الگوی زندگی سالم اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اسالمی – ایرانی
مجری طرح  :دکتر مصطفی اقلیما  ،استاد یار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران
همکار طرح  :دکتر فریبا درخشان نیا ،استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده :
سبک زندگی به مجموعه رفتارها و الگوهای کنش هر فرد اطالق میشود و نشاندهنده کم و کیف نظام باورها و کنشهای فرد است.
به عبارتی ،سبک زندگی پایه و اساس فهم شرایط فرهنگی موجود و تحوالت پیشرو در این حوزه تلقی میشود و نشان میدهد که در
بطن ارزشهای موجود در خردهنظام فرهنگی چه میگذرد.
با توجه به موضوع سبک زندگی ایرانی -اسالمی و اهمیت آن نیاز است با رجوع به منابع بومی و اسالمی به حوزههای مختلفی که
اهمیت زیادی در سبک زندگی یک فرد مسلمان و به طور کلی یک انسان متعالیخواه و آزاده دارد توجه و تعمق نمود.
بی شک مواجهه فر هنگ وجامعه ایرانی با فرهنگ و نگرش غربی و مدرن  ،سبب تحول در الگوی زندگی سالم اسالمی  -ایرانی شده
است و یک زندگی شبه مدرن را که بارقه هایی از سنت نیز در آن وجود دارد  ،برای جامعه ایرانی رقم زده است .در  011سال اخیر
سبک زندگی ایرانی دستخوش تغییرات و دچار تضادها و تناقض های بسیار شده است.
لذا می بایست صاحب نظران و کارشناسان  ،معیارهای الگوی زندگی اسالمی -ایرانی را در وجوه مختلف از جمله نوع پوشش،
آرایش ،حقوق شهروندی ،روابط اجتماعی ،روابط زناشویی و  ...تعریف و تبیین نمایند.
به همین منظور ،فرهنگستان علوم پزشکی ایران به دنبال معرفی یک الگوی اسالمی – ایرانی بوده و تیم پژوهش با استفاده از مصاحبه با

صاحب نظران و بحث های گروهی متمرکز با شهروندان  ،به روش کیفی ،مطالعه ای انجام داده و در ابعاد مختلف ( سبک عمومی افراد
 ،خانواده ها و جامعه  ،آسایش معنوی  ،فرهنگ و اخالق  ،زندگی خانوادگی  ،اشتغال و محیط کار و حوزه حکومت و جامعه
اسالمی ) به ارائه الگوی سالم اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اسالمی – ایرانی پرداخته است.
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الف ) مروری بر وضع موجود و بر مفهوم نظری :

یکی از مباحث بسیار مهمی که در سال های اخیر توسط رهبرمعظم انقالب به عنوان یک موضوع استراتژیک مطرح
شد ،موضوع «سبک زندگی اسالمی– ایرانی» است،که مفهومی بسیار جامع است و حووزه هوای مختلوف فرهنگوی،
اجتماعی ،اقتصادی و  ....را در بر می گیرد.
رهبر معظم انقالب اسالمی ،ماموریت تدوین الگووی سوبک زنودگی اسوالمی -ایرانوی را بوه شوورای عوالی انقوالب
فرهنگی محول فرمودند .اما خودشان نیز در چندسال اخیور بوا طورح عنواوینی ماننود « توجوه بوه معنویوات و فضوائ
اخالقی»  « ،وجدان کاری و انضباط اجتماعی»  « ،پیامبر اعظم(ص)»  « ،امام علی(ع)»  « ،اصالح الگووی مصور » «،
اتحاد ملی و انسجام اسالمی» « ،نووآوری و شوکوفایی»  « ،جهواد اقتصوادی» و  ، ....بوه عنووان شوعار سوال ،برخوی از
شاخصه های الگوی مناسب زندگی بوا محوریوت فرهنوگ اسوالمی را تبیوین فرمودنود .همرنوین در سوخنرانی هوای
عمومی به مسائلی نظیراهمیت ازدواج بر مبنای آموزه های دینی  ،صیانت ازخانواده و استحکام آن ،توجه به افوزایش
جمعیت و هرم سنی جمعیت آینده کشور ،مسکن و شهرسازی و توجه بوه معمواری بوومی ،حجواب و عفوا  ،لوزوم
توجه به تفریحات سالم ،کسب و کار حالل و مولد  ،ارتباطات و معاشرت های مردم براساس تکریم اخالق ،رسالت
ادبیات و هنرمتعهد و  ، ...به طرح مباحثی بر مدار الگوی اسالمی -ایرانی و اصوالح رفتوار و رویوه ای کوه در کشوور
جاری است ،تاکید فرمودند.
حضرت آيت ا ...خامنه ای ،با توجه به نو بودن بحث "سبک زندگي” در ادبيات و فضای گفتماني کشور(در
سخنراني خود در جمع مردم) سخنان خود را با نوعي آسيبشناسي عيني ادامه داد و به طرح سؤاالت متعدد
پرداخته اند .
 -1چرا فرهنگ کار جمعي در ايران ضعيف است؟
 -2چرا در روابط اجتماعي ،حقوق متقابل رعايت نمي شود؟
-3چرا در برخي مناطق ،طالق زياد شده است؟
-4چرا در فرهنگ رانندگي انضباط الزم رعايت نمي شود؟
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-5الزامات آپارتمان نشيني چيست آيا رعايت مي شود؟
-6الگوی تفريح سالم کدام است؟
-7آيا در معاشرتهای روزانه ،هميشه به هم راست مي گوييم؟
-8دروغ چقدر در جامعه رواج دارد؟
-9علت برخي پرخاش گريها و نابردباريها در روابط اجتماعي چيست؟
-11طراحي لباسها و معماری شهرها چقدر منطقي و عقالني است؟
-11آيا حقوق افراد در رسانه ها و در اينترنت رعايت مي شود؟
-12علت بروز بيماری خطرناک قانون گريزی در برخي افراد و بعضي بخشها چيست؟
 -13چقدر وجدان کاری و انضباط اجتماعي داريم؟
--14توجه به کيفيت در توليدات داخلي چقدر است؟
-15چرا برخي حرفها و ايده های خوب در حد حرف و رؤيا باقي مي ماند؟
-16ساعات کار مفيد در دستگاهها چرا کم است؟
 -17چه کنيم ريشه ربا قطع شود؟
 -18آيا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده ها بطور کامل رعايت مي شود؟
-19چرا مصرف گرايي ،برای برخي افتخار شده است؟
-21چه کنيم تا زن هم کرامت و عزت خانوادگيش حفظ شود و هم بتواندد وادايف اجتمداعي خدود را انادام
دهد ؟ (سايت خبری شفاف)1391 ،
بدیهی است طراحی این الگو وظیفه یک نهاد و یک سازمان نیست .عالوه بور وزارتخانوههوای آمووزش و پورورش،
علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت و آموزش پزشکی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صدا و سویما  ،حووزه هوای علمیوه
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و  .....به عنوان نهادهای اصلی نقش محوری در این موضوع دارند به خصوص اینکه مخاطبان اصولی برخوی نهادهوا
مث آموزش و پرورش و دانشگاه ها و  ، ...نوجوانان ،جوانان و مخاطبان برخی نهادها مث وزارت فرهنوگ و ارشواد
اسالمی و صدا و سیما و ، ....عموم جامعه می باشند.
اما در هر صورت نمی توان از نقش اساسی خانواده ها چشم پوشوی کورد .اعضوای خوانواده از آن جهوت کوه اولوین
افرادی هستند که کودک با آنها مواجهه می شود و مدت زمان طوالنی تری بوا کوودک و نوجووان ارتبواط دارنود و
همرنین تاثیر پذیری و الگو گیری فرزندان از اعضای خانواده ،نقش مهمتری بر تربیت فرزندان دارند.
از طرفي محيط فرهنگي اجتماعي جامعه ،يكي از مهمترين عوامل تعيين کننده شديوه زنددگي اسدت .در واقدع،
شيوه زندگي مردم به طور اساسي مصنوع و تصويری از فرهنگ آن هاست و اهميت انتخداب مدردم نسدبت بده
تعيين کنندههای اجتماعي ،کم تر ميباشد .شيوه زندگي مردم ،ماموعهای از عناصر نهادين مؤثر در شكلگيدری
مدل رفتار ،آرايش و سليقه های آن ها را در بر ميگيرد(.رخشاني و همكاران)1393 ،
در هرصورت ،برای داشتن سبک زندگی مناسب باید به اصول و ارزش های اسالمی و پیشینه بومی و ملی خود توجه
داشت ،زیرا تقلید از سبک زندگی غربی به هویت و اصالت فرهنگ دینی و ملوی موا ضوربه وارد موی کند(.رشویدی
پور) 0931،
اهمیت روابط سالم اجتماعی در اسالم
آفرینش با ائتال

