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 هاي اجتماعی فرا روي آنمدرنیته، سبک زندگی جوانان ایرانی و آسیب

  

  1محمد اسماعیل ریاحی

علی دارایی زاده
2  

    

دچار دگرگونی در ابعاد مختلف اجتماعی، ، امروزي مانند همه جوامعهاي اخیر جامعه ایران در دهه

سبک زندگی جوانان است که ترین تحوالت، تغییر در یکی از مهم. شده است... اقتصادي، فرهنگی و 

پذیري از طریق واسطه جامعهه جوانان ایرانی ب. هاي جدي قرار گیرندموجب شده جامعه در معرض چالش

زندگی  هاي پیشگامان تغییر هستند و پتانسیل الزم براي پذیرش سبک ،ها و وسایل جدید زندگیرسانه

و با گیرد طرف والدین جوانان مورد قبول قرار نمیاین تغییر سبک زندگی به آسانی از  ؛ امادارندرا جدید 

این مطالعه به بررسی . فراهم می کند هاي اجتماعیآسیببروز بستري براي  رو به روست که یهایمقاومت

در این . پردازد می ،گرفته شکلواسطه مدرنیته ه زندگی جوانان که ب هاي اجتماعی ناشی از سبکآسیب

مورد » تحلیل فرا«و به روش  شد گردآوري» اسنادي«نظر با استفاده از روش  پژوهش ابتدا اطالعات مورد

هاي اخیر که مدرنیزاسیون با سرعت و با تمام مظاهر خود در دهه دادنتایج تحقیق نشان . قرار گرفتبررسی 

ند، ا هشد پذیر جامعههاي مدرن  بر اساس آموزه که سنتی ایران شده و نسل مقارن با این تحوالت وارد جامعه

براي  شانیهاگیرتصمیمبا  - هستندهاي کهن که حامل سنت - هاي گذشته مخالفت شدید نسل در صورت

   .می کندهاي اجتماعی فراهم آسیببروز فضا را براي  ،و این تقابلدچار تقابل می گردند زندگی 

  

  هاي اجتماعیآسیب، جوانان و زندگی سبکمدرنیته،  :واژگان کلیدي

  

                                                 
                           Email: m. riahi@umz.ac.ir                                                                        مازندراندانشگاه  ،علوم اجتماعی یار گروهاستاد -1
                            Email: alidaraizadeh@yahoo.com                                                                    دانشگاه مازندران ،شناسیکارشناس ارشد جامعه -٢
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  مقدمه 

دامنه این مشکالت . شودشناسایی می اجتماعیبا مشکالت  جوان ،هاي مرتبط با جوانانبیشتر نوشته در

همه . اندماندگی آموزشی و بیکاري از این جملهمصرف مواد مخدر، جرم، محرومیت، عقبکه  متنوع است

 این )62: 1382یدي، ، به نقل از سع2003کولز، (.با عنوان مشکالت ایجاد کرده استاي را مقوله ها این

 گذاري سیاست  دهند، اولویتجمعیت را تشکیل می که جوانان، ساخت اصلی یمشکالت در کشورهای

بررسی مسائل و مشکالت جوانان براستی، اما  )62همان، (؛هاي اجتماعی را به خود اختصاص داده است

بدون  هاي موفق در این زمینه، تاتخاذ و اجراي سیاس و نیز اند قرارگرفتهجوامعی که در مدار مدرنیته 

جوانان در جامعه، ناقص و  موقعیتو شناخت انتقادي  زندگی سبکبررسی و شناخت مفاهیم مدرنیته، 

اي از مدرنیته اي است که تجربهجوانان در جامعه زندگی سبکبررسی  ،هدف این مقاله. ماندعقیم باقی می

شناسان پردازیم، سپس با توجه به نظریات جامعهمینخست به شناخت جامعه مدرن  پس،. اندرا داشته

به مطالعه  ،در پایان. ها و پیامدهاي ظهور مدرنیته را بررسی خواهیم کرد، ویژگیزندگی سبکنسبت به 

  . پردازیم میهاي اجتماعی که جوانان با آن روبرو هستند آسیب

وع تحوالت جهان سوم، گسترش وسایل قرن بیست و یکم به دلیل وقگران مسائل اجتماعی، از نظر تحلیل

  هاي اجتماعی محسوب عصر توجه به عوامل و شرایط دگرگونی ،يورنافهاي ارتباط جمعی و پیشرفت

که کم تغییراتی را  هتمام جوامع، چه به صورت ناگهانی و چه به صورت آرام و نامحسوس، هر روز .شودمی

روشه، .(بینندبه خود می د،کنمشخصی را تعقیب می و طرح و مسیر ردهماهنگی دا شانگذشته و بیش با

1375 :4(  

با توجه به مطالعات آمده،  وجود بهکه بر اثر مدرنیته را سبک زندگی جوانان  تا کنداین مطالعه تالش می

اعتیاد، تعارض با والدین، خشونت  مانندهاي اجتماعی که آسیب اثبات نمایدپیشین بررسی کند و 

جدید حاصل از مدرنیته  زندگی سبکمتأثر از  ،روبرو هستند ها آنکه جوانان با  ز خانهخانوادگی، فرار ا

  .است

  

  مدرنیته 

مدرنیتـه هسـتند    پردازان نظریهاز  4و زیمل 3، دورکیم2، وبر1شناسی یعنی مارکسکالسیک جامعه گذاران بنیان

یافتـه و  عت، علم و فناوري توسـعه جامعه مدرن با رشد صن. که درباره ماهیت جهان مدرن به تفکر پرداختند

   نخستیناي زیمل را عده. ارتقاي فردگرایی شده استهاي دموکراتیک و نظام منجر به شکل گیري

                                                 
1. Marx  
2. Weber 
3. Durkheim  
4. Simmel  
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هاي گوناگون تجربه افـراد داراي  نظریات او براي درك فرهنگ مدرن و شیوه. دانندمدرنیته میشناس جامعه

 بـه تمام قید و بندهایی کـه جامعـه سـنتی داشـته،      ،زیمل از نظر )166: 1386کیویستو، .(اهمیت بسیار است

رنگ و موجب پیدایش فردیت و بیـان خـود در رابطـه بـا     کم ،رشد فردگرایی در بستر جوامع شهري وسیله

افراد به دنبال کسـب هویـت از طریـق مصـرف      ،در چنین فضایی. دیگران در قالب سبک زندگی شده است

اگر . دایی از سنت استج دهنده نشانشود و قابل سنت در نظر گرفته میمدرنیته اغلب در م .نمادین هستند

هایی ماننـد پیشـرفت،   فرهنگ مدرن اغلب با واژه .داردرو به آینده  نگاهینگرد، مدرنیته سنت به گذشته می

