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  1  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

  
  
  
  

آموزان به سبك زندگي متناسب با اقتصاد  ثر بر گرايش دانشؤبررسي عوامل اجتماعي م
  ان شهر كرجآموز دانش :مطالعه موردي؛ مقاومتي

  
  3، همت جعفري2احمد جعفري، 1نيسبكتك يقربانعل دكتر

  
  چكيده 

به نظر انديشمندان رسيدن به . هاي آن در جامعه وابسته است موفقيت بخش مهمي از پروژه اقتصاد مقاومتي به نهادينه شدن مؤلّفه
پذيري و آموزش و پرورش در  بندي سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي است كه نقش جامعه اين مهم در گرو بازشناسي و فرمول

با عنايت به اين مهم، تحقيق حاضر در نظر دارد عوامل مؤثر بر گرايش . سبك زندگي بسيار راهبردي استنهادينه ساختن اين نوع از 
اين تحقيق به شيوة پيمايشي با استفاده از . شناختي بررسي نمايد آموزان به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي را از منظر جامعه دانش

ميزان گرايش ها نشان دادند كه  يافته. آموزان متوسطه شهر كرج به عنوان نمونه اجرا شد ز دانشنفر ا 650ساخته در بين  پرسشنامة محقق
پذيري ديني،  گرايي خانواده، جامعه استفاده از رسانه، ميزان مصرفآموزان به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي با متغيرهاي  دانش

تحليل رگرسيون آشكار ساخت بيش از . دار دارد اجتماعي پيشرفته همبستگي معنا اهتمام مدرسه به فرهنگ اقتصاد مقاومتي و شخصيت
پذيري ديني و شخصيت  گرايي خانواده، جامعه درصد از تغييرات متغير وابسته از طريق متغيرهاي استفاده از رسانه، ميزان مصرف 30

  . بيني است پيشرفته اجتماعي قابل پيش
تر  در اين تحقيق برجسته ،ي در گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتيپذير ند جامعهفرآيدر مؤثر در كل نقش عوامل 

ي و در ضمن آن پذير فرآيند جامعهناگزير از توجه به  ،نهادينه ساختن سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي ،بر اين اساس. بود
  . رسمي استغير نهاد آموزش و پرورش رسمي و

  . ي، مصرف و آموزش و پرورشپذير جامعهاقتصاد مقاومتي، سبك زندگي،  :واژگان كليدي
  

  )و ادبيات مسألهبيان (مقدمه 
از سوي رهبران سياسي جمهوري اي  اخير توجه ويژههاي  با اينكه به دليل شرايط خاص اقتصادي در سال

اقتصاد مقاومتي گويايي اين مهم پروژه هاي  مؤلّفهولي تعميق در  ،اقتصاد مقاومتي شده مسألهاسالمي ايران به 
است كه حركت به سمت فرهنگ اقتصاد مقاومتي در همه حال براي جامعه حائز اهميت بوده و دربردارنده 

شود كه اقتصاد مقاومتي را نوعي اقتصاد مردمي و  مي اين اهميت هنگامي آشكارتر. پيامدهاي مطلوبي است
دارند مردم نقش محوري در اقتصاد مقاومتي  تأكيدم معظم رهبري كه مقا طور همان. محور در نظر بگيريم جامعه

 مبني بر افزايش مشاركت مردمي در اقتصاد را توصيه قانون اساسي 44سازي اصل  دارند و به همين دليل پياده
                                                            

  ت علمي دانشگاه خوارزمي عضو هيا. 1
   ahmadjafari1386@yahoo.comآموزش و پرورش؛   دبير. 2

 دانشگاه تهرانشجوي دكتراي حسابداري دان. 3

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش 

 

2 

 اقتصادمحوريت يافتن ساختارمند مشاركت مردمي در اقتصاد مقاومتي حاكي از اين مهم است كه . كنند مي
موقت و زودگذر نبوده بلكه در اي  آن يعني اقتصاد جنگي يا اقتصاد رياضتي، پروژههاي  مقاومتي برخالف بديل

طوالني مدتي انديشيده شده است كه تنها در صورت هاي  كالن به افقهاي  ريزي برنامهو ها  سياستگذاري
  . نهادينه شدن فرهنگ اقتصاد مقاومتي قابل حصول است

ر ضرروي است كه جمهوري اسالمي ايران در طول قرن بيستم گفتمان جديدي متشكل از توجه به اين ام
عناصر سياسي، فرهنگي، مذهبي و اقتصادي در سطح جهان مطرح نموده كه با مخالفت نظام سلطه و استكبار 

وان اهرمي اقتصادي نيز به عن فشارهايجهاني روبرو شده و به همين دليل استكبار جهاني تالش دارد از انواع 
فشار و هاي  اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه ،در چنين شرايطي. براي تضعيف اين گفتمان استفاده نمايد

باور و  اثر كردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت، كه قطعاً بي تالش براي كنترل ومتعاقباً 
يا به تعبير . شرط و الزام چنين موضوعي است پيش عقاليي و مدبرانههاي  مشاركت همگاني و اعمال مديريت

اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي كه در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط مقام معظم رهبري 
  ). 1391، 1بيانات رهبري( رشد و شكوفايي كشور باشد تواند تعيين كننده مي شديدهاي  و خصومتها  دشمني

 صاد مقاومتي چند نكته مهم را در مورد پروژه اقتصاد مقاومتي خاطر نشانتوجه به اين برداشت از اقت
سازد؛ اوالً اينكه اقتصاد مقاومتي با رياضت، فرو رفتن در الك دفاعي، قطع رابطه با دنياي بيرون و اقتصاد  مي

عي كشور براي اقتصادي، سياسي و اجتماهاي  ثانياً اقتصاد مقاومتي به معني مديريت سرمايه ؛سياسي فرق دارد
جهش به سوي رشد و شكوفايي است و دست آخر اينكه اقتصاد مقاومتي بر محور مردم استوار است و بدون 

به بعد سعي نمودند  1389مقام معظم رهبري در طول بيانات مختلف از سال . پذير نيست مشاركت مردم تحقق
. آن فراخوانندهاي  مؤلّفهاقتصاد مقاومتي را تشريح نمايند و انديشمندان و پژوهشگران به تبيين هاي  شاخص

هاي مقاوم بودن شيرازه: از اند عبارتمهمترين عناصر پروژه اقتصاد مقاومتي  ،در ادبيات ايشان ،روي هم رفته
هاي دولتي و غيردولتي، حمايت از ظرفيت ، استفاده از همهالمللي هاي بين اقتصاد ملي در برابر فشارها و بحران

توليد ملي، مديريت صحيح منابع ارزي، مديريت منابع انرژي، مديريت الگوي مصرف، استفاده حداكثري از 
ايشان به موضوع مهمي در اقتصاد مقاومتي  ،مختلف در كشور و در نهايتهاي  زمان و منابع براي اجراي طرح

