگوهــا و ارزش هــای اجتماعــی.
....................................................................................................................
عنوان: تاثیر رسانه ها در تبلیغ سبک زندگی غربی 

با تاکید بر الگوی پوشش غربی
نویسندگان: دکتر علی اکبر فرهنگی؛ هانیه کیانا

شناســه نشــر: دوفصلنامــه ی علمیـ  پژوهشــی 
پاســداری فرهنگــی انقالب اســالمی دانشــکده 
ــگاه  ــزاری دانش ــدرت نرم اف ــانی و ق ــوم انس عل
افســری و تربیــت پاســداری امــام حســین)ع(، 
ســال دوم، شــمارة 5، بهــار و تابســتان 1391، 24 

صفحــه.
موضوع: مدگرایی، مد، رسانه، سبک زندگی غربی.

....................................................................................................................
عنوان: جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی.

نویسندگان: رسول ربانی؛ یاسر رستگار.
شناسه نشر: ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال 

سوم، شماره 23 و 24، آذر و دی 1387، 9 صفحه.
....................................................................................................................

عنوان: خرده فرهنگ سبک زندگی و هویت.
نویسنده: دکتر محمدسعید ذکایی

شناسه نشر: ماهنامه رشد آموزش علوم اجتماعی، 
شماره 20 و 21، پاییز 1381، 8 صفحه.

ــلیقه های  ــی، س ــبک زندگ ــگ، س ــوع: خرده فرهن موض
طبقاتــی، ســرمایه فرهنگــی، هویــت.

....................................................................................................................
عنوان: سبک زندگی و پوشش زنان در تهران

نویسنده: نفیسه حمیدی
شناسه نشر: فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، 

شماره 1، بهار 1387، 27 صفحه.
موضوع: بازاندیشی، پوشش، تمایز اجتماعی، حجاب، 
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سبک زندگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی.
....................................................................................................................

عنوان: مفهوم »سبک زندگی« و گستره آن در 
علوم اجتماعی

نویسنده: دکتر محمدسعید مهدوی کنی
شناسه نشر: فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، 

شماره 1، بهار 1387، 31 صفحه.
ــی،  ــاری، ســبک، ســبک زندگ ــای رفت موضــوع: الگوه

ــی. ــبک زندگ ــای س ــلیقه، مولفه ه س
....................................................................................................................
عنوان: هم افزایی راهبردی رسانه و خانواده در ارائه 

سبک زندگی اسالمی
نویسنده: حجت االسالم دکتر حسن خیری

شناسه نشر: مجله رسانه و خانواده، شماره 2، بهار 
1391، 21 صفحه.

موضــوع: خانــواده، رســانه، تلویزیــون، جــذب حداکثری، 
نیازهــای پایــه ای، واقع نمایــی.

....................................................................................................................

سه. پایان نامه ها

شبکه های اجتماعی مجازی و سبک زندگی مطالعه 
موردی؛ جامعه مجازی ایرانیان )کلوب( 

پدیدآور: محمدصادق افراسیابی.
محل ارائه: دانشگاه ادیان و مذاهب.

کلید واژه: جامعه مجازی ایرانیان، شبکه های 
اجتماعی، اینترنت، سبک زندگی جوانان.

سال ارائه: 1390.
تعداد صفحات: 168 صفحه.

توضیــح: در ایــن پایان نامــه رابطــه بیــن اســتفاده 
از  برخــي  بــا  اینترنتــي  اجتماعــي  از شــبکه هاي 
ــر  ــي بررســي شــده اســت. ب ــاي ســبک زندگ مقوله ه
اســاس یافته هــا، اینترنــت و شــبکه هاي اجتماعــي 
مجــازي امــروزه بخــش زیــادي از اوقــات فراغــت جوانان 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. عضویــت در جوامــع 
اینترنتــي تــا حــدودي بــر نمادهــاي فرهنگــي مرتبــط 
بــا ســبک زندگــي نظیــر نحــوة پوشــش و نــوع محــاوره 
افــراد اثرگــذار بــوده اســت. همچنیــن شــبکه هاي 
ــبک  ــي در س ــه تغییرات ــر ب ــي منج ــي اینترنت اجتماع
ــن  ــه ای ــده اند ک ــراد ش ــي اف ــتیابي و ازدواج برخ دوس

تاثیــرات همگــي در فصــل تحلیل داده ها بررســي شــده 
اســت. 