بسـیاري از   )167: 1386کیویستو، (.ي، بهبود و پیشتاز در ارتباط استتوسعه، رهایی، آزادي، رشد، روشنگر

شهرهاي مدرن تأثیر شایانی نه فقط بـر   توسعه ،به اعتقاد گیدنز. انداین تحوالت همراه با توسعه شهرها بوده

  )829: 1386گیدنز، . (هاي رفتار، بلکه بر الگوهاي اندیشه و احساس نیز داشته استو شیوه ها عادت

 در اکثر مراتب سلسلهاین . ه استاجتماعی را به همراه داشت مراتب سلسلهگسترش شهرنشینی همراه با خود 

جوامع سنتی بوده و تابع وضعیت سیاسی، اقتصادي،  مراتب سلسلهداراي تحرك بیشتري نسبت به  موارد،

از منظر اجتماعی و فرهنگی، شهرها محلی براي توسعه ارتباطات، آموزش و . استاجتماعی و فرهنگی 

هاي خشک اند و منجر به شکسته شدن چارچوبهپرورش، افزایش میزان سواد و همگانی شدن آموزش بود

  پیدایشالبته، . انداند و توزیع مجدد قدرت را اغلب به نفع جوانان به دنبال داشتهسنتی قدیمی شده

 هاي ارزش بادر تضاد  ،گرا، رشد فردگرایی، اعتقاد به دگرگون کردن محیط خودهاي عقالنی و ماديارزش 

بر جامعه هم ، تأثیرات فراوانی سازي مدرنیزهاین تحول همراه با ه است؛ اما د، بودسنتی که تقدیرگرا هستن

  . داشته است

متأثر از تغییر ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی است که از آن با  ،هاي دنیاي مدرنتحوالت و دگرگونی

نگرش و  ،واقعدر . اندشده زیادهاي زندگی نیز در بستر این ساختارها سبک. شودمفهوم مدرنیته یاد می

 معیدفر،.(رفته است که حاصل دنیاي جدید استها در معرض تغییرات وسیعی قرار گرفتار افراد و گروه

  )73: 1390و خسرو شاهی، صبوري 

دهد که مطالعات فراوانی در این زمینه در ایران نشان می سبک زندگیهاي تجربی در زمینه بررسی پیشینه

گستردگی ابعاد و پیچیدگی موضوع موجب شده ) 1382(گفته فاضلی  صورت گرفته است تا جایی که به

هاي متفاوتی از این موضوع و این موضوع لغزنده و مبهم باشد و  برداشت محدودکنندهاست که مرزهاي 

  .ها قابل مشاهده استقلمرو آن به وجود آید که در بررسی

  

  سبک زندگی

شناسان وم قرن بیستم مورد توجه جدي و اقبال جامعهیکی از مفاهیمی است که در نیمه د ،سبک زندگی 

گیرد تا نه را به کار می ها آناي از رفتارها تعبیر کرد که فرد توان به مجموعهرا می سبک زندگی. قرار گرفت
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 ،خاصی را که وي براي هویت شخصی خود برگزیده است ، بلکه روایتفقط به نیازهاي جاري او برآورند

به بیان ساده، شیوه  سبک زندگی )236: 1385آبادي و آقابخشی،رحمت(.مجسم سازددر برابر دیگران 

ها، عادات، وسایل ها و ارزشبینی، نگرشکه جهان زندگی است و دال بر الگوهاي فردي مطلوب از زندگی

سبک زندگی اغلب . گیردزندگی و همچنین الگوهاي روابط اجتماعی، اوقات فراغت و مصرف را در بر می

از طریق  سبک زندگیست که ؛ این بدان معناکندپیرامونش معرفی میمحیط به  را شخص انگرانه است ویب

یا انتخاب وسایل زندگی  هاي فراغتیانتخاب فعالیت(، اعمال و کردارها )ها و رفتارهاانتخاب لباس(ها چهره

  )104: 1381گیبینز و بوریمر، (.شودبیان می) دوستان گزینشو حتی 

قبلی به دنبال بررسی مسائل در بین جوانان و  هاي پژوهشهام از این سنت فکري، این پژوهش در تداوم با ال

از  .است سبک زندگیبر حسب عوامل اجتماعی و به طور ویژه مفاهیم مدرنیته و  هابعضی عوامل موثر بر آن

سازندگی و رسیدن به رشد و  ها و پویاترین نیروهاي هر جامعه در مسیرسرمایه ترین بزرگکه جوانان  آنجا

از  ،یافتگی ماندگی و رسیدن به توسعهو میزان موفقیت هر جامعه در گذر از عقب باشندتعالی آن جامعه می

نیز با توجه  گردد، و هاي مختلف سازندگی ارزیابی میروي میزان مشارکت نسل جوان آن جامعه در عرصه

هاي جوامع بشري تبدیل شده نگرانیترین دلیکی از مهمکه امروزه مشکالت جوانان، به  مسئلهبه این 

  .ساز رشد آن جامعه باشدتواند زمینههاي آنان میاست، شناخت هر چه بیشتر جوانان و آشنا شدن با ویژگی

مشکالت هاي مختلف پیدایش است که با شناخت علل و زمینه در این نکته نهفتهاهمیت این پژوهش  

رفتارها ارائه  گونه اینی علمی و عملی مفید و کارآمد جهت پیشگیري و کاهش یرهاتوان راهکا ، میجوانان

پیشرفت علم و فناوري و گسترش روزافزون اطالعات شرایط زندگی را از یک سو  ،در عصر جدید. نمود

هاي زندگی تسهیل کرده است و از سوي دیگر، تحوالت سریع اجتماعی، تفسیر سبک زندگی و پیچیدگی

فرا نهاده و  پیش روي بشریت يمشکالت جدید ،را مورد تهدید قرار داده ها انسانآرامش روانی  ،امروزي

  )5: 1388رستمی، (.داده استرا افزایش  ها انسانپذیري آسیب

با توجه به . پذیري قرار دارنداجتماع در معرض این آسیب هاي گروهجوانان بیشتر از سایر  ،در این بین

 ودارند، متأسفانه شاهد مشکالت  "سازان جامعهنیروي انسانی و آینده"عنوان  اهمیتی که جوانان به

بررسی این مسائل از لحاظ  .هستیم آناندر بین ... اجتماعی و  هاي ناسازگارياعتیاد،  مانند هایی ناهنجاري

ع قرار الشعا این مشکالت، انسجام و یکپارچگی خانواده را تحت ؛ زیرااستخانوادگی نیز داراي اهمیت 

شود که محیط گرم  ساز ناسازگاري و اختالف میان والدین و جوانان میدهد و این امر به نوبه خود زمینهمی

