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 )ع(  رسی هولفه های سبک زندگی از نگاه اسالم و ائوهبر

، هعین هوسوی، ضیاءسادات طاهره هعین هوسویندا وحدتی نیا، ، صدیقه هعین هو سو یسیده 

 هوشنگ علیجانی رنانی

 َّاصّیئت ػلوی داًـگبُ ػلَم پضؿىی خٌذی ؿبپَس ا ضَػ

 

 چکیده

پذیذُ ػجه صًذگی اص هـخلبت خْبى ًَیي ٍ هذسًیتِ اػت ٍ وؼبًی وِ دس خَاهغ هذسى صًذگی هی وٌٌذ ثشای تَكیف وٌؾ 

هی وٌٌذ. افشاد تحت تبثیش سػبًِ ّب ثِ ػلیمِ ّب ٍ اسصؽ ّبی خَد ؿىل  ّبی خَد ٍ دیگشاى اص هفَْم ػجه صًذگی اػتفبدُ 

ّذف ٍسٍؽ بػت وِ هٌدش ثِ ثشٍص سفتبس ٍ دس ًْبیت ؿىل گیشی ػجه صًذگی آًْب هی ؿَدهی دٌّذ ٍ ایي ػلیمِ ّب ٍ اسصؿْ

ؿٌبخت هْوتشیي هَلفِ ّبی ػجه صًذگی اص هٌظش ائوِ : ایي تحمیك ثش هجٌبی هغبلؼِ گتبثخبًِ ٍثشسػی وتت ػؼی دس هغبلؼِ

هىتت ٍ هزّجی، ػجه صًذگی ثشای ّش ّب:  یبفتِ ، داسد.ع( وِ خَد هلذاق ثبسص ػجه صًذگی اػالهی ّؼتٌذ) هؼلَهیي

ًوبیٌذ.  دّذ ٍ هذػی اػت، خبهؼِ هغلَة ٍ صًذگی ػبلن دس ًتیدِ پیشٍی اص سٍؽ صًذگی اػت وِ آًبى اسایِ هی ثـشیت اسایِ هی

: چیؼتی ٍ وٌذ آیذ، دٍ اهش ثِ رّي تذاػی هی حمیمت ایي اػت ٍلتی ػخي اص ػجه صًذگی اػالهی ٍ حیبت عیجِ ثِ هیبى هی

دس صهیٌِ ػجه ػجه صًذگی اػالهی ٍ حیبت عیجِ ٍ دیگشی اهىبى حلَل ثِ ایي ػجه صًذگی اػت. اص لحبػ ساٌّوب  چگًَگی

ثْتشیي خلك ػبلن یؼٌی خبتن اًجیبء حضشت هلغفی )كَلَّی اهللُ ػَلَیِِ ٍَ آلِِِ ٍَ ػَلَّن( ساٌّوبی هب ّؼتٌذ.  دػتَسات لشآى ٍ صًذگی

ی صًذگی  الگَ ٍ ػش لَحِ تَكیِ ؿذُ ساٍ اػوبل ٍ سفتبس  ثیبى وشدُ تَخِ وٌذّب سا  خذاًٍذ آى ثِ الگَّبیی وِثـشیت اگش  "ًتبیح

 ؿذ. ذخَد لشاس دُ ّشگض دس صًذگی دچبس اؿتجبُ ًخَاّ

 

 (ع) ائوِاػالم،  صًذگی، ػجههای كلیدی:  واژه
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 :هقدهه

 وذام ػجه صًذگی كحیح ٍ دس ساػتبی ووبل ٍ تؼبلی ثـشیت لشاس داسد؟

ّبی صًذگی خذیذ اسصؽ ّب ٍ فشٌّگ ّبی خذیذی سا ثِ خَاهغ تضسیك هی وٌٌذ وِ گبّی دس تؼبسم ثب اسصؽ ّب ٍ  ػجه

فشٌّگ ّبی حبون ثش خَاهغ لشاس هی گیشد. اهشٍصُ ثش اػبع آهَصُ ّبی دیٌی ٍ دس ساع آى ایشاى، ػؼی دس تشٍیح فشٌّگ دیٌی 

 .ی ػجه صًذگی ثش هحَس دیي خشیبى داسدٍ ػجه صًذگی اػالهی داسًذ. دس ٍالغ، دس خبهؼِ دیٌ

دػت  صًذگی یىی اص ساُ ّبیی وِ هی تَاى ثِ دسن ثْتشی اص ػجه ؿذ.حبل ایي همبلِ ثِ دًجبل ؿٌبخت ػجه صًذگی هی ثب

یبفت، ثشسػی هَلفِ ّبیی اػت وِ هلذاق ػیٌی ػجه صًذگی هحؼَة هی ؿًَذ چشا وِ تؼشیف دلیك، خبهغ ٍ هبًغ اص ّش یه 

 ّب وبس ػبدُ ای ًیؼت ٍ تٌْب اص ساُ هَلفِ ّبی ػجه صًذگی اػت وِ هی تَاى ثِ ؿٌبخت ثْتشی دػت یبفت. اص ػجه

 ضرورت و اهویت

اّویت ػجه صًذگی ثب تأویذات سّجشی دس ایي ثبسُ ثبػث ؿذ تب هتفىشاى ٍ اًذیـوٌذاى ثِ ػجه صًذگی تَخِ ٍیظُ وٌٌذ ٍ اص 

ٍ آى سا دس حَصُ ػلَم اًؼبًی ثیـتش هَسد ػٌبیت لشاس دٌّذ؛ اگشچِ دس ایي اهش ٌَّص  ّبی هختلف ثِ ثشسػی آى ثپشداصًذ دیذگبُ

ؿذُ ٍ ثبػث  ای هجْن اػت ٍ ایي اثْبم ثِ تحمیمبت ًیض هٌتمل تَفیك چٌذاًی حبكل ًـذُ اػت؛ صیشا ػجه صًذگی خَد ٍاطُ

ى ثِ ایي ًیبص خبهؼِ ثـشی خبهِ ػول ثپَؿبًذ ٍ ؿذُ تحمیمبت، ػیٌی ٍ هلوَع ًجبؿٌذ. دس ایي همبلِ ًیض ػؼی ؿذُ تب حذ اهىب

 همذهِ ای ثشای تذٍیي ٍ عشاحی الگَ ٍ ػجه صًذگی اػالهی ثبؿذ.

