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 Lifestyle as one of the most frequented terms of social sciences in recent years has 

brought unprecedented fragile metamorphosis in all areas. The extent of lifestyle due 

to easy communicative actions and the complexity of the  domain and realms of 

human life has created such an atmosphere of  transformation in this arena that the 

scope for change seems enormous. In this article, designed with the aim of examining 

the impact of modern lifestyle relationships and expanding cyberspace on adolescents 

culture, social identity, values and social relationships using a descriptive-analytical 

approach, after delving into the fundamental concept of lifestyle and communicative 
transformations, the dialectics of adolescents' lifestyle will be examined and the basic 

question will be answered as to what impacts of modern lifestyle have culture, social 

identity, values and social relationships of adolescents. 
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 چکیده
ی هاا  سال در یکی از پر بسامدترین واژگان علوم اجتماعی عنوان بهسبک زندگی 

ها با خود باه  حوزهی را در تمامی ا سابقه یبی ساخت شکنانه ها یسیدگرداخیر، 
 ت. همراه داشته اس

ی ارتباطی آسان و غموض ساحت و ها فراخور کنشچتروارگی سبک زندگی به 
ی زندگی بشری، چنان فضایی از دگرگونی در سابک زنادگی را ایجااد    ها عرصه

. در این مقاله که باا هاد    دینما یمنموده است که دامنه تغییر آن بسی شگر  
بر فرهنگ،  بررسی تاثیر مناسبات سبک زندگی مدرن و گسترش فضای مجازی

و رواباط اجتمااعی نوجواناان و باا روش توصای ی،       هاا  ارزشهویت اجتمااعی،  
ی در م هوم بنیادین سبک زندگی و تأملتحلیلی، به نگارش درآمده است، پس از 

ی ارتباطی، به بررسی دیالکتیک سبک زندگی بر نوجوانان پرداخته ها یدگرگون
ه سبک زندگی مدرن چه آثااری  ک شود یماساسی پاسخ داده  سؤالشده و به این 

و رواباط اجتمااعی نوجواناان بار جاای       هاا  ارزشبر فرهنگ، هویت اجتماعی، 
 گذاشته است. 
 : سبک زندگی، فرهنگ، هویت، ارزش، فضای مجازی، نوجوانانواژگان کلیدی
 83/3/8331تاریخ دریافت: 
 23/3/8331  تاریخ پذیرش:

  مسئولنویسنده 

 
  مقدمه

ی نسبتاً در ادبیات موجود علوم اجتماعی م هوم "سبک زندگی"
را در « سبک زندگی»ها پدیدار شدن جدید است. چنان که برخی

سبک اند. قلمداد کرده« جامعه مدرن متأخر» زمره اختصاصات
های رفتار، شیوهها، ها، ارزشای از طرز تلقیزندگی مجموعه

ها، در هر چیزی است و به معنای انطباق دادن ها و سلیقهحالت
گیری . سبکی شدن زندگی با شکل[8]یک رهیافت در زندگی است

توان شناخت الزم در دیک دارد و میفرهنگ مردم ارتباط نز
مورد فرهنگ یک جامعه را از طریق شناخت سبک زندگی آن 

ها، باورها ذائقه ای ازد. سبک زندگی مجموعهجامعه به دست آور
 یت که یک طبقه یا بخشی از یک طبقهمندی اسو کردارهای نظام

کند. در این راستا، برای مثال سبک زندگی معین را مشخص می
شامل، عقاید سیاسی، باورهای فلس ی، اعتقادات اخالقی، ترجیحات 

ذایی، پوشاکی و فرهنگی و شناختی و نیز اعمال جنسی، غزیبایی
که با کمیت کاالها و  "سطح زندگی"د. بر خال  شوغیره می

تواند در اختیار خدمات مطابق است که یک فرد یا یک گروه می
های زندگی سبکداشته باشد، بنابراین در یک سطح زندگی واحد، 

بسیار مت اوتی می توانند وجود داشته باشند، که این امر به باور پیر 
. در مطالعه [2]یز بستگی داردمتما habitusهای "عادتواره"بوردیو به

توان به سه سطح مختلف اشاره کرد که می های مختلف زندگیجنبه
سطح ساختاری، سطح  هستند: کامال با سبک زندگی در ارتباط

 .[3]موقعیتی و سطح فردی
ها و تشابهات میان کشورها،  تواند در سطح ساختاری ت اوتهر فرد می

هایی که در طول زمان و در  تها و هم چنین ت او جوامع و فرهنگ
قرار دهد. این  جوامع مختلف روی داده است، مورد آزمون و مطالعه

های زندگی ها و جوامع، درقالب سبک ها میان ساختار فرهنگ ت اوت
توانند بازگوکننده اشکال مختلف جامعه و شوند و میبندی میدسته

های و ت اوتها . در سطح موقعیتی شباهت[4]فرهنگ رایج آن باشند
. [5]پردازدتر میوسیع هایبندیقهجوانب مختلف زندگی، در میان طب

متنوع  هایهایی که در ساختار جامعه، موقعیتمانند طبقات و گروه
بندی که از طریق موقعیت فرد در ساختار دسته و مختل ی دارند. این

