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امـا جوامـع    . در جوامع سنتی مبناي هویت اجتماعی افراد، ویژگیهاي انتسابی آنهاست          

اي  گانـه مدرن در این باره عمدتاً دو پاسخ متفاوت که هر یک بر رویکردهاي نظـري جدا         
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 مقدمه
گیرد تـا   کار می اي از رفتارها تعبیر کرد که فرد آنها را به توان به مجموعه    سبک زندگی را می   

ت خاصی را که وي بـراي هویـت شخصـی         نه فقط نیازهاي جاري او را برآورند بلکه روای        
 .خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم سازد

سبک زندگی اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردي ندارد چون مالزم با         
نوعی انتخاب از میان تعداد کثیري از امکانهاي موجود است؛ سخن گفتن از کثرت انتخاب               

یا آنکه همۀ مردم . در همۀ انتخابها به روي همه افراد باز استنباید به این پندار بینجامد که      
تصمیمهاي مربوط به انتخابهاي خویش را بـا آگـاهی کامـل از کلیـه امکانـات موجـود بـر                     

هـایی کـه از قیـد         چه در عرصه کار و چه در عرصه مصرف، بـراي همـه گـروه              . گزینند  می
. در زمینـۀ سـبک زنـدگی وجـود دارد         اند، انتخابهـاي گونـاگونی        فعالیتهاي سنتی آزاد شده   

گوید   گونه که بوردیو به تأکید می       ها، همان   طبیعی است که تفاوتهاي سبک زندگی بین گروه       
بنـدیهاي اجتمـاعی    ، در واقع شکلهاي ساختاري مقـدماتی بـراي گـروه     )121:1382گیدنز،  (

مختلفـی ظـاهر   کنندگان مؤثر که در نقشـهاي        در این مطالعه جوانان به مثابه مصرف      . هستند
گـر    کننـده گـاه بـه مثابـه فـردي انتخـاب             مصـرف . شوند مورد بررسی قرار گرفته اسـت        می

در حالی کـه ایـن      . زند  مندي از چیزي دست به عمل می        شود که به قصد فایده        محسوب می 
شـود و       کننده، نیروي محرکۀ حوزه مصرف است و کنشـگر عقالنـی محسـوب مـی                مصرف

ـ   کننـده عبـارت     الیق خود است، دیگر نقشـهاي مصـرف       بهترین قاضی انتخاب بین ع     :  از دان
هـاي مختلـف      از راه ) از طریق نمادهـاي مصـرف     (عنوان برقرارکننده ارتباط      کننده به   مصرف

کننـده؛ و     کننده به مثابـه اکتشـاف        مصرف ؛ یا اوقات فراغت تظاهري    1چون مصرف تظاهري  
 .کننده به مثابه جویاي هویت و موقعیت مصرف

کنیم که برخالف اقتصـاددانان، ایـن مطالعـه بـا رهیـافتی                بر این نکته تأکید می     در اینجا  
گیرد که فقط بـه قصـد      اي در نظر می     کننده  شناختی، موقعیت جوان را به مثابه مصرف        جامعه

کنشگري است که   » کننده جوان   مصرف«کند بلکه     مندي عمل نمی    بردن سود حداکثر یا فایده    
 .شود و نیز افراد جامعه بررسی میدر تعامل با سایر جوانان 
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و به قول ژان    . فرض  کننده، تنها یک متغیر است نه پیش        بنابراین عقالنیت مصرف   
 .)64:1382،  يسـعید (کنند    بودریار، افراد فقط به دلیل اینکه نیاز دارند، مصرف نمی         

لذا در حوزه مصرف، پویاییهاي اجتماعی مصرف یعنی الگـوي همنـوایی، انطبـاق و               
کمتـر بـه    » شـناس  روان«بـرخالف   » شناس مصـرف    جامعه«. ت مورد توجه است   رقاب

پردازد بلکه بیشتر به دنبال فعال کردن الگوهـاي همنـوایی،             هاي عمیق فرد می     انگیزه
، الگوهاي  هماالنهاي جوان است که تحت تأثیر گروه          کننده  انطباق و رقابت مصرف   

 .سازند فعالی می
العاده مصرف و فراوانـی        امروزه ما در محاصره خارق     طور که قبالً اشاره شد،      همان 

اکولوژي «همین موارد جهش اساسی در      . ایم  خدمات، اشیا و کاالهاي مادي قرار گرفته      
بشـر  بـه وسـیله   دیگر احاطه بشر » ژان بودریار«به قول .  پدید آورده است »نوع انسانی 

دیگر مبادلـه روزانـه بـین     . اشیا هستیم به وسیله   پایان گرفته، اینک شاهد محاصره بشر       
 .)65:1382، يسـعید (گیـرد   افراد نیست بلکه با تجارت کاالهـا و پیامهـا صـورت مـی          

کنـد، چـون جوانـان     کننده جوان در چنین شـرایطی بسـیار خالقانـه رفتـار مـی       مصرف
هاي سنی و جنسی مانند زنان، منفعالنـه یـا غیرنقادانـه بـا چنـین                  برخالف دیگر گروه  

 جوانـان در بـازار، معنـی کاالهـاي          .)65:1382 ،يسـعید (کننـد     نمیاي برخورد     جامعه
 ایجـاد   1اي  دهند و سبکهاي زندگی جدیدي در بـازار تـوده           خریداري شده را تغییر می    

هاي جدیـدي را در       آید که مقوله    این امر به شکل یک نوع کار خالقانه در می         . کنند  می
د را که از طریق رنگها و اجناس آنها زیباشناختی خاص خو. کند بازار مصرف ایجاد می

تـوان در خریـد    این امر را می. کنند گیرد، به بازار مصرف تحمیل می  خاص صورت می  
 .مشاهده کرد... و ) مصرف زمان(لباس، مصرف غذا، اوقات فراغت 