....................................................................................................................
سرمایة فرهنگی و تاثیر آن بر سبک زندگی 

دختران نوجوان شهر تهران
پدیدآور: فریده غائب

محل ارائه: دانشگاه تهران
کلیدواژه: سرمایه فرهنگی، سبک زندگی، 

هنجارهای مصرفی، اوقات فراغت، مدیریت بدن، 
نگرش سنتی زنانه

سال ارائه: 1386
ــاوت  ــای متف ــة اندازه ه ــه رابط ــن پایان نام ــح: ای توضی
ســرمایة  فرهنگــی را بــا انــواع گوناگــون ســبک  زندگــی 
آنهــا بررســی نمــوده و همبســتگی ســرمایة فرهنگــی را 
بــا انــواِع ســبک های زندگــی مطالعــه کــرده اســت. یکی 
از پیش فرض هــای بنیادیــن ایــن پژوهــش ایــن اســت 
کــه »ســبک زندگی«، نمــاد و نشــان های فرهنگــی 
ــد  ــِق ســه بُع ــه از طری ــی رود ک ــی بشــمار م و اجتماع
»هنجارهــای مصرفــی )آرایــش و پوشــش(«، »انتخــاب 
فعالیت هــاِی گــذران اوقات فراغــت« و »مدیریــت بدن« 
ــن  ــی انتخــاب ای ــی و چگونگ بیان شــدنی اســت. چرای
ابعــاِد معنــادار از نظــر فرهنگــی و اجتماعــی، در اندیشــة 
»پی یــر بوردیــو« بــه نــوع ذائقه هــا و ســلیقه های افــراد 
ــی«  ــرمایة فرهنگ ــه ای از »س ــی گون ــردد؛ یعن برمی گ

به حســاب می آیــد.
....................................................................................................................
بررسی سبک زندگی جوانان )29-15 ساله( ساکن 

شهر مشهد
پدیدآور: علی اکبر مجدی

محل ارائه: دانشگاه فردوسی مشهد
کلید واژه: سبک زندگی، جوانان، مصرف گرایی، 

زنان و مردان، ازدواج، رفتارهای انحرافی
سال ارائه: 1389
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تعداد صفحات: 211 صفحه
توضیــح: در ایــن پژوهــش توجه بــه آرایــش و خودآرایي، 
مصــرف لبــاس و کفــش، مصــرف خــوراک و دینــداري 
ــح  ــاخص؛ ترجی ــا 9 ش ــا ب ــي و ترجیح ه ــد نگرش و بع
لبــاس مــارک دار بــر بي مــارک، شــغل مطلــوب، محلــة 
مطلــوب زندگــي، اتومبیــل مطلــوب و... بررســی شــده 
اســت. بــر پایــة ایــن پژوهــش، زنــان کمتــر از مــردان 
مرتکــب رفتارهــاي انحرافــي می شــوند. همچنیــن 
نگــرش زنــان بــه رفتارهــاي انحرافــي منفي تــر از 
ــي از  ــبک زندگ ــة س ــن رابط ــت. همچنی ــردان اس م
جنبــة رفتــاري، متغیرهاي ســرمایة فرهنگــي اقتصادي، 
ســطح تحصیــالت والدیــن، ثروت هــاي والدیــن، منطقه 
ــل  ــت تأه ــس، وضعی ــخ گو، جن ــن پاس ــکونت، س س
ــبک  ــة س ــت. رابط ــادار اس ــتغال، معن ــت اش و وضعی
ــاي  ــا متغیره ــا ب ــي و ترجیح ه ــر نگرش ــي از نظ زندگ
ســرمایة اقتصــادي فرهنگي، ســرمایة تحصیلــي، منطقة 
ســکونت، ســن پاســخ گو، وضــع تأهــل، جنــس و 

ــادار اســت. ــداري، معن دین
....................................................................................................................

