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طراحی مدل سبک زندگی ايرانی -اسالمی با رويکرد جامعه شناختی
محمد اسماعیلی جوشقانی1
چکيده
سير تحوالت ساختاري توليد و عرضه محصوالت و خدمات در دنيا باعث پيچيدگي در نوع رفتار مصرف كنندگان شده كه
به طبع سبك زندگي و فرهنگ جوامع را دستخوش تغيير كرده است .در این مقاله تالش شده است با رویکرد جامعه شناختي
سبك زندگي براساس فرهنگ غربي و ایراني مورد بررسي قرار گيرد و مدل سبك زندگي ایراني در سه قوميّت پارسي،
آذري و عربي از طریق نرم افزار ایویوز و دیتا پنل آزمون وتفاوت مدل در این سه قوم بررسي شود .واكاوي نظریات جامعه
شناساني چون ماكس وبر ،آلفرد آدلر ،توریستن وبلن ،جرج زیمل ،پيربوردیو جهت شناخت بهتر مفهوم سبك زندگي و
سوقدهي این مطالعات به رابطه دین و سبك زندگي و تشریح آن براساس مدلهاي وبر و وبلن ،محقق را بر این باور كه جامعه
مي تواند نقش اصلي و اساسي در ایجاد سبك زندگي ایفا نماید را رسانده است .در كشور ایران كه دین بر سایر جنبههاي
فرهنگي غالب است ضرورت تدوین یك سبك زندگي ایراني  -اسالمي را نشان خواهد داد .هدف از انجام این تحقيق بهره
گيري از نظریات جامعه شناسي در طراحي سبك زندگي ایراني اسالمي بوده است .در این تحقيق با استفاده از روش تئوري
زمينه اي و با انجام مصاحبههاي عميق ،تعداد  904دادهي بدست آمد .داده ها با نرم افزار مکس كيودا مورد تجزیه و تحليل
قرار گرفت و با روش كدگذاري هاي باز ،محوري و انتخابي مدل سبك زندگي ایراني ترسيم شد .سپس این مدل با 62
شاخص در سه قوم پارسي ،آذري و عربي از طریق نرم افزار ایویوز و دیتا پنل مورد آزمون قرار گرفت كه نتایج آن چهار
مقوله محوري روابط انساني و اجتماعي با 10مولفه و مقوله نگرشها و ارزشها با  5مولفه و عوامل محيطي با سه مولفه و عوامل
فردي با  10مولفه تاثير گذارترین عوامل در تبيين مدل سبك زندگي ایراني  -اسالمي به شمار مي آیند  .با ازمون این مدل
در قوميت هاي گوناگون تفاوتهایي در مدل سبك زندگي اقوام ایراني مشاهده شد.
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در جوامع غربي و توسعه یافته دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي و فرایند مدرن سازي به ویژه در محيط
هاي شهري و گسترش فرهنگ مدرن در ميان الیه هاي مختلف جامعه ساختار خانواده را تحت تاثير قرار
داده است .شاید اولين اثرات مدرنيته بر خانواده در ایران تغيير ساختار گسترده آن به خانواده هسته اي
بوده است ( امجدي و همکاران .)1399:
از طرفي مهمترین مباحث پدیدآمده تغيير در سبك زندگي افراد ،تغيير در خانوادههاست ،حساسيتهایي
كه نسبت به خانواده وجود دارد كامالً به جاست زیرا خانواده نخستين كانون یادگيري است و باید یادآور
شد كه نخستين آموزههاي اخالقي فرهنگي و انساني بوسيله نخستين آموزگاران یعني پدر و مادر آموخته
مي شود .در نتيجه هرگونه دگرگوني در خانواده موجب تحول و دگرگوني در مسير زندگي و تجربه
زیستي یکایك انسانها ميشود كه با تغييرات در سبك زندگي ،خود را نشان ميدهد.
از طرف دیگر پيامدهاي دگرگوني خانواده ،دامنگير تمامي اركان جامعه ،از جمله اقتصاد ،فرهنگ و
سياست نيز ميگردد .در عين حال جامعهاي ظهور ميكرد كه تمایزات سنتي در آن تا اندازهاي محو
ميشدند .كالن شهرها موجب گمنامي آدمها در شهر بودند و از همين رو شناخت افراد بر مبناي
شاخصهاي منزلتي گذشته ناممکن ميشد(فاضلي.)63 :1382 ،
مفهوم سبك زندگي ،ابتدا به عنوان شاخصي براي سنجش طبقه ي اجتماعي وارد جامعه شناسي شد .یکي
از قدیمي ترین تکينك هاي مطالعه ي طبقه ،روش مرسوم به مقياس اتاق نشيمن است .این مقياس بر
مبناي این واقعيت ساخته شد كه عموماً سبك زندگي و خصوصاً اشياي تحت تملك مردم ،در طبقه هاي
مختلف تفاوت دارد ،راهي كه به ساختن این مقياس منتهي شد با فرمولي كه چاپين در  1927-1926ارائه
داد گشوده شد .به نظر چاپين اثرات اجتماعي موقعيتي است كه فرد یا خانواده با توجه به سطح ميانگين
استاندار د دارایي هاي فرهنگي به درآمد ،دارایي هاي عادي و مشاركت در فعاليت هاي گروهي اجتماع
اشغال مي كند (چاپين )127 ،1925 ،
به نظر ميرسد حال كه مهم ترین تحول پدید آمده در قرن اخير گسترش تاریخي مصرف بوده است به
مفاهيم جدیدي براي تحليل جامعه نيازمندیم .مفهوم یا مفاهيمي كه بتواند تحول پدیدآمده را در خود
بروز داده و برنامه پژوهشي جدیدي را نيز پيش روي علوم اجتماعي قرار دهند .وقتي دنياي اجتماعي
متحول مي شود ،به مفاهيمي نو براي درك كردن آن نيازمندیم و ظاهراً مفهوم سبك زندگي چنين

طراحی مدل سبک زندگی ايرانی -اسالمی با رويکرد جامعه شناختی 103.....................................................