بينان است و بنابراين بايد به مطالعه و تحقيق در اين زمينه  دانش ،ع از اقتصاداين نو ،اشاره دارند كه در اصل
  . اهميت زيادي داده شود

 بحث به عمل آمده اهميت اقتصاد مقاومتي را در ديدگاه مسئولين كشور به ويژه مقام معظم رهبري نشان
 ي را در توفيق آن را خاطر نشانعد مردمي اقتصاد مقاومتي، اهميت مشاركت مردمهمچنين نظر به ب. دهد مي
مقاومتي اهميت دارند؛ يكي اينكه  اقتصاددر اين راستا بايد اذعان داشت كه مردم به دو دليل در پروژه . كند مي

فرهنگ مصرف مردم نقش مهمي در تعيين سرنوشت پروژه اقتصاد مردمي دارد و دوم اينكه اقتصاد مقاومتي 
كنشگراني خالق، هوشمند و اجتماعي است كه ضمن برخوردار از  براي رسيدن به اهداف خود نيازمند

                                                            
 www.olgooha.com ،20/8/92: سايت الگوها. 1
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اقتصادي، اهداف اجتماعي داشته باشند و از انگيزه كافي هاي  ر الزم براي گذشتن از بحرانخالقيت و توان تدب
  . براي همبستگي با ساير اعضاي جامعه برخوردار باشند

اي از الگوهاي لزوم شناخت و تدوين منظومه محوريت يافتن اين دو عنصر در فرهنگ اقتصاد مقاومتي،
توان در  مي سازد كه در قالب سبك زندگي بهتر مي مطرحشناختي  جامعهكنش، هنجارها و روابط را به لحالظ 

از اين رو، موفقيت پروژه اقتصاد مقاومتي در جلب مشاركت مردمي نيازمند شناخت و . مورد آنها بحث نمود
ا اقتصاد مقاومتي و قانع ساختن مردم به انتخاب اين سبك از زندگي در ميان اشاعه سبك زندگي متناسب ب

و عناصر سبك زندگي متناسب با اقتصاد ها  مؤلّفهاز آنجا كه شناخت . زندگي موجود استهاي  انواع سبك
مقاومتي اولين قدم در جهت مردمي ساختن پروژه اقتصاد مقاومتي است، ضروري است اين بحث با پرداختن 

  . ه مفهوم سبك زندگي ادامه يابدب
شناسي، ناتواني مفاهيم كالسيكي مثل طبقه  يكي از داليل مطرح شدن مفهوم سبك زندگي در ادبيات جامعه

امروزه با پيدايش رفاه نسبي . متكثر دنياي مدرن بودهاي  و هويتها  بندي و پايگاه در بازشناسي و تبيين گروه
هنجاري هاي  نگرش رفتارهاي مصرفي وجم طبقه متوسط از سوي ديگر، در طبقات پايين جامعه و گسترش ح

سبك « ،مفهوم اصلي و كليدي در اين رويكرد. شود مي اجتماعي محسوبهاي  شالودة هويت ،به مصرف
، 3غتفرااوقات و فرهنگ مصرف و  الگو ،2است كه همراه با مفاهيم مرتبط با خود مثل ذوق و قريحه» 1زندگي

براي تعريف  شناسان جامعه ،به اين خاطر. شده است يشناسي فرهنگ اصلي جامعههاي  از شاخهتبديل به يكي 
و كاركردي  يهاي ساختتوجه خود را از حوزة توليد به حوزة مصرف و از تحليل ،مبناي هويت اجتماعي افراد

يي ها به تحليل) شود مي هويـت اجتماعي كـاركرد يا تابعـي از ساختارهـاي اجتمـاعي دانستـهكه در آنها (
توان  مي .دهد مي هادر بر ساختن هويت 5و فرايندهاي تأملي 4كه نقش بيشتري به عامليت اندمعطوف كرده

زيرا مفهوم سبك زندگي  .نتيجه گرفت كه مفهوم سبك زندگي بديل و رقيبي براي مفهوم طبقة اجتماعي است
ها و رفتارهاي افراد را ها و ارزشهاي موجود در ديدگاهتواند تفاوت مي ساختاري تمايزبيشتر و بهتر از صور 

  ). 1381چاووشيان، ( توضيح دهد
زندگي هاي  بنابراين سبك .كنند مي زندگي الگويي براي كنش هستند كه مردم را از هم متمايزهاي  سبك

 ديگران دارد درك كنيم دهند و چرايي آن را و معنايي را كه براي آنها ونچه را مردم انجام ميآكنند تا  مي كمك
از چارچوب شناختي است  عبارتسبك زندگي هر فرد در كل،  ).245: 1388؛ به نقل از ازكيا؛ 1382چني؛ (

كند تا با زندگي كنار بيايد  مي اين رفتارها به فرد كمك. كند مي كه در آن فرد رفتارهاي خاصي را انتخاب
  ).100: 1382شيلينگ؛ (

                                                            
1. life style  

2. taste 

3. leisure 

4. agency  

5. agency 
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 بر محوريت انتخاب شكل ،چنانچه گيدنز در تشريح آن گفته است ،مفهومي مدرنسبك زندگي به عنوان 
هاي مصرفي گرچه در نگاه اول انتخاب. دهند مي اصلي آن را تشكيل ةهست ،مصرفيهاي  و انتخاب گيرد مي

 دهد سبك زندگي مي ها نشاندر پيامدهاي اجتماعي اين انتخاب تأملولي  ،رسند مي اي فردي به نظرپديده
. اجتماعي جهان مدرن باشدهاي  تواند بازنمايي از هويت نمي اين صورتغير  زيرا در ؛مفهومي اجتماعي است
) شوديا مي( هاي فرهنگي شده است و نيز ارزشمدرن كانون اصلي زندگي اجتماعي  ،اين انديشه كه مصرف

   .فرهنگ مصرف استتر  اساس مفهوم كلي
پذيرد و از سوي  مي تأثيرخود از عوامل متعددي مثل سليقه، انتخاب و شرايط اجتماعي و فرهنگي  ،مصرف

فرآيند امروزه اين . گيرد مي هويتي شكلهاي  بندي آن گروه ةنماديني دارد كه به وسيل ةخود جنب ،مصرف ،ديگر
يي حالتي گرا مصرف. كنند مي زدگي ياد يي يا مصرفگرا مصرفچنان در بعضي جوامع تشديد شده كه از آن به 

  :شود مي خاص از فرهنگ مصرف در جوامع است كه به صورت زير تعريف
اجتماعي، بر مصرف مصرفي تكيه كرده و مصرف هرچه بيشتر كاالهاي فرآيند عنوان يك  گرايي به مصرف

ر خريد هميشگي كاالها و در اين فرهنگ، افراد د. دهد قرار مي تأكيددوام را مورد  مصرفي، اعم از بادوام و بي
مصرف مبتني بر خواست، مطرح «ر، البودري تعبيربه  در جامعه مصرفي. شوند خدمات جديد، درگير مي