  طرح مسئله)1 
دارد کـه در آن       اي گـام برمـی       پسـت مـدرن بـه سـوي دوره         يجهان به جاي ورود به دنیـا      

و تردیـدي   ) 30:1382گیـدنز،   (انـد     تر از پیش شـده      اي تر و جهانی     ي مدرنیته ریشه  پیامدها

                                                           
1. Mass Market 
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اي فراسوي محیط فعالیتهاي انفرادي امتـداد         نیست که دنیاي متجدد کنونی به میزان گسترده       
کس قادر نیست از تحوالت ناشی از گسترش تجدد مصون بماند یـا خـالف                 یابد و هیچ    می

هاي ممکـن   ترین سکونتگاه تی مدرنیته، مردمی را که در سنتی  ح ؛آن گزینشی به عمل بیاورد    
در دهـه اخیـر،     . دهـد   برند، تحت تأثیر قـرار مـی        جهان به سر می   » پیشرفته«خارج از بخش    

از بین رفتـه    ) نظام تولید (کنند مثل طبقه      هاي اجتماعی که در بستر هویت معنا پیدا می          سازه
اي اجتماعی در دهه اخیر بـه سـمت پـذیرش    ه  جهتگیري نظریه.)5:1381چاوشیان، (است  

در شکل دادن به هویت شخصی و اجتمـاعی         ) حوزه مصرف (اهمیت فزاینده سبک زندگی     
 .عنوان موضوعی براي نظریه و پژوهش اجتماعی مطرح شده است است و به

در دهه اخیر بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی، یعنی بدون چارچوبهاي مشخصـی               
سازد، افراد یک جامعه امکان برقراري ارتباطی معنـادار و            وتها را آشکار می   که شباهتها و تفا   

نمایش مدرن اشـیاء، نمـایش سلسـله اشـیایی اسـت کـه              . د داشت نپایدار میان خود نخواه   
اي مملـو از نمـایش و         دهند و جامعـه     کنند و حق انتخاب را نشان می        یکدیگر را تکمیل می   

یابد به وجود آمده  خواهد می کند که هر چه را می یکننده احساس م    جلوه، که در آن مصرف    
ناپذیري افزایش درجـه انتخـاب در         ترین ویژگی این جامعه را باید در اجتناب         کلیدي. است

عنوان یک موجود اجتمـاعی   کننده به تمرکز بر مصرف. اال به حساب آوردساخت و عرضه ک 
در چنـین مسـیري، جامعـه     . گیرد  است که با مصرف کاال در فرایند تعامل اجتماعی قرار می          

 تبـدیل  1اي که در آن خود به خـود کـاالیی     جامعه؛شود اي تبدیل می طبقاتی به جامعه توده  
 .شود   فرد با کاالها همنوا و منطبق می،شده
هاي اجتماعی در رویکردهاي اخیر، بیشتر به روشهایی توجه دارد که از رهگذر آنها                نظریه 

رسد، زیرا در حال حاضر به تبعیـت از     ي منزلت به تصویب می    زبان مخصوص صور و سبکها    
ماکس وبر، تمایزي سنتی بـین طبقـه و منزلـت وجـود دارد کـه بیـانگر توجـه بـه تفاوتهـاي                        

 .)226:1382کرایـب،  (اجتماعی ناشی از روشهاي مصـرف بـه جـاي روشـهاي تولیـد اسـت             
یش حـوزه مصـرف و      شناسی معاصر به سمت پـذیرش اهمیـت رو بـه افـزا              جهتگیري جامعه 

 .)119:1382گیدنز، (فعالیتهاي سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است 
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بنـدي   صور نوین هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف، با توجـه بـه خصوصـیاتی صـورت         
ایـن  . هـاي مـرتبط بـه سـبک زنـدگی اسـت             شود که اینک جزو عناصر بنیـادین پدیـده          می

ماعی هستند، که باعث ایجاد نوعی نظـم در سـبکهاي     خصوصیات اشکال جدید هویت اجت    
 .شوند زندگی می

 ارچوب نظريچ )2 
سبک زندگی روش الگومند مصرف، درك و ارزشگذاري محصوالت فرهنگ مـادي اسـت              

سـبک زنـدگی   . سـازد  که استقرار معیارهاي هویتی را در چارچوب زمان و مکان ممکن می           
رد؛ یعنـی آنچـه در وراي هویـت آشـکار ایـن           اساساً به معانی نمادین محصوالت توجـه دا       

محصوالت نهفته است، سبک زندگی اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردي             
ایـن  . ندارد، چون مالزم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیـري از امکانهـاي موجـود اسـت                

بنـدیهاي   رویکرد راهی است که به درك مدرن بودن سبکهاي زندگی و تقابل آنها بـا شـکل    
انجامد و این معانی نمادین اموري توافقی هستند که پیوسته در حال از نـو ابـداع             پیشین می 

 .)120:1382گیدنز، (شدن هستند 
تـوان آورد، صـنعتی شـدن        براي تأیید نمادین بودن محتواي سبک زندگی دلیل هم مـی           

 تنهـا تعـداد     کـه نـه   . موجب پیچیدگی و تمایزیافتگی حد و حصر جهان کاالها شده اسـت           
اشیاي موجود به غایت فزونی یافته است، بلکه چگونگی دسترسی به آنها، عرضـه، نمـایش       

آیند که    اند که خود شکلی از کاال به حساب می          و معرفی آنها همگی تبدیل به خدماتی شده       
سـبکهاي زنـدگی عمـدتاً در قالـب چیزهـاي           . شـوند   بنابراین در بازار خرید و فروش مـی       

پذیرنـد و    نمادهـایی کـه انعطـاف   ؛کنند  که آنها را به اموري نمادین بدل می       ملموسی هستند 
 .)2:1381چاووشیان، ( داراي معانی گوناگونی هستند