خصایصي را دارد(همان .)61 :سبك زندگي را ميتوان الگوهایي از كنش دانست كه تميزدهنده افراد
جامعه است .به قول توریستين وبلن جامعه ایراني به سمت رفتارهاي طبقه تنآسا ميرود و این گرایش در
فرهنگ ایراني روز به روز نهادینهتر ميگردد.
در حاليکه از نظر كار توليدي اقتصاد ایراني محتاج تالش مضاعف است و این تناقض بين توليد و مصرف
در جامعه سرگرداني را براي مصرفكنندهها ایجاد نموده است كه ميبایست با برنامهاي مدوّن سبکي
ایراني اسالمي را تدوین و با هماهنگي همه نهادها به اجرا گذاشته شود .بنابراین چه بخواهيم چه نخواهيم
نميتوانيم مانند گذشتگان خود رفتار كنيم و نباید انتظار داشته باشيم كه فرزندانمان هم به شيوه ما رفتار
كنند چرا كه نوع محصوالت و خدمات شکل سبكهاي زندگي را دگرگون ميسازد .لذا ما به دنبال
پاسخ به این سئوال بودیم كه آیا ایرانيان سبك زندگي خاصي دارند؟ آیا سبك زندگي در اقوام ایراني
متفاوت است؟
از نظر جامعهشناسي ،گروه قومي عبارت است از :مردمي كه در نتيجۀ ميراث فرهنگي مشترك خود ،از
نظر اجتماعي متمایز محسوب ميشوند .هيچ گروه قومي داراي ویژگيهاي ذاتي و فطري نيست ،بلکه
این ویژگيها را از طریق جامعه پذیري در محيط خاص خود به دست ميآورد.
در مجموع ،هشت شاخص را ميتوان به عنوان معيار تعيين گروه قومي ذكر كرد كه عبارتند از :نياكان
واقعي مشترك یا باور به نياكان اسطورهاي ،پيشينه تاریخي مشترك ،سرزمين مشترك ،زبان و مذهب
مشترك ،فضاهاي زیست مشترك ،آداب و رسوم مشترك ،ارزشهاي مشترك ،احساس تعلق به یك
گروه واحد .البته براي اینکه یك گروه قومي ،خود را قوميتي متمایز و مشخص بداند ،الزم نيست همۀ
شاخصهاي مذكور را داشته باشد؛(كریمي.)20 :1388 ،
تنوع و گوناگوني در ایران در زمينههاي مختلف اقليمي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،دیني و جمعيتي
به سادگي مشهود است .طبيعي است تنوع در ساختار فرهنگي ،سياسي و قومي كشور ،عقاید و سالیق،
گرایشها و مطالبات متنوع را به ارمغان ميآورد .اهميت توجه به اقوام از آنجا ناشي ميشود كه كشور
ایران از تنوع فرهنگي برخوردار است و در این برهه از زمان ،با توجه به تحوالت و شرایط خاص حاكم
بر نظام بينالملل ،توجه مسئوالن به مسائل قومي به صورت علمي و منطقي و به دور از احساسات و
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تعصبات خاص ،امري مهم و ضروري مينماید؛ زیرا مسئلۀ قوميت در جهان ،منطقه و ایران ،واقعيتي
مهم و اساسي به شمار ميرود.
نکتۀ دیگري كه باعث ميشود موضوع سياستهاي قومي اهميت بيشتري پيدا كند ،این است كه امروزه
اقوام مختلف در كشور ما به آگاهي قومي رسيدهاند و طبيعي است كه خودآگاهي قومي بسترساز
سازماندهي و انسجام قومي ميشود و ساخت اجتماعي ،سياسي و فرهنگي ایران را در آیندهاي نه چندان
دور با سازمانها ،تشکّلها ،كانونها و مجامع فراوان قومي مواجه ميسازد .در عين حال ،ساكنان مناطق
مرزي كشورمان در مجاورت كشورها یا قوميتهاي همزبان خودشان واقع شدهاند و این وضعيت خاص
جغرافيایي ،اهميت توجه به موضوع قوميتها و به خصوص سياستهاي قومي را دو چندان ميكند.
اگر این موضوع مهم مورد غفلت و بيتوجهي قرار گيرد ،عواقب بدي را به دنبال خواهد داشت كه
جبران آن غير ممکن خواهد بود و این احتمال براي كشور ما قابل تصور است كه در آینده ،ما نيز
همانند سایر كشورهاي چند قومي شاهد كشمکشها و تنشهاي شدید قومي باشيم(كریمي.)1378 ،
مانند آنچه امروزه در اكثر كشورهاي آفریقایي ،عراق ،افغانستان ،سوریه ،تركيه ،ميانمار و سایر مناطقي
كه داراي تنوع قومي ،فرهنگي و مذهبي ميباشند ،شاهد هستيم(مرادي..)1394 ،
فردي بمانت 2ایرانشناس معاصر فرانسوي ،اقوام ایراني را بر حسب نام و توزیع جغرافيایي به كردها در
مغرب ،بختياريها در مركز ،لرها در منطقۀ لرستان ،قبایل عرب در خوزستان ،قشقایيها در فارس،
بلوچها و براهویيها در بلوچستان ،تركمنها در شمال و قزلباشها در آذربایجان تقسيم كرده
است(صالحي اميري .)1388 ،مؤلفههاي فرهنگي یك از مهمترین مؤلفههاي هویت قومي است .آداب
و رسوم و زبان ،دو وجه فرهنگي هویت قومي را تشکيل ميدهند؛(نساج.)144: 1388 ،
در یك تقسيمبندي كلي ،هویت فرهنگي ایرانيان را ميتوان در پنج حوزه با لحاظ كردن زیرمؤلفههاي
آنها بدین شرح تقسيمبندي كرد :زبان(نوشتاري و گفتاري) ،دیانت(دین و مذهب) ،جغرافياي فرهنگي،
تاریخ و حافظۀ تاریخي(ميراث مادي و ميراث معنوي) ،نظام اجتماعي(نظام آموزشي ،نظام خانواده ،نظام
اقتصادي ،نظام فرهنگي ،نظام سياسي و حقوقي) (آشنا و روحاني.)159 ،

1- Fredy Be mont

طراحی مدل سبک زندگی ايرانی -اسالمی با رويکرد جامعه شناختی 105.....................................................