شوند و های زندگی، نامیده میشود، سبکاجتماعی خاص تعریف می
ها و تشابهات میان  در سطح فردی هر فردی سعی دارد تا ت اوت

ها با واقعیات روبرو می های مختل ی را که افراد از طریق آنروش
کنند، درک کند و بداند افراد شوند و زندگی خود را اداره می

دهند و با دیگر افراد چگونه شخصیت و هویت خود را رشد می
هویت فرد همواره در حال تغییر و  کنند. ذات وارتباط برقرار می

تحول است. به همین دلیل سبک زندگی افراد نیز همواره ثابت و 
 دوران مهمترین از یکی نوجوانی دوران .[6]ماندیکنواخت نمی

 حوزه در نظرانصاحب از برخی ی گ ته به و است انسان زندگی
 هک است انسان زندگی برزخ دوران ای گونه به دوران این تربیت،
 توجه عدم یا و توجه تواند می که است خاصی هایویژگی دارای

 را آن و ؛[7]بدهد شکل انسان عمر مانده باقی به ها،ویژگی این به
  انحرا  و بیراهه به را آن یا دهد حرکت تعالی و رشد سمت به

 است انسان روانی و فیزیکی رشد گذار مرحله بکشاند. نوجوانی،
 تغییرات گذار، این. دهد می روی جوانی و کودکی میان که

 گیرد، می بر در را شناختیروان اجتماعی و ،(جنسی بلوغ)زیستی
 شناختی راروان و زیستی تغییرات تنها ها این میان از که هرچند

 انجمن مؤسس هال، استانلی. . ج[1]کرد گیری اندازه آسانی به توان می
 و "شدید تنش  و  طوفان" دوران را نوجوانی آمریکا، شناسیروان
. [3]داندمی عاط ی و عقلی جسمانی، العادهفوق توانایی دوران نیز

 دانندمی وضعیتی را نوجوانی نیز کاویروان پردازاننظریه از برخی
 از ایدوره است. نوجوانی روانی اختالل دچار آن در نوجوان که

 طول و حدود. [81]است بزرگسالی و کودکی میان حد فاصل زندگی
 هم با گوناگون جوامع و افراد در و نیست مشخص نوجوانی تمد

 همراه جنسی بلوغ با چون را نوجوانی دوره شروع. است مت اوت
 بلوغ پیدایش سن چون. کرد تعیین توانمی بیشتری قاطعیت با است

 عالوه بر آن حد. [88]دارد فرق هم با مختلف افراد در جنسی
و محیطی  فرهنگی عوامل به نیز نوجوانی انجامیدن طول به متوسط

                                                                                                                               باشد.    مرتبط می
با این وصف، در این مقاله پس از طرح مبانی و م اهیم سبک زندگی، 

ها و گی بر فرهنگ، هویت، ارزشنسبت سنجی مناسبات سبک زند
روابط اجتماعی نوجوانان مورد کنکاش قرار گرفته و به این سئوال 
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مدرن برآمده از تحوالت و شود که سبک زندگی اساسی پاسخ داده می
ها و های ارتباطی چه تاثیراتی را بر فرهنگ، هویت، ارزشدگردیسی

 روابط فردی، اجتماعی نوجوانان دارد؟
 

 هوم  سبک زندگیتاریخچه م 
در فرهنگ لغت به معنی سبک به کار رفته است. در  Styleواژه 

نام گرفته است. سبک "سبک"هنر طرز بیان و اندیشه هنر آفرین 
کل واحدی است که از اندیشه هنر آفرین و تصاویری که او برای 

. [82]آیدسازد، پدید میبیان اندیشه خود از مواد، حسی می
های مت اوت زندگی معنی سبک زندگی، روش به lifestyle واژه

در زبان عربی تعبیر « سبک»معادل واژه . [83]دهدرا نشان می
سبک "است. عبارت « style»و در زبان انگلیسی « اسلوب»

آل رد »( اولین بار توسط life styleدر شکل نوین آن ) "زندگی
ارت میالدی ابداع شد. این عب 8323شناسی در سال در روان« آدلر

های زندگی آدمیان مورد بهره برداری قرار به منظور توصیف ویژگی
های لغت انگلیسی، این واژه در معانی کم و بیش . در کتاب[84]گرفت

از طرز  ایهای زندگی مجموعهمشابهی به کار برده شده است. سبک
ها در هر ها و سلیقههای رفتار، حالتها، شیوهها، ارزشتلقی

ها، تصورها و گیرد. موسیقی، تلویزیون، آگهیر میچیزی را در ب
 . [85]کنندتصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می

بیشتر اوقات در روایت فرآیند تکوین م هوم سبک زندگی، به 
های ارائه شده از آن در  های آغازین و اولین م هوم بندی ریشه

بلن در کار کسانی چون ماکس وبر، گئورگ زیمل و تورشتاین و
. این ریشه یابی به [86]های آغازین قرن بیستم اشاره می شود سال

یک معنا عناصری از واقعیت را نیز با خود دارد. اما روشن است 
از چیزی است که  که م هوم جدید سبک زندگی به وضوح فراتر

سبک زندگی "های اولیه منعکس گردیده است. بندیدر آن م هوم
روش زندگی مردم  "که اغلب برای بیانم هومی بسیار مهم است "
های اجنماعی ها، عقاید و فعالیتتوأم با طیف کاملی از ارزش"