ػجه صًذگی اص آغبص لشى ثیؼتن تَخِ اًذیـوٌذاى سا خلت وشد. اص هْوتشیي تحمیمبت دس صهیٌِ هَلفِ ّبی ػجه صًذگی هی 

یب اؿبسُ وشد. هٌتمذاى ضوي تدلیل اص دػتبٍسدّبی ایي پظٍّؾ ّب دس اػتشال AGEدس آهشیىب ٍ  VALSتَاى ثِ دٍ پظٍّؾ 

اًذ دس ػٌدؾ ػولی ثشخی هَلفِ ّبی ػجه صًذگی، ایي هغبلؼبت سا ثِ لحبػ ضؼف ًظشیِ پشداصی هَسد اًتمبد لشاس دادُ 

(Veal, 2000: 5.) 

سػی هَلفِ ّبی ػجه صًذگی ثِ پظٍّؾ خَد ثب ػٌَاى هفَْم ػجه صًذگی ثِ ثش دس 1391ػؼیذُ الفت ٍ آصادُ ػبلوی ػبل 

تفىیه كبحت ًظشاى ٍ سًٍذ تبسیخی ؿىل گیشی ٍ ثؼظ سٍیىشدّبی ًظشی پظٍّـی پشداختِ اًذ. ّش یه اص ایي كبحت ًظشاى 

 هَلفِ ّبی هتفبٍتی سا ثشای ػجه صًذگی لبئل ؿذُ اًذ.

ػجه صًذگی وبسگضاساى ثب ًگشؽ  دس پظٍّؾ خَد ثب ػٌَاى هَلفِ ّبی اخاللی هلشف دس 1392ػیذ حؼي ػیذپَس آرس ػبل 

ع( ثِ ثبصؿٌبػی هَلفِ ّبی اخاللی هلشف دس ) تیثتحلیلی ثِ هَلفِ اخاللی دس آیبت ٍ سٍایبت ٍ ػجه صًذگی اّل  -تَكیفی

 صًذگی وبسگضاساى پشداختِ اػت.

 هفهوم سبک زندگی

خبهؼِ هذسى »دس صهشُ اختلبكبت  سا« ػجه صًذگی»هفَْهی ًؼجتبً خذیذ اػت چٌبى وِ ثؼضب پذیذاس ؿذى « صًذگی  ػجه»

ّبی صًذگی هی تَاًذ  اًذ. ػجه صًذگی دس ٍالغ ؿیَُ صًذگی خبف یه فشد، گشٍُ، یب خبهؼِ اػت. ػجه للوذاد وشدُ« هتأخش

گیشد. دس ثیـتش  ّب دس ّش چیضی سا دس ثشهی ّب ٍ ػلیمِ ّبی سفتبس، حبلت ّب، ؿیَُ ّب، اسصؽ حَصُ ّبی هختلفی اص لجیل عشص تلمی
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ّبی اختوبػی  ؿًَذ. گشٍُ ؿًَذ ٍ افشاد دس یه ػجه صًذگی هـتشن هی خب خوغ هی هَالغ هدوَػِ ػٌبكش ػجه صًذگی دس یه

ػجه صًذگی ؿیَُ ٍ سٍؽ صًذگی فشد دس  دٌّذ. اغلت یه ًَع ػجه صًذگی سا اًتخبة ٍ یه ػجه خبف سا تـىیل هی

 (.24-16ف ، 1392فبضلی، اػت )ّبی هختلف صًذگی اػن اص فشدیَ اختوبػی  حَصُ

ػجه صًذگی ّش هؼبلِ ای سا هبًٌذخبًَادُ، ػجه اصدٍاج، ًَع هؼىي، هذل لجبع، الگَی هلشف، ًَع آؿپضی ٍ خَسان، 

ّبی ػیبػی،  ای دس هحل وبس، دس داًـگبُ ٍهذسػِ، سفتبس دس فؼبلیت تفشیحبتَ ًحَُ گزساى اٍلبت فشاغت، وؼت ٍ وبس، سفتبس حشفِ

 ؿَد. ای ؿبهل هی ی سػبًِسفتبس دس ٍسصؽ ٍ سفتبسّب

ؿَد ثش حؼت ًگبّی وِ ثِ اًؼبى ٍخَد داسد، هتفبٍت  ّوچٌیي ثبیذ ثِ ًىتِ دلت وشد تؼشیفی وِ اص ػجه صًذگی اسائِ هی

خَاّذ ثَد؛ ٍ ًَع ًگبُ ثِ اًؼبى ًیض خَد دس دسخِ اٍل هٌجؼث اص ًَع ًگبُ ٍ خْبًی ثیٌی اػت وِ هىتت ٍ آییي هؼلظ دس خبهؼِ 

ٍخَدی( ٍ اّذاف فلؼفِ )ّذ ٍ دس دسخِ دٍم، ًبؿی اص ؿٌبختی اػت وِ خَد اًؼبى اص وبسوشدّب، ٍیظگی، ؿبخق ّب، د اسائِ هی

 (.3056، ف 1392ٍلی صادُ، داسد )خَیؾ اص هجحث ػجه صًذگی اًتظبس 

 دین و سبک زندگی

ٍ تشخیح ّب هتبثش اص ًظبم هؼٌبیی،  ّوبًغَس وِ هی داًین، ػجه صًذگی ًبؿی اص توبیالت ٍ تشخیح ّب اػت ٍ هی داًین توبیالت

آهَصُ ّب، ًْبدّب ٍ ػبختبسّبیی ّؼتٌذ وِ پیشٍاًـبى سا دس ایدبد ػجه صًذگی هجتٌی ثش آًْب تَاًوٌذ هی وٌٌذ. ایي گًَِ ػجه 

دس ًگبُ  (.187ف ، 1387هْذٍی وٌی، ) ذیًبه« ػجه صًذگی دیٌی»تَاى ّبی صًذگی ًبؿی اص یه فشٌّگ دیٌی سا هی 

گیشد چشا وِ اكبلت ثب فشد ٍ ػاللِ اٍػت ٍ صیشثٌبی ػجه صًذگی ثش لزت  تخبة ػجه صًذگی ثْؼبدگی كَست هیغیشدیٌی اً

تَاًذ چٌیٌشفتبسی داؿتِ ثبؿذ ثلىِ ثبیذ صًذگی خَد سا ثش  دس ثبٍسّبی اًؼبى ػبص اػالم، یه هؼلوبى ًوی اهب؛ ٍػَد اػتَاس اػت

ٍساًِ، فلؼفِ ی ٍخَدی دیي ٍ اسػبل پیبهجشاى چیضی خض تَاًوٌذ ًوَدى اًؼبى اص دیذ خذاثب سیضیىٌذ. ّبی دیٌی پی اػبع آهَصُ

 ثِ هٌظَس ػبختي ػجه صًذگی هَهٌبًِ ثشای سػیذى ثِ ػؼبدت دًیب ٍ آخشت ًیؼت.