اي از    همه داراییهاي مادي حامل معانی اجتماعی هستند و بنـابراین بایـد بخـش عمـده                
م و سـبک زنـدگی      تحلیل فرهنگی را متوجه استفاده از این کاالهـا بـه منزلـه رسـانه بنـامی                

هـاي مصـرف در سلسـله         بخش مشهود فرهنگ است ایـن شـیوه       ) مصرف شخصی کاالها  (
یابد که به طیف کاملی از تمایز و تفاوتها، تا حد توان ذهـن بشـر، میـدان               مراتبی آرایش می  

 .)3:1381چاووشیان، (دهند  می
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دانند و  صه میبوردیو را انجیل محققان این عر) Bourdieu, 1984(بسیاري کتاب تمایز  
بوردیـو بـه    . توان یافت که آراي وي را مـرور نکـرده باشـد             کمتر متنی را در این عرصه می      

تحلیل انتخابهاي سبک زندگی پرداخته و آن را از این جهت با اهمیت دانسته که تمـایزات                 
طور روزافزونی از رهگذر صور فرهنگی بیـان     اجتماعی و ساختاري در دهه اخیر مدرنیته به       

 .شوند می
کلیه اعمال مصرف، یعنی استحصال و دخل و تصرف باید به منزله نمایشی از تسلط بر                 

درك » گـرایش زیباشـناختی   «یک رمز ارتباطی در نظر گرفته شود و نیز باید به منزلـه یـک                
تحمیـل  ) طـور ضـمنی     همیشـه بـه   (که پر تقاضاترین عنوانی است که دنیاي فرهنگ         «شود،  

بخصـوص آن  توان دید که سبک و سیاق استفاده از کاال   می.)Bourdieu, 1984:8 (»کند می
هاي کلیدي هویت و نیـز      دهنده یکی از نشانه     شوند، تشکیل   دسته از کاالها که ممتاز قلمداد می      

 .)Bourdieu, 1984:30(آل در استراتژیهاي تمایز است  سالحی ایده
ـ      کنـد و   ارة سـالیق ارائـه مـی   بوردیو در دومین بحث اصلی کتاب تمایز نقدي اجتمـاعی درب

میلـی و اکـراه نسـبت بـه      سازد که ذوق و سلیقه در وهله اول و قبل از هر چیـز بـی     مشخص می 
هـاي فرهنگـی ـ بـازي گلـف یـا         است، دلیل این امر آن است که اعمال و رویـه انسالیق دیگر

ي سـریالهاي   فوتبال، بازدید از موزه یا نمایشگاه اتومبیل، گوش کـردن موسـیقی جـاز یـا تماشـا                 
کمدي و کارهایی نظیر آن ـ معنی اجتماعی خود، و قابلیت مشخص سـاخت تفـاوت و فاصـله     

گیرنـد، بلکـه آن را از مـوقعیتی کـه ایـن عمـل و        اجتماعی را از برخی ویژگیهاي ذاتی خود نمی 
از ایـن رو آشـکار   . کننـد  هاي مطلوب وي دارد، کسب مـی     رویه فرهنگی در نظام اهداف و رویه      

 منطق اجتماعی مصرف نه با برقرار ساختن ارتباطی مستقیم بین رویـه و عملـی خـاص،                  ساختن
بلکه از طریق تطابقهاي ساختاري که بین دو مجموعه از روابط، یعنی سبک زنـدگی و موقعیـت                  

 .)339:1383میردامادي، (شود  هاي مختلف اشغال شده عملی می اجتماعی که به وسیله گروه
ترین مضمون مورد توجـه   اجتماعی در دهه اخیر مدرنیته، اصلیدگرگونیهاي فرهنگی ـ   

شناسـی کـالن و خـرد یـا           گیدنز همانند بوردیو، با مسئله رقابت میـان جامعـه         . گیدنز است 
هـایی کـه بـر سـاختار تأکیـد            هایی که تأکید بر عاملیت دارند با دیـدگاه          رقابت میان دیدگاه  

خود مبدل به یک پروژه بازتابی      «ت مابعد سنتی    در متن نظم و ترتیبا    . کنند، سروکار دارد    می
 زندگی بـدین معناسـت کـه هـر سـبک       سبکهاين  د بازتابی بو  .)32:1380گیدنز،  (» شود  می
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زندگی در متن خود معنایی ضرورتاً نـامعین دارد و بنـابراین قطعـی نبـودن معنـاي سـبک                    
ري، بازتابنـدگی   هـاي سـاختا     کننـده   زندگی یعنی نفی امکان تبیین کافی معنا توسـط تعیـین          

تـر تعیـین    اي است به اینکه معانی فعالیتهاي سبک زندگی اساسـاً بـا نیروهـاي وسـیع              اشاره
شود، بلکه طی فرایند داد و ستد عملی زیست جهانهاي متمایز، معانی روشهاي استفاده                نمی

شـوند کـه      از مواد و مصالح نمادین مصرف انبـوه، مبـدل بـه اشـیا و اعمـال ملمـوس مـی                    
اي است به استفاده از اطالعات مربوط         باشند؛ بازتابندگی اشاره    اي براي خودشان می     استعاره

منـد معنـا و چیسـتی         عنوان ابزاري براي تنظیم و تعریف مجدد و قاعده          به شرایط فعالیت به   
 زنـدگی و دگرگونیهـاي      سـبکهاي  بنـابراین نـزد گیـدنز، تحـول          .)86:1380گیـدنز،   (رفتار  

به دلیل باز بـودن  «خورند،  طه بازتابندگی منادي به یکدیگر گره می ساختاري مدرنیته به واس   
هاي کنش و تعداد مراجع مقتدرتر، انتخاب سبک     زندگی اجتماعی امروز، کثرت یافتن زمینه     

اي  طـور فزاینـده   زندگی براي ساختن هویت شخصی و در پیش گرفتن فعالیتهاي روزانه، به          
 .)88:1380گیدنز، (یابد  اهمیت می