توان گ ت سبک زندگی از الگوهای فرهنگی، رفتاری و است و می
ها را در زندگی گیرد که افراد به طور روزمره آنعاداتی شکل می

های واسطه کنشبه . افراد [87]گیرندفردی واجتماعی خود به کار می
های ، آشنایان و رسانهاجتماعی متقابل خود با والدین، دوستان، همساالن

آموزند. به عبارتی سبک زندگی شامل جمعی الگوهای رفتاری را می
ها را در زندگی خود های معمول و روزانه است که شخص آنفعالیت

 . [81]گیردبه کار می
نگ جهانی دوم با ایجاد م هوم سبک زندگی به این معنا، پس از ج

دولت رفاه و گستردگی ابزار فرهنگی به سپهر م اهیم اجتماعی 
خوانی ندارد؛ چرا . سبک زندگی با زندگی سنتی هم[83]وارد شد

که در زندگی سنتی گزینه انتخاب محدود است، اما سبک زندگی، 
. [21]مالزم با انتخاب از میان شیوه های متکثر و گوناگون است

های گیدنز نیز سبک زندگی را باز اندیشی یکی از مؤل هآنتونی 
های حاصل از داند. بدین معنا، که دنیای مدرن یافتهدنیای مدرن می

 های انتزاعی را مرتباً در سازماندهی مجدد خود به کار نظام
ای به  سابقه . بازاندیشی عصر مدرن، پویایی و تحرک بی[28]بردمی

های وی که در هیچ یک از فرهنگ، به نحاین روال داده است
های ماقبل مدرن وجود نداشته است. هر چند در فرهنگ

هایی برای افراد هستیم، امّا پیشامدرن هم شاهد وجود انتخاب

ها های گوناگون به هم شباهت دارند و دامنه و تعداد آن گزینه
شود، تنها سبک مشخصی برای چنان محدود است که سبب می

هنگی تعریف شده باشد و همه افراد متعلق به زندگی در هر فر
 .[22]های یکسان به سبک تقریباً مشابهی زندگی کنندفرهنگ

از سوی دیگر م هوم جدید سبک زندگی را می باید در نسبت 
مستقیم با تحول مهم اندیشه و علوم اجتماعی غرب در اوایل دهه 

 "گیچرخش فرهن"فهم کرد. این تحول که بعضاً با عنوان  8311
شود، به اهمیت یافتن بیشتر م هوم فرهنگ و توابع و از آن یاد می

. در واقع اصحاب [23]مشتقات آن در علوم اجتماعی منجر شد
های کالسیک علوم اجتماعی چرخش فرهنگی معتقد بودند نظریه

های پایانی قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم در تعامل با در دهه
دگرگون شدن این شرایط، ایجاد  شرایط خاصی پدید آمدند که

تحول بنیادین در این حوزه را به یک الزام مبدل ساخته است. مهم 
ترین وجه این دگرگونی در انتقال مرکز ثقل جامعه جدید از تولید 
به مصر  و از اقتصاد به فرهنگ بود. رشد بخش خدمات، 
گسترش بروکراسی و آموزش عمومی شکل بندی اجتماعی جامعه 

را به کلی مت اوت از مقطع پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن صنعتی 
. به طور مشخص از جهت ترکیب طبقاتی جامعه [24]بیستم ساخت

صنعتی نیمه دوم قرن بیستم به طور متزایدی متشکل از طبقه متوسط 
جدید بزرگ و فربهی بود که بخش اعظم صحنه اجتماعی را اشغال 

های طبقاتی که سابق بر این  لیلکرد. در چنین وضعیتی اساساً تحمی
نقشی کلیدی در مباحثات علوم اجتماعی داشت، بالموضوع به نظر می 
رسید. در این شرایط م هوم سبک زندگی عنوان یک ابزار تحلیلی 
جایگزین طبقه و مشتقات آن که از نظر اصحاب چرخش فرهنگی 

ست های جدید اجتماعی را از ددیگر توانایی خود در تشریح وضعیت
« های زندگیسبک». از این رو نه تنها پیدایی [25]داده بودند، گردید

مشخصه وضعیتی که از آن با تعابیری چون جامعه اطالعاتی، جامعه 
شود قلمداد پساصنعتی و وضعیت ما بعد تجددی و پست مدرن یاد می

شناسی شد، که این م هوم به مثابه یک ابزار تحلیلی مناسب برای سنخ
شناسایی گردید. در عین حال چنین تحولی ندی افراد این جامعهبو دسته

. برخی تحلیلگران [26]عرصه سیاست را نیز از خود متأثر ساخت
سیاسی و اجتماعی، از به حاشیه رفتن مسائل طبقاتی و پررنگ شدن 

 های زندگی در عرصه سیاسی و مسائلی چون هویت و سبک
با عنوان نعتی سخن گ ته و از آن های انتخاباتی احزاب جوامع صرقابت

 .[27]اندیاد کرده "سیاست زندگی"
شناسان و پزشکان، سبک زندگی  بنابراین شاید بتوان گ ت که روان

. [21]کنند بررسی می"تکنیکی"را در سطح فردی یا اصطالحا در سطح 
مطالعه  "تاکتیکی"شناسان، سبک زندگی را در سطح  جامعه