 سبک زندگی و دین و دینداری -1

ؼیبسی اص صهیٌِ ّبی دیي ػٌگ ثٌبی ػبهبى اختوبػی اػت ٍ هٌجؼی ثشای اسصؿْبی اختوبػی اػت ٍ ثش گضیٌـْبی فشدی ٍ ث

صًذگی سٍصهشُ تأثیش هی گزاسد. ّوچٌیي ثِ ػٌَاى تدلّی سٍح خوؼی ٍ ػبهل ّوجؼتگی ٍ یىپبسچگی خبهؼِ هحؼَة هی ؿَد. 

دیي ثِ ػٌَاى یه ًْبد اختوبػی ثب خلیلِ فشدی ٍ اختوبػی، اص اسصؽ ّب ٍ لَاػذ اختوبػی پـتیجبًی هی وٌذ ٍ خْت دٌّذُ 

ؼبى، ثؼتشػبص استجبعبت اًؼبًی ٍ هَخت ثجبت، اػتوشاس ٍ ّوجؼتگی خبهؼِ اػت. اص ػَی دیگش دیي ٍ هظْش لذست خبهؼِ ٍ اً

اسصؽ ّب سا هی آفشیٌذ ٍ ٌّدبسّب سا ؿىل هی دّذ ثِ اسصؿْبی ثبثت اخاللی لذاػت هی ثخـذ، صًذگی اًؼبى اص آى هؼٌی هی 

اػت. دیي وبسوشدّبی هختلفی سا ثشای خبهؼِ ٍ فشد ثِ  گیشد ٍ ساٌّوبی هؤثشی ثشای ّذایت ٍ ػؼبدت اًؼبى دس دًیب ٍ آخشت

 اًدبم هی سػبًذ. سفتبسّبی ضذ اختوبػی سا هٌغ ًوَدُ ٍ ساّْبیی سا ثشای اًؼدبم دٍثبسُ هتخلفیي پیـٌْبد هی وٌذ.

وی دس خَاهغ اػالهی دیي ثِ ػٌَاى ػبختبسی ؿٌبختی ٍ ٌّدبسی ػول هی وٌذ وِ ًظن عجیؼی ٍ اختوبػی هَخَد سا ثِ ًظ

ثشگش ٍ وٌذ )سا دس خْبى ّؼتی ثشای اًؼبى فشاّن هی  "ثَدى دس وبؿبًِ"ویْبًی ٍ همذع هشتجظ ٍ اص ایي عشیك احؼبع 

(. دس چٌیي خبهؼِ ای، ًْبد دیي اص هٌضلت ثبالیی ثشخَسداس اػت ٍ لَاًیي ٍ لَاػذ دیٌی خبسی ٍ ػبسی اػت. 87:1381دیگشاى،

تَػلی ٍ وشد )تمین ٍ غیش هؼتمین ًوبدّب ٍ تؼبسیف دیٌی سا تأییذ هی ّوچٌیي وٌؾ ّبی سٍصهشُ هشدم ثِ كَست هؼ

(. دس ٍالغ ػجه صًذگی دس خَاهغ اػالهی ّوبى چیضی اػت وِ دیي ثیبى هی داسد. حضشت هَػی ثي 100:1385هشؿذی،
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ی دیٌؾ یب دیي خَد سا اص هب ًیؼت ٍ ثب هب ثؼتگی سٍحبًی ًذاسد آًىغ وِ دًیبی خَد سا ثشا ع( دس ایي ثبسُ هی فشهبیٌذ:خؼفش )

(. دس خَاهغ اػالهی ثیي ظبّش ٍ ثبعي دیي تؼبدل ٍخَد داسد. 208، ف 17هدلؼی، خلذ ) ذیگَثشای دًیبی خَیؾ تشن 

 پلَسایؼن هؼشفتی خبیی ًذاسد. ثشًبهِ سػوی صًذگی ّوبى چیضی اػت وِ دیي ثیبى هی وٌذ.

 سبک زندگی و ساختار اجتواعی -2

ّب ٍ عجمبت هختلف یه خبهؼِ ثشلشاس اػت ٍ ًْبدّب ٍ  اثظ ٍ پیًَذّبئى اػت وِ هیبى افشاد، گشٍُػبختبس اختوبػى هدوَػِ سٍ

 (.32، ف 1382تبهپؼَى، یبثذ ) سفتبسّبى اختوبػى یب فشٌّگى دس آى خبهؼِ ثشاػبع ایي سٍاثظ تشتیت ٍ تٌظین هى

لِ دسًٍی ؿذُ اػت وِ دس اختوبع ٍ هحیظ دس خبهؼِ اػالهی دیي ثِ ػٌَاى هٌـب ٍخذاًی ٍ سفتبسی فشد ٍ یه ػـك ٍ ػال

پیشاهًَی ؿخق ًیض ًمؾ اكلی سا ایفب هی وٌذ. ّذف خبهؼِ اػالهی سؿذ ٍ تؼبلی اًؼبى ّب ٍ سػیذى آًْب ثِ ووبل هغلَة 

ع( دس ساػتبی كیبًت اص ویبى خبهؼِ ثِ افشاد خبهؼِ هی آهَصد وِ اگش دس اًدبم ٍظبیف ػدبد )الْی اػت ثِ عَسی وِ اهبم 

ی  كحیفِ ػدبدیِ(. دس خبهؼِثبؿٌذ )وبػی وَتبّی ؿَد اص خذا ػزسخَاّی وشدُ ٍ ثش اًدبم هؼئَلیت اختوبػی هلون اخت

ّبی فشٌّگی، ػیبػی ٍ التلبدی ػبختبس حیبت خوؼی هب ػبیِ افىٌذُ  ی تؼلك خبعش ثِ دیبًت ثش دیگش هؤلفِ اػالهی هؤلفِ

ثخؾ حیبت اختوبػی، دیبًت اػت؛  ثخؾ ٍ خوؼیت هی ؿَد. ػٌلش ًظبماػت ٍ ٍ ثش ًمؾ سٍحبًیت دس ػبختبس اختوبػی تبویذ 