شود و سليقه و ميل افراد در جامعه، بر نوع آن  شود؛ نه صرفاً مبتني بر نياز؛ يعني مصرف با ميل آميخته مي مي
  . )169: 1386بهار، (گذارد مي تأثير

را در اختيار ها  طيف وسيعي از انتخاب »فرهنگ مصرف«، در دنياي امروزكوتاه سخن اينكه 
 ،شايد در اصليي است كه ها ها و ذائقه نگرش ،ها نشانگر ارزش »انتخاب«دهد و هر  مي قرار كنندگان مصرف

 .)1381ان، چاووشي( شود مي مفهوم مصرف به مفهوم هويت جمعي مربوط .ويژگي يك گروه اجتماعي باشند
سبك زندگي است و در بحث از سبك زندگي متناسب با اقتصاد  مؤلّفهخاطر، مصرف مهمترين  همينبه 

  . كند مي مقاومتي اين مفهوم نقشي اساسي بازي
براي كنش ) متغيرپذير و  هر چند انعطاف(يي ها زندگي قادر هستند چارچوب هايسبكبه طور مسلم 

 ةنظريهاي  گيدنز بر اساس داللت. هستند تأكيدهاي مصرفي در اين بين بسيار مورد فراهم آورند كه كنش
هاي زندگي الگوهاي ساختارمند رفتار بوده و افراد به عنوان عامالن اجتماعي معتقد است سبك 1بندي ساختار

عامالن يا افراد  هرچند ممكن است كه ساختار اجتماعي، خالقيت. در باز توليد و تغيير آنها نقش اساسي دارند
زندگي محدود نمايد، ليكن عامالن نيز از توانايي تغيير ساختارها برخوردار هاي  را در بازتوليد يا تغيير سبك

  ). 119: 1988، 2امبيرباير و ميشكي(كنند  مي از ساختارها عملتر  بوده و قدرتمند
رفتاري آنها، و هاي  گروه و مدل فشارهاي تأثيرزندگي تحت هاي  به عقيده گيدنز گزينش يا ايجاد سبك

از نظر گيدنز وجود  .)122: همان( گيرد مي ، صورتهمچنين زير نفوذ اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي
افراد از طريق . زند مي هاي زندگي بيشتر دامنو چندگانگي سبكها  در دنياي جديد به تكثر انتخابها  رسانه

                                                            
1. structuration theory  

2. Embirayer & Mische 
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 جديد رو به روهاي  سابقه و انتخاب بي زندگيهاي  و روزنامه با سبكهاي جمعي به ويژه تلويزيون رسانه
-زندگي نو پيش ميهاي  اين سبك ةافراد به سمت تجرب ،ها به دليل الگوپذيري از رسانه ،در نتيجه. شوند مي

  . روند
وجود محورهاي مشتركي را در ميان اكثر  ،با وجود آشفتگي تعاريف نظري سبك زندگي ،به طور كلي

از يك سري  داري معنا سبك زندگي منظومه ،در واقع. تشابه و تمايز ،اول. توان حس كرد مي موجودتعاريف 
سبك زندگي هم به  ،دوم. ديگر متمايز استهاي  آورند كه از كل مي عناصر مرتبط است كه كلي را پديد

سبك زندگي با وجود  ،سوم. ناظر است ،ذهنياتي مثل ارزش و نگرشعيني مثل رفتار و هم به هاي  پديده
چهارم، . كند مي ماهيت جمعي دارد و فرد از بين اين الگوهاي جمعي انتخاب ،شخصيهاي  تبعيت از سليقه

يي مثل فرديت، هويت و شخصيت ها سبك زندگي به نظر بسياري نمادين بوده و بازتاب فرايندها و ماهيت
سبك زندگي ماهيتي خالقانه و . دست آخر اينكه افراد در برابر سبك زندگي منفعل نيستند و. اجتماعي است

  ). 210: 1386مهدوي كني، (فرهنگ تعيين كننده نيست  يي مثل فرهنگ يا پارهها انتخابي همانند پديده
براي اين مرور اجمالي بر ادبيات مفهومي سبك زندگي آشكار ساخت كه سبك زندگي از ظرفيت مناسبي 

جمله مصرف و اقتصاد، برخوردار  ازمختلف اجتماعي هاي  افراد در حوزههاي  گيري و جهتها  شناخت كنش
سبك زندگي متناسب با اقتصاد هاي  مؤلّفهتالش در جهت احصاء  ،از اين رو در بحث از اقتصاد مقاومتي. است

هاي صرف اقتصادي را به فراسوي تحليلكند و ناگزير بحث اقتصاد مقاومتي  مي مقاومتي اهميت راهبردي پيدا
آنچه در فرهنگ مصرف جوامع . كند مي و فرهنگي را به اين حوزه بازشناختي  جامعههاي  كشانده و پاي بحث

بلكه  ؛زيرا مصرف نه براي پاسخ گفتن به نيازهاي زيستي است ؛اقتصادي نيستاي  مدرن مطرح است پديده
مصرف چيزي بيش از  ،به زعم بورديو .گيرد مي تمايالت نيازي شكلو يا ها  مصرف بيشتر بر اساس خواسته

توليد ساختارهاي فعاالنه درگير توليد و بازنمادها  وها  ، نشانهها ارزش. هاي زيستي استبرآوردن خواسته
مفهوم خواسته يا تمايالت نيازي فراتر از نيازهاي زيستي، يك مفهوم ). 1390بورديو، (اجتماعي هستند 

تواند  مي كه(ها يا تمايالت نيازي خواسته ،شناساني مثل پارسونز جامعه ةزيرا به عقيد؛ فرهنگي است-ياجتماع
 اجتماعي شدن شكلفرآيند در طول ) هاي زندگي باشندمصرفي سازنده سبكهاي  مبنايي براي انتخاب

رآورده شدن اين تمايالت دهد و نظام اجتماعي نيز وسايل ب مي گيرند و آدمي را به نظام اجتماعي پيوند مي
فرآيند بدين ترتيب دروني ساختن عناصر سبك زندگي در ). 136: 1384ريتزر، (سازد  مي نيازي را فراهم

گرچه نقطه عزيمت اين . استمؤثر كنش افراد در حوزه مصرف و اقتصاد  ةدر تعيين نحو ،يپذير جامعه
اي كالن خود در اقتصاد ملي به عنوان پديده به خوديفرآيند فردي است ولي اين هاي  پردازي كنش مفهوم

زمينه  ،انسانيهاي  زيرا با رشد شخصيت ؛توسعه استفرآيند ي بخشي از پذير فرآيند جامعه. تعيين كننده است
ها، الگوها و  ها، باورداشت انتقال ارزش). 236: 1384چلبي، (شود  مي براي توسعه و تحول ساختاري حاصل

پذيري را در سطح جامعهفرآيند تعامل با منابع محيطي و اجتماعي، بخش عمدة  هاي مربوط به نحوة سبك
   .دهد و در عين حال اين امر قسمت مهمي از توسعه اجتماعي و اقتصادي استفردي تشكيل مي