بر اساس مطالعاتي كه در حوزه هاي جامعه شناسي و رفتارگرایي انجام پذیرفته است ميتوان مفاهيمي را
در رابطه با سبك زندگي دسته بندي نمود كه این موارد در تبيين مدل سبك زندگي ایراني كمك زیادي
را نموده است اگرچه بسياري از نظریه پردازان در این حوزه ها در كشورهاي غربي بوده اند اما بر اساس
نوع رفتار انسان ها در بستر جامعه خود قابل تعميم و تفسير مي باشد و خط فکري محقق را براي یافتن
یك مدل ترسيم مي نماید.
در تحقيق اسداللهي و همکاران ( )1392نيز نوعي تلفيق نظري ميان دیدگاههاي موجود در بحث از
مشاركت اجتماعي و نظریات پيرامون سبك زندگي صورت گرفته است .شاخصهاي سبك زندگي
در این تحقيق با آنچه سابقۀ مطالعات جامعه شناختي پيرامون این مفهوم نشان داد متفاوت است .به
نظر ميرسد سبك زندگي در این نوشتار به عنوان اصطالحي جامعه شناختي به كار رفته است .بيشتر
تحليلها نيز متاثر از دیدگاههاي موجود در مطالعات شهري است كمتر از تخيل جامعه شناختي بهره
دارد.
در پژوهش هاشميانفر و هاشمي (  )1392طرح مسئله مبتني بر تاثير دین بر شکلگيري سبك زندگي
صورت گرفته است .از این منظر مقالۀ مذكور سعي كرده در تبيين مسئله مندي سبك زندگي در
جامعۀ ایراني به سراغ متغيري بومي و تاثيرگذار رود .دادهها از ميداني برگزیده شده است كه ميتواند
نمایندة مسئلۀ طرح شده باشد ليکن نتایج هرچند از دادههاي كمي مستخرج شده ،به كل جامعۀ ایراني
قابل تعميم نيست.
در تحقيق كفاشي و همکاران (  )1389نيز طرح مسئله مبتني بر وضعيت خاص جامعۀ جوان ایران
صورت گرفته ليکن یافته ها مستخرج از داده هایي كمي از جوانان یك شهر خاص است كه نميتواند
نمایندة تمامي جوانان و الگوهاي سبك زندگي آنها باشد .در تحقيق ازكيا و رودباركي( )1389هم
به مسئله تغييرات نسلي با تمركز بر هویت جوانان تاكيد شده است  .البته این تحقيق معطوف به ارائه
الگوهاي سبك زندگي روستایي است و سعي شده نظریات توسعۀ روستایي و دیدگاههاي مربوط به
سبك زندگي با یکدیگر تلفيق شود .
البته سبك زندگي همانگونه كه پيشتر آمد در اروپا به عنوان مسئله اي شهري رخ نمود.هرچند شهري
شدن فزایندة فضاي فرهنگي روستاها ميتواند سبك زندگي را به مثابۀ مسئله اي در آن اجتماع نيز طرح
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نماید .متاسفانه در مقالۀ مذكور در مورد نسبت ميان روستا و مسئله مندي سبك زندگي توجيهي نظري
ارائه نشده است .
در تحقيق شالچي( )1386طرح مسئله مبتني بر وضعيت خاص جوانان ایراني صورت گرفته و ادعا شده
است كه فهم پيچيدگيهاي این وضعيت خاص به مدد تحقيق پيرامون سبك زندگي این قشر امکانپذیر
است .براي سامان دادن به تحقيق ،پژوهشگر از نظریات وبر و بوردیو استفاده كرده است .البته در انتها
بيشتر بر نحوة گذران اوقات فراغت و تاثير آن در هویتبخشي به جوانان مورد مطالعه تاكيد شده است
و الگوي سبك زندگي مشخصي ارائه نشده است.
به نظر ميرسد پژوهشهاي انجام شده در ایران به لحاظ كمي منطبق با واقعيت مسئلۀ سبك زندگي در
جامعۀ ایراني نيست .آنچه بيش از همه در مسئله مندي سبك زندگي در جامعۀ ایراني است یعني
خصوصيات ویژة این جامعه كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.در ميان همه مقاالت
علمي -پژوهشي كه تمركزشان بر روي مطالعۀ سبك زندگي بوده است مطالعۀ جامعه شناختي تعداد
اندكي را به خود اختصاص داده است .لذا در این تحقيق تالش شده است تا كاستيهاي مطالعات پيشين
را به بهرهگيري از روش هاي كمي و كيفي مدلي را براي سبك زندگي ایراني طراحي و در قوميتهاي
متفاوت ایراني آزمون نماید.
در مطالعات خارجي هم توماس تان تسئو( )2007پنج بُعد كسب زندگي جوانان در سنگاپور را شناسایي
كرده كه این نتایج را داشته است :خوشحالي  %82تحصيالت خوب  %79پرداختن به سالمتي  %79برنامه

موفقيت  %71بدست آوردن و خرج كردن پول  %64در پژوهش دیگري كه توسط هسو و چانگ زوب
كه چگونگي الگوهاي ارتباطي و سبك زندگي را بر خرید كفشهاي ورزشي و لباس در بزرگساالن
بررسي ميكند.
یافتههاي این تحقيق :بخشهایي كه در این تحقيق شركت كرده بودند در دو دسته گروهبندي شدند:
عملگراها و ادراك گراها .در مطالعه دیگري كه توسط شيفمن و كانوكزل و زوگ(  )2008انجام شد
فاكتورهاي مورد مطالعه براي سبك زندگي سالم مورد مطالعه قرار گرفت كه مقوله هاي زیر به دست
آمده اند :تعادل روحي و رواني ،ورزش و تناسب اندام ،زیبایي و حفظ ظاهر ،فعاليت هاي مذهبي ،حفظ
سالمتي و جلوگيري از ناخوشي و مدیریت استرس به نظر آدلر هر كسي براي رسيدن به برتري ،راه و

طراحی مدل سبک زندگی ايرانی -اسالمی با رويکرد جامعه شناختی 107.....................................................