و به هم پیوستگى قرین و مالزمند و همه اجزاى آن دست به دست هم منظومه دقیقى را ساختهاند.

اسالم نیز که دینى فطرى است اینچنین است که به راه و رسم خلقت مىرود و زندگى اجتماعى و روابط سالم
برخاسته از آن را ارج مى نهد و بدین سان به همه جنبه هاى وجودى انسان پاسخ می دهد .اساساً یکى از مالکهاى
سنجش دین فطرى ،اجتماعى بودن آن است.
فرق میان بهره برداری فردی و اجتماعی از نظر آثار ،این است که اگر انسان می توانست تنها زندگی کند ،در
یکایک بهره های زندگی مطلق العنان بود ،چون رقیب دیگری نداشت ،به استثنای قید ها و محدودیت هایی که پاره
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ای از جهازات او برای پاره ای دیگر به وجود می آورند؛ مثالً یک فرد نمی تواند هر چه هوا وجود دارد استنشاق
کند ،زیرا ریه اش جای این همه هوا را ندارد ،حتی اگر اشتهای آن را داشته باشد (.طباطبایی)0931 ،
سالم سازی روابط اجتماعي ،داخلي يا خارجي ،يكي از اصول شريعت اسالم است که معصومين (ع) در تحقق
آن کوشا بودند از جمله موارد:
الف -حضور در اجتماع مسلمانان
ب  -همنشيني با فقرا و ضعيفان
ج  -رفتار با کودکان
د -شاد کردن مؤمنان
ه -عيادت مريض
ز -دلاويي از مصيبت ديدگان (سايت نور پرتال به نقل از کتاب سيره معصومين (عليهم السالم))1388 ،

چند تعریف از سبک زندگی:
سبک زندگی به مجموعه رفتارها و الگوهای کنش هر فرد اطالق میشود و نشاندهنده کم و کیوف نظوام باورهوا و
کنش های فرد است .به عبارتی ،سبک زندگی پایه و اساس فهم شرایط فرهنگی موجود و تحوالت پویشرو در ایون
حوزه تلقی میشود و نشان میدهد که در بطن ارزشهای موجود در خردهنظام فرهنگی چه مویگوذرد .در واقوع بوا
بهکارگیری مفهوم سبک زندگی و تعمق در آن میتوان از هنجارهای پنهان در اذهان ،باورها و رفتارهای مردم یک
جامعه ،سر درآورد

.

نکات قابل توجه

پایندی به اصول اخالقی یکی از مهمترین شاخصهای سبک زندگی اسالمی است
یکی دیگر از ویژگیهای سبک زندگی اسالمی روابط گسترده خانوادگی است.
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محوریت خدا و دین در فرهنگ ایرانی
یک بعد سبک زندگی مربوط به انتخابات فردی است و بعد دیگر شرایط ساختاری جامعه را در بر میگیرد

 سبک زندگي منعكس کننده گرايش ها و ارزشهای يک فرد يا گروه است.عادات  ،نگرشها ،سدليقه هدا،
معيارهای اخالقي ،سطح اقتصادی ...که با هم  ،طرز زندگي کردن فرد يا گروهي را مي سازد (.مهددوی
کني 214 : 1387 ،به نقل از لغت نامه رندم هاوس)1987 ،

 شيوه و روش اناام چيزی خصوصا شيوه ای که برای فرد ،گروهي از مردم  ،مكان يا دوره ای يا نوعي
) (Typicalباشد(.مهدوی کني 211 : 1387 ،به نقل از لغت نامه کمبريج )2114 ،

 سبک زندگي ماموعه هدا يدا الگوهدای خو دآگداه و دقيقدا توسدعه يافتده ترجيحدات فدردی در رفتدار
شخصي(ای .اس .اس 349 : 1991 ،به نقل از کالکهون)1985 ،

 سبک زندگي فعاليت های عادی و معمول روزانه است که افراد  ،آنها را در زندگي خود به طور قابدل
قبول پذيرفته اند.به طوری که اين فعاليت ها روی سالمت افراد ،تاثير مي گذارد .فرد با انتخداب سدبک
زندگي برای حفظ و ارتقاء سالمتي خود فعاليتهايي از قبيل رژيم غدذايي مناسدب ،خدواب و فعاليدت ،
ورزش  ،کنترل وزن بدن ،عدم مصرف سيگار و الكل ،ايمن سازی در برابر بيماری ها اناام مي دهد.

 سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت توسط  Walkerچنين تعريف شده است:
الگويي چند بعدی از ادراکات و اعمال آغاز شده با انگيزه خود شخص که به تدداوم و تقويدت سدطح
سالمت و خودشكوفايي شخص کمک مي کند.
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 زیمل  :سبک زندگي  ،تاسم تالش انسان است برای يافتن ارزشهای بنيادی يا به تعبيدر فرديدت برتدر
خود در فرهنگ عيني اش و شناساندن آن به ديگران  .سبک زندگي  ،عينيت بخشي به ذهنيات در قالب
اشكال شناخته شده اجتماعي است.
 تعریف پیشنهادی بر اساس عبارات زیمل  :سبک زندگي  ،کلِ بهم پيوسته صورتهايي است که افدراد
يک جامعه ،مطابق انگيزه های دروني و ساليق خودشان و به واسطه تالشي که برای ايااد توازن ميان
شخصيت ذهني و زيست محيطي عيني و انساني شان به اناام مي رسانند برای زنددگي خدود بر یر
گزینند.