با عنايت به اهميت راهبردي سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي در رسيدن به فرهنگ اقتصاد 
 و تعريف عناصر سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي مهمترين گام در اين مسير به نظر مقاومتي، بازشناسي
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و عناصر آن بدون بررسي عوامل و ها  مؤلّفهشناخت  ،اما با توجه به پيچيده بودن مفهوم سبك زندگي. رسد مي
ال و تا مفهومي سي از آنجا كه سبك زندگي. ها ميسر نخواهد بودمؤلّفهسازوكارهاي دخيل در انتخاب اين 

- مؤلّفهدر گرايش و گزينش مؤثر حدودي مبهم است، ارايه تصويري نسبتاً روشن از آن نيازمند بررسي عوامل 

در گرايش به مؤثر تحقيق حاضر در نظر دارد عوامل و سازوكارهاي  ،بدين منظور. هاي مربوط به آن است
ان آموز دانشانتخاب . ان بررسي نمايدآموز دانشسبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي را در بين گروهي از 

گيري شخصيت به علت اينكه در سنين اوليه شكل(بدين دليل است كه به نظر پژوهشگران در اين گروه 
همچنين . گير در آن را شناسايي نموددر هاي آژانسي و پذير فرآيند جامعهتوان نقش  مي بهتر) هستند
هاي متفاوت زندگي ان متوسطه كه در سنين نوجواني و اوايل جواني هستند بيشتر در معرض سبكآموز دانش

تبيين گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد . هاي غربي هستندايراني مثل سبكغير هايبه ويژه سبك
ي مثل مدرسه، خانواده، دين، رسانه و شخصيت به يهامتغير هاي ديگر با كاربستمقاومتي در بين سبك

  . تري از سازوكارهاي دخيل ارايه خواهد داد تر خواهد بود و تصوير روشنواقعيت نزديك
ها و در اين تحقيق با استفاده از ادبيات اقتصاد مقاومتي و سبك زندگي، مفاهيم، فرضيه ،بدين منظور

در مورد  ،برخالف سبك زندگي. تناسب با اقتصاد مقاومتي ساخته شدزندگي ممربوط به سبك هايشاخص
از آنچه در محافل سياسي و  ،براي همين. اقتصاد مقاومتي ادبيات آكادميك و علمي حجيمي وجود ندارد

فرموله كردن اين مفهوم  برايشود  ها و به ويژه در كالم رهبري در رابطه با اقتصاد مقاومتي گفته ميرسانه
  . ه شداستفاد

در گرايش به سبك زندگي متناسب با مؤثر اساسي در اين تحقيق شناخت عوامل  مسألهدر نهايت اينكه 
 براي رسيدن به اين منظور اهداف خاصي در اين تحقيق دنبال. ان كرج استآموز دانشاقتصاد مقاومتي در بين 

   .شود كه در ادامه ارايه شده است مي
  

  اهداف تحقيق
  با گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي) ملي و فراملي(ميزان استفاده از رسانه بررسي رابطة.  
 گرايي در خانواده با گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتيبررسي رابطة ميزان مصرف .  
 پذيري ديني با گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي بررسي رابطة جامعه .  
 سي رابطة اهتمام مدرسه به فرهنگ اقتصاد مقاومتي با گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد برر

  . مقاومتي
 بررسي رابطة شخصيت اجتماعي پيشرفته با گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي .  
  

  روش تحقيق
ها و در نهايت متغيربين  اين روش براي بررسي روابط. پيمايش است ،رفته در اين مطالعه كار بهروش 

ساخته استفاده شد كه  از پرسشنامه محققها  داده آوري جمعبراي . تعميم نتايج با اطمينان باالتر مناسب است
با توجه به ها  اول سعي شد شاخص ةبراي بررسي روايي در وهل. روايي و پايايي آن قبالً بررسي شده بود
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ن طراحي شود و در نهايت از نظر كارشناسان و اساتيد به پيشيهاي  و شاخصها  چارچوب نظري، پژوهش
 آموز دانشنفر  60پرسشنامه بر روي  ،در مرحله بعد. عنوان داوران روايي صوري پرسشنامه استفاده شد

براي آزمون پايايي تحقيق با كاربست روش آلفاي كرونباخ  آمده به دستآزمون شد و از نتايج  متوسطه پيش
االتي كه بر اساس نتايج آزمون آلفا مناسب تشخيص داده نشده بودند از پرسشنامه ؤو سها  گويه. استفاده شد

  . نسخه نهايي پرسشنامه براي اجراي بر روي نمونه اصلي آماده شد ،حذف شد و در نهايت
  

  گيري  جمعيت و نمونه تحقيق و روش نمونه
به تعداد  91- 92در سال  آموزان متوسطه شهر كرج هستند كه جمعيت اين تحقيق، همه دانش

براي . هاي متوسطه اين شهر مشغول به تحصيل هستند نفر اعم از دختر و پسر در آموزشگاه 74588
در اين فرمول با حجم جمعيت . گيري كوكران استفاده شد تعيين حجم نمونه تحقيق از فرمول نمونه

=  5/0((صفات مورد مطالعه  درصد و با فرض بيشترين پراكندگي 4نفر، دقت احتمالي حدود  74588
P ( و)5/0  =q (( بيني ريزش احتمالي نمونه، با پيش. نفر برآورد شده است 600حجم نمونه در حدود

نفر به نمونه اضافه شد كه در  50درصد يعني در حدود  10پاسخ، حدود  هاي بيو يا آمار باالي پرسش
اي  اي چند مرحله گيري نيز خوشه روش نمونه. نفر به عنوان نمونة اصلي پژوهش تعيين شد 650نهايت
ناحيه آموزش و پرورش شهر كرج  4هاي متوسطه  بر اين اساس، در مرحله اول، ليست آموزشگاه. است

. دبيرستان پسرانه به شكل تصادفي انتخاب شدند 2دبيرستان دخترانه و  2سپس از هر ناحيه . تهيه شد
آموز براي  دانش 40موزان هر دبيرستان به صورت تصادفي آ در مرحله آخر با استفاده از ليست دانش

  . ها انتخاب شدند پاسخ دادن به پرسشنامه
  

  ها متغيرتعريف 
  وابسته  متغير

با توجه به تعريف سبك زندگي، گرايش سبك زندگي : گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي
ها، الگوهاي رفتاري، هنجارهاي مصرف و  از باورها و ارزشاي  متناسب با اقتصاد مقاومتي گرايش به مجموعه

همخواني ) بر اساس آنچه در بحث نظري اشاره شد(است كه با الزامات و اهداف اقتصاد مقاومتي هايي  انتخاب
براي عملياتي كردن . انجامد مي دارد و به نهادينه شدن فرهنگ اقتصاد مقاومتي در بين مردم به ويژه نسل جوان