مـدرنی  برنامه هویت شخصی ي درك کامل این بحث باید توجه کرد که براي گیدنز     برا 
است که افراد آن را برحسب درکی که از روشهاي ابراز وجود، هویت و زندگینامه شخصی                

 فراغتـی  فعالیتهايتر از  هایی مهم    زندگی از نظر گیدنز برنامه     سبکهاي. فهمند  خود دارند، می  
بـا ایـن حـال،      . شود  گرایی تباه می    ست که سبک زندگی با مصرف     هستند و در واقع معتقد ا     

بازار که در خطی مشیهاي نولیبرالی به مضـمونی ایـدئولوژیک تبـدیل شـده اسـت، ظـاهراً                
اسـتدالل گیـدنز ایـن    . کننده آزادي انتخاب و بنابراین باعث ارتقاي فردگرایـی اسـت     عرضه

 رهگـذر انـواع روایتهـاي       است که دخل و تصرف و جرح و تعـدیل خویشـتن خـویش از              
ها و نیز استراتژیهاي بازاریابی، با تأکید بر سبک زندگی و به بهـاي مایـه گذاشـتن از                     رسانه

 .)18:1382گیدنز، (گیرد  معناي شخصی انجام می
سازد زیرا در تعبیري که       بندي مناسبی براي مباحث نظري ما فراهم می         آراي گیدنز جمع   

هاي مهـم روابـط در حـال تغییـر             زندگی از نشانه   سبکهاي وي از دگرگونی اجتماعی دارد،    
 .رود شمار می فردیت و اجتماع به

تـوان    بر مبناي مباحث فوق، خطوط کلـی رویکـرد ارائـه شـده در ایـن مطالعـه را مـی                     
 :صورت زیر تدوین کرد  به
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هـاي    از هویت در فرایند مدرن شدن و اسـتقرار آنهـا در حـوزه              یایجاد اشکال بخصوص  . 1
 .ذوق و سلیقه، سبک زندگی و مد: نی از کنش اجتماعی مثلمعی

هاي کنش اجتماعی در جهت ترسیم و توصیف زنـدگی            افزایش اهمیت روزافزون حوزه   . 2
 .اند تر شده اهمیت اجتماعی در حالی که سایر شکلهاي متمایز ساختاري بی

 .اهمیت فزاینده سبک زندگی و هویت با اتکا به حوزه مصرف. 3
شخصی چیـزي نیسـت کـه در نتیجـه عضـویتهاي گروهـی یـا تـداوم کنشـهاي                    هویت  . 4

طور مداوم و روزمره ایجاد  اجتماعی فرد به او تفویض شده باشد، بلکه فرد باید آن را به            
 .طرز بازتابی مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد کند و در فعالیت خویش به

 

همیت هنجاري و معناهـاي نمـادي بـه      توان استنتاج کرد که آگاه بودن از ا         در نهایت می   
 .مثابه تابعی از تغییرات فرهنگی در دهه اخیر مدرنیته است

  روش)3 
 جامعه آماري) 3ـ1

 سـال طبقـه متوسـط شـهري         29 تـا    15عنوان واحد تحلیـل جوانـان         ها در این پژوهش به      نمونه
  .هستند) شهرهاي بزرگ(
 
  تحقیقروش) 3ـ2

در روش دلفی، همه افـراد ایـن شـانس را           . استفاده شده است  از روش تحقیق کیفی و متد دلفی        
ایـن  . گیـري نیسـت     عنوان پاسخگو وارد شوند و نیـازي بـه نمونـه            ندارند تا در جریان تحقیق به     

در ایـن روش    . اسـت موضوع از وجوه تمـایز ایـن روش بـا روشـهاي مرسـوم ماننـد پیمـایش                   
ت باشد باید بـه سـراغ متخصصـان    تواند سیاست، آموزش یا محیط زیس  برحسب موضوع که می   

عنـوان   هـاي آنـان بـه     افرادي که دانش و آگـاهی کـافی دربـاره موضـوع دارنـد و دیـدگاه                ؛رفت
 نفـر از اسـاتید      12نظر مورد پذیرش دیگران اسـت از ایـن رو همکـاران ایـن پـژوهش                   صاحب
 اصـلی   عالمه طباطبایی، دانشـگاه آزاد واحـد رودهـن بـا تخصـص          ،هاي علوم بهزیستی    دانشگاه
 .باشند می) با گرایشهاي مختلف(شناسی  جامعه
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  روش اجرا)3ـ3
از ایـن رو پـیش از آغـاز کـار بـر      . روش دلفی به دنبال دریافت نظرهاي متخصصان اسـت       

به این افراد، اعضاي هیئـت منطقـه دلفـی نیـز            . متخصصان شناسایی شدند  حسب موضوع،   
 : زیر صورت پذیرفتطور کامل، اجراي روش دلفی به شرح به. شود گفته می

اي از    همکاران پژوهش انتخاب شدند و از آنان خواسته شـد در پاسـخ بـه مجموعـه                ) الف
هـا یـا      هـا، پیشـنهادها، توصـیه       پرسشهاي یک پرسشنامه بسـته بـه موضـوع، دیـدگاه          

 .بینیهاي خود را عرضه دارند پیش
ره اول ماننـد میانـه      ها، همکاران پژوهش بـازخورد دو       آوري دور اول پرسشنامه     پس از جمع  ) ب

پاسخهاي همه همکاران را دریافت کردند و دور دوم پاسخگویی بـراي مشـخص سـاختن                
 .شدت سازگاري یا ناسازگاري با میانگین پاسخهاي گروه آغاز گردید

کنندگان برحسب میانه پاسخ گروه و همچنـین بـراي مشـخص              بار دیگر بازخورد به شرکت    ) پ
 .ندگان با میانه پاسخها موافق نیستند، داده شدکن ساختن اینکه چرا برخی شرکت