روش مخصوص به خود را دارد كه از فردي به فرد دیگر متفاوت است .آدلر این راه و روشهاي منحصر
به فرد را شيوه زنگي مينامد ،شيوه زندگي عبارتست از مجموعهاي از هدفها ،طرحها و عادتهاي
رفتاري ،اعتقادات و نگرش ها و تمایالت فرد كه شخص در زندگي براساس آنها عمل ميكند .شيوه
زندگي انسان در شش سال اول زندگي پایه گذاري ميشود و عوامل جسماني ،رواني و اجتماعي در
شکل گيري آن تاثير بسزایي دارد.
به همين دليل آدلر براي تجارب اوليهي اجتماعي كودك در زمينهي مفهوم خود نسبت به موقعيتش در
جهان اهميت زیادي قائل مي شود و معتقد است كه كودك به اقتضاي نيازها و شرایط خاص محيط
خانوادگي خود ،روشهایي خاص را براي رسيدن به اهدافش اتخاذ ميكند كه به تدریج جزء صفات
ثانوي او ميشوند .آدلر معتقد است كه سبك زندگي عمدتاً در سالهاي اوليه زندگي تا حدود پنج
سالگي در انسان بنياد نهاده ميشود .سالهایي كه كودك با توانایي و محدودیتهاي وراثتي خود ،قدرت
خالقه و محيط پيرامونش آشنا ميشود و با پيدایش احساس كهتري به فرایند جبران پا مينهد .به این
ترتيب نظر آدلر پيرامون سبك زندگي نه موروثي است و نه كامالً وابسته به محيط.
وبلن سبك زندگي را پدیده اي گروهي مي داند ،چيزي كه محصول تعلق طبقاتي بوده و ماهيت مستقلي
نيز ندارد و نمونه اي از وجود طبقاتي است.وبلن در جایي سبك زندگي فرد را الگوي رفتار جمعي مي
داند .این رفتارها از جنس رسوم و عادات اجتماعي و روش هاي فکري اند .او در جاي دیگر سبك
زندگي فرد را تجلي رفتاري مکانيسم روحي و عادات فکري و معرفت او قلمداد مي كند (مهدوي كني
.)1384 ،
از نظر زیمل از سبك زندگي عبارتست از :سبك زندگي كل بهم پيوسته صورت هایي است كه افراد
یك جامعه ،مطابق انگيزه هاي دروني و سالیق خودشان و به واسطه تالشي كه براي ایجاد توازن ميان
شخصيت ذهني و زیست محيطي عيني و انساني شدن به انجام مي رسانند ،براي زندگي بر مي گزینند .از
نظر وبر سبك زندگي در قالب پایگاه و گروه منزلتي معني ميیابد .به این ترتيب یك سبك زندگي یعني
بر همه اعضاي یك گروه منطبق است و نه فقط بر یك فرد.
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به عبارت دیگر از نظر وبر «دليل اصلي براي نوعي خاص از سبك زندگي به نياز گروهي از جامعه براي
تائيد اعتبار موجودیت (جداگانه) خویشتن براي خود و دیگران باز ميگردد ».زیرا سبكهاي زندگي
مشخص ،تقسيمات موجود در نظم اجتماعي را مشروعيت ميبخشد( گيدنز .) 1991
بوردیو ،همچون وبر از سبك زندگي به عنوان شاخصه و نماد و یا حتي فرصتهاي جلوهگري یا اثبات
منزلت اجتماعي گروههاي منزلتي و طبقات اجتماعي بهره ميگيرد .اما در توضيح و تشریح رابطه سبك
زندگي و طبقه بسيار فراتر از وبر قدم بر ميدارد و آن را در چارچوب نظریه عمل خود قرار ميدهد
(بوردیو .) 1984
در ادبيات جامعه شناسي ،از مفهوم سبك زندگي دو برداشت و در گونه مفهوم سازي متفاوت بعمل آمده
است .در فرمول بندي نخست كه سابقه ي آن به دهه  1920باز مي گردد سبك زندگي معرف ثروت و
موقعيت اجتماعي افراد و غالباً بعنوان شاخصي براي تعيين طبقه ي اجتماعي بکار رفته است.
(چاپين ،1955 ،چاپمن ) 1935 ،از فرمول بندي الزم سبك زندگي نه راهي براي تعيين طبقه اجتماعي
بلکه شکل اجتماعي نویني دانسته مي شود كه تنها در متن تغييرات فرهنگي مدرنيته و رشد فرهنگ
مصرف گرایي معنا مي یابد( .گيدنز  1991و  ،1994بورریو  ،1984فدرستون  1987و  1991كش و یوري
.)1987
از نظر گيدنز نکته كليدي آن است كه حيات اجتماعي نه مجموعه اي از كنش هاي فردي و نه مجموعه
اي از ساختار اجتماعي است بلکه به مثابه فرایندي در نظر گرفته شده است كه مفهوم كليدي آن عمل
اجتماعي به شمار مي آید و داراي دو چنبه عامالنه و ساختاري است .این رویکرد فرایندوار به زندگي
اجتماعي نقشي اساسي در كل نظریه اجتماعي گيدنز دارد .او مي خواهد نگرش فرایند وار به زندگي را
جایگزین اراده گرایي و تعين گرایي ساختاري اكثر جامعه شناسان كند( سيدمن .)192 :1396 ،
روش شناسی
در این پژوهش چون بر شکلدهي چهارچوب مفهومي یا تدوین تئوري تأكيد و نياز به آشکارسازي
دانش ضمني خبرگان در این حوزه دارد ازروش نظریه داده بنياد بهره ميبرد .جامعه مورد بررسي احاد
جامعه ایراني را در بر مي گيرد كه براي حصول نتایج بهتر و درك مفاهيم براي استخراج عوامل از افراد
تحصيلکرده و دانشگاهي استفاده شده است.
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انتخاب افراد به كمك روش نمونهگيري نظري انجام شده است و با كمك روش مصاحبه عميق
گردآوري اطالعات از جامعه مورد نظر انجام پذیرفته است .دادههاي هر مصاحبه در روش نظریه داده
بنياد با كمك سه روش كد گذاري نظري ،كد گذاري محوري و كد گذاري انتخابي مورد واكاوي قرار
گرفته است كه براي سهولت در انجام كار از نرم افزار مکس كيودا نسخه دوازدهم استفاده شده است .و
فرایند نمونهگيري و جمعآوري دادهها در این روش تا دستيابي به یك اشباع دادهها ادامه پيدا ميكند كه
در این پژوهش تا نمونه هفدهم این فرایند ادامه داشته است .پژوهش حاضر از نظر فلسفه پژوهش،
پژوهشي كيفي با رویکرد استقرایي بوده و از نظر جهتگيري ،چون به دنبال شناسایي و تبيين مدل
است ،پژوهشي بنيادي محسوب ميشود.
در این پژوهش با استفاده از گروههاي كانون سعي شده تا مؤلفههایي براي سبك زندگي تبيين گردد و
در ادامه با استفاده از روش گراندد تئوري سعي در مقولهسازي و یافتن مدل شده است.پس از تبيين
مقولهها با استفاده از پرسشنامه ایي كه بر اساس مدل بدست آمده بود در سه فرهنگ پارسي و آذري و
عربي در ایران با  384نمونه مورد آزمون قرار گرفت كه با استفاده از نرم افزار ایویوز  10و دیتا پنل در
هر فرهنگ  128پرسشنامه توزیع و نتایج آن مورد بررسي قرار گرفت.
يافتههای تحقيق
شکل  1حاوي مدل و مقولههاي اصلي مدل سبك زندگي ایراني -اسالمي را نمایش مي دهد .
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سرمایه اجتماعي
سرمایه فرهنگي
پرستيژ شغلي
شکاف طبقاتي
طبقه اجتماعي