منیت آرامش و اپس، براي حاکمیت . نمایدو صمیمی خانواده را به محیط پرتنش و اضطراب تبدیل می

  . یت است، شناخت عوامل و مسائل جوانان حائز اهمخاطر و روابط سالم خانوادگی
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  مبانی نظري

 هاي ویژگیاي تکاملی، نظریه ارائهبا » درباره تقسیم کار«له اندیشمندانی است که در کتاب دورکیم از جم

نظام خانواده و  برجامعه سنتی مبتنی  ،از نظر او. کندجامعه سنتی تحلیل میبا در تقابل  راجامعه مدرن 

از انسجام باالیی و حاکم است  آنفرهنگ مشترك دینی بر . رددا نیافته تمایز ي خویشاوندي است و ساختار

به موازات تکامل جوامع، به مدرنیته غربی . دهدنمی چندان مجالی به تجربیات فردي است، اما برخوردار

اي تمایزیافته به طورکاملاین جامعه داراي ساختار اجتماعی . رسیم که نقطه عطفی در تکامل بشري استمی

 بخشی انسجاممنابع  ،در این جامعه. ساس تقسیم کار و تخصصی شدن به وجود آمده استاست که بر ا

بلکه از طریق وابستگی  ،پاشداز هم نمینه تنها با این وجود جامعه  اند،ی کارکرد خود را از دست دادهسنت

شترك به شدت فرهنگ مدامنه  ،در این جامعه. یابدقوام می) چه در سطح نهادي چه در سطح فردي( متقابل

ناپذیر به نحوي که فردگرایی محصول اجتناب ،مجال زیادي براي آزادي افراد وجود ندارد یابد وکاهش می

خواهد مخالف است و می گسیخته لجامالزم به ذکر است که دورکیم با فردگرایی  -چنین جوامعی است

ها بتواند در برابر بسیاري از آسیب نشان دهد که فرد باید در درون چارچوبی اخالقی و اجتماعی باشد تا

مدرنیته را به اصطالحی که  ،دورکیم )1389،پور قلیو  ها جمشیديبه نقل از  1378دورکیم،(.مصون بماند

دي به و اعتقا )22: 1384میرسپاسی، ( کندو فرهنگی غربی است، محدود میهاي تاریخی ناظر بر تجربه

و خصیصه  تبدیل شده است گیر عالماي ه االن مدرنیته به پدیدهدر صورتی ک هاي چندگانه ندارد؛مدرنیته

؛ 1964؛ بودلر1996؛ هال1990گیدنز(.عمیق، دائمی و گسترش یابنده است تحوالت سریع،عمده آن 

دورکیم معتقد است که به علت  ،بدین ترتیب )86: 1389؛پور قلیو  ها جمشیديبه نقل از 1379باومن

اما دیدگاه او  ؛هاي اجتماعی خاص خود را دارندجوامع آسیب این ی و مدرن،هاي جوامع سنتویژگی تفاوت

  .ستوامع غیر غربی با چالش جدي روبروهاي اجتماعی در جدرباره مدرنیته و ارتباط آن با آسیب

. پرداخته است غربی غیربه تجربه مدرنیته در جوامع  ،پرازان از دیگر نظریه متمایزي به شیوه 1مارشال برمن

مدرنیته را  ،برمن .هاي متفاوت اندیشیددهد که بتوان در مورد مدرنیتهدیدگاه او این امکان را به دست می

مبتنی بر تجارب غربی  به طور قطع دهد وداند که در زندگی روزمره رخ میرویدادي تجربی و عملی می

  :گویداو در این زمینه می. نیست

به زمان و مکان، نفس و دیگران، تجربه امکانات و خطرات تجر امروزه وجه خاصی از تجربه حیات،"

 من این مجموعه یا بدنه از تجارب را. اندزنان سراسر جهان در آن شریک زندگی وجود دارد که مردان 

 و تجارب مدرن، تمامی مرزهاي جغرافیایی و قومی، طبقاتی و ملی، دینی و ها محیط. نامممی مدرنیته

اما این  ؛بخشدتوان گفت که مدرنیته کل نوع بشر را وحدت میدر این معنا می .وردندنایدئولوژیکی را درمی

                                                 
1. Marshall Berman  
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این وحدت همه را به درون گرداب فروپاشی . وحدتی مبتنی بر تفرقه -آمیز استتناقض وارو معماوحدتی 

  )14: 1380برمن، (".و تناقض، ابهام عذاب افکند، گرداب مبارزهو تجدید حیات مستمر می

هاي اقتصادي، اي از برنامهمجموعه ،مدرنیزاسیون" :داندمی نوگراییمدرنیته را میانجی مدرنیزاسیون و  ،برمن

این مجموعه از تغییرات با . در زندگی روزمره است فناورياجتماعی، صنعتی شدن، شهرنشینی و کاربرد 

رابري و تعامالت باز تأکید ، بدمکراسیهمراه است که در آن بر فردگرایی،  نوگرایینگرش فرهنگی به نام 

اي نسبت خود را با این دو مشخص اي است که در آن فرد و یا جامعهمدرنیته تجربه ،بدین ترتیب. شودمی

و مدرنیزاسیون تکیه کند و توجهی به بینش فرهنگی آن نداشته  فنیبه بعد  فقطاي اگر جامعه. سازدمی

مسخ شده بسیار  کج و کوله، مقطعی، به نام وضوح نافرجام یا به اشکالی سراپا«مدرنیته در آن جامعه  ،باشد

 "نیافتگی توسعهمدرنیته "عنوان  بابرمن در بحثی  )212: 1380برمن، (".پیونددو مخدوش به وقوع می

و از باال که از جانب دولت  زده شتاببر مدرنیزاسیون  فقط ،کند که کشورهاي جهان سوماستدالل می

را با تناقضات و  ها آناین امر  و کنندمقابله می نوگرایی هاي مؤلفهدارند و اغلب با  تأکید ،شودهدایت می

کنند ظواهر جوامع مدرنیته را داشته باشند و همزمان میراث سعی میآنها . سازدمشکالت زیادي روبرو می

د در این جوامع هاي جدیهایی با ذهنیتانسان ،غافل از اینکه تحت شرایط جدید. سنتی خود را حفظ کنند

اي که در مدرنیته از طریق ابزارهاي رسانه. ها تبعیت کنندمانند سابق  از سنت توانند نمی د کهکننرشد می

این  و کنددر همان حال سنت نیز این تجربیات را سرکوب میکند، ، تجربیات فردي را تبلیغ میاختیار دارد