چه که  آن"از حیث "جامعه"فرد در کنند. اما سبک زندگی  می
شود. لذا تمایز در این است  مطالعه می "استراتژیک"، در سطح "باید

مطرح است، "شناسی جامعه"که در تلقی نخست، سبک زندگی در 
اما در تلقی دوم، یعنی رویکرد استراتژیک، سبک زندگی در 

 .[23]گیرد مورد مطالعه قرار می "سازی جامعه"
 

 ک زندگیمبانی نظری سب
خود، باه   از آن جائی که هر کنشگری برای پاسخ به نیازها و بیان

های موجود، از اشیا باه شایوه خاصای    کمک امکانات، راه و روش
هاای  گیاری کند، انواع، طرز رفتار، ترجیحاات و جهات  است اده می
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خاصی را در زندگی دارد، بنابراین سبک او باا شخصایتش ارتبااط    
 "ومی سبک زنادگی، گیادنز معتقاد اسات:    یابد. در تعریف م همی

ساابک زناادگی را ماای تااوان مجموعااه ای کاام و باایش جااامع از  
گیارد. ایان   هاا را باه کاار مای    عملکردها تعبیر کارد کاه فارد آن   

ساازد بلکاه   ط نیازهای جااری او را بارآورده مای   عملکردها نه فق
 روایت خاصای را هام کاه وی بارای هویات شخصای خاویش بار         

. سابک زنادگی   [31]ساازد ر دیگاران مجسام مای   گزیند، در برابمی
هاای  یاک    ای  نسبتاً  منسجم  از همه رفتارها و  فعالیات مجموعه

 .[38]فرد معین در جریان  زندگی  روزمره است
آنتونی گیدنز نیز هم چون بوردیو سبک زندگی را دارای معنایی 

ی های فرهنگداند که این بار در نظریه او با تأکید بر دگرگونیمی
پذیرد. گیدنز در ارتباط بین ساختار و و اجتماعی صورت می

ای داند که به گونهعاملیت، سبک زندگی را بازتابنده معنایی می
های را که تبیین کافی معنا توسط تعینضروری نامعین است؛ چ

ساختاری امکان ندارد. این معنا توسط داد و ستدهای مختلف و بین 
های است اده از مصالح و عانی و روشهای متعدد، که مزیست جهان

کند مواد نمادین مصر  انبوه را مبدل به اشیا و اعمالی محسوس می
 .[32]نمایانندای رخ میشوند که در چارچوب استعارهایجاد می

گیدنز تغییر و دگرگونی اجتماعی را با تغییر سبک زندگی، که 
د. از نظر او نمادی از تغییر رابطه فرد و جامعه است نشان می ده

تغییر فرهنگی موجب ایجاد معنا و نمادهای نوین است. با توجه به 
این گزاره استنتاجی از آرای گیدنز، تغییر سبک زندگی را باید 

از  "گیدنز"برداشت  تابعی از تغییرات اجتماعی و فرهنگی دانست.
مقوله سبک زندگی عبارت است از: تالش برای شناخت مجموعه 

افراد آنها را انتخاب ها که رها یا الگویی از کنشمی از رفتامنظ
ها هدایت ها در زندگی روزمره به واسطه آنهای آنکرده و کنش

« شیوه های زندگی»تواند مقایسه این اصطالح هم چنین می شود.می
های مت اوت را در جامعه نشان دهد. کشف شده در میان گروه

سازی نیز م هوم« طرز زندگی»اصطالح سبک زندگی به معنای 
های روش»ها و معموال از طریق ارزش« طرز زندگی»شده است. 

-ی از تمایز فزاینده جوامع سرمایهشود که ناششناخته می« مصر 

 .[33]داری پیشرفته است
( معتقد است که 8373در دیدگاه ارزشی، شخصیتی، ولز وتیگرت )

ه بین گرایاناندیشه سبک زندگی به عنوان متغیرهای مداخله
شود اقتصادی و رفتارهای مصرفی واقعی، فهمیده می« شرایط سخت»

ها، عالیق، منافع و های سبک زندگی را شامل فعالیتو مشخصه
 داند. اعتقادات می

های گوناگون زندگی فرد راه"در فرهنگ آکس ورد، سبک زندگی
عادات و منش ها، رویکردها، "یا گروه و در فرهنگ رندوم هاوس

و قرایح، استانداردهای اخالقی، سطح اقتصادی و... تعریف ها ذوق
ها روش زیستن فرد یا گروه را که در مجموع، همه این"شده است
 .[34]می سازند

( سبک زندگی را براساس الگوی خرید کاال تعریف 8363)"لیزر"
می کند. به نظر وی سبک زندگی نشان دهنده شیوه زندگی متمایز 

-دهنده شیوه ای است که مصر ی و نشانجامعه یا گروه اجتماع

ای که کاالی خریداری شده کند و به شیوهکننده در آن خرید می
کننده در شود، بازتاب دهنده سبک زندگی مصر مصر  می
( سبک زندگی را الگویی از 8313) "یاسرمن". [35]جامعه است

هاست؛ داند که دربردارنده ترجیحات، ذائقه و ارزشمصر  می
زندگی به مثابه مجموعة منسجمی از انتخاب ها، ترجیحات سبک 