روابط انسانی  -اجتماعي

گروههاي مرجع
فرهنگ شغلي
روابط خانوادگي
شيوه ازدواج
نگرشها و ارزشها

دین
زیبا شناختي
مادي
متافيزیکي
آداب و رسوم

عوامل محيطی

فرهنگ مادي

سبک زندگی ايرانی -
اسالمی

نيازهاي عيني
سياستهاي اقتصادي -اجتماعي
0سن
جنس
هویت فردي
فردگرایي
عقاید فردي

عوامل فردي

لذت جویي
چشم هم چشمي

رقابت
سبك خرید
متمایز شدن

شکل  1نمودار سبک زندگی ايرانی -اسالمی و مؤلفه های آن
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نتایج بدست آمده در جدول شماره  1ميزان تأثير عوامل چهارگانه بدست آمده از مدل سبك زندگي را
نشان ميدهد كه هر چهار مورد عوامل فردي ،نگرشها و ارزشها ،عوامل محيطي و عوامل انساني-اجتماعي
بر سبك زندگي تأثير مثبت و معناداري دارند .این تأثيرات در عوامل انساني اجتماعي از سایر عوامل
بيشتر است.
ميزان  tاستودنت در هر چهار عامل بزرگتر از  1.96بوده كه بيانگر رابطه مثبت بين متغيرهاي وابسته با
متغيير مستقل است.
سطح معناداري عوامل كمتر از 0.5است كه ميتوان گفت با  95درصد اطمينان یا اعتماد این تأثير و رابطه
مثبت و معنادار ميباشد.
ضریب تشخيص كه با نشانگر  R2ميزانش مشخص شده است ،مقدار  57درصد را نشان ميدهد و به این
معنا است كه متغييرهاي چهارگانه چقدر توانستهاند تغييرات متغيير سبك زندگي را توجيه نمایند .البته در
روش پنل چون دادهها در سه طبقه توزیع ميشوند این عدد پایينتر نشان داده ميشود و مقدار  57درصد
معادل  95درصد در سایر روشها مثل  OLSاست.
مقدار  Fهم مقدار  65درصد را نشان ميدهد كه آزمون اهميت كل رگرسيون است و مقدار قابل قبولي
است.
آزمون دوربين واتسون براي این كه بدانيم الگوي رگرسيون ما دچار مشکل هم بستگي یا هم خطي نيست
انجام شده است كه مقدار آماره این آزمون باید در محدوده  1.5تا  2.5باشد كه براي الگوي ما عدد 1.97
است و بدین مفهوم است كه متغييرهاي مدل هم خط نيستند و مستقل در الگو تأثير گذار هستند .لذا چهار
عامل مورد مطالعه تأثيرشان بر سبك زندگي تایيد ميگردد.
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جدول شماره 1
نام متغير :سبک زندگی
تعداد کل نمونه در پنل 384:
احتمال

t-Statistic

Std. Error

ضریب تأثير

متغيرها

0.0153

2.435997

0.038901

0.94763

فردي

0.0005

3.500181

0.040550

0.141931

نگرشها و ارزشها

0.0002

3.727472

0.035943

0.133976

عوامل محيطي

0.0000

6.191423

0.037440

0.231809

انساني -اجتماعي

0.0002

3.801803

0.204920

0.779066

كل

1.972495

دوربين واتسون

65.26347

F-statistic

0.000000

)Prob(F-statistic

نتایج بدست آمده در جدول شماره  2ميزان تأثير سه جامعه متفاوت را بر مدل سبك زندگي را نشان
مي دهد كه هر سه جامعه با این مدل سبك زندگي همخواني دارند البته جوامع آذري با بيشترین ضریب
مي توان گفت سازگاري بيشتري با مدل دارد و بر سبك زندگي تأثير مثبت و معناداري را دارند .ميزان t

استودنت در هر سه جامعه بزرگتر از  1.96است كه بيانگر رابطه مثبت بين متغييرهاي وابسته با متغيير
مستقل ميباشد.
سطح معنا داري عوامل كمتر از 0.5است كه ميتوان گفت با  95درصد اطمينان یا اعتماد این تأثير و رابطه
مثبت و معنادار ميباشد.ضریب تشخيص كه با نشانگر  R2ميزانش مشخص شده است مقدار  80درصد
را نشان ميدهد و به این معنا است كه این جوامع چقدر توانستهاند تغييرات متغيير سبك زندگي را توجيه
نمایند .البته در روش پنل چون دادهها در سه طبقه توزیع ميشوند این عدد پایينتر نشان داده ميشود و
مقدار  80درصد معادل  99درصد در سایر روشها مثل  OLSميباشد.
مقدار  Fهم مقدار  50درصد را نشان ميدهد كه آزمون اهميت كل رگرسيون است و مقدار قابل قبولي
است .البته چون قوميتها كامال مستقل هستند این اماره به این مقدار نشان داده شده است.
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آزمون دوربين واتسون براي این كه بدانيم الگوي رگرسيون ما دچار مشکل هم بستگي یا هم خطي نيست
انجام شده است كه مقدار اماره این آزمون باید در محدوده  1.5تا 2.5باشد كه براي الگوي ما عدد 1.96
است و بدین مفهوم است كه متغييرهاي مدل هم خط نيستند و به صورت مستقل در الگو تأثيرگذار هستند.
لذا هر سه قوميت فارس و آذري و عرب مورد مطالعه مطابقتشان با مدل سبك زندگي تایيد ميگردد.
نمودار شماره  2سبک زندگی ايرانی اسالمی