بررسی میزان تاثیر آموزه های شیعی بر سبک 
زندگی دانشجویان قم
پدیدآور: یاسر مرادی

محل ارائه: دانشگاه قم
کلید واژه: دینداری، تشیع، سبک زندگی، سالمت.

سال ارائه: 1392
تعداد صفحات: 125 صفحه 

ــاي  ــاط آموزه ه ــش ارتب ــن پژوه ــاس ای ــح: براس توضی
جنبــة  در  بیشــتر  زندگــي  ســبک  بــا  شــیعی 
مســئولیت پذیري و ســپس درک از زندگــي اســت 
بــا  فعالیت هــاي جســماني  در  زندگــي  و ســبک 
ــالوه  ــدارد. ع ــاداري ن ــاط معن ــیعی ارتب ــاي ش آموزه ه
ــت  ــاد حمای ــران در ابع ــران و پس ــن دخت ــن بی ــر ای ب
اجتماعــي، درک از زندگــي، مدیریــت اســترس، و 

بیــن  دارد.  وجــود  معنــاداري  تفــاوت  فعالیت هــا، 
دانشــجویان مقطــع کارشناســي و تحصیــالت تکمیلــي 
ــاوت  ــیعه تف ــاي ش ــي و آموزه ه ــبک هاي زندگ در س
معنــاداري وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر نمــره امتیــاز 
ــر  ــن دو متغی ــي در ای ــالت تکمیل ــجویان تحصی دانش
ــر  ــي از نظ ــجویان کارشناس ــرات دانش ــه نم ــبت ب نس
ــش  ــن پژوه ــة ای ــت. در کل، نتیج ــتر اس ــاري بیش آم
گویــاي ایــن اســت کــه دیــن و بــه ویــژه آمــوزه هــاي 
ــر  ــالمت محور تأثی ــِي س ــبک هاي زندگ ــر س ــیعه ب ش

مثبــت و معنــاداري دارد.
....................................................................................................................

طبقه اجتماعی و الگوهای مصرف
پدیدآور: محمدحسین دارابی

محل ارائه: دانشگاه شهید بهشتی )تهران(
کلید واژه: طبقة اجتماعی، سرمایة اقتصادی، 

سرمایة فرهنگی، عادت واره، سبک زندگی، سلیقه، 
الگوهای مصرف
سال ارائه: 1386

تعداد صفحات: 120 صفحه
توضیــح: موضــوع ایــن پژوهــش بررســی رابطــة میــان 
ــراد  ــان اف ــرف می ــای مص ــی و الگوه ــه اجتماع طبق
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــران ب ــهر ته ــاله در ش 50-15 س
پژوهــش از تئــوری »پی یــر بوردیــو« بــه علــت تاکیــد 
بــر متغیرهــای ســرمایة اقتصــادی و ســرمایة فرهنگــی 
و ارتبــاط آن بــا مصــرف و ذائقــه اســتفاده شــده اســت. 
نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه ارتبــاط معنــاداری 
میــان طبقــة اجتماعــی و الگوهــای مصــرف وجــود دارد. 
....................................................................................................................
بررسی رابطه بین سبک زندگی و احساس امنیت 

زنان )در بین زنان 15 تا 39 ساله شهر تهران(
پدیدآور: جمال رشیدی

محل ارائه: دانشگاه شهید بهشتی تهران
کلیدواژه: سبک زندگی، احساس امنیت، تمایز، 

طبقة اجتماعی، مدرنتیه، مصرف
سال ارائه: 1387

تعداد صفحات: 131 صفحه
توضیــح: ســبک زندگــی یکــی از مهم تریــن متغیرهــا 
در دوره مدرنتیــة متاخــر اســت کــه می توانــد واریانــس 
بســیاری از متغیرهــای دیگــر، از قبیــل احســاس امنیت 
ــر  ــن متغی ــد. مهم تری ــن کن ــران تبیی ــه ای را در جامع
مســتقل در ایــن تحقیــق، ســبک زندگــی اســت کــه 
در بســیاری از مــوارد توانســته اســت، واریانس احســاس 
امنیــت اجتماعــی سیاســی احســاس امنیــت اقتصــادی 
را تبییــن کــرده اســت. رابطــة میــان ســن و وضعیــت 
ــتة  ــادار و شایس ــز معن ــت نی ــاس امنی ــا احس ــل ب تاه