تَػؼِ ٍ فؼبلیت ّبی   تش حیثیت ٍ َّیت فمْی داسد تب اخاللی ٍ ػمیذتی. تشٍیح فشٌّگ تَلیذ، كٌؼت، آى ّن دیبًتی وِ ثیؾ

هبل حالل، آیٌذُ ًگشی   فثْذاؿت فشدی ٍ اختوبػی، تَخِ ثِ هلش  ایثبس، اص خَد گزؿتگی، ،اختوبػی هٌبػت، فشٌّگ ؿْبدت

 هزّجی اص خلَكیبت ػبختبس صًذگی ٍ اختوبػی هؼلوبى اػت.  ثب تمَیت ثبٍسّبی

 سبک زندگی و نهاد خانواده -3

ع( ثؼیبس ثش اّویت آى تبویذ ؿذُ اػت هؼئلِ خبًَادُ هی هؼلَم )یىی اص هؼبئلی وِ دس ػجه صًذگی اػالهی اص ًگبُ اهبهبى 

ایي اػت وِ صى ٍ هشدی هی وَؿٌذ اسادُ خَد سا ثش تأػیغ آى ٍ لجَل تىبلیفی وِ ؿشع ثشای   ثبؿذ. اػبع تـىیل خبًَادُ

آًْب هؼیي وشدُ اػت هحمك گشداًٌذ. دس ػجه صًذگی اػالهی خبًَادُ هْوتشیي وبًَى تشثیت ٍ سؿذ ٍ تىبهل اًؼبى اػت. 

. عشفیي ثشاػبع كفبت ػبلیِ اًؼبًی ساُ سٍاثظ اػضبی خبًَادُ ًؼجت ثِ ّن ثش هجٌبی كویویت، فذاوبسی ٍ گزؿت اػت

خَد سا ثش خَیـتي همذم هی داسًذ. دس ایي خَاهغ، پذس ٍ  ػبصگبسی ثب یىذیگش سا دس پیؾ هی گیشًذ ٍ حتی دس هَاسدی ّوؼش

ٍیظگی  ع( ػشپشػتی خبًَادُ سا ثب هشد هی داًذ ٍ پزیشؽ آگبّبًِ ًمؾ ّب ساػدبد )هبدس دس هشوض ثمل خبًَادُ لشاس داسًذ. اهبم 

، 1374حشاًی، داًٌذ )دیگش ًْبد خبًَادُ دس ایي هحَس ثش هی ؿوشد ٍ ًْبد خبًَادُ سا صهیٌِ پشٍسؽ اًؼبى ّبی خذاپشػت هی 

ع( خبًَادُ ًوًَِ ٍ ) یػلف( اػت. حضشت اػالم )ی پیبهجش گشاهی  ع( خبًَادُ) یػل(. خبًَادُ ًوًَِ اص هٌظش اهبم 264ف 

 (.2ج هدلؼی، هغلَة )ؼتٌذ: دیي ثبٍسی ٍ ایوبى، هحجت ٍ هْشٍسصی ٍ هذیشیت آل سا داسای ػِ ٍیظگی هی داً ایذُ

 سبک زندگی و هویت -4

آیذ.  ثشهی  یب خبیی  چیضی  ثِ  ؿذى  ٍ ؿٌبػبًذُ  ؿذى  ؿٌبختِ  ثِ  اًؼبى  ٍ اص ًیبص عجیؼی  اػت " ثَدى  وؼی  چِ"  هؼٌی  ثِ  َّیت

  ، ثٌیبدی حغ تؼلك  وٌذ. ایي یبت اػت وِ یه فشد سا اص دیگشاى هتوبیض هیّب ٍ سٍح ّب، ٍیظگی دس ٍالغ، َّیت هدوَػِ ًگشؽ

(. آدهی ثِ دلیل التضبی ٍخَد اهىبًی ٍ اػتجبسی خَیؾ ّش 10، ف 1385هٌلَسًظاد ٍ ّوىبساى، داسد )  دس ٍخَد اًؼبى  راتی

ٍ َّیت پیذا وٌذ وِ ثِ اكل خَیؾ  ٍلت اص اكل خَیؾ ثشیذُ ؿَد، َّیت خَد سا اص دػت هی دّذ. فشد صهبًی هی تَاًذ هؼٌب

اًؼبى هؼتمل اص   ثپیًَذد. دس خَاهؼی وِ ػجه صًذگی آًْب اػالهی اػت استجبط ثب خذا اكلی تشیي سوي َّیتی ّش فشد اػت.



تشثیتی ػلَم ٍ سٍاًـٌبػی هغبلؼبت  

477 -469 كفحبت، 1395 تبثؼتبى، 2/2، ؿوبسُ 2دٍسُ   

473 

 

وٌذ. تدلی چٌیي احؼبع ٍ توبیلی دساػوبل ٍ سفتبس  ّش گًَِ یبدگیشی دس دسًٍؾ توبیل ثِ ػجبدت ٍ ثٌذگی خذا سا احؼبع هی

وٌذ، دس همَلِ َّیت دیٌی لبثل تجییي ٍ  گشدد ٍ ثِ عَس ولی ساثغِ آدهی ٍ دیي ٍ ًؼجتی وِ ثب آى پیذا هی آؿىبس هی دیٌی

 تَضیح اػت

 دػبی خَؿي وجیش(«)َّیت آدهی ثِ خذاػت ٍاال توبهی هَخَدات دس تحیش ٍ ػشدسگوی ثِ ػش هی ثشدًذ»

 سبک زندگی و تعلین و تربیت -5

ی ثـش هْوتشیي ٍ اػبػی تشیي خٌجِ صًذگی اػت ثِ عَسی وِ ّشگًَِ اػَخبج ٍ اًحشاف دس آى ثبػث تؼلین ٍ تشثیت دس صًذگ

 بثذیاًحشاف دس ّوِ اهَس صًذگی هی ؿَد. تَاًبیی ّبی اًؼبى دس صًذگی ثشٍص ٍ ظَْس پیذا هی وٌذ ٍ اًؼبًیت اًؼبى تحمك هی 

ذًظش داسًذ ٍ ّوِ فؼبلیتْبی خَد سا ثشای تحمك آًْب (. ّشیه اص ًظبهْبی تشثیتی اّذاف خبكی سا ه16: 1374هغْشی، )

هلشٍف هی داسًذ. دس اػالم ثِ ایي هَضَع هْن تَخِ ثؼیبس ؿذُ ٍ لَاػذ هٌبػجی ثشای سؿذ اًؼبى تؼییي گشدیذُ اػت. دس 