شاخصي در  ،هاي آنمؤلّفهش گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي بر اساس مهمترين و سنج
يك و دو  جدول شماره :كن(از آن به مقاله حاضر پيوست است اي  طيف ليكرت ساخته شد كه نمونه

  ). پيوست
  هاي مستقلمتغير
 اين مهم دارد كه در فضاي كالبدي و اين مفهوم داللت بر: اهتمام مدرسه به فرهنگ اقتصاد مقاومتي) 1
 انآموز دانشبه عبارتي معلمان چقدر . شود مي كالبدي مدرسه چقدر به الزامات اقتصاد مقاومتي اهميت دادهغير
 كنند؟ چقدر به اصالح الگوي مصرف توجه مي اقتصادي تشويقهاي  به مطالعه و پژوهش در موضوع را
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شود؟ و در نهايت اينكه چقدر  مي رساني ينه و اقتصاد مقاومتي اطالعشود؟ تا چه ميزان در مورد مصرف به مي
براي عملياتي كردن و سنجش مفهوم با  شود؟ مي ان توجهآموز دانشگرايي در بين  روحيه پيشرفت ءبه ارتقا

  . شده از شاخصي در طيف ليكرت بهره گرفته شدهاي ياد  مؤلّفهتوجه به 
ناظر  آموز دانشيي در خانواده گرا مصرفمفهوم به ميزان حاكم شدن اين : گرايي خانواده مصرفميزان ) 2
 در اين حالت الگوي مصرف بهينه جاي خود را به الگوهاي ديگر مثل الگوي مصرف تجملي يا نمايشي. است
براي عملياتي ساختن و . اولويت نه با نياز بلكه بيشتر با كسب تشخص يا منزلت است دهد كه در آن مي

  . شاخصي در طيف ليكرت استفاده شدسنجش آن از 
. زندگي دارندهاي  و تبليغ سبكها  ، گرايشها نقش مهمي در برساختن سليقهها  رسانه: استفاده از رسانه) 3

است كه در  يهايمنظور از رسانه ملي رسانه. شود مي به دو گروه ملي و فراملي تقسيمها  رسانه ،در اين تحقيق
فراملي آن دسته از هاي  مثل صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران و منظور از رسانه ؛اختيار دولت هستند

و يا اي  هاي ماهوارهمثل كانال ؛هايي است كه محل فعاليت آنها در اختيار دولت جمهوري اسالمي نيستندرسانه
ف ليكرت سنجيده گويه در طي 4نيز با شاخصي متشكل از  متغيراين . بوك اينترنتي مثل فيسهاي  برخي سايت

  . شد
 ازها، هنجارها و الگوهاي رفتاري ديني  انتقال ارزش ،ي دينيپذير جامعهمنظور از : ي دينيپذير جامعه) 4

تحت  شناخت و آگاهي ديني داشته باشد، و ،نسل جديد ،باشد كه بر اساس آن مي نسل قديم به نسل جديد
ه ويژه رفتار اقتصادي و مصرفي به الگوهاي ديني پايبند ها و رفتارهاي خود و ب التزام ديني، در نگرش تأثير

نيز با شاخصي در طيف ليكرت سنجيده  متغيراين  .ها و هنجارهاي ديني باشد باشد و در كل تبلوري از ارزش
  . شد

تفكيك و انسجام به فرآيند  پيشرفته، در شخصيت )1988(از نظر مونچ : پيشرفتهشخصيت اجتماعي ) 5
كنترل شخصيت شامل هوش، ظرفيت اجرا، هاي  به طوري كه ضمن اينكه قطب. گرفته استخوبي صورت 

 .اند همديگر نفوذ كرده ، در عين حال همگي آنها دراند وابستگي عاطفي تعميم يافته و هويت فردي رشد يافته
 – 2قيت موفنياز به  -1 :عد است كه به ترتيب زير هستندحائز شش ب پيشرفتهشخصيت اجتماعي  ،در كل
 بيروني دروني و كنترل محيط -  6خودتنطيمي  - 5خردورزي  -4بر پايه عاطفي عام  كنش -3گرايي  فعال

در اين تحقيق، شخصيت پيشرفته با شاخصي سنجيده شد كه از كار زارع و بياني آهنگر ). 10: 1384جزايري، (
  . اخذ شده است) 1389(
  

  ها يافته
 درصد را پسران تشكيل 52نفر از آنان يعني  338 نفر بود كه 650اين تحقيق  ةنمون :اي هاي زمينه يافته

سوم و هاي  درصد در پايه 57دوم و  ةدرصد اعضاي نمونه در پاي 42. دختر بودند آموز دانشداند و بقيه  مي
درصد  39 درصد نمونه از پايگاه پايين، 51 ،از نظر پايگاه اجتماعي اقصادي. خواندند مي دانشگاهي درس پيش

  . درصد باال بودند 10متوسط و 
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  9  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

  توصيفي هاي  يافته
توصيفي ميزان گرايش به سبك زندگي متناسب با هاي  در جدول شماره يك يافته: وابسته متغير) الف

  : آن آورده شده استهاي  مؤلّفهاقتصاد مقاومتي و 
  

  اقتصاد مقاومتي و سطوح مختلف آنسبك زندگي متناسب با هاي  مؤلّفهتوصيفي  هاي آماره  -  1جدول 

  ميانگين  هامؤلّفه
ميانگين 

  استاندارد شده 
انحراف 
  معيار

  سطوح ترتيبي
  كم  متوسط  زياد

  10  54  36  4.8 57  19.6  مصرف بهينه
  48  49  3  2.4 36  9.7  محصوالت ايرانيخريد 

  30  27  43  2.7 48  5.8  پس انداز كردن
  5  27  64  2.9 75  3.8  اي  هاي هزينه اولويت

  1.1  7.5  91  1.4 82  8.6  روحيه پيشرفتداشتن 
  2  52  46  7.5  66  54.3  شاخص كل 

دهد كه از نظر ميزان گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد  مي جدول نشانهاي  نگاهي به داده
سبك  يهامؤلّفههمچنين در بين . گيرنداكثريت نمونه تحقيق در سطح متوسط و يا باال قرار مي ،مقاومتي

اي هزينههاي  داشتن روحيه پيشرفت و اولويت مؤلّفةزندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي، اعضاي نمونه در 
 مؤلّفةدر . باشندها بيشتر پاسخگويان در سطح متوسط ميمؤلّفهدر ساير . مطلوب در سطح بااليي قرار دارند

به  سخگويان نمراتي در حد متوسط و يا پاييناطالعات حاكي از آن است كه اكثر پا ،خريد محصوالت ايراني
  . اندآورده دست
متغيرهاي مستقل تحقيق آورده شده توصيفي مربوط به  هايآماره 2در جدول شماره : هاي مستقلمتغير) ب
  : است
  

  مستقل تحقيقهاي  متغيرتوصيفي  هاي آماره  -  2جدول 
  انحراف معيار  100ميانگين از   ميانگين  متغير