 . [36]گرایانه استو رفتارهای مصر 
هر شیوه "، سبک زندگی عبارت است از "سویل"از دیدگاه 

اعتقاد دارد که  "سولومون"."متمایز و بنابراین قابل تشخیص زیستن
ای دارای سبک و شیوه زندگی مت اوتی است. سبک هر جامعه
دهد. در عل و ان عال فرد را در محیط زندگی او نشان میزندگی، ف

ای های مبتنی بر مصر  به شکل گستردهجوامع سنتی انتخاب
شود؛ در محیط روستا یا خانواده دیکته می براساس طبقه، کاست،

حالی که در جوامع مدرن به هر حال مردم دارای آزادی عمل 
هایی هستند که به بیشتری در انتخاب کاالها و خدمات و فعالیت

 . [37]کندنوبه خود هویت اجتماعی را خلق می
با " life style"برای تعریف اصطالح  "آرتور آسابرگر"به نظر 

واژه فراگیری روبرو هستیم که از سلیقه فرد در زمینه آرایش مو و 
لباس تا سرگرمی و ت ریح و ادبیات و موضوعات مربوط دیگر را 

کند؛ پس سبک را تداعی می "مد"، "سبک"شود. کلمه شامل می
 . [31]زندگی در واقع مد یا حالت زندگی یک فرد است

نیازهای  ،(Habermas)نظریه کنش ارتباطی هابرماس بر اساس
ها  اساسی یا اصیل معینی وجود دارد که تمامی افراد کامالً آزاد آن

نیازها توسط هرکس که صمیمانه وارد یک  نیرادارند و ا
ضرورتاً کشف خواهد شد. با توجه به ، ملی شودع یوگو گ ت

 ،در محیط تعاملی اینترنت الخصوص یدر محیط اینترنت عل که نیا
طرح  نینیازهای خود را مطرح کنند و ا توانند یم یراحت افراد به

وگو و مباحثه شده و در  یک فضای گ ت یریگ نیازها باعث شکل
روابط  دیافزا یاس م، هابرمردیگ یاین مباحثه افکار جدیدی شکل م

میان گویندگان و شنودگانی که از توان ارتباط برخوردارند، 
دیگر از کارکردهای گ تار که همان شیوه  یکی تا شود یموجب م

است وارد عمل گردد و در  شده قییا همان کاربرد زبان عادی تل 
کاربرد توصی ی زبان هر گ تار کنش نوعی دربردارنده قول 

و  ازهایمن گوینده احساسات، ن است که با آن صمیمیت یا صداقتی
، درست در همین بعد کنم یرا برای شنونده ابراز م درونی یازهاین

 یها زهیها و انگ است که گ تار شنونده را به دنیای درونی احساس
پس این  .کشاند یمن م یها به ارزیابی صحت گ ته طور نیمن و هم

خود  یازهایصمیمی شده نبین افراد  احساسات باعث شده که روابط
پس . را بیان کنند و انرژی عاط ی خود را در این محیط مصر  کنند

فضایی در نظر گرفت که کاربران  توان یمحیط تعاملی اینترنت را م
ابراز  که فضای صمیمیت و پردازند یوگو م در آن به گ ت یراحت به

که از  ردیگ یتعاملی اینترنت شکل م یها طیاحساسات در مح
چنین کاربران نیازهای خود را باهم  هماند؛ کدیگر تأثیر پذیرفته ی

ها مسائل و مشکالت خود را مطرح کنند  مطرح کرده، در آن گروه
مصر  نمایند که این تخلیه  ها طیمح نیعاط ی خود را در ا یو انرژ

خانواده و ارتباط اعضای خانواده با  یها انرژی احتماالً بر ارزش
 .[33]مؤثر واقع شود تواند ییکدیگر م

 
 نسبت سنجی مناسبات سبک زندگی بر فرهنگ در نوجوانان

های زندگی، از طریق ها و طرحسبک زندگی به معنای روش
یابد. از عناصر ها و الگوهای رفتاری با فرهنگ ارتباط میارزش

های عمل سبک زندگی به اساسی سازنده الگوهای رفتاری و روش
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از یک طر  و ذوق و سلیقه از طر   کارگیری خرد، عقل و فهم
دیگر است. به کارگیری قوه خرد و سلیقه در انتخاب و ارجاع 
الگوهای عمل در زندگی مستلزم فهم و درک روابط میان خود و 

. بنابراین [41]ها، مشارکت و تجارت استدیگران از طریق آموزش
تر ی انتخابی اندیشیده تر و کاربردیهاهر چه الگوها و طرح

باشند، دارای قابلیت اعتماد و اتکا بیشتری خواهند بود. ظهور و 
ازدیاد مراکز فرهنگی در هر جامعه، میزان فعالیت و مشارکت 
تمامی مردم یا دست کم اکثریت در آنهاست که گرایشات، سرشت 

 دهد.فرهنگی و ارزشی یک نظام را نشان می
  «سبک زندگی و ساختار اجتماعی»( در کتاب 8318سوبل)

گوید: ساختار سبک زندگی با ساختار اجتماعی جوامع مرتبط می
های قابل دسترس برای هر فرد، تا حدود زیادی به است، اما انتخاب

