پژوهشنامه سبک زندگی؛ سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396
نه ـــای نظـ ــری سـ ــبک زندگـ ــی در اندیشـ ــه پییـ ــر بوردیـ ــو ب ـــا رویکـ ــرد انتق ـــادی  /پیامدهـــای نامطل ــوب پنهـــانکاری نابهجـــا در زندگ ــی
بنیا 
زناش ــویی  /بررس ــی رابط ــه س ــبک زندگ ــی اس ــامی بـا سـالمت روان زنـــان هیئتعلمـی دانشـگاههای شـهر ته ــران  /نقـش میانجـی تـابآوری
خانواده در رابط ــه س ــبک زندگ ــی اس ــامی و رضای ــت از زندگ ــی  /کارک ــرد اس ــوهای رســـالت و امام ــت و نقـش آن در س ــبک زندگـی خانوادگـی در
مؤلف ــه مدیری ــت من ــزل  /هدفمن ــدی و آرمانگرای ــی در س ــبک زندگ ــی اسـالمی

پژوهشنامه سبک زندگی؛ سال چهارم ،شماره  ،6بهار و تابستان 1397
اسـ ــتعمال «الف ـــاظ جنسـ ــی» در سـ ــبکهای ارتب ـــاط کالمـ ــی در محــک اخــالق  /مبانــی پانتئیســتی ســبک زندگــی در معنویتگرایــی جدیــد /
نش ــناختی و شـــادکامی براســـاس س ــبک زندگـی اس ــامی بـا کنتـرل عوامـل شـخصیتی  /انجـــام کار صحیـح در سـبک
پیشبینـ ــی بهباش ــی روا 
زندگ ــی اس ــامی (اقدامـــات و فرآین ــد)  /س ــبک زندگ ــی و س ــیره؛ تمای ــزات و اش ــترا کها  /مثبتاندیش ــی در روانشناس ــی و تبیی ــن ســـازه آن ب ــر
اسـاس منابـع اسـالمی

طعــم زندگــی نشــریهای تخصصــی در زمینــه مطالعــات ســبک زندگــی اســت ایــن نشــریه ضمــن بررســی تحــوالت ســـبک
زندگــی در غــرب ،نگاهــی بـــه فعــاالن در ایــن حــوزه مطالعاتــی و آثــار منتشرشـــده در ایــن زمینــه دارد .اولویــت انتشــار
مقــاالت در ایــن نشــریه ،مربــوط بــه مقاالتــی اســت کــه بــه زبــان انگلیســی بــوده و ســبک زندگــی غربــی را نقــد کرده باشـــند؛

نشریه طعم زندگی؛ سال دوم ،شماره چهارم ،بهار 1396
شهـــای فرهنگ ــی و ســبکهای زندگ ــی جدی ــد» و «اوقـــات فراغ ــت و س ــبک زندگ ــی» ،فصـــل دوم
فصـــل اول مقاال ت ــی بـــا عناوی ــن «ارز 
اصطالحشناسی «طبق ــه» ،فصـــل س ــوم معرف ــی کتـــاب ،فصـل چهـارم معرفـی مقال ــه و فصـل پنجـم معرفـی دو اندیشـمند عرصـه سـبک زندگـی
«کارل مارکـــس» و «تورس ــتین وبل ــن».

نشریه طعم زندگی؛ سال سوم ،شماره نهم ،پاییز و زمستان 1397
تهـــا»« ،سبکهای زندگ ــی و جایـــگاه اجتماعـــی» و «ارزیابـــی روانشناســـی ســـبک
فصـــل اول مقاال ت ــی بـــا عناوی ــن «سبکهای زندگ ــی و هوی 
زندگ ــی» ،فصـــل دوم اصطالحشناسی واژه «هوی ــت» ،فصـــل س ــوم معرف ــی ،فصـــل چهـــارم معرفـــی مقالـــه و فصـــل پنجـــم معرفـــی اندیشـمندان
س ــبک زندگ ــی؛ «زابلوک ــی و کانت ــر» و «محمدتق ــی فعالی».

نشریه طعم زندگی؛ سال دوم ،شماره پنجم ،تابستان 1396
فصـــل اول مقاالت ــی بـــا عناوی ــن «مفه ــوم س ــبک زندگ ــی برآم ــده از بررسـی دوران کهنســـالی» و «تاریخچـه مفهـوم س ــبک زندگـی» ،فصـل دوم
اصطالحشناســی «مص ــرف» ،فصـــل س ــوم معرف ــی کتـــاب ،فصـــل چهـــارم معرف ــی مقال ــه و فصـــل پنج ــم معرف ــی دو اندیش ــمند عرص ــه س ــبک
زندگ ــی «ج ــورج ریت ــزر» و «گ ــوردون آلپـورت».

