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به نام خدا
آنچه به نسل جوان، توانایی و خالقیت می بخشد تا بتواند برای خود، خانواده و جامعه نقش مفید و مؤثری ایفا کند، داشتن 
هویت است. هویتی که همچون تکیه گاه فکری را در مواجهه با مشکالت یاری کند. چنین هویتی ابتدا در خانواده شکل 

می گیرد و سپس در محیط جامعه، مدرسه، دانشگاه، بازار کار و اشتغال تکوین پیدا می کند.
بر این اساس مدیریت مطلوب خانواده، قادر است بر مبنای شناخت نیازهای اساسی نوجوان و جوان، به او یاری نماید 
از او سازد و در مرحلۀ بعد نفوذ های اجتماعی نهادهایی همچون مدرسه، گروه  باثباتی  تا شخصیت محکم، یکدست و 
همساالن، مراکز فرهنگی و تربیتی، رسانه ها و دانشگاه نقش های خود را یکی بعد از دیگری، ایفا می کنند تا نسل جوان با 

هویت خانوادگی و اجتماعی حاصل، تداوم بخش راه زندگی باشد.
همچنین به نظر می رسد دو عامل در موفقیت و هویت یابی نسل جوان، تأثیرگذاری بیشتری دارند، ابتدا نهاد خانواده و 
دیگری سبك زندگی است. اّولی در شکل تربیت والدین و در طی سال های طوالنی، ظاهر می شود و در جوانی، با تشکیل 
خانواده و همسرگزینی، به نوعی دیگر نقش آفرینی می کند و دومی با نوعی از سبك زندگی، راه و رسم آیندۀ نسل جوان 

را ترسیم می نماید.
سبك زندگی )Life Style ( می تواند به عالئق، نظرات، رفتارها و جهت گیری رفتاری یك فرد، گروه و یا فرهنگ داللت 
داشته باشد و به معنای شیوۀ زندگی خاص یك فرد، گروه یا جامعه است. سبك زندگی در شکل نوین آن، اولین بار توسط 
آلفرد آدلر، صاحب نظر در حوزۀ روان شناسی و در سال 1929 ابداع شد و این اصطالح به منظور توصیف ویژگی های زندگی 
آدمیان مورد بهره برداری قرار گرفت. به عبارت دیگر سبك زندگی شامل هدف فرد، خودپنداری، احساس های فرد نسبت 
به دیگران و نگرش فرد به دنیا می شود و در همین راستا، می توان گفت که سبك زندگی توحیدی، شامل محورهایی نظیر 

خوشایندی دنیایی و آخرتی و انسانی و الهی می شود که کامل ترین نوع رشد و تعالی است. 
و صاحب نظران  اندیشمندان  توجه  مورد  اسالمی،  ایرانی-  پیشرفت  الگوی  اخیر، موضوع  در سال های  اینکه  به  توجه  با 
جامعه، حوزه و دانشگاه بوده است، ضرورت دارد پرداختن به سبك زندگی با محوریت فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، مّد نظر 

قرار گیرد تا همسو با تالش هایی باشد که در جهت بومی سازی علوم انسانی و اجتماعی صورت می گیرد.
کتاب حاضر در پنج فصل و ذیل عناوین »انسان و جهان هستی، انسان و نظام خانوادگی، انسان و نظام اجتماعی، انسان و 
تشکیل خانواده و انسان و مدیریت خانواده« مبتنی بر آموزه های اسالم و با بهره گیری از یافته های علوم تربیتی و روان شناختی 

به دانش آموزان عزیز ارائه می شود، همان هایی که سازندگان جامعۀ امروز و فردای این سرزمین اند.
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