ی ػجبدت تشثیت اػالهی، ّذف اػبػی ٍ غبیی تشثیت، الْی ؿذى آدهی اػت، پشٍسؽ ثش آهَصؽ تمذم داسد، ًگبُ ثِ ػلن ًگبّ

گًَِ اػت، ثیي اػتبد ٍ ؿبگشد سٍاثظ اخاللی حبون اػت. دس ًتیدِ، ثشای سػیذى ثِ ایي ّذف، اػتؼذادّبی ػبلی اًؼبى وِ دس 

تشثیت، پشٍسؽ اػتؼذادّبی دسًٍی ٍ ثِ »  خلمت اٍ لشاس دادُ ؿذُ اػت ثبیذ سؿذ وٌذ ٍ فؼلیت یبثذ. ؿْیذ هغْشی هؼتمذ اػت:

 یػلع(، تؼلین ٍ تشثیت اثتذا اص خَد فشد ؿشٍع هی ؿَد. اهبم ائوِ )(. دس ًگبُ 17: 1374هغْشی، «)فؼلیت دسآٍسدى آًْب اػت

وؼی وِ آهَصگبس ٍ هشثی خَد ثبؿذ ثیـتش دس خَس ثضسگذاؿت اػت اص وؼی وِ آهَصگبس ٍ هشثی »ع( دس ایي ثبسُ هی فشهبیٌذ: )

 «.هشدم ثبؿذ

 سبک زندگی و ارزش ها -6

ثِ ػجبست ؛ چِ هغلَة، هٌبػت، خَة یب ثذ اػت؛ داسًذ ّبی اًؼبًی دسثبسُ آى ی وِ افشاد یب گشٍُاسصؽ ػجبست اػت اص ػمبیذ

ؿًَذ، اسصؽ هی گَیٌذ. اسصؿْب ثِ كَستی  دیگش، ثِ اهَسی وِ ثشای اػضب گشٍُ اّویت داسًذ ٍ آسهبى هـتشن اػضب گشٍُ تلمی هی

وٌذ.  ؿَد وِ خَاػتبس پیَػتگی اػت ٍ دػَت ثِ احتشام هی هی دٍگبًِ دس ٍالؼیت ٍخَد داسد: ًخؼت ثِ هٌضلِ آسهبًی هتدلی

ًدفی پَس، وٌذ ) ای ػیٌی یب دلیمبً ثِ ؿیَُ ػوجلیه ثیبى هی ؿَد وِ آى سا ثِ ؿیَُ دٍم دس اؿیبء یب سفتبسّبیی خلَُ گش هی

 (.7، ف 1386

صیشا اگش وبسّبی خَد سا ثش اػبع ؛ دس ػجه صًذگی اػالهی ثش هغلك ثَدى ٍ فغشی ثَدى اسصؽ ّبی هتؼبلی تبویذ هی ؿَد

فغشتوبى ٍ آًچِ وِ خذاًٍذ هتؼبل دس فغشتوبى ثِ ٍدیؼِ ًْبدُ اػت، پبیِ سیضی وٌین، دس وبسّب هَفك ؿذُ ٍ ثِ اّذاف ػبلی ٍ 

فغشت اًؼبى عَسی پبیِ سیضی ؿذُ وِ ّویـِ ثِ دًجبل حمبیك ٍ ًیىی ّبػت. دس ایي هتؼبلی ٍ دس ًْبیت لشة الْی هی سػین. 

ع( دس تَضیح صساسُ وِ پشػیذ دیي حٌیف چیؼت؟ فشهَدًذ: فغشت اػت، فغشتیىِ خذاًٍذ دس ًْبد توبم افشاد ثبلش )ساثغِ، اهبم 

(. ًگبُ حذاوثشی ثِ دیي، 87ف ، 2ج  هدلؼی،اػت )ثـش آفشیذُ اػت. خذاًٍذ اًؼبى سا ثب فغشت هؼشفت خَیؾ خلك وشدُ 

لذػی ثَدى اًؼبى ّبی الگَ، اػتمبد ثِ تمذع هفبّین ٍ ؿخلیت ّبی دیٌی، ًگبُ ٍالؼی ٍ غیش تـشیفبتی ثِ آهَصُ ّبی دیٌی، 

 حضَس ٍ ًمؾ آفشیٌی دیي دس الیِ هشوضی ًظبم اسصؿی ٍ ... اص خولِ ًگبُ ّبی دیگش ثِ اسصؽ ّب دس ػجه صًذگی اػالهی اػت.
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 سبک زندگی و علن -7

اػت، اػن اص ایٌىِ هشثَط ثِ حَصُ هبدی ٍ عجیؼی ثبؿذ ٍ یب  ّب، سٍاثظ ٍ غیشُ  ػلن ؿبهل ّش ًَع آگبّی ًؼجت ثِ اؿیبء، پذیذُ

ّب ٍ هؼلَهبتی اػت وِ اًؼبى  ّب، داًؾ ای اص آگبّی ثِ ػجبست دیگش، ػلن ؿبهل هدوَػِ؛ هشثَط ثِ ػلَم هؼٌب ٍ هبٍساء الغجیؼِ

(. ّوچٌیي گشایؾ ثِ یبدگیشی 73، ف 1380گلـٌی، وٌذ )ّبی گًَبگَى تب ثِ اهشٍص ثِ آًْب آگبّی پیذا  تِ اص عشیك سٍؽتَاًؼ

ػلَم ثِ اًگیضُ ّبی هختلف كَست هی گیشد ٍ ثِ عَس هؼوَل ًیبصّبی اٍلیِ حیبتی ٍ عجیؼی ٍ هحؼَع خبرثِ ّبی ثیـتشی 

ش آػبیؾ ٍ تؼلظ ثیـتش ثش عجیؼت، گشایؾ ّبی هختلف ػلوی ٍ تخلق ّبی ثشای اًؼبى ّب داسد. لزا ثشای فشاّن ػبصی ثیـت

  فشاٍاى ثِ ٍخَد آهذُ اػت. 