  3.4  47  9.3  اهتمام مدرسه به فرهنگ اقتصاد مقاومتي
  3  48  12  گرايي در خانواده ميزان مصرف

  2.3  49  4.9  ميزان استفاه از رسانه ملي
  2.9  40  4  ميزان استفاده از رسانه فراملي

  2.6  90  18  پذيري ديني جامعه
  3.7  66  30  پيشرفتهشخصيت اجتماعي 

  

ي ديني و شخصيت اجتماعي پذير جامعههاي متغيرپاسخگويان در  ،2حسب اطالعات جدول شماره 
از تر  وضعيت نمونه در سطح متوسط يا پايين ،هاي تحقيقمتغير ةدر بقي. پيشرفته در سطح باال قرار دارند

   .متوسط است
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش 

 

10 

  تبييني هاي  يافته
هاي مستقل تحقيق با ميزان گرايش متغيرهمبستگي براي روابط بين هاي  نتايج آزمون ،3در جدول شماره 

  . به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي ارايه شده است
  

  هاي تحقيقمتغيرمقدار ضريب همبستگي بين   -  3جدول 

هاي متغير
  مستقل

اهتمام مدرسه 
به اقتصاد 
  مقاومتي

ي پذير جامعه
 ديني

رسانه 
  ملي

رسانه 
  فراملي

مصرف 
  خانواده

شخصيت 
  اجتماعي

پايگاه 
 - اجتماعي
  اقتصادي

ضريب مقدار 
  - 25/0  29/0  - 35/0  - 30/0  17/0  32/0  27/0  همبستگي

 000/0 000/0 000/0 000/0000/0 000/0 000/0  معناداري
  

  

گرايي هاي ميزان مصرفمتغيره، متغيرنتايج آزمون همبستگي نشان از آن دارد كه در سطح روابط دو 
، اهتمام مدرسه به فرهنگ اقتصاد پيشرفتهي ديني، رسانه فراملي، شخصيت اجتماعي پذير جامعهخانواده، 

به ترتيب بيشترين همبستگي را با ميزان گرايش به سبك زندگي  ،اقتصادي -مقاومتي و پايگاه اجتماعي
اي همتغيراطالعات جدول حاكي است در بين ها،  از نظر جهت همبستگي. اسب با اقتصاد مقاومتي دارندنمت

. وابسته دارند متغيرگرايي خانواده، رسانه فراملي و سطح پايگاه بيشترين همبستگي منفي را با مستقل، مصرف
ماهواره و (فراملي هاي  الگوي مصرف تجملي حاكم شود، از رسانه آموز، دانش ةبه عبارتي هر چقدر در خانواد

دي باالتر تعلق داشته باشد گرايش كمتري به سبك اقتصا-بيشتر استفاده نمايد و به پايگاه اجتماعي) اينترنت
  . زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي دارد

  

  )همتغيرتحليل رگرسيون چند (ه متغيرروابط دو ) ب
براي اطالع از روابط همزمان متغيرهاي مستقل با ميزان گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد 

و نيز تعيين سهم هر يك از متغيرها در برآورد ميزان پراكندگي آن، از مدل تحليل رگرسيون چند  مقاومتي
  . متغيره استفاده شد كه در جدول شمارة چهار نتايج آن موجود است

  

  نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به روش همزمان
 مدل مشخصات  داري معناسطح  ضريب بتا هاي مستقلمتغير

 0.002 0.15 ي دينيپذير جامعه

F=20  
R=55 

R square= ٣٠ 
Adj R: 28 

Sig= 0.000 

 

 0.679 0.02 ميزان استفاده از رسانه ملي

 0.000 -0.20 ميزان استفاده از رسانه فراملي

 0.000 0.15 اهتمام مدرسه به اقتصاد مقاومتي

  0.000 -0.18 خانوادهگراييميزان مصرف
  0.001 0.14 پيشرفتهشخصيت اجتماعي

  0.101 -0.07 اقتصادي-پايگاه اجتماعي
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همچنين مقدار همبستگي چندگانه . دهند مي بخش مدل نشان از برآورد رضايت ،و سطح معناداري Fميزان 
)R=55 (ر وابسته دارنددهد  مي نيز نشانرهاي وارد شده در مدل، همبستگي خوبي با متغيمقادير بتا  .همة متغي

هاي ميزان استفاده از رسانه فراملي، الگوي مصرف خانواده، اهتمام مدرسه به متغيرحاكي از آن هستند كه 
به  ،اقتصادي -ي ديني، شخصيت اجتماعي پيشرفته و پايگاه اجتماعيپذير جامعهفرهنگ اقتصاد مقاومتي، 

ش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي ترتيب بيشترين سهم مثبت را در برآورد پراكندگي ميزان گراي
همچنين تحليل رگرسيون . رسانه فراملي و ميزان مصرف تجملي در خانواده منفي است تأثيردر اين بين . دارند

ميزان گرايش به سبك زندگي بيني  پيشدر  معناداريسهم ) زيونيتلو(نشان داد كه ميزان استفاده از رسانه ملي 
  . قاومتي نداردمتناسب با اقتصاد م

  
  ها گيري و پيشنهاد نتيجه

اقتصاد مقاومتي به عنوان يك فرهنگ اقتصادي مبتني بر مردم در نظر گرفته شد كه عملياتي  ،در اين مقاله
روز است، اما  اقتصادي علمي نيازمند بوده و مستلزم مديريت هوشمند و بههاي  شدن آن گرچه به طراحي مدل

اجتماعي و فرهنگي كشور و نهادينه ساختن نوعي سبك زندگي است هاي  از سرمايهاز طرفي نيازمند استفاده 
بر گرايش مؤثر به همين منظور در مقاله حاضر تالش شد عوامل . كه با الزامات اقتصاد مقاومتي متناسب است

 هايآژانسبنا به اهميت . بررسي شودشناختي  جامعهبه سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي از منظر 
 ،در نهادينه ساختن سبك زندگي، گروه مورد مطالعه) براي نمونه مدرسه، خانواده و رسانه(پذيري جامعه
 تأثير ،در اين مطالعه. ان متوسطه كه در سنين نوجواني و يا اوايل جواني هستند انتخاب شدندآموز دانش

پايگاه اجتماعي بر ميزان گرايش به ، خانواده، مدرسه، دين، شخصيت اجتماعي پيشرفته و متغيرهاي رسانه
هاي مذكور و متغيرنتايج نشان دادند كه بين . سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي مورد بررسي قرار گرفت

  . وابسته همبستگي معناداري وجود دارد متغير
هاي  از پژوهش همانند بسياري. پيشين هماهنگي داردهاي  هاي اين مطالعه تا حدود زيادي با پژوهشيافته

پذيري و خانواده ها، جامعهها و عقايد، رسانهپيشين اين تحقيق نيز نشان داد كه عوامل اجتماعي مثل باورداشت
؛ والترز، 1995بانتون و باروز،  :نمونهبراي (دارند  تأثيرهاي زندگي و الگوهاي مصرف بر گرايش افراد به سبك