توجــه اســت.
....................................................................................................................

بررسی بین قومیتی سبک فرزندپروری در 
شکل گیری سبک زندگی

پدیدآور: راحله یزدان دوست
محل ارائه: دانشگاه شهید بهشتی تهران

کلیدواژه: سبک فرزندپروری، قومیت، 
تطابق پذیری، سبک زندگی

سال ارائه: 1389
تعداد صفحات: 128 صفحه

ــش نامه هایی  ــج پرس ــش از نتای ــن پژوه ــح: در ای توضی
بــا مقیــاس آدلــری در بیــن ســه قومیــت کــرد، تــرک 
ــه دســت  ــارس اســتفاده شــده اســت. یافته هــای ب و ف
آمــده نشــان داد کــه قــوم تــرک، ســبک فرزندپــروری 
مقتدرانــه را بــه طــور مثبــت و ســبک زندگــی 
ســهل انگارانه را منفــی می دانــد. همچنیــن قــوم تــرک، 
ــارس  ــرد و ف ــای ک ــدن و قوم ه ــی کنارآم ســبک زندگ
ــه طــور معنــاداری  ــودن را ب ســبک زندگــی محتــاط ب
مثبــت ارزیابــی می کننــد. مقایســه بیــن قومیت  هــا در 
مــورد اثــر ســبک فرزندپــروری بــر ســبک زندگــی نیــز 

ــد.  ــان می ده ــا نش ــن آنه ــی را بی ــود تفاوت های وج
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پایش منابع انگلیسی
نمایه برخی کتب، مقاالت و 
پایان نامه های سبک زندگی 

در آثار انگلیسی
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این شماره: کتاب »مصرف و سبک زندگي« نگاشته: محمد فاضلي
ناشر: صبح صادق

نوبت چاپ: چاپ اول 1382
شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 194 صفحه
ســبک زندگــي از جملــه مفاهیمــي اســت کــه در دنیاي امــروز بســیار از آن، اســتفاده 
ــان  ــت نش ــتجوي اینترن ــاي جس ــي از موتوره ــاده در یک ــتجویی س ــود. جس مي ش
مي دهــد کــه ایــن مفهــوم تــا چــه حــد فراگیــر اســت و در چــه زمینــة گســترده اي از 
آن اســتفاده مي شــود. همیــن گســتردگي مفهومــي و حــوزه فــراخ کاربــرد آن ســبب 
شــده اســت تــا مفهــوم واقعــي آن همچنــان ناروشــن باشــد. کتــاب »مصرف و ســبک 
زندگــي« تالشــي اســت بــراي آشناســازي خواننــده بــا مفهوم درســت ســبک زندگي.
ــه بررســي  ــن شــده اســت؛ نویســنده در فصــل اول ب ــاب در هفــت فصــل تدوی کت
ــده اي  ــن پدی ــرف« اصلي تری ــردازد. »مص ــرف مي پ ــارة مص ــري درب ــاي نظ دیدگاه ه

معرفی تفصیلی یک کتابپایش آثار برتر
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ــردازي  ــف شــده. نظریه پ ــه آن تعری ــگاه ب ــا ن ــي ب ــواره ســبک زندگ ــه هم اســت ک
ــت. در  ــده اس ــاز ش ــرف آغ ــدة مص ــي پدی ــا بررس ــز ب ــي نی ــبک زندگ ــارة س درب
ــو« و  ــر«، »آدورن ایــن فصــل، آراء »تورشــتاین وبلــن« »جــوج زیمــل«، »ماکــس وب
»هورکهایمــر«، »دوگالس و ایشــروود«، »پیربوردیــو«، »کولیــن کمپــل« و نظریه هاي 
پست مدرنیســتي مصــرف، بازخوانــی و بررســي و در نهایــت طرحــي از جامعه شناســي 