نشریه طعم زندگی؛ سال چهارم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1398
فصــل اول مقاال تــی بــا عناویــن «ســبکهای زندگــی و کنــش»« ،فرهنــگ مصرفکننــده و کیفیــت کاال» و «ســبک زندگــی و فرهنــگ مصرفــی»،
فصــل دوم بــه اصطالحشناســی واژه «فراغــت» ،فصــل فصــل ســوم معرفــی کتــاب ،فصــل چهــارم معرفــی مقالــه و فصــل پنجــم معرفــی دو
اندیشــمند عرصــه ســبک زندگــی «لوئیجــی برزانــو» و «محمدســعید ذکایــی».

بــه بیــان دیگــر ایــن نشــریه بــه نقــد ســبک زندگــی غــرب بــا زبــان غــرب میپــردازد.
پژوهشنامه سبک زندگی؛ سال چهارم ،شماره  ،7پاییز و زمستان 1397
یهـــا ،رویکردهـــای نظ ــری و مبان ــی عمل ــی  /رون ــد
سـ ــبک زندگـ ــی در پرتـ ــو قـ ــرآن  /قواعـ ــد رفت ـــاری در اقتص ـــاد اسـ ــامی؛ مفه ــوم ،ویژگ 
گفتمانســـازی س ــبک زندگ ــی رهب ــر اله ــی در جامع ــه (بـــا تأ کی ــد ب ــر دی ــدگاه رهب ــر معظ ــم انق ــاب مدظلهالعالـی)/نظـــام موضوعـــات و مفاهیـم
نظری ــه س ــبک زندگ ــی اس ــامی ب ــر مبنـــای س ــیره عل ــوی بـــا تأ کیـد بـر نهج البالغ ــه  /بررسـی شـــاخصهای ارتبـاط کالمـی بـا نامح ــرم بـا رویکـرد
تبـ ــری س ــعادتنگر ب ــر اســـاس مناب ــع اس ــامی :تدوی ــن ی ــک م ــدل مفهوم ــی
س ــبک زندگ ــی اس ــامی  /مؤلفهه ـــای لذ 

پژوهشنامه سبک زندگی؛ سال پنجم ،شماره  ،8بهار و تابستان 1398
بررســی مشــروعیت ســبک زندگــی ریاضتــی بــر اســاس قاعــده الضــرر  /بازشناســی جایــگاه حــرم امــامزادگان در هویــت شــهری بــا تأ کیــد بــر ســبک
زندگــی ایرانی-اســامی  /پیشبینــی ســامت عمومــی ،بــر اســاس ســبک زندگــی اســامی و اســترس ادرا ک شــده در دانشــجویان کارشناســی
روانشناســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی تهــران  /بررســی و تبییــن مبانــی دینــی جایــگاه و نقــش زنــان در الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت /
عوامــل مؤثــر بــر گزینــش ســبک زندگــی در چارچــوب نظــام ارزشــی اســامی -ایرانــی در میــان جوانــان مــورد مطالعــه :جوانــان شــهر کرمانشــاه /
بررســی مؤلفــه «امیــد» در ســبک زندگــی دینــی و نقــش رســانه دیــداری تلویزیــون در گســترش امیدآفرینــی دینــی

پژوهشنامه سبک زندگی؛ سال پنجم ،شماره  ،9پاییز و زمستان 1398
جایــگاه متــن در تقریــر ســبک زندگــی اســامی  /برنامــه حرکــت انســان بــرای نیــل بــه معنــای زندگــی بــا رویکــرد ســبک زندگــی قرآنــی  /تبییــن
روابــط میــان ســبک زندگــی اســامی ،غنــی ســازی کار یــا خانــواده و اثربخشــیزندگــی نیــروی کار ســازمان (زمینــه مطالعــه :نیــروی کار شــرکت
نفــت نوشــهر) /ارائــه روشــی داللتپژوهانــه در مطالعــات ســبک زندگــی اســامی مبتنــی بــر روابــط معنایــی واژگان قرآنــی  /بررســی تحلیلــی ابعــاد
مختلــف ازدواج ســفید در ایــران  /ارائـ ه مــدل ســاختاری  -تفســیری عوامــل موثــر بــر ســبک زندگــی نشــاطمحور