اّویت ٍ ػظوت همبم ػلن دس اػالم؛ دس حذی اػت وِ خذاًٍذ دس لشآى ثِ پیبهجشؽ دػتَس هی دّذ: ]ای پیبهجش![ ثگَ: آیب 

ضوي ثیبى ایي ًىتِ وِ ػلن ثبیذ ثشای سضبی  (اهبم كبدق )ع (.9صهش، آیِ «)وؼی وِ ػبلن اػت ثب وؼی وِ ًوی داًذ ثشاثش اػت

ّش وغ وِ ػلن ثیبهَصد ٍ ثِ آى ػول وٌذ ٍ ثشای خذا آى سا ثِ دیگشاى تؼلین دّذ، دس هلىَت آػوبى »خذا ثبؿذ، هی فشهبیذ: 

حىیوی ٍ «)تؼلین دادّب اٍ سا ػظین هی خَاًٌذ ٍ هی گَیٌذ ثشای خذا آهَخت ثشای خذا ػول وشد ٍ ثشای خذا ثِ دیگشاى 

(. اص ًظش اػالم، توبم داًؾ ّبی هَسد ًیبص ثشای صًذگی ثـشی داسای اّویت اػت. اػالم ثِ ّوِ 336, ف 2، ج 1379حىیوی، 

ػلَم ًگبُ ٍحذت گشا ٍ ٍحذت ًگش داسد ٍ هؼتمذ اػت ػلن ثبیذ ثب دیي ًؼجت تىبهلی ثشلشاس وٌذ. اػالم ًگشؽ تىٌیىی ٍ تؼخیش 

 ًوی پزیشد ٍ ػلَم سا ثش هجٌبی ًگشؽ ٍحیبًی دسخِ ثٌذی هی وٌذ. هأة ثِ ػبلن سا

 سبک زندگی و ساختار اقتصادی -8

ی احبدیث ٍ اػتذالالت آیبت  التلبد اص هؼبئل ثؼیبس هْن صًذگی ثـش اػت؛ صیشا چشخ صًذگی ثـش ثذٍى آى ًوی چشخذ. هغبلؼِ

التلبد، اػبػبً هتفبٍت اص ًگبُ  بى ٍ ثِ عَس ولی ًگشؽ ثِ لشآى ًـبى هی دّذ وِ ًَع ًگبُ اػالم ثِ هؼیـت ٍ صًذگی اًؼ

اػت، ثِ سصق، ًگبّی الْی ٍ  اػالم وِ ّوؼَ ثب هجبًی هؼشفت ؿٌبػی فمْی هَخَد اػت. سٍؽ اػتٌجبط ًظبم التلبدی اػالم

ؼت ػشهبیِ سٍح دیٌی ٍخَد داسد، لبئل ثِ اكل هبلىیت هضدٍج اػت، سؿذ التلبدی ثب ًگبُ خْبدی دیذُ هی ؿَد، دس فشایٌذ و

هؼبخذ ٍ هىبى ّبی هزّجی دس ثبصاس هحَسیت داسًذ، اػوبل التلبدی دیي اص لجیل كذلِ، خوغ، صوبت، اًفبق ٍ ٍلف اص اّویت 

ثبیذ دٍ ٍیظگی اػبػی سا تأهیي وٌذ: « ػبختبس التلبد اػالهی»ظن سّجشی ثبالیی ثشخَسداس اػت. ّوچٌیي ثٌبثِ تؼجیش همبم هؼ

تَلیذ ثشٍت ٍ تَصیغ ػبدالًِ آى. چٌبًچِ ػبختبس التلبدی دس خَاهغ اػالهی ًتَاًذ ایي دٍ سا تبهیي وٌذ، التلبد ثِ هـىل 

بصگبسی دػتَسات ؿشیؼت اػالم ثب فغشت ثیٌی هتفبٍت دس اػالم ٍ تَخِ ثِ ػ ثشخَسد هی وٌذ. دس ًتیدِ، ثب دس ًظش گشفتي خْبى

ّب دٍس اص رّي ًیؼت وِ التلبد هجتٌی ثش اكَل اػالهی لبثلیت ثیـتشی ًؼجت ثِ ػبیش هىبتت دس ایدبد ػذالت ٍ سفبُ دس  اًؼبى

 خبهؼِ داسا ثبؿذ.

 سبک زندگی و الگوی هصرف -9

اػالم هفبّین هتؼذدی اص لجیل پشّیض اص اػشاف ٍ تجزیش،  دیي اػالم، دیي اػتذال، هیبًِ سٍی ٍ دٍسی اص افشاط ٍ تفشیظ اػت. دس

وِ ثب ؿشایظ ٍ هَلؼیت  لٌبػت، اًفبق ٍ ... دس صهیٌِ هلشف داسین؛ ثب ایي حبل، هلشف دس فشٌّگ اػالهی، الگَی هتغیشی داسد

ثبؿٌذ وِ ػوَم آحبد ّبی هختلف صهبًی ٍ هىبًی تؼییي ٍ تثجیت هی ؿَد. ثِ ایي هؼٌب وِ اگش خَاهغ دس هحیغی ٍ ؿشایغی 

خبهؼِ اص سفبُ ًؼجی ثشخَسداسًذ ٍ ًیبصهٌذی ّبی ضشٍسی دس حذ لبثل لجَلی فشاّن ؿذُ اػت؛ هی تَاًٌذ صهیٌِ ّش چِ ثْتش ٍ 

ثیـتش خَد ٍ خبًَادُ سا اص ًظش ًؼوت ّبی الْی فشاّن ػبصد ٍ ػغح ٍ ٍضغ صًذگی خَد سا اص ًظش ووی ٍ ویفی تؼبلی ٍ ثْجَد 

دیگش، اگش خَاهغ دس هحیغی وِ فمش التلبدی ٍ هبلی ثش ًظبم ػوَهی ٍ اختوبػی آى حبون اػت ٍ هشدم ًیبصهٌذ ثخـذ. اص عشف 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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تبهیي ًیبصّبی اٍلیِ صًذگی خَد ثب هـىل ٍ ووجَد هَاخِ اًذ، لشاس داؿتِ ثبؿٌذ، الصم اػت آدهی دس هلشف آًچِ دس اختیبس 

ثش ًیبصّبی اٍلیِ اؽ دس اختیبس داسد ثِ ّوٌَػبى ًیبصهٌذؽ اًفبق وٌذ ٍ دس داسد ثِ حذالل ضشٍست اوتفب وشدُ، آًچِ سا افضٍى 

ع( ًیض دٍ كفت اػشاف ٍ التبس سا هضوَم هی داًؼتٌذ. اص ًظش اهبم كبدق )تحول ؿذایذ صًذگی ثب ایـبى ّوذسدی وٌذ. اهبم 