مصــرف و ســؤالهای بنیادیــن آن ترســیم شــده اســت.
گــردآور پرســش های توصیفــي جامعه شناســي مصــرف، در برنامــه ای پژوهشــي  کــه 
ــه نظــر آنهــا،  ــد. ب »وارد« و همکارانــش اجــرا مي کننــد، گســترش بیشــتری مي یاب

ــد: جامعه شناســي مصــرف، پیرامــون شــش پرســش ســامان مي یاب
ــراد گوناگــون در کــدام رفتارهــا  1( کــدام رفتارهــا میــان مــردم متــداول اســت، اف
ــد، چیســت؟ ــرد انجــام مي ده ــر ف ــه ه ــاری ک ــب رفت ــد و ترکی مشــارکت مي کنن

ــي و  ــگاه اجتماع ــه پای ــد، از چ ــارکت مي کنت ــار مش ــک رفت ــه در ی ــرادي ک 2( اف
ــدازه  ــه ان ــم چ ــا ه ــا ب ــاي آنه ــباهت پایگاه ه ــزان ش ــد و می اقتصــادي اي برخوردارن

اســت؟
ــه انجــام فعالیت هایــي کــه در آنهــا مشــارکت مي کننــد  ــدازه ب ــا چــه ان 3( افــراد ت

ــتند؟ متعهد هس
ــه نقش هــاي مــردم در هــر فعالیــت مصــرف دگرگــون مي شــود و مــردم  4( چگون

ــه مي فهمنــد کــه نقش شــان در هــر فعالیــت چیســت؟ چگون
ــي  ــي و بیرون ــه واســطة ســازوکارهای درون ــخ و ب ــه رفتارهــا در طــول تاری 5( چگون

ــوند؟ ــون مي ش دگرگ
ــد،  ــام مي دهن ــری انج ــای دیگ ــه رفتاره ــرادي ک ــان اف ــار در می ــک رفت 6( ارزش ی

چقــدر اســت؟
فصــل دوم بــه مفهــوم ســبک زندگــي اختصاص یافتــه اســت. در این فصــل چگونگي 
ــس از بررســي  ــد، بررســي  شــده و پ ــي جدی ــردن مفهوم ــه طــرح ک ــاز ب ایجــاد نی
دیدگاه هــاي موجــود دربــارة تعریــف ســبک زندگــي، تعریفــي از ایــن مفهــوم ارائــه 

شــده اســت. در ادامــة فصــل نیــز عناصــر ایــن تعریــف، تبییــن  شــده اند.
فصــل ســوم بــه آن ســو بــر پایــة چالش هایــي کــه پیــش روي پژوهشــگران اســت، 

تنظیــم شــده اســت. پنــج چالــش اساســي عبارتنــد از:
1( منشأ سبک زندگي چیست؟

2( کارکرد و پیامد سبک زندگي چیست؟
3( روش شناسي تحلیل سبک زندگي چیست؟

4( کاربردهاي تحلیل سبک زندگي چیست؟
5( مداع های نظري مفهوم و تحلیل سبک زندگي چیست؟

هــر کــدام از مــوارد 1 تــا 4 در فصلــي جداگانــه بررســي شــده اند و چالــش پنجــم بــه 
دالیلــي بــه منزلــة اولیــن بخــش از فصــل هفتم آورده شــده اســت.