 افکـار  1هرچنـد همگرایـی  . تواند تکرار شود می) ب(این توضیح الزم است که مراحل       ) ت
 .یابد معموالً بعد از اجراي یک دور از این دو مرحله، خیلی افزایش نمی

ا در هـر دور اطالعـات      او وظیفه دارد تـ    . دهد  ایجاد ارتباط میان افراد را شخص پژوهشگر انجام می        
 .را خالصه کرده آنها را به هر یک از همکاران پژوهش ارائه داده و پاسخها را دریافت دارد

  مفاهیم و متغیرها)4 
  سبک زندگی)4ـ1

 یـک فـرد معـین در جریـان     فعالیتهـاي اي نسبتاً هماهنگ از همـه رفتارهـا و           مجموعه
عادتهـا و جهتگیریهـا و بنـابراین        اي از     سبک زندگی مستلزم مجموعه   . زندگی روزمره 

برخوردار از نوعی وحدت است که عالوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیـت                
ـ پیوند بین گزینشهاي فرعی موجـود در یـک الگـوي کـم و بـیش مـنظم را                   وجودي

 .)121:1382گیدنز، (کند  تأمین می

                                                           
1. Convergence 
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  هویت اجتماعی)4ـ2

کنـد و براسـاس        در رابطـه بـا دیگـران مـی         هویت اجتماعی تعبیري است که فـرد از خـود         
هویـت افـراد وابسـته بـه        . گیرد  هاي گوناگون اجتماعی شکل می      ها و گروه    عضویت در رده  

برداشت دیگران است و شناسایی دیگـران الزمـه تثبیـت هویـت اسـت، در معنـاي اصـلی                    
همـه هویتهـاي انسـانی حتـی هویـت فـردي کـه در          . هویت، تشابه و تمـایز مطلـق اسـت        

هـاي دوران حیـات       یابد و براساس نحوه ارتباط بـا دیگـران و تجربـه             تجسم می  1شتنیخوی
شوند و معنا نتیجه توافق و عـدم توافـق     اند چون به معنا مربوط می       گیرد، اجتماعی   شکل می 

گاه تمام شده نیست و مدام        به عالوه، هویت اجتماعی شخص هیچ     . و موکول به جمع است    
 .)45:1381جنکینز، (زنگري است در معرض تغییر و تحول و با

 
  هویت شخصی)4ـ3

طور بازتابی و برحسـب زندگینامـه رسـمی خـویش درك            به صورتی که شخص آن را به      » خود«
 .)326:1382گیدنز، (هویت شخصی بر تفاوتها و هویت اجتماعی بر شباهتها تأکید دارد . کند می
 
  مصرف)4ـ4

 آن مـردم بـه همـان انـدازه کـه براسـاس              اقتصاد جدید طالب دنیاي اجتماعی است کـه در        
شوند، برحسب ظرفیتشان در مصرف نیـز ارزیـابی خواهنـد             ظرفیتشان در تولید ارزیابی می    

جویانـه مصـرف      شد، و اقتصاد نوین، اخالق زاهدانه تولید و انباشت را به نفع اخالق لذت             
ل  بـه عوامـ  ترین عنصر دنیاي اجتمـاعی مـدرن اسـت و وابسـته                کند، مصرف اصلی    نفی می 

 .)Bourdieu, 1984:95(اقتصادي است 
 
  مدرنیتۀ متأخر)4ـ5

تجدد نوعی نظم پس از جامعه سنتی است، ولی نه آنچنان نظمی که در آن احساس امنیـت                
و قطعیت ناشی از عادات و سنن جاي خود را به یقـین حاصـل از دانـش عقالنـی سـپرده                      

                                                           
1. Self - Hood 
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نهادهاي اجتماعی جدید و جهانی شدن کـه  مدرنیتۀ متأخر در مرحله کنونی با توسعه      . باشد
 .)325:1382گیدنز، (گردد  از ویژگیهاي عمده آن است مشخص می

 ها  یافته)5 
رسـد کـه    اي از رفتارهاسـت، بـه نظـر مـی     از آنجا که طبق تعریف، سبک زندگی مجموعـه        

اما قیودي براي رفتارهایی که شاخص سبک زنـدگی         . مصادیق بسیاري براي آن وجود دارد     
ی که براي   شاخصهایدر ضمن، تعدد    . کنند  تند وجود دارد که این مصادیق را محدود می        هس

 .بندي کردن آنها را دشوار ساخته است سبک زندگی ارائه شده، دسته
 بوده و در جامعـه  1کند که شاخص سبک زندگی باید ابزاري   بحث را مطرح می    سوبل این  

اي بـراي رفتارهـایی کـه شـاخص        صـه  چنین خصی  .)125:1382فاضلی،  (قابل تشخیص باشد    
ادبیات موجود در زمینـه مطالعـات سـبک زنـدگی نیـز           . سبک زندگی هستند، ضروري نیست    

اي   در نظر گرفته شده از جانب محققان نیـز غالبـاً چنـین ویژگـی    شاخصهايدهد که    نشان می 
 :ندک سه نوع نیاز انسان را از هم متمایز می) 126:1382فاضلی، (حتی مانتز . ندارند

 اند؛ اسی که براي بقاي انسان الزمنیازهاي اس. 1
 دهند؛ ي ضروري که شخصیت را شکل مینیازها. 2
نیازهاي تجملی او براي بـرآوردن نیازهـاي اساسـی پرسـش از سـبک زنـدگی را پـیش             . 3

برآوردن چنین نیازهایی نیز در جریان زندگی روزمره که غالباً وجـه ابـزاري و               . کشد  می
بـه میزانـی کـه      . این استدالل توجیه دیگري نیـز دارد      . یابد  رد تحقق می  پذیر ندا   تشخص

 فعالیتهـاي شود، مصرف کردن کاالها و انجام دادن  تر می الوصول امکانات در جامعه سهل   
گیرد و با افـزایش میـزان انتخـابگر بـودن      بیشتري در زمره امور عادي و روزمره قرار می 