نشریه طعم زندگی؛ سال اول ،شماره اول ،تابستان 1395
در چهار فصل :فصل اول مقاال ت ــی بـــا عناوی ــن «س ــبک زندگ ــی :م ــروری تاریخ ــی و نظاممن ــد»« ،بررس ــی مفه ــوم س ــبک زندگ ــی» و «تعاری ــف
س ــبک زندگ ــی و کارب ــرد آن در رفتـــار مســـافرتی» ،فصـــل دوم معرف ــی کتـــاب ،فصـــل س ــوم معرف ــی مقال ــه ،فصـــل چهـــارم معرف ــی دو اندیشـمند
عرص ــه س ــبک زندگ ــی «گئ ــورگ زیمـل» و «ما کـــس وبـر».

نشریه طعم زندگی؛ سال اول ،شماره دوم ،پائیز 1395
فصـــل اول مقاال ت ــی بـــا عناوی ــن «فراغ ــت و سبکهای زندگ ــی :گام ــی بـه سـوی برنام ــه پژوهشـی»« ،سـبک زندگـی و تفک ــر جامعهشـناختی»،
«از سـبک تـا سـبک زندگـی :قیاسـی بـا تاریخ هنر»« ،سـبک زندگـی ،مصـرف و تجربـه آمریکایی :کلیـات تاریخـی» و «الگوهـای سـبک زندگـی:
الزامـات جدیـد بـرای پژوهـش در زمینـه ارتباطـات جمعـی» ،فصـل دوم گـزارش نحـوه مواجهـه جهـان غـرب بـا آسـیبهای اجتماعـی ،فصـل
س ــوم اصطالحشناســی «س ــبک زندگ ــی» ،فصـــل چهـــارم معرف ــی کتـــاب و فصـــل پنج ــم معرف ــی دو اندیش ــمند عرص ــه س ــبک زندگ ــی «پیی ــر

نشریه طعم زندگی؛ سال دوم ،شماره ششم ،پاییز 1396
فصـــل اول مقاالت ــی بـــا عناوی ــن «دی ــن بهمثاب ــه چارچوب ــی بـرای ش ــکلدادن سـبک زندگ ــی در جامعـه (پسـت) مـدرن» و «ش ــیوههای زندگـی
در مدرنیت ــه متأخ ــر» ،فصـــل دوم اصطالحشناسی «منزل ــت» ،فصـــل س ــوم معرف ــی کتاب ،فصـــل چهارم معرف ــی مقال ــه و فصـــل پنج ــم معرفـی
دو اندیش ــمند عرص ــه س ــبک زندگ ــی «رابـرت بـــاکاک» و «اریک اریکسـون».

نشریه طعم زندگی؛ سال دوم ،شماره هفتم ،زمستان 1396
فصـل اول مقاال تـی بـا عناویـن «فراغـت :گذشـته و آینـده» و «درآمـدی بـر تحـول اجتماعـی و شـیوههای زندگـی» ،فصـل دوم اصطالحشناسی
«عـــادتواره» ،فصـــل س ــوم معرف ــی کتـــاب ،فصـــل چهـــارم معرف ــی مقالـه و فصـــل پنجـم معرف ــی دو اندیشـمند عرصـه س ــبک زندگـی «آبراهـام
مزل ــو» و «محمدسـعید مهـدوی کنـی».

بوردی ــو» و «دیویـد چنـی».

نشریه طعم زندگی؛ سال اول ،شماره سوم ،زمستان 1395
فصـــل اول مقاال ت ــی بـــا عناوی ــن «س ــبک زندگ ــی»« ،ق ــدرت س ــبک زندگ ــی» و «ب ــه س ــوی تاری ــخ س ــبک زندگ ــی» ،فصـــل دوم اصطالحشناسی
«خـردهفرهن ــگ» ،فصـــل س ــوم معرف ــی کتـــاب ،فصـــل چهـارم معرفـی مقال ــه و فصـل پنجـم معرفـی دو اندیشـمند عرص ــه سـبک زندگـی «آلفـرد
آدل ــر» و «آنتون ــی گیدنـز».