ها بر موفقیت فرد در درون آن ساختار وابسته است. این موفقیت
( و opportunity Socialهای اجتماعی )اساس ساختار فرصت

های انتسابی نظیر ، و ویژگیهابرخورداری همگانی از فرصت
( برای افراد و chance lifeجنسیت، قومیت، سن و شانس زندگی )

 .[48]گروه ها شکل می گیرند
به زعم وبر، سبک زندگی در سه م هوم کاربرد دارد: شیوه زندگی 

(life of Style( تدبیر زندگی ،)Stylizlife of ation و بخت )
ی بر انتخاب های افراد داللت تدبیر زندگ (.lifeconbuctزندگی )

ها. دارد، اما بخت زندگی عبارت است از احتمال تحقق یافتن انتخاب
های زندگی عالوه بر آن که موجد ت اوت بین از دید وبر، سبک

بخشند. شوند، به برتری منزلتی و طبقاتی نیز مشروعیت میگروهی می
های گروهزندگی به  هایهای منزلت و طبقات از طریق سبکگروه

شوند و معیارهای قضاوت اجتماعی و ارزیابی مرجع تبدیل می
کنند. این اندیشه به کامل ترین وجه در اخالقی را نیز تعریف می

آثار پیر بوردیو دنبال شده است. از این منظر بوردیو در تحلیل 
(، سرمایه، منش Fielbسبک زندگی به ه ت م هوم زمینه )

(Haditus( عمل ،)practice( نماد، طبقه و قریحه ،)taste)  اشاره
ای از نوع خاصی از اعمال است و میدان نموده است. زمینه، گسترده

عرصه رقابت برای کسب پایگاه قدرت است. در باب سرمایه، گر 
چه از دید مارکس این نابرابری اقتصادی است که منشا نابرابری را 

اد دارد. سرمایه بوجود می آورد، بوردیو به سرمایه فرهنگی اعتق
فرهنگی در برگیرنده تمایالت پایدار فرد است که در خالل 

شوند. بوردیو تحصیالت را نمودی اجتماعی شدن در فرد انباشته می
های فرهنگی در داند لیکن گرایش به فعالیتاز سرمایه فرهنگی می

تحلیل بوردیو درباره سبک  خواند.نزد فرد را سرمایه فرهنگی می
 . [42]است استوار سرمایه ر همین نوعزندگی، ب

نوجوانان با توجه به قرارگیری در سن خاص با عناصر فرهنگ 
 فرهنگی سرمایه منبع چندان آشنایی ندارند و در این زمینه از  سه

رسمی و فرهنگ  آموزش خانوادگی، تاثیر می پذیرند: پرورش
 شغلی؛ چرا که سبک زندگی نوجوانان هنوز در میانه انتخاب و
اثرگذاری یا دامنه اثرپذیری فعالیتی را ندارد. نمادهای پیرامونی 

هایی است نوجوانان برآمده از امر نمادین و مبتنی بر کنش پذیری
که پرستیژ اکتسابی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. نتیجه آن 

های مختلف تملک سرمایه در درون هر طبقه، موجد که شیوه
ها صرفا بر مقوالتی زیبا ست. قریحهذوق و قریحه مت اوتی ا

تی که سنجش نمایند، بلکه درک کردن محصوالشناختی تکیه نمی

گیرد، مستلزم مسلط شدن بر ها صورت میها بر مبنای آنقریحه
ای از رمزهای نمادین و پرورش فرهنگی است که به مجموعه

 .[43]های طبقاتی بستگی داردها در جایگاهترکیب سرمایه
عینی زندگی و موقعیت نوجوانان در ساختار اجتماعی به  شرایط

تولید منش خاص منجر می شود. منش مولد دو نظام است: نظامی 
ها. نتیجه بندی اعمال و نظامی برای ادراک و شناختبرای طبقه

نهایی این دو نظام سبک زندگی است. سبک زندگی تجسم 
 قابل درآمده، عمل صورت به که است فرد ترجیحات یافته

بوردیو  آن گونه که .[44]است طبقاتی ماهیتی دارای و مشاهده
مضامین سبک زندگی در کاالهای فرهنگی را به ترجیحات و 

دهد. این که داشتن چه کاالهایی را بر چه ها نسبت میسلیقه
کاالهای دیگری و اینکه چه رفتارهایی را بر چه رفتارهای دیگری 

تجربی خود به واحد پول و زمان  دهند. وی در مطالعاتترجیح می
. [45]نمایدگیری سبک زندگی اشاره میبه عنوان واحدهای اندازه

زمان آزاد به عنوان صورت متحول شده امکانات اقتصادی، سواد 
دهد. به زعم وی که ظرفیت معنا بخشیدن رفتار را به فرد می

های سبک زندگی مصر  فرهنگی است، زیرا تقریبا در شاخص
 همگان است. دسترس

با این وصف، نوجوانان برحسب این که چه نوع رفتارهایی، در 
ابعاد مختلف دارند و چگونه و چقدر زمان، صر  رفتارهای 

پذیرند، در دایره سیالیت های زندگی را میکنند و سبکمصرفی می
ها، مرزهای نمادین هاو الیهبرند و بدین ترتیب بین گروهبه سر می
در برخی موارد با مقاومتی بسیار شدید در مقابل شود. ایجاد می