 وبر :منظور وِِبر از سبک زندگي  ،ارزشها و رسم های مشترکي است کده بده گدروه  ،احسداس هويدت
جمعي مي بخشد .به منزلده يدک روش ،يدا راه زنددگي اسدت کده سدبب سدازگاری اش بدا نيازهدای
روانشناختي افراد  ،آزادانه انتخاب ی شود .وبر سبک زندگي را معرف قشر اجتماعي مي داند.
 تعريف سبک زندگي عبارت است از راه زندگي شما از جمله سبک ،نگرش ها و اموال تدان  .هنگدامي
که شما تمام اقالم لوکس را داريد و مي توانيد هر آنچه را که شما مي خواهيد خريدد کنيدد ايدن يدک
نمونه ازسبک زندگي شماست( .سايت )2114 ، your dictionary
مولفه های سبک زندگی :
عناصری که زيمل و وبر در آثار خود از آنها ياد کرده اند عبارتند از :
شيوه تغذيه  ،خودآرايي (نوع پوشاک و پيروی از مد) ،نوع مسكن (دکوراسيون  ،معماری ،اثاثيه)  ،ندوع وسديله
حمل و ن قل  ،شيوه های گذراندن اوقات فراغت و تفريح ،اطفار( رفتارهای حاکي از نايب زادگي يدا دسدت و
دل بازی ،کشيدن سيگار در محافل عمومي  ،تعداد مستخدمان و آرايش آنها)
 کالکهون ( : )1958رفتارهای شخصي مصرفي که حاکی از ترجیحات فرد است مثل نحوه استفاده از صنايع
فرهنگي  ،تفريحي و ورزشي  ،نحوه بازی کردن  ،لباس پوشيدن،
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 گوردون ( : ) 1963الگوی مصرف  ،نوع لباس  ،نحوه صحبت ،نگرش ها و الگوهای مربدوط بده نقداط
تمرکز  ،عالقه مندی در فرهنگ مانند امور جنسي  ،عقالنيت  ،دين  ،خانواده  ،ميهن پرستي  ،آموزش ،
هنرها و ورزش ها
 لويد وارنر  :در قالب بررسي سبک زندگي افزون بر نحوه گذراندن اوقات فراغت و تفريحات و سدليقه
های ورزشي ،به تفاوتهای ديني و چشدم انددازهای اخالقدي  ،ارزشدهای سياسدي  ،الگوهدای زنددگي
خانوادگي  ،روابط زناشويي و تربيت کوک  ،در تحقيقات خود اشاره کرده است.
 بورديو( )1984بررسي سبک زندگي را مطالعه اول ،دارايي ( کاالهای تاملي يا فرهنگي ای) مدي داندد
که افراد دور خود جمع کرده اند مانند خانه  ،ويال  ،قايق تفريحي  ،ماشين  ،اثاثيه  ،نقاشي ها  ،کتابهدا ،
نوشابه ها  ،سيگارها  ،عطر ،لباس ها و دوم فعاليتهايي که با آن خود را متمدايز نشدان مدي دهدد مثدل :
ورزش ها  ،بازی  ،تفريحات  ،لباس پوشيدن  ،رسيدگي به ااهر بدن خود  ،نحدوه اسدتفاده از زبدان و
بودجه بندی( .مهدوی کني )1387 ،
سبک زندگي همان فضايي است که کنشگران در ذيل آن مي آموزند چگونه زندگي کنند چه چيز را ارجدح
بدانند و در نهايت چه چيز را زيبا بشمارند (ابراهيمي و بهنوئي )144 : 1389 ،
 مارتين سگالن ( : )1371جامعه شناس فرانسوی در جمع بندی خود از تحقيقات در مورد سبک زندگي
در یحدوده یسائل زناشوی سه محور را ارائه مي دهد:
 اول  :مسکن (فضای داخلي خانه و تقسيم بندی فضداهای خصوصدي و فضداهای عمدومي و تفريحدي
داخلي و خارجي)
 دوم  :یعاش ت و شبکه روابط خویشاوندی و اتكاء در امور و حوادث و تاثير اين روابط بر نوع گذرانددن
اوقات فراغت
 سوم  :نوع نگاه و رفتار در مورد اشتغال زنان و تقسيم کار در زندگي زناشويي
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محور توسعه مولفه های سبک زندگی  ،سلیقه) (Tasteاست.

مفهوم سليقه مفهوم اساسي است که در رسيدن به درک درست و تعريفِ به نسبت دقيقي از سبک زندگي  ،بايد
آنرا لحاظ کرد.
سليقه  :قوه درک زيبايي  ،نظم  ،سنخيت  ،تناسب  ،تشابه يا هدر آنچده رجحدان و برتدری اياداد مدي کندد بده
خصوص در هنرهای زيبا  ،آثار ادبي و قضاوتهای نقادانه (مهددوی کندي 216 : 1387 ،بده نقدل از لغدت نامده
وبستر)1973 ،
بورديو ( : ) 1993سليقه اصولي است که مردم را قادر مي کند در ميان کاالهای طبقه بندی شدده آنچده مناسدب
ايشان است  ،را بشناسد.
از نظر بورديو  :سبک زندگي  ،نماد قشربندی اجتماعي است و سليقه همين ارفيت درک وآگاهي بر اين نظدام
است و البته تغيير شرايط  ،موقعيتهايي را به افراد مستعد مي دهد که نمادهای مناسبي برای شرايط جديد خلدق
کنند و چند راهه های جديدی را برای ديگران بيافريند(.مهدوی کني)1387 ،
اصالح سبک زندگی ): (life style modification
مستلزم تغيير رفتارهايي است که در بخش عمده ای از عادات روزمره فرد را تشكيل مي دهد .اگر با تغيير سبک
زندگي  ،کيفيت کلي زندگي فرد) (Global Quality of lifeبهبود نيابد  ،تدامين و تدداوم ايدن انگيدزه دچدار
اشكال مي شود.
 در تعريف سبک زندگي با واژۀ فراگيری روبرو هستيم .مثالا بورديو بر اين باور است که؛ سبک زندگي
شامل اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی کنندۀ فرد در عرصه هايي چون تقسيم ساعات شبانه روز ،نوع
تفريحات و ورزش ،شيوه های معاشرت ،آداب سخن گفتن ،راه رفتن ،نوع پوشش ،نوع خوراک و ...
محسوب ميشود.
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در صحبت از شیوه زنددگی سدالم بدا توجده بده رابطده فدرد بدا جامعده ،چده عناصدری از فدرد در مدت
جامعه باید در تعریف ما از یک شیوه زندگی سالم لحاظ گردد؟
در زیر فهرستی از عناصر مذکور بیان می شود:

الددف)سررتیو و ایينرر یرر  ،بددر شدديوه زندددگي ديگددران اثددر مدديگددذارد :سددالمت شخصددي مددردم بددر
شيوه زندگي ديگران تأثير دارد (بار بيماری و آسيب و ارايه مراقبت).
ب)اقرردایات یرر  ،بدددر شددديوه زنددددگي ديگدددران اثدددر مدددي گدددذارد :اقددددامهدددايي کددده شددديوۀ زنددددگي
ديگددران را تحددت تدددأثير قددرار مدددي دهددد شددامل حمايدددت اجتمدداعي از رفتارهدددای سددالم ،خددددمات
ناددات داوطلباندده ،ايفددای نقددش بدده عنددوان يددک الگددو بددرای کودکددان وخددانواده هددا يددا هددم سدداالن،
ايادداد محدديط فيزيكددي مناسددب بددرای زندددگي سددالم ،جلددب شددرکا بددرای معرفددي عملكددرد سددالم بدده
ديگددران ،پيشددنهاد فرصددت مناسددب بددرای مداخلدده در رفتارهددای مثبددت بهداشددتي بدده مددردم (کمددک
های بهداشتي و خدمات امداد و ناات) ميباشد.
ج)یرر برر شرر ایط اایعرره ای رره در آ زنرردگ

یرر

ررن  ،اثرر یرر گرررار و ايددن اثددر در شدديوه-

هدددای زنددددگي سدددالم دخيدددل اسدددت :مدددردم درسدددالمت جامعددده اشدددان سدددهيم هسدددتند.

آن هدددا از

اندددرژی و تخصدددص خدددود در برنامددده ريدددزی ،طراحدددي و توسدددعه ابتكارهدددای جامعددده سدددالم و بدددرای
حمايددت از کدداهش عوامددل ضددد سددالمت ( مثددل محدديط هددای فيزيكددي غيددرايمن) اسددتفاده مددي-
کنند.
د)یررا ردر كيکرراری بررا كرر ت برر سررتیو دی رر ا اثرر یرر گررراری  :اعضددای هددر جامعدده ای بددرای
کمدددک بددده افدددرادی کددده در نتياددده شدددرايط فدددردی يدددا ماموعدددهای از عوامدددل اسدددترس زا مثدددل از
دسددت دادن شددغل شددان ،دوران سددختي را مدديگذراننددد يددا کسدداني کدده بددرای سددازش مددؤثر نيازمنددد
حمايدددت ديگدددران هسدددتند ،همكددداری مددديکنندددد .ممكدددن اسدددت مدددردم بدددرای خلدددق حمايدددتهدددای
بنيددادين مثددل ايادداد يددک مكددان تفريحددي يددا البددي بددرای کدداهش آلددودگي هددا در جوامددع شددان بددا هددم
همكدداری کننددد .حمايددت جوامددع نيددز ممكددن اسددت کدده بدده دنبددال حددوادثي کدده بددرای افددراد ر مددي
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دهدددد ،فعدددال شدددود امدددا آنچددده کددده بيشدددترين تدددأثير را دارد شدددبكه هدددای اجتمددداعي محلدددي اسدددت.
(رخشاني و همكاران)1393 ،

عوامل سبک زندگی موثر بر موفقیت اجتماعی :

ترتیبات زندگی ( :نزديكي به امكاات رفاهي ،امن بودن محله زندگي،زندگي با والدين در مقابل زندگي به
تنهايي،زندگي در خوابگاه در مقابل زندگي به تنهايي،زندگي با هم اتاقي ،زندگي با همسر يا دوست پسر/دوست
دختر ،داشتن يک جای خوب برای سرگرمي دوستان ،انواع مردم در ساختمان و يا در محله تان)
شهرمحل زندگی ( :حضور مردمي که به اندازه کافي با شما سازگارند ،حام جامعه ،آب و هوا ،مناسب بودن از
نظر سرگرمي های مهم)
کار و اشتغال ( :تعداد دوستان بالقوه در محل کار ،ساعات کار،نحوه تخليه کارتان از نظر ذهني  ،احساسي و ،...
نوع شخصيتي که کار تان ممكن است شما را به آن تبديل کند ،رفت و آمد فرد،
پول ،حمل و نقل ،دانشگاه ،کودکان و حیوانات خانگی (سایت )4102 ، succeedsocially

اشارات ضمنی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( 4931د  )4931به مفاهیم مرتبط با
الگوی زندگی سالم اجتماعی

فصل اول ـ فرهنگ اسالمي ـ ایراني
ماده1ـ دولت مواف است با همكاری ساير قوا « الگوی توسعه اسالمي د ايراني» که مستلزم رشد و بالندگي
انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعهای متكي بر ارزشهای اسالمي و انقالبي و تحقق شاخصهای
عدالت اجتماعي و اقتصادی باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مالس شورای اسالمي
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ارائه دهد .اين الگو پس از تصويب در مالس شورای اسالمي مبنای تهيه برنامه ششم و برنامههای بعدی قرار
ميگيرد.
ماده3ـ به منظور تعميق ارزشهای اسالمي ،باورهای ديني و اعتالی معرفت ديني و تقويت هناارهای
فرهنگي و اجتماعي و روحيه کار جمعي ،ابتكار ،ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار ،تبليغ ارزشهای اسالمي و
انقالب اسالمي و گسترش خط و زبان فارسي ،دولت مكلف است حمايتهای الزم را از بخش غيردولتي اعم از
حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد:
ماده13ـ دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگاني ،قهرماني و توسعه زيرساختهای ورزشي اقدامات
زير را اناام دهد:
ماده52ـ وزارت کار و امور اجتماعي مكلف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه ،سند ملي کار شايسته را
حسب مصوبات سازمان بينالمللي کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمايان در جهت تثبيت حقوق
بنيادين کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شكل سهجانبه و با مشارکت تشكلهای کارگری و کارفرمايي
تنظيم نمايد.
تعدادی از مطالعات انجام گرفته مرتبط در کشور :
 بررسي سبک زندگي سالم ارتقاء دهنده سالمت و رابطه آن بدا کيفيدت زنددگي در دانشداويان مقطدع
کارشناسي دانشكده بهداشت علوم پزشكي اصفهان( ،طل)1391 ،


الگوی ارائه شده شورای عالی انقالب فرهنگی (در فایل دیگری آمده است)