 .یابد  زندگی ارتقا میسبکهايافراد، توان بالقوه براي شکل گرفتن 
 

 سبک زندگی این است که این رفتارها بـیش از بقیـه رفتارهـا               شاخصهاينکته دیگر درباره    
غالب چنین رفتارهایی خارج از عرصه توان مـادي   . دهند  قدرت انتخاب کنشگر را نشان می     

                                                           
1. Expressive 
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 اتومبیلهاي  توان سبک زندگی افراد را برحسب الگوي خرید         براي مثال، نمی  . فرد قرار دارند  
ا داشـتن   یـ سبک زندگی باید براساس رفتارهایی سنجیده شـود کـه           . گرانقیمت بررسی کرد  

تأثیر باشد، یا میزان تأثیر آنها بـه      ر براي انجام دادن یا ندادن آن بی       گتوان مادي در اراده کنش    
تـوان گفـت کـه     بدون شـک مـی    . حدي باشد که اکثر اعضاي جامعه قادر به اداي آن باشند          

انتخاب است، و از آنجا که هیچ فرهنگی حق انتخاب را به کلی              تحقق سبک زندگی،     شرط
کند، پس مسائلی فراتر از فـرد مطـرح           کند اما محدودیتهایی بر انتخابها اعمال می        سلب نمی 

و براي آزمون سبک زندگی با توجه به واحد تحلیلها بایـد بـه ایـن نکـات توجـه                    . شود  می
 .داشت

 منظرهاي مختلف، سبک زندگی به منزله انـواع رفتـاري مـورد             در سراسر پژوهش از    
اي از انتخابها به منزله نماد در فراینـد کسـب             بررسی قرار گرفت که با توسل به مجموعه       

از آنجا که تنها نشان دادن تفاوت یا تشابه سبک زندگی . کردند هویت نقش فعالی ایفا می
شناختی چنـدانی نـدارد، لـذا         رزش جامعه مختلف به تنهایی ا   هاي    در بین طبقات یا گروه    

نباید سبک زندگی را در زمینه رفتارهایی بررسی کرد که تعیین طبقاتی آن بدیهی است و          
ثانیاً نشان دادن تعیین طبقاتی به شرطی ارزشمند است که ایـن تعیـین محصـول چیـزي                  

ل گرفـت  فراتر از تفاوت دسترسی طبقات به کاالها یا امکانات باشد پس سؤال اول شـک              
که در آن برخی متغیرهاي مؤثر بر فرد و یا گروه که بدون شک بر تحقق انتخابهاي افراد                  
مؤثر است ذکر شد اما از آنجا که سبک زندگی، سلیقه و انتخاب ذوقـی مـد نظـر بـود و             

دانیم، پـس سـؤاالتی       سبک زندگی را حاصل اقدام فرد براي رقم زدن زندگی خویش می           
 .در همین جهت مطرح شد

هایی از سؤاالت ارائـه شـده ذیـل عنـوان             پایه، به همراه نمونه    شاخصهايدر این بخش     
 .پذیر است اولویت حاصل اجماع نظر همکاران پژوهش مشاهده

 
  شاخص مصرف فرهنگی)5ـ1

. انـد    سبک زندگی بیشتر از عرصه مصرف فرهنگـی اسـتخراج شـده            شاخصهايبه دو دلیل    
غالباً کمتر از بقیه انواع فعالیتها مستلزم هزینه کـردن   دلیل اول این است که مصرف فرهنگی        

عـالوه قریحـه کـه از عناصـر           بـه . است و قدرت انتخاب افراد نیز در این زمینه زیاد اسـت           
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سازنده سبک زندگی است بیش از هر چیز در الگوي انجام دادن فعالیت و مصرف فرهنگی     
قـات بـاال خـود را بـا اسـتفاده از فرهنـگ              ثانیاً دیدگاه بوردیو دربارة اینکه طب     . کند  بروز می 

کنند، سبب شده است تا بسیاري از پژوهشگران نظریـه وي   متعالی از بقیه طبقات متمایز می   
 فعالیتهـاي هـاي افـراد در مصـرف فرهنگـی، در کنـار               به هر حال سلیقه   . را دوباره بیازمایند  

مطالعـات سـبک     مـورد اسـتفاده در       شاخصـهاي تـرین     فراغت و الگوهاي مصرف از اصلی     
 .)127:1382فاضلی، (زندگی بوده است 

 
 

  اولویت کاالهاي فرهنگی در سبک زندگی جوانان طبقه متوسط شهري:1جدول 
  به نظر شما کدام موارد از مصارف فرهنگی زیر به ترتیب اولویت در تعیین سبک زندگی جـوان طبقـه           .1سؤال 

 متوسط شهري مؤثر است؟
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 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اولویتها

 
  فراغتفعالیتهاي شاخص )5ـ2

ی که افراد در زمان فراغت انجـام        فعالیتهای از   اند   زندگی عبارت   سبک شاخصهايگروه دوم   
اي از ارزشـهاي فرهنگـی و قریحـه     انتخاب فعالیت فراغتی در زمان فراغت، نشانه    . دهند  می

طبیعی است که گاهی مصرف فرهنگی نیز بخشی از فعالیت فراغت افراد اسـت،              . فرد است 
 .اما هر فعالیت فراغتی، مصرف فرهنگی نیست

توانـد داراي ابعـاد و    همانند مقوله مصرف فرهنگی، در اینجا نیز هر فعالیت فراغت مـی   
 فراغـت   فعالیتهايبنابراین، با در نظر گرفتن اشکال و سطوح مختلف          . اشکال مختلف باشد  

 .رو هستیم  سبک زندگی روبهشاخصهايتوان دید با چه انواعی از  می
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  زندگی جوانان طبقه متوسط شهري اولویت فعالیتهاي فراغتی در سبک:2جدول 