گیرد و در برخی دیگر به آسانی تسلیم می یک پدیده قرار می
شود، بنابراین انتخاب عالئق و ترجیحات، سلیقه و انتخاب ادراک 

فی و سلیقه خاص، انجام رفتارهای مصر -خاص از اشیای مصرفی
 .[46]گیردمی

رای دو بعد است: بعد اول آن با توجه به این که سبک زندگی دا
مربوط به مصر  عینی، مادی )انواع انتخاب، نوع کاربرد امکانات( 
شامل مصر  امور مادی و اجتماعی و فرهنگی است. بعد دوم 
مصر  ذهنی، غیر عینی )نحوه انتخاب، نحوه کاربرد )امکانات( 

عالئق، ترجیحات که مساوی با سلیقه و ادراک از امور » شامل
یرا ادراک و سلیقه از امور به طور مستقیم قابل روئیت و است. ز

هایی که ا واسطه رفتارها، نمادها و نشانهشناسایی نیستند، بلکه ب
انسان به کار می برد، عینیت می یابند، نوجوانان هنوز از قدرت 

و  تمییز و عقالنیت استنطاقی برخوردار نیستند. هیجانات عاط ی
شود تا نوجوانان و تغلب محیط باعث میهای هم ساالن تاثیر گروه

 .[47]عمدتا در فضای عاط ی، هیجانی دست به کنشگری بزنند
 

بر هویت اجتماعی در  نسبت سنجی مناسبات سبک زندگی
 نوجوانان

مطالعه تجربی فرهنگ و سبک زندگی مردم، حتی بدون داشتن 
های توان آن را از دیدگاهای، کار آسانی است و میهیچ وسیله

شناختی مورد بررسی قرار داد. این بحث مختلف نظری و روش
های بسیاری در این رویکرد جدید و اصیلی نیست، چرا که نظریه

های سبک زندگی را با بسیاری از زمینه وجود دارد، که تئوری
اند. تئوری های پیشرفته در مورد ارزش و هویت در هم ادغام کرده

گیرد، که در ورای ه نشات میخاستگاه چنین ادعایی از این نقط
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ها و طرز بسیاری از اعمال، عقاید و طرز فکرهای نوجوانان، ارزش
. همین طور به [41]شودشان نسبت به هویت است که نمایان میتلقی

های زندگی تقریبا همیشه به طور تجربی در این علت که سبک
سازی فکرها و یا اعمال، تعریف و م هومهایی چون طرز قالب واژه

شوند. از این رو، این م اهیم ارزش و هویت نقشی کامال مرکزی می
و پر اهمیت در تعریف سبک زندگی بر عهده دارند. به طوری که 

پذیرد، اجزای بنیادین هویت آن فرد را هایی که یک فرد میارزش
توان با تمییز دادن میان اجزای سه گانه تشکیل دهد و میشکل می

فرد، تعریف کرد. این اجزا عبارتند از: هویت ی هویت یک دهنده
فردی، هویت اجتماعی و هویت فرهنگی. این سه جزء تشکیل 

ی واحد هستند که هویت هایی از یک پدیدهدهنده هویت، جنبه
دهند. البته اختالفاتی جزئی میان این سه کلی فرد را تشکیل می

 .[43]جنبه از هویت وجود دارد
شود و حل مختلف فردی شکل داده میهویت فردی از طریق مرا

 تواندمییابد. از طریق هویت فردی است، که یک فرد توسعه می
به تنهایی و دور از دیگران ظرفیت الزم برای زندگی را درون خود 

 گیری شخصیت فرد ایجاد کند. ظرفیتی که نهایتاً منجر به شکل
منظور  است. شود. لذا اولین کارکرد هویت تثبیت شخصیت فردمی

هایی است، که فرد باور ها و مشخصهاز شخصیت همان ویژگی
دارد. در این حالت، هویت به عنوان ابزاری در راستای تقویت و 

 یکند. بنابراین در نتیجهش عمل میتثبیت م اهیم فرد در مورد خود
تواند در مورد خودش تثبیت هویت فردی است، که یک فرد می

وید، که واقعاً چه کسی است؟ هویت صحبت کند و به دیگران بگ
فردی شامل تجارب، افکار، رویاها و آرزوهایی است، که در 
مقایسه با دیگر تجارب و افکار، توسط فرد ت سیر شده ،ادراک 

توان به عنوان سیستمی شوند. بنابراین هویت شخصی را میمی
منحصر به فرد از روابط میان تجارب، افکار، رویاها، امیدها و 

 .[51]زوها تعریف کردآر
کارکرد اجتماعی نیز برای فرد دارد. جدای از اینکه هر  "هویت"

فرد مایل است، هویت فردی و منحصر به فرد خود را داشته باشد، 
اغلب مردم تمایل دارند، تا به عنوان عضوی از جامعه و فرهنگ 

های متنوعی که رایج در آن جامعه قلمداد شوند و در یکی از گروه
آن جامعه وجود دارد، عضویت داشته باشند. لذا از طریق هویت در 

های مختلف تواند به عضویت در گروهاجتماعی است که یک فرد می
رود، فرا ها از وی انتظار میهایی را که در این گروهدرآید و نقش