سمینار کشوری کیفیت زندگي و ارتقاء سالمت  ،اسفند98

 طراحي پرسشنامه سناش سبک زندگي در سالمندان ( ،سيد رضا اسحاقي و همكاران )88 ،
 15سوال در حيطه پيشگيری :
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پيشگيری از حوادث  ،پيشگيری از بيماری ها ( غربالگری بيماريهای سمي  ،مقابله بدا اخدتالالت روانشدناختي،
رفتارهايي جهت حفظ سالمتي  ،خود مديريتي بيماری ها)
اجتناب از رفتارهای پر خطر (سيگار ،دخانيات  ،الكل  ،مواد مخدر ،روابط جنسي غير ايمن)
 5سوال در حيطه فعاليت جسمي  ،ورزش  ،تفريح وسرگرمي ،
 14سوال در حيطه تغذيه ،
 5سوال در حيطه مديريت تنش  ( ،مسائل اقتصادی  ،معنويات  ،خواب  ،آرام سازی)
 7سوال در حيطه روابط اجتماعي و بين فردی( روابط خانوادگي  ،روابط زناشويي و روابط اجتماعي)
 آموزه های ديني و سبک زندگي سالم در نيروهای انتظامي  ،هرمز سنايي نسب و همكاران )1392 ،
تغذيه  ،دخانيات و فعاليت جسمي
 شيوه زندگي ارتقاء دهنده سالمت در دانشاويان پرسدتاری  ،مدرور نظدام مندد  ( ،ميمندت حسديني و
ديگران ،فصلنامه مديريت ارتقاء سالمت ،سال  2شماره  6: )1متغير زنددگي سدالم شدامل روابدط بدين
فردی  ،مسئوليت سالمتي  ،رشد معنوی  ،ادره تنش  ،تغذيه و فعاليتهای فيزيكي
 تعيين شاخص و بيانگرهای سالمت اجتماعي در کشور (،درخشان نيا و همكاران )1392،
مولفه های سبک زندگي (به عنوان زير طبقه سالمت همگاني) :
وجود شادی و نشاط در زندگي  ،زندگي جنسي و رفتارهای جنسي مناسب  ،توجه به اوقات فراغت و هنر ،
توجه به ورزش.
و در بعد فرهنگ و ارزشهای اجتماعي نيز به مواردی از جمله  :اولویت اخالق بر منافع فردی،توجه به کرامت
انسانی ،تقید افراد به احترام به حقوق دیگران و صداقت در گفتار و ....اشاره شده است.
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همچنين در بعد آسايش اجتماعي باال بودن همبستگي اجتماعي  ،وجود شبکه اجتماعي منسجم و فعال،
روابط اجتماعي مثبت و دوستانه مبتني بر اعتماد ،وجود عرصه عمومي ( )public sphereفعال و متنوع ،
انسجام بر پایه وفاق عمومي ونه اجبار بیروني  ،یاری نمودن دیگران بصورت داوطلبانه دربروز مشکل ،حل
مسائل از طریق فرایندهای مشارکتي ،حمایت همه افراد از یکدیگر مطرح بوده است

ب ) علل و عوامل موثر بر وضع موجود ( :به ویژه سبک زندگی جوانان)
چالشها و موانع پیادهسازی سبک زندگی ایرانی -اسالمی چیست؟

 مصر گرایی؛ یکی از چالشهای سبک زندگی اسالمی
 نه معماری درونی و نه معماری بیرونی شهر تهران تناسبی با الیههای هستیشناسی ما ندارند
 بیهویتی نمادها بر سبک زندگی تأثیر میگذارند
 نوع نگاه صاحبان قدرت به فرهنگ باعث شده است که سبک زندگی متناسب با فرهنگ خود را نداشته
باشیم .
 نابسندگی یا ضعف حوزه مطالعاتی
 شکا

بین سنت و مدرنیته  ،آموزه های اسالمی و عملکردهای غربی  ،اهدا

دینی و راهبردهای

سکوالریستی
 ساختار مدیریتی کشور برای ایجاد تحولی بزرگ و رسیدن به یک الگوی مناسب
رسانهها در ترویج سبک زندگی ایرانی -اسالمی نقش بسزایی دارند (شالری)0931 ،
آسیب شناسی سبک زندگی جوانان در طول سه دهه
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 -4شکاف نسلی

جوانان همیشه زندگی متفاوتی با نس های قبلی خود دارند که از آن با عنوان «شکا

نسلی» نام برده میشود.

جوانها به عنوان پیشگامان تغییرات اجتماعی در هر جامعهای جلوهای از آینده نزدیک و دور جامعه کنونی هستند.
همه تحوالتی که درون و خارج مرزها و ذهنیت آنها رخ داده ،تغییر در سبک زندگی آنها را هم بهدنبال داشته است.
 -2فرهنگ رسانه ها

معیار مؤثر دیگر در سبک زندگی جوانان ،تنوع و تکثر رسانههایی است که ارزشهای جوانان از آنها متأثر میشود.
فضای مجازی و فرهنگ رسانهای بهعنوان گروههای مرجع بر ارزشهای جوانان تأثیر میگذارد .رسانهها بهصورت
مستقیم عاملی هستند که افقها و اولویتهای متفاوتی را در معرض دید جوانان قرار میدهند.
 -9مصرف گرا شدن جوانان

عالوه بر اینها خود مفهوم جوانی نیز تغییر کرده است .منظور از تغییر ،مصرفی شدن جوانی است .بهنظر میرسد که
قرار است همه چیز با محک و معیار جوانی سنجیده شود .برآیند چهره ،پوشش و نگاه جوانانه و پرانرژی و خطرپذیر
آنها در سبک زندگی تأثیر گذاشته است .مراد از سبک زندگی الگوهایی از رفتار و کنش است که افراد و
گروهبندیهای اجتماعی را از هم متمایز میکند .با نگاهی به جامعه خود میبینیم که در فرایندهای دو سه دهه اخیر،
رشد طبقه متوسط بهخصوص بعد از جنگ تحمیلی و افزایش جمعیت ،باعث بهوجود آمدن تغییراتی در جامعه
ایرانی شده است .جوانهای امروزی آشکارا مصرفیتر شدهاند ،زندگی را بیشتر برای حال میخواهند و نگاه
تحقیرآمیز به فرصتهای زندگی دارند و مصر

(نه به معنای بد آن) را برای حال میخواهند .اولویتهای ارزشی

آنها متأثر از زیبایی دوستی است اما در عین حال توجه به معیارهای اخالقیهم وجود دارد .براساس تعریفهای
موجود از جوانی ،افراد بین  03تا 91سال را جوان مینامند ولی بین برههای 03ساله امروزی با برههای  12-5ساله و
کسانی که حدود 91سال سن دارند تفاوت بسیار است .این نس بهعنوان نس دیجیتال در مجاورت فضای مجازی و
بازیهای رایانهای بودند .این نس با جوانهای همه دنیا اشتراکاتی دارند و در ایران نیز بهنظر میرسد مصر  ،روی
شناخت آنها تأثیر گذاشته است.
 -1تأثیر تحوالت ،انقالب و جنگ تحمیلی بر شیوه زندگانی جوانان
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براساس سازه تاریخی و عینی اگر یک دهه به عقب برگردیم ،به متولدین دهه  01میرسیم .این افراد براساس
تلفیقی از دوره پس از جنگ و انقالب و سالهای صلح هستند .این افراد تحوالت تکنولوژیک ،ارتباطی و
مصر گرایی با درجات کمتر را تجربه کردهاند .دهه پنجاهیها نس سوم انقالباند که براساس سبک زندگی و
مصرفشان میتوان تفکیک بین آنها و دیگران ایجاد کرد .فضای رسانهای -کارتونها و فیلمها -که در مجاورتش
بودند ،نوع آموزههای مدرسه و جامعه ،ارتباطی که خانواده با آنها برقرار کرده ،فرصتهایی که برای مصر