 
  اولویت فضاها در سبک زندگی جوانان طبقه متوسط شهري:3جدول 

لوبیت و تأثیر بیشـتري در تعیـین سـبک    به نظر شما کدام موارد از فضاهاي زیر به ترتیب اولویت مط      .3سؤال 
 زندگی جوان طبقه متوسط شهري دارد؟

 پارك خیابان ها گزینه
کافی 
 شاپ

 منزل
 مهمانیهاي 

 (Party) دوستانه
 فرهنگسرا ورزشگاه هتل رستوران

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اولویتها
 
  پراکندهشاخصهاي )5ـ3

اغتی به منزلـه شـاخص سـبک زنـدگی،      فرفعالیتهايدر زمینه استفاده از مصرف فرهنگی و     
 فعالیتهـاي صـورت جسـته و گریختـه بـه      اما در مجمـوع بـه  . اي وجود دارد    ادبیات گسترده 

در اینجـا بـه   . توان همه آنها را ذیل عنوانی واحـد گـرد آورد            دیگري نیز اشاره شده که نمی     
 .شود برخی از آنها اشاره می

 فراغتی زیر به ترتیب اولویت در تعیین سبک زندگی جوان طبقـه متوسـط               فعالیتهايبه نظر شما کدام موارد از        .2سؤال
 شهري مؤثر است؟
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کند که از میـان آنهـا رفتارهـاي           شاره می  چاووشیان به سه دسته شاخص ا      :مدیریت بدن . 1
 انـواع عـادات در لبـاس        .)1381چاووشـیان،   (مرتبط با مدیریت بدن جالب توجه است        

ها، و همچنین شـیوه مـدیریت بهداشـت و            پوشیدن، آرایش موي سر و استفاده از پیرایه       
 .سالمت بدن در زمره این شاخصها هستند

شود، شاخصی بـراي سـبک     ع کاالهایی که خریداري می     شیوه خرید کردن و نو     :الگوهاي خرید . 2
کـار بـرده شـود       البته این شاخص زمانی کارآمد است که در خصوص کاالهایی به          . زندگی است 

 . استییافتن که انواع مختلف آنها وجود دارد و به لحاظ قیمت براي بخش عمده جامعه دست
صـد مسـافرتهاي افـراد بـه        شیوه آرایش منزل، نوع تلفظ کردن لغات و سخن گفتن، مق           

هنگام تعطیالت، داشتن حیوانات خانگی، و عادت به نوشیدن الکل و مصـرف سـیگار نیـز                 
 .)129:1382فاضلی، ( سبک زندگی دانسته شده است شاخصهايجزء 
 باید با توجـه بـه       دبه هر حال، گزینش رفتارهایی که شاخص سبک زندگی باشن          

ییرات اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعـه        با وقوع تغ  . زمینه اجتماعی صورت گیرد   
شـاید امـروز در جامعـه ایـران مشـارکت مـردان در       . کنند این شاخصها نیز تغییر می   

ها باشـد، لـیکن محتمـل         کارهاي منزل، ویژگی سبک زندگی برخی مردان و خانواده        
ـ است که در چند دهه دیگر ایـن امـر بـه جز             ی از زنـدگی همگـان تبـدیل شـود و           ئ

اي از چنـین   مجموعـه . را شاخص مناسبی براي سـبک زنـدگی دانسـت     توان آن     نمی
شود تا نتوان تعدادي شاخص تغییرناپذیر براي مطالعات سبک زنـدگی             مالحظاتی سبب می  

همچنین مقصود محقق از تحلیل سـبک زنـدگی و میـزان احاطـه محـدودیتهاي                . ارائه کرد 
 .گذارد خصها تأثیر می ایشان بر گزینش شافعالیتهايساختاري جامعه بر افراد و 

 
 اي در سبک زندگی جوانان طبقه متوسط شهري  اولویت هزینه:4جدول 

اي زیر به ترتیب اولویت در تعیین سبک زندگی جوان طبقه متوسط  به نظر شما کدام موارد هزینه     .4سؤال 
 شهري مؤثر است؟

 ها گزینه
ظواهر 
 شخصی

 خوراك پوشاك
وسایل مورد (شیوه آرایش منزل 

 )اده در منزل، اتاق شخصیاستف
ایاب و 
 ذهاب

 5 4 3 2 1 اولویتها
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  اولویت ویژگیهاي خرید در سبک زندگی جوانان طبقه متوسط شهري:5جدول 
به نظر شما کدام موارد از ویژگیهاي خرید  به ترتیب اولویت در تعیین سبک زندگی جوان طبقه                   .5سؤال 

 متوسط شهري مؤثر است؟
 دوام جنس مارك راحتی رنگ قیمت زیبایی مد ها گزینه

 8 7 6 5 4 3 2 1 اولویتها
 

  اولویت موارد مرتبط با بدن در سبک زندگی جوانان طبقه متوسط شهري:6جدول 
مرتبط با بدن به ترتیب اولویت در تعیین سبک زندگی جوان طبقه متوسط موارد به نظر شما کدام   .6سؤال 

 شهري مؤثر است؟

 ها گزینه
آرایش 

 سرموي 
آرایش 
 صورت

رژیم غذایی 
براي کاهش (

 )دختران) (وزن

براي (ورزش 
) تناسب اندام

 )پسران(

لنز 
 رنگی

جراحیهاي زیبایی 
ـ ( جراحی بینی 

ـ فک و   ...)گونه 
 6 5 4 3 2 1 اولویتها

 گیري  بحث و نتیجه)6 
تمـاعی و  یابیم که در دهه اخیر فرایند سبک زندگی و هویـت اج      ها در می    با مروري بر یافته   

هاي ساختاري و تبدیل شدن به فراینـدهایی انعکاسـی            شخصی به سمت گسستن از شالوده     
اي مطلـب جدیـدي       روند البته نه اینکه کسب هویت از طریق نمایش انتخابهـاي سـلیقه              می