  )88: 1389پور، و قلی ها يجمشید( .هاي اجتماعیتضاد بستري است براي آسیب

چون مالزم با نوعی انتخاب از  ،اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربرد ندارد ،سبک زندگی

که در  بیانجامدسخن گفتن از کثرت انتخاب نباید به این پندار . موجود است هاي امکانمیان تعداد کثیري از 

هاي خویش را هاي مربوط به انتخابکه همه مردم تصمیم نیا آ به روي همه افراد باز است ها انتخابهمه 

در عرصه کار، مصرف و اوقات فراغت براي که  راچ؛ گزینندبه آگاهی کامل از کلیه امکانات موجود بر می

نی در زمینه سبک زندگی وجود گوناگو هاي انتخاب، اند آزادشدهسنتی  هاي فعالیتکه از قید  یهای گروههمه 

  )121: 1382گیدنز، .(دارد

یکی مربوط به دهه  :سازي وجود دارددو برداشت و مفهوم سبک زندگیشناسی از مفهوم در ادبیات جامعه

به عنوان شاخص  به شکل گسترده اياجتماعی افراد و  موقعیتمعرف ثروت و  ،سبک زندگیکه  1920

: 1389ز مجدي و همکاران، ، به نقل ا1935؛ چاپمن،1995چاپین، (است  کاررفته بهتعیین طبقه اجتماعی 

گرایی د فرهنگ مصرفبه عنوان شکل اجتماعی نوینی که تنها در متن تغییرات مدرنیته رش ،و دوم) 132

ل از مجدي و به نق 1987، لش و یوري 1991و  1987، فدرستون 1984، بوردیو 1991گیدنز (.یابدمعنا می

ها ها و نگرشاهی است براي تعریف ارزشر ،سبک زندگیاست که  صورت بدین )132: 1389همکاران، 
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اباذري و چاوشیان، .(یابدافزایش می روز روزبههاي اجتماعی و رفتارهاي افراد که اهمیت آن براي تحلیل

1381 :6(  

ماکس وبر . شده است سبک زندگیهاي مربوط به شناس کالسیک وارد بحثبیش از هر جامعه ،ماکس وبر

پیش از . پردازدبه این موضوع می» 1978جامعه و اقتصاد، «در اثرش با عنوان هاي منزلت، در بحث از گروه

طبقاتی یک شخص، تنها با میزان دستیابی با ابزار  موقعیتمارکس بر این اعتقاد بود که  ماکس وبر، کارل

ان تعیین وبر، در مقابل معتقد است که مفهوم مارکس از طبقه اجتماعی، کل داست. شودتولید جامعه تعیین می

را به ) نفوذ سیاسی(و قدرت ) پایگاه(پس وي، دو عامل پرستیژ . کندمرتبه شخص در جامعه را بازگو نمی

طبقه، بعد عینی زندگی اجتماعی است که به وسیله  که درحالیاز نظر وبر،  .می نمایدطبقه اجتماعی اضافه 

ماعی است که شامل میزان عزت و احترامی بندي اجترتبه ،شود، پایگاه بعد ذهنیپول و دارایی تعیین می

از نظر وبر، اعضاي یک گروه منزلت که از شرایط مادي، . شود که یک شخص در نزد دیگران داردمی

 دارايافراد . مشابهی هستند سبک زندگیپرستیژ، تحصیالت و نفوذ سیاسی مشابهی برخوردارند، داراي 

ن یا وسط هرم اجتماعی ی متفاوتی در مقایسه با افراد پاییاقتصادي باال، از سبک زندگو پایگاه اجتماعی 

سبک اساسی  مؤلفههاي زندگی، دو اداره زندگی و فرصت ،به نظر وبر )250: 1389مسعودنیا، .(برخوردارند

کاکرهام، (.شان دارنداد در گزینش سبک زندگیاشاره دارد که افر یهایاداره زندگی به انتخاب. است زندگی

      را  ها آنبلکه  دهد،طلق فرصت مورد توجه قرار نمیهاي زندگی را به عنوان موبر فرصت )161: 2000

از ) 66: 1386آرا،کیوان.(برخوردارند ها آنشان از اجتماعی موقعیتداند که افراد به دلیل  هایی می فرصت

زمینه عالیق،  امکان رسیدن به رضایت در ،هاي زندگیمنظور وبر از فرصت )1979( 1نظر دارندورف

خاص  سبک زندگیبه امکان دستیابی به یک  ،هاي زندگیبه بیان دیگر، فرصت. ستها و نیازهاخواسته

ستیژ، حقوق شخص به منظور حفظ یا تقویت سبک زندگی خود باید داراي منابع مالی، پر ،یعنی ؛اشاره دارد

  )250: 1389مسعودنیا، .(و روابط اجتماعی باشد

به طوري  ؛ستهاها و فرصتیالکتیک بین انتخابسازي سبک زندگی، تقابل داز مفهوم ترین سهم وبرمهم

ت این بدان معناس. موثر باشد سبک زندگیتواند در نتیجه ها دیگري را از بین ببرد، میکه اگر هر یک از این

اما  ،دهندمیرا که مشخصه آن است انجام  یهایکنند و فعالیتکه افراد سبک زندگی خود را انتخاب می

  )324: 1997کاکرهام و دیگران .(گیردتحت تأثیر قرار می ها آناجتماعی  موقعیت وسیله به ها آنهاي انتخاب

شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و گیري جامعهبه نظر گیدنز نیز جهت

: 1385آبادي و آقابخشی، مترح(.و جمعی است هاي سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصیفعالیت

نیز میزان عادات و آداب اش و کند که مدرنیته به دلیل پویایی و تأثیر جهانیآنتونی گیدنز توصیف می) 238

در نتیجه مدرنیته، در . تر از اشکال قبلی، یک حالت اجتماعی استسنتی از بین رفته، متفاوت و رسوم

                                                 
1. Dahredorf 
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هیچ فرهنگی چنین  ،یابد که در دیدگاه گیدنزهاي زندگی ارتقا میها و انتخابنهایت به تنوعی از فرصت

 سنت یا عادات و رسوم  ،با این وصف )163: 2000کاکرهام، .(بردانتخابی را در کل از بین نمیفرصت و 

به جریان  شده تعییناز پیش  که به طور نسبیهایی جا افتاده، بر حسب تعریف، زندگی را در محدوده شبکه

دهد و به هاي ممکن قرار میي از انتخابامدرنیته، فرد را رو در روي تنوع پیچیدهاز سوي دیگر، . داندازمی

هایی دهد تا وي را در گزینشاست، چندان کمکی به فرد ارائه نمی اي شالوده غیردلیل آن که داراي کیفیت 

اگونی به دنبال دارد که یکی از این پیامدها به این امر پیامدهاي گون. یاري کند ،که باید به عمل بیاورد