کردن

در اختیار داشتند دهه پنجاهی را ساخته است .تجربه جنگ و کمیابیها و محدودیتهای آن زمان بر این نس
تأثیرات خود را داشته است .ایدئولوژیهای حاکم بر جامعه ،فرایند اجتماعی شدن در متن عمومی جامعه را فراهم
میکرد و برای خانوادههای پر جمعیتتر از االن نیز فرصتی را برای با هم زیستن ،تفریح و فراغت ایجاد میکرد.
کمتأثیربودن فرهنگ رسانهای و اهمیتداشتن بیشتر گروههای نقش ،شاخصهایی است که برای دههپنجاهیها قاب
طرح است .البته این مرزبندیها بیشتر برای توضیح و فهم بهتر ارتباط بین نس ها و تغییرات آنها مناسب است(.تک
فالح )0931،

ج) روش تحقیق در ای مطالعه :
این پژوهش ،مطالعه ای تلفیقی با رویکردی کیفی است .از تکنیکهای مختلفی برای جمع آوری داده ها استفاده
شده است .روش مصاحبه 0برای بدست آوردن نظرات متخصصین و نیز از بحث گروهی متمرکز 1بمنظور استخراج
نظرات شهروندان تهرانی (که در راستای افزایش قابلیت اعتماد 9مطالعه انجام گرفت) انتخاب گردید. .در این مطالعه
برای تحلی داده ها در تمام تکنیک های جمع آوری داده ها از روش تحلی محتوای کیفی  2استفاده شده است.
پژوكش یف

رویکردی در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی است که در آن مفاهیم فرهنگی و اجتماعی در

بافت طبیعی خود مورد بررسی استقرایی قرار میگیرند . .در رویکرد کیفی پژوهشگر همواره مجاز است از چند
1

- Interview
- Focus Group Discussion
3
- Trustworthiness
4
- Qualitative Content Analysis
2
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منبع و ابزار مختلف ،مانند استفاده همزمان از مصاحبه ،مشاهده و بررسی اسناد و مدارک ،استفاده کند تا بر عمق
تحلی خود بیافزاید( .منصوریان )0 :0931 ،
از طرفی مصاحبه یکی از ابزارهای معمول و متداول در بسیاری از پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی است که
برای بررسی نگرشها ،نظرها ،باورها و تجربههای واقعی جامعه مورد مطالعه استفاده میشود(.منصوریان ) 0930 ،
همرنین بحث گروهی متمرکز

یکی از روش های جمع آوری اطالعات در مطالعات کیفی است که در آن از گروهی

از مردم درباره برداشت ها ،افکار،اعتقادات،نگرش هایشان نسبت به محصوالت،خدمات،مفاهیم،آگهی و
تبلیغات،ایده ها و  ...سؤال می شود(.هندرسون)1113، 5
تعام گروهی بخش مهم این شیوه است.افراد به جای اینکه به نوبت به سؤال خاصی پاسخ دهند ترغیب می شوند
که با یکدیگر صحبت کنند،از یکدیگر پرسش نمایند و به تبادل تجربیات و نقطه نظرات خود بپردازند.باور زیربنایی
در این روش این است که فرایند های گروهی به کشف و روشن سازی نظرات افراد کمک می کند که چنین امری
در مصاحبه های فردی به آسانی قاب دسترس نیست(.نوروزی)01 0933،
های

در ای یطالعه  ،واحد تحلی  ،واحد معنایی بوده است  .ما واحد معنا را بعنوان کلمات ،جمالت یا پاراگرا

مشتم بر جنبه های مربوط به یکدیگر از طریق محتوا و زمینه شان در نظر گرفته ایم و از مجم سازی 0برای
استخراج کد ها از متن استفاده نموده ایم.
الزم به ذکر است کلیه جمالتی که توسط صاحبنظران و شهروندان به عنوان الگوی اجتماعی سالم مطرح شد
کدگذاری و طبقه بندی 1گردید.

- Henderson
- Condensation

Categorize

-

5
6
7
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د) الگوی استخراج شده در ای مطالعه بر اساس نظرات متخصصی و شهروندان( :الگوی زندگی
سالم اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اسالمی -ایرانی)
بعد اول ) سبک عمومی ( افراد  ،خانواده ها و جامعه) :
آیتم

مصادیق از نظر متخصصی
 توجه به هنر و اوقات فراغت

اكيیو نشاط و شادی در زندگ

مصادیق از نظر شهروندان
 امکانات مسافرتی بیشتر


 توجه به ورزش و فعالیتهای بدنی
 ایجاد مجموعه های ورزشی

پخش موسیقی شاد در محاف عمومی

 افزایش پارک های ویژه بانوان
 افزایش امکانات ورزشی

 افزایش اماکن تفریحی و تفرجگاه
 برگزاری کارناوالهای شادی
 ح تعارضات مربوط به درماندگی
آموخته شده
یسئولیو یدن

اف اد رتکالیف شه وندیت
و
انضباط ااتياع

 رعایت قوانین توسط مردم
 رعایت عدالت در انجام امور به

 حمایت از افراد نیازمند و ناتوان
 رعایت حقوق آپارتمان نشینی

جای رشوه خواری و پارتی بازی
 تقید افراد به احترام به حقوق
دیگران
 قانون گرایی
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زندگ

انس

و رفتاركای انس

یناسب



آموزش مسائ جنسی متعار

 آموزش مراقب در مقاب بیماریهای قاب انتقال از



در دسترس قراردادن وسای پیشگیری

 آموزشهای مناسب در مدارس بویژه در مدارس

طریق رابطه جنسی با شریک جنسی نامناسب

 مصر

یص ف سی ار و دخانیات و یش وبات الکل

پاین سیگار و دخانیات

 ابعاد مناسب منزل
یسک ،شه سازی و یعياری و استی -
ای ان



عدم مصر

مشروبات الکلی

 طراحی نقشه ساختمان (داخ خانه و نما)

 داشتن اتاق های مجزا جهت فرزندان و والدین

با الهام از سنت اسالمی – ایرانی باشد

 نورگیری مناسب منزل و داشتن شیشه های
دوجداره و رفلکس برای حفاظت منزل و
آلودگی صوتی
 طراحی منزل به گونه ای باشد که درب ورود
مستقیما به سمت سالن پذیرایی باز نشود.
 حمایت مادی و معنوی از
نیازمندان

حيایو ااتياع

 توانمندسازی خانواده

شبکه سازی ااتياع



ایجاد ساختار و بستر تعام در بین تشک ها



افزایش توان سمن های فعال در حوزه های

 گسترش پوشش دهی بیمه های تکمیلی
 حمایت بیشتر از زنان بی سرپرست
 حمایت از افراد آسیب دیده اجتماعی در
زمینه شغ یابی



افزایش خصوصی سازی

 ایجاد انگیزه در گروه های هد

به منظور

تشکی گروه های مباحثاتی

تخصصی از طریق توانمندسازی و تبادل تجربیات
 ایجاد انسجام و وحدت رویه در بین فعالین حوزه
های تخصصی

 افزایش آگاهی افراد جامعه از انجمن های
عضویو داوطلبانه در
گ وكها،یوسسات و انجي كا و
تعلق به گ وه