ًؼت وِ غزا ًبى ٍ ًوه ثبؿذ دس ٍ التبس ا ع( اػشاف آًؼت وِ اًؼبى هبلؾ سا اص ثیي ثجشد ٍ ثِ ثذًؾ كذهِ ثضًذكبدق )

 (303، ف 75ج هدلؼی، اػت )كَستیىِ لذست خَسدى غزاى هٌبػجتشى فشاّن 

 سبک زندگی و اوقات فراغت -11

اٍلبت فشاغت فشكت هٌبػجی سا دس اختیبس اًؼبى هی گزاسد تب خؼتگی وبس سٍصاًِ سا اص تي خَیؾ ثیشٍى وٌذ ٍ ثب اًگیضُ ثْتش ٍ یب 

اهب ایي ًیبص ثـشی دس خَاهغ هختلف، ًوَدّبی هختلفی داسد. ؛ گی ثیؾ تش، ثِ فؼبلیت ّبی خَد اداهِ دّذثبصیبثی ًیشٍ ٍ آهبد

دیي اػالم دس ایي صهیٌِ ثش اػبع خظ اػتذال حشوت هی وٌذ. اص یه عشف، توبیل ثِ تفشیح سا یىی اص خَاػتِ ّبی عجیؼی 

گش، افشاط دس تفشیح ٍ ػشگشهی خَاّی سا ًیض ًبپؼٌذ ٍ هزهَم هی ثـش ٍ ٍ آى سا ثشای ػبهِ ی هشدم هجبح هی داًذ. اص عشف دی

داًذ. لزا دس آهَصُ ّبی اػالهی، اٍلبت فشاغت ثِ ػٌَاى ثخـی اص صهبى صًذگی ٍ ػوش اًؼبى، داسای اسصؽ ٍ اّویت اػت ٍ ًجبیذ 

ػالهت ٍ »ذ ایي ًىتِ هی فشهبیٌذ: ع( دس تبییكبدق )توبهبً ثِ تفشیح ػپشی گشدد، ثلىِ ثبیذ ثشای آى ثشًبهِ سیضی ؿَد. اهبم 

ًیشٍهٌذی، فشاغت، خَاًی، ًـبط ٍ ثی ًیبصی خَد سا فشاهَؽ ًىي، دس دًیب اص آى ثْشُ ثشداسی وي ٍ هتَخِ ثبؽ وِ اص آى 

(. اص دیذگبُ اػالم، اٍلبت فشاغت ثبیذ 12، ف 1387ٍخذاًی، «)ػشهبیِ ّبی ػظین ثِ ًفغ هؼٌَیبت ٍ آخشت خَد اػتفبدُ ًوبیی

ساػتبی فشآیٌذ تىبهل ٍ سؿذ ؿخلیت اػالهی ٍ اًؼبًی ثبؿذ، دس چْبسچَة لَاًیي ؿشع ثبؿذ، ثؼذ اختوبػی دس آى لحبػ دس 

 .ًِ افشاط ًِ تفشیظ(ثبؿذ )ؿَد، ضشسی ثشای خَد یب دیگشاى ًذاؿتِ ثبؿذ ٍ تؼبدل دس آى هْن 

 سبک زندگی و فرهنگ عووهی -11

ای اص ػمبیذ،  ای اػت وِ دس هیبى ػوَم خبهؼِ سٍاج ٍ سػَخ داسد ٍ حَصُ دُفشٌّگ ػوَهی ثِ هؼٌبی فشٌّگ غبلت ٍ گؼتش

وٌذ ٍ فشاتش اص گشٍّْب ٍ الـبس خبف  ّبی احؼبػی ٍ ٌّدبسّبػت وِ اخجبس اختوبػی غیش سػوی اص آى حوبیت هی اسصؿْب، خلَُ 

  (. 7ف ، 1379افشٍؽ، اػت )دس ولیت خبهؼِ هَسد لجَل 

بكی ثِ همَلِ فشٌّگ ٍ تؼبهل افشاد ثب یىذیگش ًِ تٌْب ثِ ػٌَاى اػضبی یه خبهؼِ، ثلىِ ثِ دس ػجه صًذگی اػالهی اّویت خ

دّذ. دس دیي همذع اػالم غیش اص ایٌىِ افشاد ثِ یه ػلؼلِ هجبًی  ػٌَاى یه فشٌّگ ٍیظُ ٍ ؿٌبختِ ؿذُ خبهؼِ اػالهی، هی

ّبیی ٍخَد داسد وِ ثش اػبع سٍاثظ اختوبػی  ٍ ثشًبهِ فشدی اص ًظش هؼبئل اخاللی ٍ فشٌّگی هؼتمذ ّؼتٌذ، یه ػلؼلِ لَاًیي

 ػبصد. افشاد سا ثِ یىذیگش پبیجٌذ هی

غشس الحىن، ح «)ّشوغ خَدؽ سا اكالح ًىٌذ ًوی تَاًذ خبهؼِ سا اكالح وٌذ»  ع( پیشٍ ایي هَضَع هی فشهبیٌذ:) یػلاهبم  

8990.) 

ّبیی ًیؼت وِ ثشای فشٌّگ ػوَهی یه خبهؼِ پیؾ  ا اص ثشًبهِدسًتیدِ، ثشًبهِ سیضی ّبیی وِ اػالم ثشای ّش فشد داسد، خذ

ثیٌی وشدُ اػت. هْشٍسصی ٍ ػذالت اختوبػی ٍ ظلن ػتیضی اص هحَسی تشیي اكَل اػالم دس فشٌّگ ػوَهی خبهؼِ اػت. دس 

ػی وِ ػٌبكش ؿَد، ولیِ ػغَح یؼٌی ثبٍسّب، اسصؿْب، ٌّدبسّب، سفتبس ٍ ؿئَى اختوب خبهؼِ اػالهی ٍلتی اص دیي كحجت هی

 اًذ. فشٌّگ ػوَهی ّؼتٌذ، ثش اػبع تؼبلین اػالهی ؿىل گشفتِ
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 کروش پژوهش

تحلیلی اػتفبدُ ؿذُ اػت. اعالػبت ٍ دادُ ّبی هَسد ًیبص ثشای تحلیل اص عشیك هٌبثغ  -دس ایي پظٍّؾ اص سٍؽ تَكیفی

 اػٌبدی ٍ وتبثخبًِ ای گشدآٍسی ؿذُ اػت.