توان  مي هاي اين مطالعههمچنين بر مبناي يافته. )1388باركي، و ازكيا و رود 1389؛ سادات شفيعي، 1994
تأثير هاي كالن اقتصادي از طريق مديريت الگوهاي مصرف هاي زندگي بر شاخصاستدالل نمود سبك

در نهايت اينكه مصرف تنها با ). 2002 ،و آمالدس و جينف 1379كفاشي و همكاران،  :نمونهبراي (گذارند  مي
براي (ند مؤثراجتماعي در شكل دادن به آن هاي  اقتصادي و انگيزهامرتبط نيست و عوامل فرعوامل اقتصادي 

  ). 1388آبادي،  و كاظمي و حسين 1384؛ سعيدي، 1382زاده و همكاران، لهسايي :نمونه
در . هاي مفهومي مرور شده قابل تبيين هستندهاي اين مطالعه در قالب چارچوبيافته ،به لحاظ نظري

 ،افرادهاي  ساختاربندي از طريق انتخابفرآيند زندگي در هاي  اين نكته اشاره شد كه سبك هگيدنز ب نظريه
 .گذارند تأثير ميشوند كه در نهايت بر كنش افراد  مي يي براي عملها گسترده شده و تبديل به چارچوب
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در اين تحقيق نيز . دارد تأكيدهاي زندگي و الگوهاي عمل گيري سبك همچنين گيدنز بر نقش رسانه در شكل
در بين افراد عموميت دارند و همچنين گرايش افراد به سبك زندگي ها  و انتخابها  مشاهده شد برخي گرايش
تواند  مدرسه نيز مي تأثيرهمچنين . آنهاستهاي  و نمادسازيها  رسانه تأثيرتحت  ،متناسب با اقتصاد مقاومتي

نوع مصرف و سبك زندگي باشد كه در نظريه بورديو به آن اشاره شده فرهنگي بر هاي  سرمايه از تأثيرنمودي 
در اين . شودگيري قريحه و الگوهاي مصرف متذكر ميطبقه اجتماعي را بر شكل تأثيربورديو همچنين . است

  . استمؤثر مطالعه مشاهده شد سطح پايگاه اجتماعي در سبك زندگي افراد 
به سبك زندگي متناسب با  گرفت گرايشتوان نتيجه  مي تجربيهاي  هاي نظري و يافتهاز مجموع بحث

نهادينه فرآيند اقتصاد مقاومتي بنا به ماهيت مردمي اقتصاد مقاومتي، با عوامل اجتماعي زيادي مرتبط است و 
ها و عوامل اجتماعي مثل خانواده، مدرسه، رسانه تأثيرساختن اين سبك از زندگي مستلزم توجه و شناخت 

مهم ديگر تحقيق اين است كه نوعي از شخصيت كه در  ةهمچنين يافت. گرايش به اين سبك استدين در 
شناسي توسعه به شخصيت اجتماعي پيشرفته مرسوم شده است در گرايش افراد به سبك زندگي  ادبيات جامعه

گفت گرايش به در كل بايد . دارد دار معنااست و با آن همبستگي مثبت و مؤثر متناسب با اقتصاد مقاومتي 
گيري شخصيت افراد به ويژه  پذيري و شكلجامعهفرآيند سبك زندگي متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتي با 

توان در يك برنامه مقطعي انتظار داشت كه گرايش افراد به  نمي به عبارتي. جوانان و نوجوانان درآميخته است
گيري  اين امر نيازمند جهت. اي مطلوب آن سود ببرداين سبك از زندگي افزايش يابد تا جامعه از پيامده

پذيري مثل خانواده، رسانه، آموزش و پرورش و دين با همديگر  جامعه هايآژانسهماهنگ و تعامل پايدار 
مداوم و با توجه  ريزي برنامههاي سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي در يك مؤلّفهبراي نهادينه ساختن 
در اين تحقيق مشاهده شد كه نقش خانواده، مدرسه و دين در گرايش . اجتماعي است- ديطوالني مدت اقتصا

ان به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي كمابيش در يك جهت است ولي رسانه ملي نقش آموز دانش
ميدان بر تعيين كنندگي رسانه در اين ها  نظري و پژوهشهاي  در حالي كه بحث د؛گيري در اين بين ندار چشم
زندگي متناسب با فرهنگ ملي و هاي  ضعف رسانه ملي در افزايش گرايش جوانان به سبك. دارند تأكيد

كه نتايج مطالعه حاضر نشان دادند  چنان هاي فراملي در اين ميدان شده و آناسالمي موجب قدرت يافتن رسانه
گرايش جوانان به سبك زندگي متناسب با  قدرتمندي در كاهش تأثير ،هاي فراملي مثل ماهواره و اينترنترسانه

ها سياستگذاريها و ريزيهاي تحقيق، موارد زير براي كاربست در برنامهيافتهبه با توجه . اقتصاد مقاومتي دارند
  : شودپيشنهاد مي

بهتر  ،ي ديني در افزايش گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتيپذير جامعه تأثيربا توجه به 
هاي ديني مربوط ان بيشتر با آموزهآموز دانشاي باشد كه س به گونهارريزي آموزشي و پرورشي مداست برنامه

  . به رفتارهاي اقتصادي و مصرف آشنا شوند
رسانه ملي براي نهادينه ساختن سبك زندگي متناسب هاي  ريزي مناسبي براي استفاده از ظرفيتبايد برنامه
  . و جوانان به عمل آيدها  ي در بين خانوادهبا اقتصاد مقاومت
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توانند با  مي مدارس. يشان توجه شودها اقتصادي نوجوانان و خانوادههاي  شايسته است به افزايش آگاهي
يشان در زمينه مصرف، مسايل ها ان و خانوادهآموز دانشآموزشي مختلف به توانمندسازي هاي  طراحي برنامه

  . مك نماينداقتصادي و تربيت اقتصادي ك
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  و مĤخذ منابع

 تغييرات نسلي سبك زندگي در جامعه روستايي، )1388(سكينه  ،يكازكيا، مصطفي و حسيني رودبار ،
 . 37رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره  ةفصلنام

 انتشارات كيهان: ، تهرانشناسي توسعه جامعه، )1384(غالمرضا  ،ازكيا، مصطفي و غفاري . 

  نشر بقعه: چاپ اول، تهران ،يرانيا تيهو، )1380(افروغ، عماد . 