حمایتی
 تشویق افراد جامعه به عضویت در انجمن ها

 عضویت در انجمن ها
 گروههای خودجوش

 میزان مشارکت و عضویت افراد در گروهها و
انجمنها
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 استفاده از رنگهای شاد در لباس فرم های
 پوشش متناسب فرهنگ اسالمی  -ایرانی

پوشش و لباس یناسب

اداری و مدارس

بعد دوم )آسایش معنوی )(Spiritual Wellbeing
آیتم
اقدایات خی یه

مصادیق از نظر متخصصی
 تشکی انمجنهای خیریه برای

مصادیق از نظر شهروندان
 کمک کردن به دیگران

حمایت از نیازمندان
ش و در ااتياعات یركب

 تشکی اجتماعات مذهبی -معنوی
متناسب نیاز روز جامعه

 با حضور سخنرانان روشنفکر و
آگاه جذب جوانان در مساجد
افزایش یابد

ی اقبه و عبادت

 اهمیت نماز به عنوان ابزاری برای
مراقبه

 نماز و زیارت اماکن مذهبی برای
رسیدن به آرامش معنوی

بعد سوم ) فرهنگ و اخالق :
آیتم

مصادیق از نظر متخصصی

مصادیق از نظر شهروندان
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اولیت اخالق بر منافع فردی

 صدافت

 رعایت اصول اخالقی

 ایمان
 احترام به حقوق فردی
توجه به کرامت انسانی

 عدم تجاوز به حریم خصوصی
افراد
 توجه به وجدان و خودآگاهی در

خود ارزیابی و خودکنترلی در
سطح جامعه

 احترام به حقوق افراد

امور

 درونی شدن رعایت حقوق و
قوانین در جامعه

 درونی کردن کنترل و خودارزیابی
در بدنه دولت
 آموزش از سنین پایین
 شایسته ساالری

گزینش اشخاص

اهمیت کسب دانش و خردورزی
 افزایش سرانه فضای سبز
تالش برای حفظ محیط زیست

 جلوگیری از شکار و صید بی رویه
و حفظ گونه های کمیاب
 حمایت مالی از طرح ها و ابتکارات

ارزشمند بودن کارآفرینی و مولد

 اهمیت دادن به علم و دانش در

نو

 احترام به محیط زیست در
تفرجگاهها
 عدم تجاوز به زمینهای ملی
 تالش در جهت کارآفرینی و تغییر
فرهنگ اتکا به مشاغ دولتی

بودن

 مراقبت از بناهای تاریخی در برابر
شرایط آب و هوایی مناسب
 جلوگیری از سرقت آثار باستانی

 مراقبت از بناهاب تاریخی
 حفظ آثار ادبی
21

توجه به یادمانها و میراث فرهنگی

 برخورد قاطع تر با قاچاق چیان
آثارباستانی
 استفاده بهینه از منابع و امکانات

 جلوگیری از مصر

بی رویه

الگوی مصر

بعد چهارم) زندگی خانوادگی:
مصادیق از نظر متخصصی

آیتم

مصادیق از نظر شهروندان

 تخصیص وقت توسط اعضای
تایی نیازكای زیست
عاطف

و

خانواده برای یکدیگر

 تامین نیازهای زن و فرزندان

در چهارچوب قانو و

خانواده
ت بیو صحیح توسط والدی

 رعایت اعتدال در برخورد با
فرزندان

 تربیت و پرورش فرزندان بر اساس
سنت اسالمی  -ایرانی

وفاداری به كيس

 عدم خیانت زناشویی

 عدم خیانت زناشویی

دور بود از خشونو و

 حفظ ساختار وکارکرد خانواده بر

 عدم استفاده از تنبیه و خشونت

تهدید

اساس موازین اسالمی و علمی
 نهادینه کردن ازدواج آسان

نمودن ازدواج

اكيیو ازدواج
روابط یناسب بی نسل

 فرهنگ سازی به منظور اسان

 احترام به پدربزرگ و مادر بزگها

 استفاده از تجارب افراد بزرگتر

بعد پنجم ) اشتغال و محیط کار:
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 رعایت ایمنی محیط کار توط
ش ایط ل

کارفرما

یحیط ار

 توجه به عوام فیزیکی محیط کار

 امکانات رفاهی


رعایت استاندارد در ابزار

 کاهش آلودگی صوتی و هوا در
محیط

(نور ،سر و صدا و )....
ارتباط با كيکارا

 فضای رقابتی سالم و سازنده

 داشتن روابط شفا

 اهمیت دادن به توانایی ها نه تملق

 حاکم بون ضوابط

و دوستانه

و چابلوسی افراد

ارتباط با روسا و ی ئوسی

 احترام به شان و منزلت افراد
 رعایت حقوق فردی زیردستان
 توجه به توصیه های اسالمی و

اعتقاد به قبیح بود
احتکار،ربا،گ ا ف وش

اخالقی در معامالت
 حمایت دولت و حکومت از

ارآف ین

کارآفرینی و کارآفرینان

 توجه به توصیه های اسالمی و
اخالقی در معامالت
 کوتاه کردن فرایندهای تاسیس
مراک کارآفرینی

بعد ششم ) حوزه حکومت و جامعه اسالمی:
آیتم

رفع نیازكای زیست
یعنوی ی د

،روان

 ،ااتياع

مصادیق از نظر متخصصی

و

مصادیق از نظر شهروندان

 برقراری عدالت اجتماعی

 استقرار نظام سالمت

 استقرار نظام رفاه اجتماعی

 حمایت از گروههای خاص و نیازمند

 ایجاد امکانات برای رفع نیازهای

 پاسخگویی به نیازهای به روز مردم

معنوی و عبادت

 آموزش حقوق شهروندی

 صله ارحام

 دستگیری از افراد مستمند و نیازمند
 برخورد عادالنه با معترضین
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رعایو حقوق شه وندی

 استقرار نظامی بمنظور رعایت
حقوق شهروندی و اصالح

 احترام به اص حق انتخاب و سلیقه های
مختلف در اتخاذ الگوی مناسب زندگی

سیستم قضایی کشور
 حمایت از شهروندانی که مورد
ظلم قرار گرفته اند
 احترام به اص حق انتخاب و
سلیقه های مختلف در اتخاذ
الگوی مناسب زندگی