0.0947
عوامل فردي

0.231

نگرشها و ارزشها

0.141

عوامل محيطي
عوامل انساني احتماعي

0.133

جدول شماره  2سبک زندگی در جوامع متفاوت

نام متغير :سبک زندگی
تعداد نمونه کل پنل 384:
احتمال

t-Statistic

Std. Error

ضریب تأثير

متغير ها

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

4.447449
18.08231
29.53323
7.214914

0.042838
0.005163
0.020970
0.110433

0.190518
0.093359
0.619304
0.796767

جامعه عرب زبان
جامعه پارسي
جامعه آذري
كل

1.960878

دوربين واتسون

509.496
0.000000

F-statistic
)Prob(F-statistic
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در جدول شماره  3نتایج دادههاي مرتبط با چهار عامل اصلي بدست آمده در مدل سبك زندگي در
جوامع آذري مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج نمایانگر این است كه از چهار عامل سه عامل داراي ضریب
و ميزان تأثير قابل قبولي هستند كه نگرشها و ارزشها باالترین ميزان تأثير را در این قوميت به خود
اختصاص داده و عوامل محيطي كمترین تأثير را داشته است .ميزان  tاستودنت در سه عامل بزرگتر از
 1.96است كه بيانگر رابطه مثبت بين متغييرهاي وابسته با متغيير مستقل ميباشد.
متغيير عوامل محيطي عدد  1.81شده كه بيانگر عدم رابطه مثبت با متغير وابسته است .سطح معناداري سه
عامل كمتر از 0.5است كه ميتوان گفت با  95درصد اطمينان یا اعتماد این تأثير و رابطه مثبت و معنادار
ميباشد .و عامل محيطي مقدار  0.7است كه ميتوان با  93درصد اطمينان آن را بيان كرد.
ضریب تشخيص كه با نشانگر  R2ميزانش مشخص شده است مقدار  42درصد را نشان ميدهد كه به این
معنا است كه عوامل چهارگانه سبك زندگي در قوميت آذري چقدر توانستهاند تغييرات متغيير سبك
زندگي را توجيه نمایند .البته در روش پنل چون دادهها در چهار طبقه توزیع ميشوند این عدد پایين تر
نشان داده ميشود و مقدار  42درصد معادل  75درصد در سایر روشها مثل  OLSميباشد.
آزمون دوربين واتسون براي این كه بدانيم الگوي رگرسيون ما دچار مشکل هم بستگي یا هم خطي نيست
انجام شده است كه مقدار اماره این آزمون باید در محدوده  1.5تا  2.5باشد كه براي الگوي ما عدد 1.93
است و بدین مفهوم است كه متغييرهاي مدل همخط نيستند و به صورت مستقل در الگو تأثير گذار هستند.
لذا سه عامل مورد مطالعه تأثيرشان بر سبك زندگي آذريها تایيد ميگردد.
نمودارشماره  3سبک زندگی قوميت ها

0
0.19

عرب ها
پارس ها
اذري ها

0.093

0.619
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جدول شماره  3فرهنگ آذری
نام قوميت :آذری
تعدا نمونه 128:
تعداد نمونه كل در پنل 384:
احتمال

t-Statistic

Std. Error

ضریب تأثير

متغيرها

0.0000

7.963965

0.045811

0.364835

نگرشها و ارزشها

0.0000

5.326814

0.050525

0.269135

عوامل فردي

0.0708

1.811715

0.054720

0.099138

عوامل محيطي

0.0000

6.850847

0.037532

0.257126

انساني  -اجتماعي

0.0000

4.457095

0.150862

0.672405

كل

1.939500

دوربين واتسون

184.4858

F-statistic

0.000000

)Prob(F-statistic

در جدول شماره  4نتایج دادههاي مرتبط با چهار عامل اصلي بدست امده در مدل سبك زندگي در جوامع
عربي مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج نمایانگر این است كه از چهار عامل ،سه عامل داراي ضریب
و ميزان تأثير قابل قبولي هستند كه نگرشها و ارزشها باالترین ميزان تأثير را در این قوميت به خود
اختصاص داده است و عوامل فردي كمترین تأثير را داشته است.
ميزان  tاستودنت در سه عامل بزرگتر از  1.96مي باشد كه بيانگر رابطه مثبت بين متغييرهاي وابسته با
وتغيير مستقل ميباشد .و متغيير عوامل فردي عدد  0.87شده كه بيانگر عدم رابطه مثبت با متغير وابسته
است .سطح معنا داري سه عامل كمتر از 0.5است كه ميتوان گفت با  95درصد اطمينان یا اعتماد این
تأثير و رابطه مثبت و معنا دار مي باشد.
ضریب تشخيص كه با نشانگر  R2ميزانش مشخص شده است مقدار  17درصد را نشان ميدهد كه به این
معنا است كه عوامل چهار گانه سبك زندگي در قوميت آذري چقدر توانسته اند تغييرات متغيير سبك
زندگي را توجيه نمایند .البته در روش پنل چون دادهها در چهار طبقه توزیع ميشوند این عدد پایينتر
نشان داده ميشود و مقدار 17درصد عدد پایيني است و ميتوان گفت كه این مدل با قوميت عرب
سازگاري ندارد .آزمون دوربين واتسون براي این كه بدانيم الگوي رگرسيون ما دچار مشکل هم بستگي
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یا هم خطي نيست انجام شده است كه مقدار اماره این آزمون باید در محدوده  1.5تا  2.5باشد كه براي
الگوي ما عدد  1.96است و بدین مفهوم است كه متغييرهاي مدل هم خط نيستند و به صورت مستقل در
الگو تأثير گذار هستند .لذا سه عامل مورد مطالعه تأثيرشان بر سبك زندگي اعراب تایيد ميگردد.