البته سخن گفتن از . شودناپذیر بودن آن براي فرد عامل مربوط میو اجتناب زندگی سبکاهمیت یافتن 

ها به روي همه افراد باز است، یا این که که در همه انتخاب نجامدابیها نباید به این پندار کثرت انتخاب

       هاي خویش را با آگاهی کامل از کلیه امکانات موجود اتخاذ ربوط به انتخابهاي ممردم همه تصمیم

و همچنین زیر  ها آنها و الگوهاي رفتاري هاي زندگی تحت تأثیر فشار گروهگزینش یا ایجاد سبک. کنندمی

دنز از تأثیر گی ،بدین ترتیب )119: 1382گیدنز، .(گیرداجتماعی و اقتصادي صورت می نفوذ اوضاع و احوال

ها و کند و نقش و مسئولیتغفلت نمی ها آن سبک زندگیهاي منابع خارجی بر روي افراد و گزینه

پیام اصلی وي این است که . دهداقتصادي مورد انتقاد قرار می و فشارهاي گروهی را تحت شرایط اجتماعی

عاتی را در مورد هویت فرد از خود کنند، بلکه اطالهاي زندگی نه تنها نیازهاي ضروري را کامل میسبک

ها و هاي زندگی در بین محدودیتکند که در آن سبکلذا گیدنز وضعیتی را انتخاب می. بخشندشکل می

اجتماعی فرد بیان شده است و فرد مجبور به سازگار کردن خود با  موقعیتتوسط  شده ارائههاي فرصت

پذیري در وضعیت تغییر حاصل این انعطاف. اش استیهاي زندگی و خود هویتپذیر سبکساختار انعطاف

از قاسمی ؛ به نقل 2000کاکرهام، (.ه بعدي مدرنیته گنجانیده شده استاز انقالب و رشد اجتماعی، در مرحل

  )186: 1388و همکاران، 

که انسان را احاطه  از نظر او همه چیزهایی .داندسبک زندگی را نتیجه قابل رویتی از ابزار عادت می ،بوردیو

ها و غیره بخشی از زندگی او ها، سیگارها، عطرها، لباسمسکن، اسباب و اثاثیه، کتاب کرده است، مثل

سبک  هاي تفاوتطبیعی است که ) 133: 1389از مجدي و همکاران،  به نقل 1998پالومتس، (.باشند می

ساختاري مقدماتی براي  هاي شکل ،در واقعگوید گونه که بوردیو به تأکید میها، همانبین گروه زندگی

میل به  ،سازد که مدرنیتهمی خاطرنشان) 1984( 1بوردیو در کتاب تمایز. اجتماعی هستند هاي بندي گروه

 .دیگر سوياز  ،هاي متمایزو میل به تکوین میدان از یک سو ،هاي متمایزمیل به تکوین منش :تمایز دارد

ندیشه انتزاعی خداحافظی کرده و با درك و دریافتی نوآیین نسبت به واقعیت بوردیو با هرگونه ا ،بنابراین

همچنین وي در  )60: 1386ها و پرستش، جمشیدي.(پردازدکنش در قالب نظریه عمل میاجتماعی، به تبیین 

راهی براي نشان دادن تمایزات  فقط، کتاب تمایز، بر حسب منطق دیالکتیکی نشان داده است که مصرف

                                                 
1. Distinction  
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اي متفاوت از رفتارها مفهوم تمایز، به معنی مجموعه. بلکه خود راهی براي ایجاد تمایزات نیز هست نیست،

هاي متفاوت در برخورداري از سرمایه و قرار هاي زندگی افراد جامعه است که به دلیل موقعیتو سبک

در دیدگاه  ،تیبتر بدین )146: 1384فکوهی، .(شودهاي اجتماعی گوناگون ظاهر می گرفتن در میدان

هاي منش درك هایی است که از خالل رابطه دوجانبه با رویهمند کنشمحصول نظام زندگی سبک، بوردیو

در واقع، . شوداي جامع مورد ارزیابی واقع میگردد که به گونههایی میو تبدیل به نظام نشانه شودمی

 تمایزهمچون  یست که کارکردهایها و نمادهانهنوان نظامی از نشاگوید، مصرف به عکه بوردیو می گونه این

شود و چیزي البته به نظر بوردیو، معناي مصرف از همین تفاوت و تمایز ناشی می ؛اجتماعی دارد گذاري

در دیدگاه بوردیو، مصرف تنها پاسخ به نیازهاي زیستی نیست، بلکه به عنوان  رو، از این. جز آن نیست

در اندیشه . شوندخالل فرآیند مصرف تولید میاز  ،خود به نوبه کهست اها و نمادهاز نشان سازوکاري

          بلکه یک متغیر مستقل نیز  ،یک متغیر وابسته نیست تنهابوردیو برخالف مارکسیسم کالسیک، مصرف 

کتیکی بوردیو بر رابطه دیال )141: 1388اهیمی و بهنوئی گدنه، نقل از ابر به ،1390بوردیو،(.تواند باشدیم

گرایانه، بر عملکرد تأکید و ذهنیت گرایانه عینیتکند و براي اجتناب از تعارض میان زمینه و منش تأکید می

  )716: 1384ریتزر، (.استساختار و عاملیت  نادیالکتیکی میکه به نظر او، پیامد رابطه  کندمی

واسطه منش  ،عملکرد و کندارتباط پیدا می از طریق عملکرد افراد در زمینه، منش با زمینه ،به اعتقاد بوردیو

عملکرد  که درحالی. شودمنش از طریق عملکرد ساخته و زمینه در نتیجه عملکرد آفریده می. با زمینه است

ریتزر، .(بخشدایجاد کرده و آن را وحدت میبه شکل بخشیدن منش گرایش دارد، منش نیز عملکرد را 

- منش در بیشتر فعالیت. کنندگزینش می ها آنها بر پایه سازد که آدممنش اصولی را فراهم می )722: 1384

به نظر  )723:همان(.دهدخود را نشان می ...شیوه خوردن، راه رفتن، صحبت کردن و مان، مانند هاي عملی

     از یک سو، زمینه، منش را مشروط  :کندرابطه میان منش و زمینه به دو صورت عمده عمل می ، بوردیو

که منطق و ارزش دارد و مطرح می کند داري و از سوي دیگر منش، زمینه را به عنوان پدیده معنی سازدمی

هاي تجارب متفاوتی که نسلنا به ب ،بوردیو نظریهطبق ) 726: 1384ریتزر، (.ارزدگذاري انرژي می سرمایه به

با این که همه متعلق به  - دارندهاي فرهنگی و اقتصادي و جایگاه خود بر حسب سرمایه موقعیتمختلف از 