نشریه طعم زندگی؛ سال سوم ،شماره هشتم ،بهار و تابستان 1397
فصــل اول مقاال تــی بــا عناویــن «فضــای عمومــی ،انــواع ســبک زندگــی و هویــت جمعــی»« ،فراغــت ،ســبک زندگــی و ســاخت جایــگاه اجتماعی»
و «مفهو مپــردازی روانشناســی ســبک زندگــی» ،فصــل دوم اصطالحشناســی «ســلیقه» ،فصــل ســوم معرفــی کتــاب ،فصــل چهــارم معرفــی
مقالــه و فصــل پنجــم معرفــی دو اندیشــمند عرصــه ســبک زندگــی «میشــل ســوبل» و «محمــد فاضلــی».

نشریه طعم زندگی؛ سال چهارم ،شماره یازدهم ،پاییز و زمستان 1398
فصــل اول مقاال تــی بــا عناویــن «از ســبک واحــد بــه ســبکهای متکثــر»« ،رشــد اوقــات فراغــت» و «دیدگاههــای ناظــر بــه فرهنــگ
مصرفکننــده» ،فصــل دوم بــه اصطالحشناســی واژه ُ«مــد» ،فصــل فصــل ســوم معرفــی کتــاب ،فصــل چهــارم معرفــی مقالــه و فصــل پنجــم
معرفــی دو اندیشــمند عرصــة ســبک زندگــی «بنــدورا» و «محمــد کاویانــی».

دو فصلنامــه علمــی -پژوهشــی پژوهشنامــه ســبک زندگــی ،اولیــن نشــریه پژوهشــی در زمینــه ســبک زندگــی
نشــریه پایــش بــا هــدف ارائــه ســبک تجویــزی زندگــی اســامی و رصــد آســیبها و مســائل جامعــه ایرانــی بهمنظــور ارائــه
راهکارهــای مواجهــه و مقابلــه عملــی متناســب بــا فرهنــگ بومــی و اســامی بــرای مدیــران و تاثیرگــذاران عرصههــای
فرهنگــی کشــور منتشــر میشــود.

اســت کــه ویــژه نخبــگان حــوزوی و دانشــگاهی توســط پژوهشــکده ســبک زندگــی آلیاســین تهیــه و تنظیــم میگـــردد.
دوماهنامه پایش سبك زندگی()7
دانشگاه و سبك زندگی
خردادماه 1394

دوماهنامه پایش سبك زندگی()8
بحران محیط زیست
مردادماه 1394

دوماهنامه پایش سبك زندگی()9
ماهواره و سبك زندگی
مهرماه 1394

دوماهنامه پایش سبك زندگی()16
همسرآزاری
آذرماه 1395

دوماهنامه پایش سبك زندگی()17
هرزهنگاری
بهمنماه 1395

دوماهنامه پایش سبك زندگی()18
مدگرایی
فروردینماه 1396

فصلنامه پایش سبك زندگی()25
خشونت اجتماعی
تابستان 1397

دوفصلنامه پایش سبك زندگی ()26
افسردگی
پائیز و زمستان 1397

دوفصلنامه پایش سبك زندگی ()27
دستکاری بدنی
بهار و تابستان 1398

پژوهشنامــه ســبک زندگــی بهمنظــور نشــر پژوهشهــای بدیــع و اصیــل بــا هــدف ارتقــای ســطح علمــی پژوهشــکده،
تهــای پژوهشــی و تقویــت ارتبــاط بــا
ایجــاد امــکان مشــارکت بیشــتر اعضــای هیئتعلمــی و دانشپژوهــان در فعالی 
مرا کــز علمــی داخــل و خــارج کشــور و همچنیــن گســترش مرزهــای دانــش در زمینــه ســبک زندگــی تدویــن شــده اســت.
پژوهشنامه سبک زندگی؛ سال اول ،شماره  ،1پاییز و زمستان 1394
مصرفگرایی در سبک زندگی مدرن  /رابطــه پایبنــدی بـه سـبک اسـالمی بـا افسـردگی و اضطـراب  /اصـول سـبک زندگـی قرآنـی  /مدیریـت
خانـواده و کار در سـبک زندگـی اسـالمی  /سـبک زندگـی فاطمـی  /مـدل روششـناختی مطالعـه سـبک زندگـی اسـالمی

دوماهنامه پایش سبك زندگـی()1
شــبكههای اجتماعــی و تحــول در ســبك زندگــی
بهمنماه 1392