 یافته ها:

، سٍؿي ٍ َّیذاػت خذاًٍذ لبدس هتؼبل وِ احؼي الخبلمیي اػت ًظش ثِ ووبل خَیؾ ٍ ًیض اؿشاف اص هدوَع هغبلت ثیبى ؿذُ

ٍ ؿٌبخت وبهلی وِ اص ظشفیت ّب ٍ گشایؾ ّبی اًؼبى داسد ثْتشیي هؼیبسّبی هوىي ٍ الصم سا چِ ثِ لحبػ ووبل، دس چبسچَة 

ػتگبسی اًؼبى، ثِ هٌبػت تشیي ٍ اثشثخؾ تشیي ؿىل ًیبص ٍ چِ ثِ لحبػ ایدبد ثْتشیي حبالت هوىي دس ساػتبی ّذایت ٍ س

ع( ٍاخذ ٍیظگی ) يیهؼلَهع( ثشای هب اًؼبى ّب ّذیِ فشػتبدُ اػت. دس ٍالغ، ػیشُ ٍ ػخٌبى ائوِ ائوِ )هوىي دس لبلت لشآى ٍ 

صًذگی اهب ثشای آؿٌبیی ثیـتش ثب ػجه ؛ ّبی خبف ثشای تجییي ػجه صًذگی هَهٌبًِ ثِ ػٌَاى ػجىی خبف اص صًذگی اػت

اػالهی ٍ دسن فَایذ ٍ آثبس آى اثتذا الصم اػت ثب ػبیش ػجه ّبی صًذگی همبیؼِ ؿَد تب خَد فشد ثِ ایي ًتیدِ ثشػذ وِ وذام 

ػجه صًذگی هٌبػت حبل اٍ ٍ خبهؼِ خَاّذ ثَد ٍ ووبل ٍ سؿذ اٍ سا دس پی خَاّذ داؿت. ثشای سػیذى ثِ ایي ّذف، اثتذا الصم 

 همبیؼِ ؿَد.بی جه صًذگی اػالهی ٍ ػجه صًذگی ّاػت هَلفِ ّبی اكلی ًَع ػ

دس ػجه صًذگی اػالهی دیي اػت وِ حذ ٍ هشصّب سا ػیذوِ ػالهی هی تَاى ثِ ایي ًتیدِ ساهَلفِ ػجه صًذگی  11ثب ثشسػی 

، هـخق هی وٌذ ٍ ّذف غبیی، ووبل ٍ تؼبلی اًؼبى ٍ خبهؼِ اػت ٍ ًگبُ ثِ توبهی اثؼبد التلبد، اختوبع، فشٌّگ ػوَهی

دس ایي خَاهغ، افشاد صًذگی خَد  ًگبُ فمْی ٍ دیٌی اػت. خبًَادُ، هلشف، ػلن، اٍلبت فشاغت، تؼلین ٍ تشثیت ٍ اسصؽ ّب اص ًَع 

اص دیذ خذاثبٍساًِ، فلؼفِ ٍخَدی دیي ٍ اسػبل پیبهجشاى چیضی خض تَاًوٌذ ًوَدى  سیضیىٌذ. ّبی دیٌی پی سا ثش اػبع آهَصُ

 صًذگی هَهٌبًِ ثشای سػیذى ثِ ػؼبدت دًیب ٍ آخشت ًیؼت.اًؼبى ثِ هٌظَس ػبختي ػجه 

 نتیجه گیری نهایی:

  ٍ ػیبػت گزاسی ٍ تلوین گیشی دس هَسد الگَی هغلَة صًذگی ًیبصهٌذ ًمذ ٍ اسصیبثی پیَػتِ گفتوبى ّبی هَخَد

صًذگی دس  هغشح اػت. دس ًتیدِ كشف پشداختي ثِ ػجه صًذگی اػالهی ساّىبس هٌبػجی ثشای تشٍیح ایي ًَع ػجه

خَاهؼی ثبؿذ وِ ثب اػتفبدُ اص ٍػبیل استجبط خوؼی گًَبگًَی وِ دس اختیبس داسًذ دس هؼشم آؿٌبیی ثب ػجه ّبی 

 صًذگی هختلف ّؼتٌذ

  ِّشگًَِ تذثیش ٍ ػیبػت گزاسی دس خلَف ػجه صًذگی ثبیذ ثش اػبع آهَصُ ّبی دیٌی ٍ آیبت ٍ سٍایبت ائو

 ی دػت اًذسوبساى ایي حَصُ اص آهَصُ ّبی دیٌی الصم ٍ ضشٍسی اػت.ع( ثبؿذ. لزا ؿٌبخت ٍ آگبّ) يیهؼلَه

  ثبصخَاًی آهَصُ ّبی اكیل اػالهی ثشای اػتٌتبج الگَّبی سفتبسی هتٌبػت ثب التضبئبت اختوبػی هؼبكش، ًیبصهٌذ ٍسٍد

ٍ تجییي دلیك حَصُ ّبی ػلویِ ٍ داًؾ آهَختگبى آى ٍ ایفبی ًمـی ثشخؼتِ ٍ پشسًگ اص ػَی آًبى هی ثبؿذ. تؼشیف 

ؿبخق ّبی توذى ٍ خبهؼِ هغلَة اػالهی ٍ ػجه صًذگی صهیٌِ ػبص آى، تٌْب اص ػْذُ دیي ؿٌبػبًی ثش هی آیذ وِ 

ع( تىیِ ًوَدُ ٍ ثِ ؿبیؼتگی ثب ػلَم گًَبگَى دیٌی آؿٌب ثبؿٌذ. لزا الصم اص ًظشات ٍ وبسؿٌبػی ) تیثثش فمِ اّل 

 ّبی آًْب دس ػبخت ثشًبهِ ّب اػتفبدُ ؿَد.

 .اسائِ تلبٍیش ٍ ثشاٍسدّبی ػیٌی اص اثؼبد هختلف ػجه صًذگی ثؼیبس ضشٍسی ٍ الصم اػت 

 .تَخِ ثیـتشی سا اص ػَی دػت اًذسوبساى سػبًِ هی علجذ 
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  ٍ اػتفبدُ اص توبهی ظشفیت ًخجگبى خبهؼِ ٍ وٌبس گزاسدى تشخیح هٌبفغ حضثی، گشٍّی ٍ ػیبػی ثِ هٌبفغ اػالهی

 ؿٌبػبیی الگَی كحیح ػجه صًذگی ٍ ساُ ّبی اسائِ آى. هلی ٍ اّذاف ٍالی اًمالة دس
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