فصــل ســوم بــه موضــوع »منشــأ ســبک زندگــي« مي پــردازد و در آن  تأثیــر طبقــه و 
عوامــل اقتصــادي، ارزش هــا و تحــول ارزشــي، تحصیالت، جنســیت، ســن و دورة عمر، 
شــغل و فرهنــگ شــغلي، ســرمایة فرهنگي، ســرمایة اجتماعــي، دین و برخــي عوامل 
دیگــر بــر شــکل گیري ســبک زندگــي بررســي شــده اســت. از نظــر نویســنده اگرچــه 
بررســي ســهم هــر یک از ایــن عوامل در شــکل دادن به ســبک زندگــي نیازمند کاوش 
تجربــي در هــر وضعیــت خــاص اســت، ولــي به طــور کلــي، مشــخص کردن ســهم هر 
کــدام، مي توانــد اطالعــات فراوانــی دربــارة وضعیــت جامعــه از منظــر جامعه شناســی 
بــه دســت دهــد. از همیــن رو، مطالعــة منشــأ ســبک زندگــي هــم بــراي پژوهش هاي 
ســبک زندگــي )بــه  طــور خــاص( و هــم بــراي دانــش جامعه شناســي )بــه طــور عــام( 

حائــز اهمیت اســت.
ــردازد. از  ــي« مي پ ــبک زندگ ــد س ــرد و پیام ــي »کارک ــه بررس ــارم ب ــل چه فص
میــان کارکردهــاي فراوانــی کــه بــه ســبک زندگــي نســبت داده شــده، تعــدادي از 
ــگ  ــی، ســبک زندگــي و فرهن ــد ســبک زندگــي و هویت آفرین ــا مانن پایه ای ترین ه
ناســوتي، قــدرت فرهنگــي و ســبک زندگــي و بازتولیــد تحــول طبقاتــي، گزینــش 
شــده و در ایــن فصــل تشــریح شــده اســت. رابطــة ســبک زندگــي بــا هویت آفرینــی، 
فرهنــگ ناســوتي، قــدرت فرهنگــي، و بازتولیــد و دگرگونــی طبقاتــي، پایه ای تریــن 
گشــتگاه های بحــث در ایــن فصــل هســتند. امــا در کنــار  ایــن گشــتگاه های پایــه ای، 
ــي  ــاي روان ــي و کارکرده ــبکه هاي اجتماع ــاد ش ــي در ایج ــبک زندگ ــش س ــه نق ب

ســبک زندگــي نیــز اشــاراتي شــده اســت.
ــه بررســي روش شناســي تحلیــل زندگــي اختصــاص یافتــه اســت.  فصــل پنجــم ب
مهم تریــن هــدف ایــن فصــل، توضیــح منطقــی روش شــنا ختي  اســت کــه بــا تعریــف 
و معناشناســی ســبک زندگــي ســازگار باشــد. وگرنــه، روش هــا، فنــون و شــاخص هاي 
عملیاتــي اي کــه در ایــن فصــل معرفــي  شــده، بــه مطالعــة ســبک زندگــي اختصاص 
ــد؛ تنهــا مي شــود نشــان داد کــه همبنــدی )تلفیــق( مناســبي میــان اصــول  ندارن

نظــري و رویه هــای روش شــناختي تحلیــل ســبک زندگــي برقــرار شــده اســت.
بحــث دربــاره ابزارهــاي جمــع آوري اطالعــات، شــاخص هاي تجربــي مطالعــة ســبک 
زندگــي، فنــون کمــي و کیفــي تحلیــل ســبک زندگــي و نقــد روش هــاي تحلیــل آن، 
محتــواي ایــن فصــل را تشــکیل مي دهــد. معرفــي جدول هــای تخصیــص زمــان بــه 
منزلــة یکــي از ابزارهــاي جمــع آوري اطالعــات کــه اســتفاده از آن در پیمایش هــاي 
معمــول در ایــران متــداول نیســت، از نــکات تــازة ایــن فصــل اســت. در روشــن نمایی 
فنــون تحلیــل نیــز بــه جــای شــکافتن جزئیات فنــي، منطــق روشــي و نســبت آن با 
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تحلیــل ســبک زندگــي، بازگو شــده اســت.
ــه  ــاع ب ــا ارج ــي ب ــبک زندگ ــل س ــاي تحلی ــي از کاربرده ــم، برخ ــل شش در فص
ــب کاربردهــاي  ــده  شــده اســت. غال مجموعــه اي از پژوهش هــاي انجــام شــده کاوی
ــت گذاري  ــراي سیاس ــي ب ــع آوري اطالعات ــب جم ــي در قال ــبک زندگ ــل س تحلی
اجتماعــي تعریــف  شــده اســت. بررســي رابطــة ســبک زندگــي بــا رفتــار بهداشــتي، 
رفتــار ترافیکــي، جهانــي شــدن، سیاســت اجتماعــي، برنامه ریــزي فراغــت، و اثرهــای 
زیســت محیطي، محورهــاي اصلــي بحــث در ایــن فصــل هســتند. برخــي کاربردهــا، 
نظیــر ســبک زندگــي و بازاریابــي در البــه الی جســتارهای گوناگــون کتاب هــا معرفي 