: 1385توکل، (.استشود که نتیجه آن، تغییر میدان اجتماعی پیدا می ها آنبین  یتفاوت - باشندیک میدان می

  :توان ترسیم نمودمطالعه حاضر را بدین صورت می نمونهاساس، این بر )119
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 تجربی تحقیق-نمونه مفهومی: 1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

را خود انتخاب  شان هاي زندگییو نیز همانند گیدنز نظرش بر این است که با این که افراد سبکبورد

 ،باشندهایی میدر راستاي اصالح چنین گزینه ها آن. ها آزادي کامل ندارندکنند، اما در اجراي این سبک می

. مالزم با عادت افراد باشدهاي یک عامل در کل ولی بوردیو طوري روند کنترل را انتخاب کرده که گزینه

 سبکهاي واره است که انتخاب بر روي عادت) فرصت زندگی(سبک زندگی تحت نفوذ قوي ساختار 

هاي زندگی ویژه، تحت تأثیر فرصت سبک زندگیانتخاب و مشارکت در یک . شونداز آن مشتق می زندگی

بلکه حتی به  ،شوندنه تنها محدود می سبک زندگیهاي دهد که انتخاببوردیو نشان می ،بنابراین. است

  )585: 1995ویلیامز، (.گیرندمی هاي زندگی نیز شکلوسیله فرصت

  پژوهشروش 

و براي بررسی بوده است » اسنادي«گردآوري اطالعات مورد نظر با استفاده از روش  ،در این پژوهش

  .یما ههاي موجود پرداختدر مطالعات و پژوهش» فراتحلیل«موضوع به روش 

  پژوهش  ها یافته

شرایط فعلی . ایرانی اتفاق افتاده است این است که تحوالت فرهنگی در جامعه و خانواده دهنده نشاننتایج 

جامعه ایران موجب شده که بحث مدرنیته، تحوالت فرهنگی و اجتماعی، تغییر سبک زندگی و تغییر 

، 1377، تیموري 1374عبدي و گودرزي (.ها و هنجارها در جامعه مورد توجه محققین قرار بگیردارزش

 میدان

، سرمایه اجتماعی

سرمایه فرهنگی و 

سرمایه اقتصادي 

 متفاوت جوانان

  

 ذوق

 

جوانان  عملکرد

 زندگی جدیدسبک

ي در نحوه آزادي

گذران اوقات 

فراغت، آزادي در 

    ...پوشاك و 
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، آزاد و 1383، نریمانی 1383، معیدفر 1382و  1380هاي ایرانیان ها و نگرشهاي پژوهش ارزشیافته

: 1390دفر و صبوري خسروشاهی، ، به نقل از معی1386، ذکایی 1385، جلیلوند 1384، فاضلی 1383غفاري 

69(  

تبادل و  اند قرارگرفتهدهد که جوانان در جریان وسیع اطالعات می هاي اخیر نشانتحوالت رخ داده در دهه

هاي نو گردیده است تا جایی پی ارزش در پیپیدایش اطالعات آنان با دنیاي پیشرفته در حال تغییر، موجب 

 و توقعات آنان افزایش سطح انتظارات ،اند و به همان میزانهاي جدید آشنا شدهها و دیدگاهکه با نظریه

ها و به ویژه این تحوالت در چند دهه اخیر موجب شده است که خانواده )195: 1387معیدفر، .(یافته است

رسد شکل سنتی خانواده را زیر که به نظر می یهایچالش؛ هاي جدي قرار بگیرندجوانان در معرض چالش

و نیز  اینترنت و ماهواره یرنظهاي نوین رشد تحصیلی جوانان، افزایش استفاده از رسانه. اند برده سؤال

هاي نسبی، حق انتخاب، تغییر سبک زندگی افراد و دسترسی به اطالعات گسترده، اشتغال زنان، آزادي

ی که ترین چالشمهم. ستهاجامعه و خانواده هاي بروز چالش درهمچنین تغییر گروه مرجع از جمله زمینه

هاي خانوادگی میان جوانان و والدین جارها و ارزشست، دگرگونی سریع هنخانواده امروزي با آن روبرو

 این هنجارهاي رقیب .توان صحبت از هنجارهاي رقیب در کنار هنجارهاي سنتی کردتا جایی که می است

نحوه همسرگزینی، شیوه : چونی یهاباشند، در زمینهها میها در خانوادهبسیاري از آسیببروز  منشأ که 

قات فراغت، رابطه با جنس مخالف، نگرش و رفتار دینی و انتخاب در مصرف گذران اوروش یابی، دوست

  از آن جایی که جوانان  )70: 1390دفر و صبوري خسروشاهی، معی(.به چشم می خورندکاالهاي فرهنگی 

پیشگامان تغییر هستند و پتانسیل الزم را براي  -ها و وسایل جدید زندگیبا توجه به استفاده از رسانه -

خواهد بیشتري در زندگی آنان بازتاب پیامدهاي تغییر سبک زندگی ،رش سبک زندگی جدید دارندپذی

  . داشت

هر کس که . انداز و دامنه آن چندان که باید روشن نیستقرار دارد که چشم جامعه ایران در مسیر تغییراتی

 و خواهخواه خوشایند  -کند، کم و بیش حسی از دگرگونی دارد و این تجربهدر جامعه ایران زندگی می

بحث هاي پیرامون هایی که درباره جوانان در قضاوت. کندهاي گوناگون بیان میبه صورت را - ناخوشایند

گرایش به  در که است تغییراتی  ناظر بر کلی یبه شکلشود، هاي پژوهشی ابراز میسبک زندگی یا گزارش

 "مدرنیته"عنوان  باغییرات و تحوالتی که در غرب ت به عبارت دیگر، ؛ریشه داردتجددگرایی نوگرایی و 

از  .است در پی داشتهسایر نقاط جهان  ايپیامدهایی را از طریق دنیاي اطالعات و ارتباطات بر روي داده،

نشده قبلی انجام سازي شود، فرهنگنیست و در جوامعی که وارد می یدرون ت،این تحوال تمامی آنجا که

  . نبوده است آن مستثنیاز نیز جامعه ایران  می آورد که وجود بهزندگی مردم هایی را در بحران ،است

در فرهنگ نوین پیدا نیز جاي پایی  لیو ،اندهاي خود را پشت سر گذاشتهاکثر سنت ،بخشی از جامعه ایران

ی هم با آن چندان تناسب وهماهنگ نشده  یانایران ازبرخی  زندگی شیوهها و مدرنیته هنوز با سنت. اندنکرده
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 مدرنیته چتر جامعه شد و . ها حذف شدند و مدرنیته در همه سطوح مستقر شددر غرب سنت«. ندارد