گرفته است، اما فقط گروه نخبـه کـوچکی           طور سنتی همیشه انجام می      باشد بلکه این کار به    
 .اند کارگیري عالیم و نمادهاي آن بوده قادر به تشخیص و به

در دهه اخیر فخرفروشی با پوشاك مد روز، انواع انتخابهاي دیگر اعم از نوع ارتباطـات       
 فراغتـی   فعالیتهـاي و رفتارها، حضور در انواع مختلف فضاهاي عمومی و خصوصی، انجام            

ن سـاختن  مختلف و مصارف فرهنگی گوناگون و برخـی مـوارد مـرتبط بـا بـدن کـه امکـا           
 .کند، آشکارا به روي همگان گشوده است تصویري پرمنزلت از خویشتن را فراهم می

تـرین مصـارف    هاي این پژوهش حاکی از آن است که تولیدات فرهنگی کـاربردي            یافته 
جوانان مورد بررسی بودند و بسیاري از تولیدات فرهنگی در زمان فراغـت مـورد اسـتفاده                  
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دهـد و الزامـاً آنچـه در زمـان            مصارف فراغتی آنها را تشـکیل نمـی       اما تمام   . گیرند  قرار می 
هـا نشـان      گیرد، تولیدات فرهنگی نیستند، بـا ایـن حـال یافتـه             فراغت مورد استفاده قرار می    

تـرین مصـارف جوانـان را تشـکیل         فرهنگی مورد آزمون اولـین و مهـم        شاخصهايدهد    می
 محققـان را بـیش از همیشـه متوجـه           توانـد   دهد، با این اوصاف مفهوم سبک زندگی می         می

 .اهمیت فرهنگ سازد
کنـیم کـه فراتـر از         اي حرکت مـی     طور که قبالً اشاره شد به سمت جامعه         در ادامه همان   
تواننـد   کند کـه نمـی   شماري تولید می هاي بی   هاي منزلتی پایدار است و عالیم و نشانه         گروه

 .مدلولهاي معین و قطعی بیابند
هاي اجتماعی درگیر رقابـت بـر سـر کنتـرل میـدانهاي اجتمـاعی                 روهجوانان به منزله گ    

هاي اقتصادي و فرهنگی خود ـ که براي پیش بردن نظـم نمـادین مطلـوب      معین، از سرمایه
زیـرا در ایـن فضـاي    . گیرند تا این میـدانها را کنتـرل کننـد    اند ـ بهره می  خود آن را انباشته

ان تولیدشان مورد قضاوت هستند از جهت ظرفیت   قدر که بر مبناي تو      اجتماعی، مردم همان  
 .)(Bourdieu, 1984:123شان نیز مورد داوري قرار گیرند  و توان مصرف، و سبک زندگی

عنوان یک گروه اجتماعی خاص هستند        آنچه مسلم است جوامع، خود، سازنده مفهوم جوانی به         
 جوانـان را در جامعـه مشـخص    ، جایگاه)فرهنگی(و ضمنی ) قانونی(و از طریق هنجارهاي صریح      

گذار رسمی به بزرگسالی یعنی کسب حقوق کامل شهروندي، معمـوالً در ایـن محـدوده       . سازند  می
یابد، با این حال از منظر جامعه شـناختی عـالوه بـر هنجارهـا، شـرایط اجتمـاعی و                      سنی تحقق می  

 .ار و مؤثر استگیریهاي اقتصادي، آموزشی، رفاهی و غیره نیز بر این روند اثرگذ تصمیم
 سـبکهاي دهد در شرایط حاضر جوانان به جاي اینکه صرفاً دنباله روي   ها نشان می    یافته 

زندگی از پیش تعیین شده در نظام اجتماعی باشند، تا حدودي انتخابها و موقعیتها را خـود                 
آن عنوان بسـتري مهـم کـه جوانـان در             کنند، البته خاستگاه اجتماعی و خانواده به        تعیین می 
اما سبک زندگی عرصه خاصـی      . شوند، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است         بزرگ می 

از تجربه افراد است که امتیاز آن در اعطاي انتخاب، خالقیت، رضامندي و لذتی اسـت کـه                  
 .خود لذت و شادي بیشتري را به دنبال دارد

وه بـر داشـتن     فعالیتهاست که عناصر آن عـال     سبک زندگی در برگیرنده صور جامعی از         
ی کـه از روي  فعالیتهـای در این معنـا  . جنبۀ فکري و اجتماعی غالباً ماهیتی فیزیکی نیز دارند        
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گیرند و فرد استقالل      اجبار با نگرش ابزاري و با محدودیتهاي تحمیل شده بیرونی انجام می           
فعالیتها گونه    عمل زیادي بر روي آنها ندارد از حوزه این تعاریف خارج هستند و اساساً این              

 .یابی فرد است محدودکننده هویت
دهـد کـه اطالعـات و ارتباطـات          پـژوهش نشـان مـی      شاخصـهاي اولویتهاي حاصل از     

هاي جدیـد زنـدگی دیجیتـال          زندگی جوانان را به شیوه     سبکهايالکترونیکی در دهه اخیر،     
یـژه  پیوند زده است و فرهنگهاي ویژه جوانان را جهانی کـرده اسـت، منظـور از فرهنـگ و                  

 سال در تمـامی طبقـات     30جوانان این است که یک منظومه فرهنگی واحد، همه افراد زیر            
هایی از جوانان که وجه مشخصه        کند و به عبارت دیگر گروه       اجتماعی را به خود جذب می     

آنان باورها، ارزشها و هنجارهاي خاص در مقابل فرهنگ مسلط یـا نظـم اجتمـاعی حـاکم                  
تـوان در کـنش،       بروز این فرهنگ ویژه را می     . دهد  ن را تشکیل می    ویژه جوانا  گباشد، فرهن 

 .انتخاب و سبک زندگی جوانان مشاهده کرد
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