نمودار شماره  4عوامل سبک زندگی در جامعه اذری

0.257
0.099

نگرشها  .ارزشها
عوامل فردي

0.364

0.269

عوامل محيطي
عوامل انساني اجتماعي

جدول شماره  4جامعه عرب
نام قوميت :عرب

تعداد نمونه : 128 :تعداد كل نمونه پنل 384:
.Prob

t-Statistic

Std. Error

ضریب تأثير

متغيرها

0.3799
0.0107

0.879103
2.564856

0.047009
0.042252

0.041326
0.108370

عوامل فردي
عوامل محيطي

0.0002
0.0109
0.0012

3.698896
2.557069
3.258980

0.043483
0.052746
0.247750

0.160841
0.134875
0.807412

نگرشها و ارزشها
انساني -اجتماعي
كل

1.969500

دوربين واتسون

174.4765
0.000000

F-statistic
)Prob(F-statistic

در جدول شماره  5نتایج دادههاي مرتبط با چهار عامل اصلي بدست آمده در مدل سبك زندگي در
جوامع پارسي مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج نمایانگر این است كه هر چهار عامل داراي ضریب
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و ميزان تأثير قابل قبولي هستند كه عامل انساني اجتماعي با  82درصد باالترین ميزان تأثير را در این قوميت
به خود اختصاص داده است و عوامل محيطي با  17درصد كمترین تأثير را داشته است.
ميزان  tاستودنت درچهار عامل بزرگتر از  1.96ميباشد كه بيانگر رابطه مثبت بين متغييرهاي وابسته با
وتغيير مستقل ميباشد.
سطح معنا داري چهار عامل كمتر از 0.5است كه ميتوان گفت با  95درصد اطمينان یا اعتماد این تأثير و
رابطه مثبت و معنادار ميباشد.
ضریب تشخيص كه با نشانگر  R2ميزانش مشخص شده است مقدار 27درصد را نشان ميدهد كه به این
معنا است كه عوامل چهارگانه سبك زندگي در قوميت پارسي چقدر توانستهاند تغييرات متغيير سبك
زندگي را توجيه نمایند .البته در روش پنل چون دادهها در چهار طبقه توزیع ميشوند این عدد پایينتر
نشان داده ميشود و مقدار 27درصد عدد پایيني است كه البته در مقایسه با سایر روشها معادل  50درصد
ميباشد.
آزمون دوربين واتسون براي این كه بدانيم الگوي رگرسيون ما دچار مشکل هم بستگي یا هم خطي نيست
انجام شده است كه مقدار اماره این آزمون باید در محدوده  1.5تا  2.5باشد كه براي الگوي ما عدد 2.7
است و بدین مفهوم است كه متغيير هاي مدل هم خط نيستند و به صورت مستقل در الگو تأثير گذار
هستند .لذا چهار عامل مورد مطالعه تأثيرشان بر سبك زندگي قوميت پارسي تایيد ميگردد.

نمودارشماره  5عوامل سبک زندگی در جوامع عربی
0.041
عوامل فردي
عوامل محيطي
نگرشها و ارزشها
عوامل انساني اجتماعي

0.108

0.134
0.16
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جدول شماره  5جوامع پارسی
نام قوميت :پارسی
تعداد نمونه : 128:
تعدادكل نمونه پنل 384:
احتمال

t-Statistic

Std. Error

ضریب تأثير

متغير ها

0.0000

12.1873

0.068340

0.821358

انساني  -اجتماعي

0.0000

4.204143

0.042612

0.0179148

عوامل محيطي

0.0000

14.08387

0.0507710

0.714194

نگرشها و ارزشها

0.0000

10.44419

0.058121

0.607029

عوامل فردي

0.0221

2.298442

0.265570

0.610396

كل

2.087684

دوربين واتسون

144.4498

F-statistic

0.00000

)Prob(F-statistic

نمودارشماره  6عوامل سبک زندگی درجوامع پارسی

عوامل انساني اجتماعي

0.821

0.607

عوامل محيطي
نگرشها و ارزشها
عوامل فردي

0.179

0.714
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بحث و نتيجهگيری
براي پاسخ به سوال اول پژوهش محقق با استفاده از روش گرندد تئوري و با روش انجام مصاحبه عميق
از مصرف كنندگان ایراني در هفده مصاحبه به اشباع نظري رسيد كه نتایج آن در جدول زیر نمایش داده
شده است:
SUM

اسالمي ایراني زندگي سبك

74

74

1شماره مصاحبه

48

48

2شماره مصاحبه

32

32

3شماره مصاحبه

31

31

4شماره مصاحبه

52

52

5شماره مصاحبه

42

42

6شماره مصاحبه

31

31

7شماره مصاحبه

35

35

8شماره مصاحبه

30

30

9شماره مصاحبه

60

60

10شماره مصاحبه

71

71

11شماره مصاحبه

55

55

12شماره مصاحبه

31

31

13شماره مصاحبه

64

64

 14شماره مصاحبه

70

70

15شماره مصاحبه

80

80

16شماره مصاحبه

98

98

17شماره مصاحبه

904

904

SUM
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سپس در مرحله بعدي در گرندد تئوري این تعداد داده را بر اساس مولفه هاي اصلي در  27مولفه خالصه
كرده كه در نهایت به چهار مقوله اصلي كه بنيان تئوري را شکل مي دهند ختم شده است:
جمع

زندگي

سبك

زندگي

سبك زندگي

سبك زندگي

سبك زندگي ایراني

سبك

ایراني -اسالمي

ایراني اسالمي

طبقه و عوامل

ایراني اسالمي

اسالمي\روابط انساني

ایراني

اسالمي/

\عوامل فردي

بين فردي تا اجتماعي

نگرش

و

ها

ارزشها و تحول

محيطي

ارزشي
74

6

24

17

27

0

مصاحبه شماره1

48

5

9

10

24

0

مصاحبه شماره2

32

1

2

8

21

0

مصاحبه شماره3

31

5

13

1

12

0

مصاحبه شماره4

52

4

3

14

31

0

مصاحبه شماره5

42

4

14

6

18

0

مصاحبه شماره6

31

1

1

6

23

0

مصاحبه شماره7

35

6

2

6

21

0

مصاحبه شماره8

30

2

2

9

17

0

مصاحبه شماره9

60

6

17

16

21

0

مصاحبه شماره10

71

13

17

13

28

0

مصاحبه شماره11

55

11

10

14

20

0

مصاحبه شماره12

31

3

5

4

19

0

مصاحبه شماره13

64

5

19

18

22

0

مصاحبه

شماره

70

6

17

22

25

0

14
مصاحبه شماره15

80

11

25

16

28

0

مصاحبه شماره16

98

20

29

24

25

0

مصاحبه شماره17

904

109

209

204

382

0

جمع
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و بر این اساس مدل را بصورت زیردر اورده ایم :