حوزه ها به حوزه خصوصی وارد شده و در بعضی کشورها نیز سنت. گردیدهاي جدیدي در آن خلق سنت

ها نه تنها از بین ایران، سنت اما در میان اکثر جامعه )81: 1380آزادارمکی، (؛»عمومی متعلق به مدرنیته شد

و مدرنیته به طور  سنت عرصه عمومی محل حضور.یافته انددر کنار مدرنیته  تري فعالبلکه حضور  ،اندنرفته

این دو . است پیدا نکردهسنت هنوز از بین نرفته و مدرنیته هم حضور فراگیر  ،در این جوامع. همزمان است

آگاهی فرد در چنین . ناسازگارند باهمندارند، بلکه در مواردي حتی  همبانه تنها پیوند و رابطه ارگانیکی 

 ،اي که هنوز مدرن نیستو مدرنیته... سنتی که گرفتار ابهام شده است« ؛شودشرایطی میان آن دو پاره می

در چنین فضایی ) 25: 1379جهانبگلو، .(»جامعه، درونی و نهادي نشده است یعنی در ساختار روانی فرد و

  .جوانان را مطالعه کرد سبک زندگی هاي آسیببروز پدیده تعارضات و  باید کهت اس

بر اساس  ها آن. اندخود را در دنیاي سنتی طی کرده پذیري جامعه ،بیشتر والدین جوامع در حال گذار

کسب . همه چیز از قبل مشخص و معین بود. که داراي قدمت زیادي بودند اند شده  بزرگهایی  سنت

پذیري آنان بیشتر تحت فرایند جامعه ،بود و در کل ترها بزرگاز طریق سرسپردگی و اطاعت از  آنان فضیلت

اما نسل  ،نشدند  مسئلهدچار تناقضی در زندگی آنان به وجود نیامد و چندان  از این رو،. تأثیر سنت بود

تجربه  به دلیل و بودند تري نسبت به والدین خودفرزندان و جوانان این والدین، داراي شرایط متفاوت

  .هاي اجتماعی شدند مستعد آسیب ،متفاوت سبک زندگیپذیري و جامعه

را فراهم آورد که قائل به تجارب فردي،  »داريانسان معضله«مدرنیته آرام آرام شرایط تولد  ترتیب،بدین 

در مدیریت بدن، آزادي انتخاب سبک زندگی دلخواه، آزادي در انتخاب لباس، آزادي در ابراز عقاید، آزادي 

یاد گرفته بود که کسب فضیلت  حاضر انسان .در نحوه گذران اوقات فراغت و مواردي از این قبیل بود

آید، بلکه از طریق شمردن نفس و پیروي محض از سنت آبا و اجدادي به دست نمی همیشه از طریق خوار

اغلب در  امروزي نناجوا) 97: 1389ر، پوجمشیدیها و قلی(.دست یافتنی استخالقیت و نوع آوري نیز 

داده اند؛ و آخرین پناهگاه خود یعنی خانواده را نیز از دست  به سر می برندشدید خانوادگی  هاي محدودیت

هاي بر اساس سنتاو را  لیو ،آوردهاي مدرن بار میفرزندانش را با آموزه، خانواده متناقض کنونیچرا که 

هر نوع تغییر . گیردأت مینش) مدرنیته(تناقضی که از یک تغییر بزرگ  -هددگذشته مورد قضاوت قرار می

زیرا با  ،همیشه در حکم نوعی بحران دردناك است ،زندگی، اعم از ناگهانی یا همراه با مقدمات تدریجی

در این  )213: 1381دورکیم، (.کندبا خشونت برخورد می شده  حاصلغرایزي که تا آن زمان براي بشر 

که  طوريه ب می نمایند؛است که جوانان سبک زندگی متفاوتی را نسبت به والدین خود انتخاب صورت 

متفاوت آنان  ...و  ي گذران اوقات و فراغت، الگوي تغذیه و شیوه بهداشتیها، الگوش و آرایششیوه پوش

  . است شاناز والدین
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  گیري  نتیجهبحث و 

کمتر از چند در ایران شد و  اي ناگهانی وارد جامعهاسیون، از باال به شیوههاي اخیر فرایند مدرنیزدر دهه

خود آسایش، آبادانی،  باگرچه مدرنیته . پیدا کرده است نموداش در جامعه ما با تمام مظاهر فرهنگی سال،

نسل مقارن . دهاي زیادي نیز خلق کرو تناقض همراه داشت، اما نابسامانیبه رفاه و ابزارهاي ارتباطی آسان 

آنان در دنیاي جدید  هاي قرار گرفتند و آگاهی اي در معرض جریان وسیع اطالعات رسانه ،با این تغییرات

به طور  ،کنشگران جواناین  .شدجدید  سبک زندگینو و  ییهادگرگونی، موجب پیدایش ارزش رو به

گذران اوقات فراغت، آزادي در  نحوهحقوق فردي، آزادي در انتخاب لباس، ناخودآگاه، چیزهایی را درباره 

. نداشتند آنپیشین اعتقادي به  هاي نسلکه  آموختندانتخاب همسر و آزادي در ارتباطات در درون فرهنگی 

سبک ها و متوجه شدند که ارزش ،هایشان عمل کنندخواستند بر اساس آموزههنگامی که کنشگران جوان می

  .آمدهاي اجتماعی فراهم برخی آسیب بروززمینه  و در تضاد استوالدینشان  هاي ارزش با ها آن زندگی

 زیرا این موضوع  ،وجود نداردیاد شده، براي کاهش مشکالت  آنیراهکاري که  ، باید گفتدر پایان 

نتایج برخی با این همه، . اي فرهنگی است و تغییر آن به سادگی ممکن نیست و نیاز به گذر زمان داردپدیده

را در تعامل و تساهل شیوه خود که والدین در برخورد با فرزندان  صورتی درداده است ان ها نشپژوهش

هاي  شیوهبه عبارت دیگر، اتخاذ . کاسته شده است ها آناز میزان تعارض میان  پیش گرفته باشند،

که ست ا آن مطلوب پس، .داشته استدر تضادهاي خانوادگی  اي والدین، اثر کاهندهاز سوي تر دموکراتیک

صمیمت، همدلی و همکاري بیشتري نشان دهند از خود  ،ایجاد تفاهم و تعامل متقابل با جوانان برايوالدین 

  .فرزندان هم همراهی بیشتري با والدین داشته باشند ،در مقابلو 

که  در دوران معاصر. دارند ها به جوانان انتقال ارزش درنقش بسیار مهمی نهاد خانواده و رسانه ، امروزه

 و همسویی ایجاد ،اطالعات و فرایند جهانی شدن، شرایط خاصی را براي جوانان به وجود آوردهفراگیري 

ها شدر انتقال ارزخانواده، رسانه و آموزش و پرورش، تاثیر بسزایی  سه عامل میانبیشتر در هر چه تفاهم 

، مشکالت اجتماعی جوانان را یی نظام مندبرنامه هابا تولید می توانند ها رسانه چنانکه به نسل جوان دارد؛

برابر در  پذیريانعطاف ها، این تعارض  از فهم بیشتر و با ایجاددهند  نشانسنت و مدرنیته با در تعارض 

  .آنها را آموزش دهند
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  منابع

  

 20ه نامه علوم اجتماعی، شمار .»از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی «)1381(چاوشیان،حسن  و اباذري، یوسف.  