دوماهنامه پایش سبك زندگی()2
اوقات فراغت
خردادماه 1393

دوماهنامه پایش سبك زندگی()3
مدیریت بدن (آرایش ،پوشش و مانكنیسم
مردادماه 1393

دوماهنامه پایش سبك زندگی()10
اعتیاد
آذرماه 1394

دوماهنامه پایش سبك زندگی()11
حاشیهنشینی
بهمنماه 1394

دوماهنامه پایش سبك زندگی()12
بازیهای مجازی
فروردینماه 1395

دوماهنامه پایش سبك زندگی()19
کودکآزاری
خردادماه 1396

دوماهنامه پایش سبك زندگی()20
خودکشی
مردادماه 1396

دوماهنامه پایش سبك زندگی()21
طالق
مهرماه 1396

دوماهنامه پایش سبك زندگی()4
فرهنگ عزاداری
آبانماه 1393

دوماهنامه پایش سبك زندگی()5
فرهنگ آپارتمان نشینی
دیماه 1393

دوماهنامه پایش سبك زندگی()6
فرهنگ تغذیه
فروردینماه 1394

دوماهنامه پایش سبك زندگی()13
مصرف و مصرفگرایی
خردادماه 1395

دوماهنامه پایش سبك زندگی()14
خیانت
مردادماه 1395

دوماهنامه پایش سبك زندگی()15
اسباببازی
مهرماه 1395

دوماهنامه پایش سبك زندگی()22
افزایش سن ازدواج
آذرماه 1396

دوماهنامه پایش سبك زندگی()23
سالمت معنوی
بهمن ماه 1396

فصلنامه پایش سبك زندگی()24
مصرف مشروبات الكلی
بهار 1397

زندگی()28
دوماهنامه پایش سبك زندگی()21
طالقسفید
ازدواج
1398
1396
زمستان
مهرماه
پائیز و

پژوهشنامه سبک زندگی؛ سال دوم ،شماره  ،2بهار و تابستان 1395
بررســــی مؤلفههــــای ســــبک زندگــــی دینــــی از منظــــر آیـــتاهلل جــــوادی آملــــی و امــــکان بازنمایـ ــی آن در رســـانههای م ــدرن  /گفتمـــان معرفـــه
النفـــس و ریاضـــت در ســـبک زندگـــی اشـــراقی عرفانـــی  /تحلیـــل کارکـــردی ســـبک زندگـی اقتصـــادی مطلـوب در اسـالم  /بررس ــی تأثیـر حجـاب
در حفـــظ بهداشـــت روانـــی جامعـــه  /اصـــول حاکـــم بـــر تحلیـــل مفهومشـناختی ســـبک زندگـی از ن ــگاه مالصـدرا  /روای ــت دیروزیشـدن سـبک
زندگـــی؛ نقـــد کتـــاب تجربـه تجدد

پژوهشنامه سبک زندگی؛ سال دوم ،شماره  ،3پاییز و زمستان 1395
مــــدل جامــــع کنــــش از منظــــر عرفــــان و قــــرآن  /ظرفیتشناســــی روانشناســــی بــــرای ســــبک زندگـ ــی  /نق ـــش عوام ـــل عاطفـ ــی روان ــی در
تحکیـــم خانـــواده از منظـــر آیـــات و روایـــات بـــا رویکـــرد ســـبک زندگـــی اســـامی  /نســـبت سـبک زندگـی و معنـــای زندگـی در اندیش ــه آلفـرد آدلـر /
کارکردهـــای مهمانـــی در ســـبک زندگـــی اســـامی  /بررســـی پیشبینـــی گرایـــش بـه رفتارهـای ریس ـکپذیر براسـاس احساســـات خودکارآمـدی و
هیجانخواهـــی در بیـــن دانشـــجویان

پژوهشنامه سبک زندگی؛ سال سوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1396
خطاهـــای اســـنادی و نقـــش آن در رفتـــار انســـان از منظـــر قـــران کریـم  /بررسـی رابطـه مؤلفههـای سـبک زندگـی اسـالمی بـا موفقیـت در تبلیـغ /
شـیوههای تعامـل امیرمؤمنـان علـی 8بـا مخالفـان  /سـبک زندگـی بـا رویکـرد معنـوی  /مقابلـه بـا نامالیمـات زندگـی :تبییـن و بررسـی نظریـه
مقابلـه دینـی پارگامنـت  /خـوش بینـی بـه خـود از دیـدگاه سـلیگمن و بررسـی آن از دیـدگاه آموزههـای دینـی