سبک زندگی ایرانی  -اسالمی

عوامل فردی
عوامل محیطی
روبط انسانی -اجتماعی
ارزشها و نگرشها

سبک خرید-بسط فردگرایی-هویت فردی-عقاید فردی-لذت جویی تخیلی-سن و دوره عمر-رقابت
کرایی-متمایز شدن-چشم و هم چشمی
فرهنگ مادی-نیازهای عینی-سیاستهای اقتصادی و اجتماعی
سرمایه اجتماعی-سرمایه فرهنگی-طبقه مرفه-پرستیژ شغلی-شیوه ازدواج-گروه های مرجعفرهنگ شغلی-روابط خانوادگی-فقروشکاف طبقاتی
زیبا شناختی-دین-آداب و رسوم-دینی،متافیزیکی-مادی
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این مدل متشکل از چهار مقوله اصلي و بيست و هفت مولفه مي باشد كه منتهي به مدل سبك زندگي
ایراني – اسالمي شده است و ميزان اثر هر مقوله را در نشان دادیم و مدل را ميتوان به صورت زیر هم
نشان داد:
با نگاهي به پژوهشي كه توسط شالچي در سال  86انجام پذیرفت تالش براي كمي سازي شاخص هاي
سنجش سبك زندگي صورت داده ست اما این شاخص ها قابليت تعميم به جمعيت جوان كشورمان را
ندارد.كفاش در سال  1393با بهره گيري از مدل سبك زندگي پير بوردیو و هنري تاجون مدلي را ارائه
نمود كه بر پنچ مولفه اصلي استوار بود .
در این پژوهش  27مولفه اصلي پدیدار شد كه در قالب چهار محور چارچوب سبك زندگي ایراني را
شکل ميدهند.حميدرضا فرجي در سال  86براي دستيابي به تاثير جنسيت در شکل گيري سبك زندگي
مطالعه ایي را انجام داد كه با روش مصاحبه عميق انجام شد اما به دليل عدم استفاده از یك روش علمي
كارامد در تحقيق كيفي نتایج قابل تعميمي را نمي توان از ان استخراج كرد.
مطالعه فاضلي هم در سال 86مانند فرجي به دليل یك سو نگري و تمركز بر مصرف به عنوان تنها بعد
سنجش سبك زندگي مورد نقد قرار گرفت.به همين ترتيب مطالعه سعيد مهدوي كني در سال  86براي
بررسي نظري مولفه هاي سبك ز ندگي با روش اسنادي به دليل عدم ازمون مولفه ها توسط داده هاي
ميداني نتوانست به طراحي یك مدل كمك نماید.
مطالعه ازكيا و رودباركي در سال  89با یك روش تركيبي تالش نمود تا نظریات توسعه و سبك زندگي
را تلفيق نماید كه این مطالعه هم به دليل عدم توجه به تفاوتهاي نظري ميان شهر و روستا از پایایي باالیي
برخوردار نشد.اما مدل این پژوهش به صورتي جامع و با كاربرد در قوميت هاي ایراني از مصاحبه هاي
عميق بدست امده است .
در مقایسه با مدلهاي خارجي هم با توجه به مدل طراحي شده براي سبك زندگي ایراني چهار عامل
اصلي در آن بيشترین تا ثير را دارندكه با مقایسه مدلهایي كه در كشورهاي دیگر طراحي شده است مثل
مدل بوردیو سه كه عامل دارنددر این مدل ایراني عامل فردي را اضافه تر داریم و در نتایج پرسشنامه ها
هم این عامل بيشتر از سایر عوامل تاثيرگذار است لذا پيشنهاد ميگردد:
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سياست گذاران این حوزه به جاي سرمایه گذاري در حوزه هاي جمعي و رسانه ایي روي اموزشهاي
فردي سرمایه گذاري نمایند.
.با نگاهي به امارهاي موجود در هر سه قوميت ایراني بيشترین سهم در شاكله سبك زندگي مربوط به
نگرشها و ارزشها مي باشد كه نمایانگر تاثير دین بر سبك زندگي مي باشد و هر سه قوميت در بيشتر
مقوله ها شبيه به همدیگر رفتار ميکنند به جز تاثير پذیري از محيط و فرد گرایي كه بسته به غناي فرهنگي
اقوام دارد.
اگرچه كشور ایران با تمدن و سابقه دیرینه مدنيت در دنيا از دیرباز الگوي رفتاري بسياري از كشورها
شناخته شده است و شيوه حکومت داري و سبك زندگي ایراني جزو آرزوهاي سایر ملل به حساب
مي آمده است بعد از فتح ایران به دست اعراب و تداخل فرهنگ ایراني-عربي این روشها و سبكها یا
تخریب و یا بدست فراموشي سپرده شده است.
حتي در ارائه یك روش و سبك زندگي اسالمي نيز متاسفانه ناكام بوده است .شاید كتاب مفاتيح الحياة
آیت اهلل جوادي آملي را بتوان اولين مرجع در حوزه سبك زندگي اسالمي دانست كه با بهرهگيري از
آیات و روایات دیني به وظایف و رفتارهاي اجتماعي انسان پرداخته شده است.
با نگاهي به آمارهاي موجود در هر سه فرهنگ ایراني بيشترین سهم در شاكله سبك زندگي مربوط به
نگرشها و ارزشها ميباشد كه نمایانگر تأثير دین بر سبك زندگي ميباشد و هر سه فرهنگ در بيشتر
مقولهها شبيه به همدیگر رفتار ميكنند به جز تأثيرپذیري از محيط و فردگرایي كه بسته به غناي فرهنگي
اقوام دارد.
مردم ایران روش و سبك زندگي خاص خود را دارند كه بخشي از مذهب و بخشي فرهنگ ایراني بهم
آميخته است .و بدليل تنوع فرهنگي در كشور كه بيشتر به یك منبت كاري فرهنگي شبيه است سبكهاي
زندگي متنوعي را شاهد هستيم كه در اموري مانند پوشاك ،علم آموزي ،نظافت ،اوقات فراغت ،مسکن
و امکانات زندگي بروز ميكنند .و البته انگونه كه تورستن وبلن بيان مي كند .
نتایج این تحقيق نشان مي دهد جامعه ما به سمت رفتارهاي طبقه تن اسا پيش مي رود كه این موضوع با
توجه به نتایج تحقيق در مقوله روابط انساني و اجتماعي و مولفه طبقه مرفه نشان داده شد كه براي كشوري
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كه در حال توسعه است مناسب نيست و لذا پيشنهاد مي گردد كه فرهنگ سازي براي جابجایي ارزشها
از مصرف گرایي به توليد گرایي برنامه ریزي گردد.
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