  انتشارات شيراز: ، ترجمة خسرو صبوري، تهرانمصرف، )1382(باكاك، روبرت 

 نشر ثالث :حسن چاوشيان، تهران ةترجم، هاي ذوقي نقد اجتماعي قضاوت: تمايز؛ )1390(بورديو، پي ير.  
 سمت انتشارات: ، تهراناصول و مباني: مطالعات فرهنگي، )1386(بهار، مهري.  
  بر شخصيت  ساختار خانواده تأثيرپژوهشي در زمينه ؛ خصيت پيشرفتهش، )1384(جزايري، مهناز

 . ، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهينوجوانان تهراني

 يدانشكده علوم اجتماع ،ينامه دكتر انيپا ،ياجتماع تيو هو يسبك زندگ، )1381(حسن  ان،يچاوش 
 . دانشگاه تهران

  نشر ني: ، تهرانشناسي نظم تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي جامعه، )1384(چلبي، مسعود . 

  انتشارات : ، ترجمة محسن ثالثي، تهرانهاي جامعه شناسي در دوران معاصر نظريه، )1384(ريترز، جورج
 .علمي

 اجتماعي بر شخصيت پيشرفته در بين جوانان بررسي عوامل ، )1389(حسين  ،زارع، بيژن و بياني آهنگر
  . 3يازدهم، شمارة  ة، مجلة جامعه شناسي ايران، دورشهر بابل

 و  ينداريشناختي در د جامعه يمباحث( تهيو مدرن نيد يها چالش ،)1384( نيحسديزاده، س سراج
  .انتشارات طرح نو: ، چاپ دوم، تهران)سكوالر شدن

  ة، فصلنامكننده يا مصرف تظاهري در ارتباطات سيار بازانديشي مصرف، )1384(سعيدي، علي اصغر 
  . 4 ةانجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال اول، شمار

 ةدور ران،يا ،يشناس مجله جامعه ،رانيدر ا يدارنيسنجش د يبرا يمدل، )1384( رضايزند، عل يشجاع 
  . 34-66: 1ششم، شماره 

  ارين، چاپ چهارم؛ . خة ترجم ،)هاي مشاوره ديدگاه(هاي مشاوره  نظريه ،)1382(شيلينگ پ، لوييس
  شارات اطالعاتتان: تهران

 نشر روان: ، تهرانشناسي آموزش و پرورش جامعه، )1384(بند، علي  عالقه .  
 ةمطالع: تيپولوژي خريداران در مراكز خريد شهري، )1388(مهدي  ،آبادي كاظمي، عباس و حسين 

  . 169- 180 :37 ةسال هفدهم، شمارعلوم اجتماعي،  ة، نامبوستانموردي مركز خريد 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  15  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

  موردي  ةمطالع: رسي تأثير سبك زندگي بر هويت اجتماعيبر ،)1389(و همكاران كفاشي، مجيد
  . اجتماعي، سال سوم، شماره نهمپژوهش  ة، فصلنامساله شهر بابل 29 – 15جوانان 

  هاي فقهي امام خميني دربارة مصلحت عمومي  به آموزهشناختي  نگاهي جامعه، )1388(كالنتري، عزيز
  . 37، شماره 17 ةعلوم اجتماعي، دور ة، نامو تأثير آن بر روحية پيشرفت در ايران امروز

 ،اينشر توت: تهران ،يمحسن ثالث ةترجم ،يشناس به جامعه يدرآمد، )1388(بروس  كوئن .  
 ينشر ن: ، تهراناني، ترجمه ناصر موفقتجدد وتشخص) 1378(يآنتون دنز،يگ. 
  نشر  :سعيدي و يوسف حاج عبدالوهاب، تهران ، ترجمة علي اصغرجهان رها شده، )1380(گيدنز، آنتوني

  .علم و ادب
 عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مؤثر بر الگوي مصرف آب در ، )1382(زاده و همكاران  لهسائي

  . 8 ةپژوهش، شمار ةنام ة، مجلميان شهروندان شيراز
 تحقيقات  ة، فصلناممفهوم سبك زندگي و گستره آن در علوم اجتماعي، )1386(سعيد كني، محمد مهدوي

  . 1 ةفرهنگي، سال اول، شمار
  انتشارات : ، ترجمة عبدالمعبود انصاري، تهرانداري اخالق پروتستان و روح سرمايه، )1371(وبر، ماكس

  .سمت
  نشر ني :فرهنگ ارشاد، تهران: مترجم، طبقه تن آسا ةنظري، )1386(وبلن، تورستين .  
 ة، فصلنامپارسونز هيو عراق در قالب نظر رانيشناختي جنگ ا جامعه ليتحل، )1381(ساسان  عه،يود 

  . 154 – 131 .يپرتال جامعه علوم انسان ،يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يعلوم اجتماع
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  ها پيوست
  

  ) پيوست(جدول شماره يك 
  گيري ميزان گرايش به سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي شاخص اندازه

  آلفا  هاي شاخص ها يا سؤال گويه  ها مؤلّفه

  مصرف بهينه

 يد؟ كنتان را پس از پايان كار خاموش  كنيد چراغ اتاق چقدر دقت مي

78/0  
  غذاهاي غيرخانگي مثل ساندويج و پيتزا عادت داريد؟چقدر به مصرف 
مثالً مهماني يا (هايتان پول خرج نماييد  افتد براي دوستانتان يا همكالسي چقدر اتفاق مي

 ).هديه بدهيد

 كنيد؟ صرفه جويي مي) مثال كاغذ(چقدر در مصرف لوازم التحرير 

مصرف 
محصوالت 

  ايراني

  .ن يك ايراني استأدور از شخريد محصوالت خارجي، : چقدر با اين گفته موافقيد

82/0  
) مثل لوازم التحرير، لباس و كفش ساخت ايران(چقدر دوست داريد از كاالهاي داخلي 

  استفاده كنيد؟
  شود؟  در خانواده شما چقدر به مصرف محصوالت داخلي اهميت داده مي

  ؟ شود مان مي كه مصرف محصوالت خارجي موجب بيكار شدن هموطنانچقدر اعتقاد داريد 

  پس انداز
 .كنيدتا چه ميزان از پول توجيبي خود را پس انداز مي

67/0  
  .جمع كنيد) مثالً يك كامپيوتر(هايتان را براي خريد چيزي  چقدر اتفاق افتاده است پول

داشتن روحيه 
  پيشرفت

 دهيد؟  شما چقدر به كار و تالش و كسب درآمد اهميت مي
62/0  

  هاي شما پيشرفت در زندگي چقدر مهم است؟  در بين دوستان و همكالسي
  

  
   )پيوست(جدول شمارة دو 

  پاسخگوياناي  هزينههاي  اولويتهاي  امتياز دهي به مقوله
  امتياز  مقوله  رديف

  5  خريد لوازم مورد نياز خانه -لوازم التحرير -خوراكي -رفت و آمد -پس انداز  1
  4  خريد نرم افزار - خريد وسايل ورزشي -پوشاك - كتاب غيردرسي  2
  3  گردش و تفريح -اينترنت -شارژ تلفن  3
  2  خرج كردن براي دوستان -هديه دادن -لوازم آرايشي -اسباب بازي -خريد فيلم  4
  1  گيم نت  5
  0  سرا و قهوه خانهتفريحات ناسالم مثل قليان   6
    نامربوط  7
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