 و  سبک زندگیشناختی بررسی جامعه: جوانان سبک زندگی«)1389(گدنه، عباس بهنوئی و ابراهیمی، قربانعلی

، 6سال  .فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات .»آن در بین دختران و پسران شهر بابلسر هاي مؤلفه

  .18شماره 

  دفتر مطالعاتی :تهران.ماندگی در ایرانفکران و پاردایم فکري عقبروشن: مدرنیته ایرانی) 1380(آزادارمکی، تقی- 

 انتشاراتی اجتماع

  نشر طرح نو :تهران .مراد فرهادپور .تجربه مدرنیته) 1386(برمن، مارشال  

  هاي نسل تاریخی رهیافت نقد وبررسی : شناختیشکاف نسلی در رویکردهاي کالن جامعه «)1385(توکل، محمد

 .27شماره  .نامه علوم اجتماعی .»ید بر نظرات مانهایم و بوردیوبا تأک تضاد و

 نامه علوم  .»دیالکتیک منش ومیدان در نظریه پیر بوردیو «)1386(پرستش، شهرام  و ها، غالمرضاجمشیدي

  .اجتماعی

 ئل مجله بررسی مسا .»مدرنیته و خودکشی زنان و دختران لک «)1389(پور، سیاوش قلیو  جمشیدیها، غالمرضا

  .سال اول، شماره اول .اجتماعی ایران

  وگوهایی با پژووهشگران ایرانی ایران و مدرنیته، گفت: وگوهاي رامین جهانبگلوگفت) 1379(جهانبگلو، رامین

 نشر گفتار :تهران .حسین سامعی .و خارجی در زمینه رویارویی با دستاوردهاي جهان مدرن

  نشر مرکز :تهران .باقر پرهام .جتماعیدرباره تقسیم کار ا) 1381(دورکیم، امیل  

 فصلنامه علمی پژوهشی  .»و هویت اجتماعی جوانان سبک زندگی «)1385(آقابخشی، حبیب و رحمت آبادي، الهام

  .20سال پنجم، شماره  .رفاه اجتماعی

  بررسی عوامل درون مدرسه اي و برون مدرسه اي موثر بر رفتارهاي پر خطر دانش  «)1388(رستمی، مجید

  .آموزش و پرورش استان بوشهر. »آموزان دوره متوسطه نظري و مهارتی استان بوشهر

  نشر نی :تهران .منصور وثوقی .تغییرات اجتماعی) 1375(روشه، گی 

  انتشارات علمی :تهران .محسن ثالثی .شناسی در دوران معاصرنظریه جامعه) 1384(ریتزر، جورج 

  5سال اول، شماره  .مجله مطالعات جوانان .»و جوانانجامعه مصرفی  «)1382(سعیدي، علی اصغر . 

  ،نشر صبح صادق :قم .زندگیمصرف وسبک) 1382( محمدفاضلی 

  مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد .»پرسمان دانش و روشنفکري: یر بوردیوپی«) 1384(فکوهی، ناصر. 

 هاي ساختاري و کنندهتعیین «)1388( محمدباقر ،دمعلیزاده اق و رسول ،، ربانی خوراسگانی، وحیدربانیو قاسمی

 . 63سال شانزدهم، شماره  .مسائل اجتماعی ایران.»محوراي سبک زندگی سالمتسرمایه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  :اصفهان .شناسی پزشکیاصول و مبانی جامعه) 1386(آرا، محمود کیوان

  درمانی اصفهان 

  منوچهر صبوري، نشر نی .شناسیهاي بنیادي در جامعهاندیشه) 1386(کیویستو، پیتر 
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  نشر گام نو .منصور انصاري .سیاست پست مدرنیته) 1381(گیبینز، جان و بوریمر 

  نشر نی: تهران .ناصر موفقیان .)جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(تجدد و تشخص ) 1382(گیدنز، آنتونی  

  نشر نی .حسن چاوشیان .)با تجدید نظر کامل و روزآمد شده( شناسیجامعه) 1386(گیدنز، آنتونی 

 جوانان ساکن  سبک زندگی) 1389(هوشمند، محمود  و بهروان، حسین و صدرنبوي، رامپور و اکبرمجدي، علی

 .مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی .شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادي والدین

  انتشارات دانشگاه تهران .شناسی پزشکیجامعه) 1389(مسعودنیا، ابراهیم.  

  مجموعه مقاالت و گفت و  .هاي سیاسسی آنانمشکل استقالل جوانان و تأثیر آن در نگرش) 1387(معیدفر، سعید

 .انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه انسانی ،»امروز و فرداي جوان ایرانی«گوها 

 فصلنامه  .»تعارض والدین با فرزندان در سبک زندگی «)1390(صبوري خسروشاهی، حبیب  و سعید ،معیدفر

  .7شماره  .ریزي رفاه و توسعه اجتماعیبرنامه

  نشر طرح نو :تهران. جالل توکلیان. ایرانی تأملی در مدرنیته) 1384(میرسپاسی، علی 
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Like other developing countries, the society of Iran is under variation in social, 

economical and cultural aspects. Changing in youth life style is one of the 

important variations that made a huge challenge in society Iran. Because of 

sociability of Iranian youth in media and new domestic appliances, they are 

pioneers of these changes, and have requirement potential for acceptance of new 

lifestyle. This metamorphosis in lifestyle is easily rejected by their parents. So 

they resist upon this change, and this contrast causes social damages. this survey 

studies the social pathology of youth lifestyle that is an account of 

modernization. In this research we gathered required information by 

documentation method, at first, and then we surveyed this data by meta-

analyses method. The result of the research revealed that all aspects of 

modernization have entered rapidly in traditional society of Iran. And people 

who are contemporary with current changes became sociable with mother 

experiences. Those carry the past traditions when they are making their 

decisions for their life. So this contrast made the society vulnerable to social 

damage. 

 

Key words: Modernity, Lifestyle, Social damages  and Youth 