ــده اند.  ــه واکاوی نش ــورت جداگان ــه ص ــل ب ــن فص ــن رو در ای ــده اند؛ از ای ش
ــای  ــی از چالش ه ــی یک ــه بازخوان ــدا ب ــت ابت ــري اس ــه نتیجه گی ــم ک ــل هفت فص
اساســي مطالعــات ســبک زندگــي یعنــي مدعیــات نظــري ایــن مفهــوم مي پــردازد. 
آنــگاه در بخــش دوم، خرده گیری هایــی بــر مفهــوم و شــیوة تحلیــل ســبک زندگــي 

پیــش کشــیده  شــده اســت.
یکــي از ریشــه ای ترین انتقادهــا ایــن اســت کــه  شــاخص هاي آزموده شــده و داراي 
ــا نیســت. در ضمــن چــون  ــه در دســترس م ــي درســت و ژرف-بینان ــار و روای اعتب
روش هــاي موجــود، بیشــتر بــر تحلیــل عاملــي و تحلیــل خوشــه ای تکیــه دارنــد، بــه 
هنــگام تکــرار پژوهش هــا، نتایــج متفاوتــي بــه دســت مي دهنــد. بــه همیــن دلیــل 
مطالعــة تطبیقــي و طولــي پدیــدة ســبک زندگــي امکان پذیــر نیســت. پــس بایــد بــه 

دنبــال راه  هــاي اســتوارتری بــراي تحلیــل ســبک زندگــي در طــول زمــان بــود.
در بخشــی کــه بــه نقــد سیاســي مي پــردازد آمــده اســت: بیشــتر کســانی کــه دربــارة 
ســبک زندگــي پژوهــش کــرده و نوشــته اند از جایگاهــی لیبرالیســتي، چنــان ســخن 
مي گوینــد کــه گویــي مــردم قادرنــد از انتخاب هــاي خــود بــراي ســاختن زندگــي، 
آن چنآنکــه دوســت دارنــد اســتفاده کننــد. بــه عقیــده منتقــدان ســرمایه داري، ایــن 
برداشــت از ســبک زندگي جنبه سیاســي داشــته، گونــه ای جانبــداري از جامعة متکثر 
و دارای رفــاه مــادي غــرب اســت. بــه اعتقــاد ایــن گــروه، خــود ســبک هاي زندگــي 
بیــش از آنکــه نمــود انتخــاب آزاد فرد باشــد، تجلي دســتکاري نظــام ســرمایه داري در 
خواســتة و خشــایندهای فــرد اســت. بــه عبارتــي، زمینــة بهره کشــي در قالبــي دیگــر 

فراهــم شــده اســت.
ــر  ــراي پژوهــش در ایــران ب ــة ایده هایــي ب ــه ارائ  ســومین بخــش از فصــل هفتــم ب
مبنــاي مفهــوم ســبک زندگــي ویــژه شــده اســت. آخریــن بخــش از ایــن فصــل نیــز 

ــد. ــیم مي کن ــتی های آن ترس ــاب و کاس ــاي کت ــري از یافته ه تصوی
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