 رعایت حقوق و امنیت
تواه به یعياری شه ی

 خانه باید دارای بخش اندرونی و بیرونی

همسایه ها در تعبیه پنجره

باشد به گونه ای که حضور افراد نامحرم و

ودربها

میهمان مانع از طردد آزاد افراد منزل بویژه

 رعایت زیباسازی در ساخت
و ساز
 داشتن پروژه های بلند مدت

زنان نگردد
 عدم تجم گرایی و صر
گزا

هزینه های

برای ساخت نمای خارجی منزل

در شهرسازی
 فراهم نمودن آب ،سالم و هوای
تواه به زی ساختها و یولفه كای
زیسو یحیط

سالم برای شهروندان

حيایو كای ااتياع

 جلوگیری از شکارهای غیرقانونی و بی رویه

 توجه به دفع مناسب زباله
 استقرارر و حمایت از

استق ار نظا كای ی بوط به تقویو

 عدم قطع درختان و

 برنامه ریزی در جهت حمایت

شبکه های دولتی

اجتماعی از عموم مردم به ویژه از

ومردمی در راستای

گروههای خاص

حمایت اجتماعی

استق ار ع صه عيوی

یناسب

 تجدید اماکن سنتی

 احداث اماکن عمومب مناسب

که در فرهنگ ایرانی
وجود داشته از جمله
24

قهوه خانه ها
ف اك نيود بست كای الز در راستای شبکه
سازی

 تجدید نظر در فرایندهای تاسیس

 استقبال از انجمن ها وگروههای خودجوش

انجمن ها

ه )رویکردهای پیش رو :
راهبرد کالن
الف :راهبردهای ملی

 -0طراحی و نهادینه سازی الگوی ارتباطات و تعامالت اجتماعی در فضای واقعی ،مجازی و کالبدی ،فرهنگی و
اجتماعی در چارچوب آموزه های ایرانی -اسالمی؛
 -1اصالح الگوی صحیح مصر

و نهادینه کردن آن مبتنی بر نیازهای واقعی؛

 -9تبیین و نهادینه سازی فرهنگ عفا

و حجاب اسالمی در مناسبات و ارتباطات اجتماعی؛

 -2هدایت ،غنی سازی و ایجاد تعادل در زمینه خودسازی و عبادت ،کار و تالش ،ورزش و تفریحات سالم در
سطوح فردی ،خانوادگی و اجتماعی؛
 -5تبیین و ترویج الگوی ورزش و تفریحات سالم بر اساس تعالیم اسالم؛
 -0طراحی و نهادینهسازی الگوی معماری و شهرسازی اسالمی -ایرانی؛
 -1ایجاد چشمانداز ملی استقالل اقتصادی ،تولید و مصر  ،فرهنگسازی و اصالح آگاهیها ،باورها ،گرایشها و
نگرشها برای تحقق آن.
ب :اقدامات ملی
 -0تدوین و اجرای برنامه جامع سبک زندگی اسالمی -ایرانی
 -1طراحی و پیاده سازی الگوی تعامالت اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اسالمی -ایرانی با تأکید بر خودباوری،
جمعگرایی نهادی ،نشاط ،امیدواری ،آیندهنگری و خطرپذیری
 -9برنامهریزی برای تقویت فرهنگ و سبک زندگی اصی روستایی و عشایری متناسب با مقتضیات و سبک
زندگی اسالمی -ایرانی
 -2طراحی و اجرای برنامه انجام عبادات جمعی و تعام محلی با محوریت مساجد و تقویت و گسترش ارتباطات
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خویشاوندی و حمایت از صله ارحام
 -5ضابطهمند نمودن و رعایت حریمها و حدود شرعی در تعامالت کاری و ارتباطات مجازی
 -0حمایت از ایجاد و گسترش تشک های مردمنهاد با محوریت موضوعات و ارزشهای اسالم ناب در جامعه و
فضای مجازی
 -1ساماندهی و هدایت تشک های مردمنهاد فعال در زمینههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی موجود در جهت
تقویت ارزشهای فرهنگ اسالمی و نظارت بر آن
 -3تهیه و اجرای برنامه جامع الگوی صحیح مصر

و مقابله با مصر گرایی ،اسرا

و تجم گرایی

 -3برنامهریزی برای افزایش سهم کاالها و محصوالت فرهنگی -مذهبی در سبد مصرفی خانوار بهویژه خانوادههای
روستایی و عشایری
 -01اصالح نظام تبلیغاتی و رسانهای با رویکرد ترویج مصر

کاالهای تولید داخ

 -00بسترسازی برای ترویج سبک زندگی اسالمی و فرهنگ صرفهجویی ،قناعت و مصر

صحیح و بهینه در

حوزههای انرژی ،آب ،حم و نق  ،دارو ،خوراک و پوشاک مبتنی بر آموزههای دینی ،منافع ملی و توجه به اقشار
محروم

 -01طراحی ضوابط و استانداردهای ملی اصالح و ارتقاء سالمت محیطهای گوناگون اجتماعی اعم از دولتی و
خصوصی از قبی محیطهای آموزشی ،رسانهای ،تجاری و اقتصادی ،کسب و کار ،ورزشی و تفریحی
 -09مدیریت و برنامهریزی راهبردی مهدکودکها و تمرکز اداره آنها در بخش دولتی و عمومی با توجه به نقش
تعیینکننده آنها در فرهنگپذیری کودکان
 -02تدوین و اجرای برنامه جامع غنیسازی اوقات فراغت و تفریحات سالم در ابعاد فردی ،خانوادگی و اجتماعی
در سنین مختلف و ارائه الگوی مناسب بر اساس آموزههای اسالمی -ایرانی و حمایت از توسعه و گسترش هدفمند
نهادها و مؤسسات فعال این حوزه
 -05تدوین و اجرای برنامه جامع ورزش همگانی ،قهرمانی و بومی و توجه به کارکردهای ورزش در ابعاد مختلف با
تأکید بر اخالق و آموزههای اسالمی و متناسبسازی زیرساختها و امکانات ورزشی هماهنگ با نیازهای زنان و
مردان در مناطق شهری و روستایی

-00تهیه و تصویب سند جامع الگوی اسالمی -ایرانی شهرسازی و مسکن با تأکید بر:
 -00-0تهیه و تصویب سند حوزه معماری و تهیه سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری برای شهرهای دارای
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طرح جامع
 -00-1حمایت از ساخت و ساز هماهنگ با اقلیم و الگوهای سنتی معماری اسالمی  -ایرانی و احتراز از معرفی و
ترویج فضاهای زیستی بیگانه و متضاد با فرهنگ ملی
 -00-9بررسی و تصویب طرحهای بناهای عمومی و دولتی مهم و تأثیرگذار در سیمای شهری و روستایی از لحاظ
معماری و طراحی شهری
 -00-2تهیه الگوهای معماری مسکن معاصر بر اساس آموزههای معماری اسالمی -ایرانی
 -01تبیین و ترویج چشمانداز ایران  0212و برنامهریزی برای معرفی دستاوردهای اقتصادی ،فنی و تکنولوژیک
کشور در سطوح و اقشار مختلف جامعه و حمایت از صادرات محصوالت داخلی
 -03افزایش فرهنگ بهرهوری و کیفیت تولید داخلی ،معرفی کاهش قیمت تمامشده به عنوان ارزش ملی و ارتقاء
استانداردهای خدمات پس از فروش و نظام تبلیغات بازرگانی
 -03حمایت فرهنگی و معنوی از طرحهای موفق و نوآوریهای عرصه تولید و بهینهسازی مصر

و نوآوران

و ) راهکارها :
 بهره گیری از ظرفیت خانواده و والدین
 ارتقای سبک زندگی سالم توسط دولت و حکومت
 مداخالت ارتقای سالمت چند سطحي (تغییر رفتار فردی و نیز تعدیل هم زمان شرایط اجتماعي)
 انجام مطالعات میدانی و بررسی اثر بخشی روشها
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