 هایشود فرد با بافتمی گیرد و اجرا کند. این جنبه از هویت باعث
ماهنگ و یکپارچه شود. دراین صورت هویت اجتماعی گوناگون ه

های فردی و یابد. البته میان ارزشفردی و تحول نقش، توسعه می
های انتخابی نوجوانان در جامعه، با جمعی و میزان انطباق نقش

ای تنگاتنگ وجود های فردی او، رابطهها و نظام ارزشگرایش
های در گروهدارد. نوجوانان اغلب هویت خود را از طریق عضویت 

کنند. در ها احساس تعلق دارند، تعریف میخاص اجتماعی که بدان
نتیجه بعضی اوقات الزم است، هویت فردی خود را فدای انتظاراتی 

 .[58]کنند که نسبت به هویت اجتماعی آنان وجود دارد
هویت فرهنگی نوجوانان نیز دو کارکرد بسیار منسجم و مرتبط 

ت فردی و از سوی دیگر به هویت داردکه از یک سو به هوی
هنگی است، که فرد شود. از طریق هویت فراجتماعی مربوط می

هایی که های منحصر به فرد خود را میان گروهتواند ویژگیمی

های دیگر نیز بدان تعلق دارد، ابراز کند و حتی در مقابل گروه
 راجع به تعلقات گروهی خود سخن بگوید. لذا نوجوانان ارزش ها،

شان را به عنوان ابزاری برای ح ظ و توسعه هویت افکار و اعمال
توانند خود و رابطه خود را فردی خود بکار برده، از این طریق می

 با دیگران تعیین و تعریف کنند. 
ی دوگانه داشته تواند کارکردها میها و نگرشاز سوی دیگر ارزش
ی و اجتماعی تواند موجبات تقویت هویت فردباشد. از طرفی می

شخص شود و از طر  دیگر به عنوان ابزاری قلمداد شود که نوجوان 
تواند با است اده از آن، عالقه و یا انزجار خود را نسبت به یک یا می

چند گروه خاص ابراز دارد. بنابراین، هویت در جهت یکسان سازی 
 :[52]کندو هماهنگ کردن دو میل در نوجوانان عمل می

 منحصر ب رد بودن               الف( میل به 
 ب( میل به تعلق داشتن 

البته ادغام و هماهنگی این دو میل در نوجوان، همواره بدون مسئله 
هایی هستند،که و مشکل نیست. نوجوانان معموالً درگیر کشمکش

شود. معموالً ه منظور یکسان سازی این دو قطب هویتی ایجاد میب
 شوند.دهد، موفق نمیمی هایی که رخهم به خاطر تضادها و درگیری

را  گیرد؟ سه منشاها از کجا نشات میاما این تضادها و درگیری
 :[53]توان برای این تضادها نام بردمی
های مختل ی که یک نوجوان در اجتماع بر . همواره به ازای نقش8

گیرد. ها شکل میقعات مختل ی نیز بر اساس این نقشعهده دارد، تو
خی موارد این انتظارات با شخصیتی مطلوب و آرمانی که فرد در بر

کند بدان برسد، در تطابق و برای خود در نظر دارد و سعی می
تواند پتانسیل و ست. انتظارات مربوط به یک شخص میانطباق نی

خواست فرد را برای رسیدن به شخصیت مطلوبش محدود کرده، 
 حتی آن را از میان ببرد.

های ک شخصیت منحصر به فرد به لحاظ ویژگی. ممکن است ی2
معینی که دارد، نتواند با نقش اجتماعی که برای او در نظر گرفته 

 شود، منطبق شود. می
های اجتماعی تواند از نقش. هویت اجتماعی یک نوجوان می3

ها در کنار مت اوتی که بر عهده دارد، تشکیل شود. این نقش
دهند. فرد بایستی تشکیل می یکدیگر شخصیت اجتماعی فرد را

میان نقش های مت اوت خود تعادل ایجاد کرده ، به طور هم زمان 
ه جا آورد. ایجاد تعادل میان ها را بانتظارات گوناگون این نقش

های اجتماعی از یک طر  و استعدادها و عالیق فردی از نقش
طر  دیگر کاری طاقت فرسا است. با این وجود نوجوانان در طول 

 زندگی خود در این بازه سنی دچار عدم تعادل می باشند.
دریافتند افرادی که از انگیزه  (Velkhart)و ولخارت (Kelli)کلی

باالیی برای ح ظ عضویت فرد در گروه برخوردارند و بنابراین 
که ارتباطات  رسد یدارند، بعید به نظر م تأییدوابستگی بیشتری به 

 یها ه نقطه مقابل هنجارها و ارزشرا قبول نمایند ک ییها امیو پ
را به دست آورد. در اینجا  دییگروه هستند. فرد باید موافقت و تأ

اعضا  که نیبه پذیریش توسط گروه تعبیر کرد، یعنی ا توان یم
 بر  امیگروه قرار بگیرند، احتمال تأثیر پ رشیهرچه بیشتر موردپذ

از  اه یگروهی نسبت به سخنران ةگروه بیشتر است. مناظر
چنین  هم .ها برخوردار است درازمدت در تغییر نگرش یاثربخش

تأثیر بیشتری  ،طور آزادانه برگزار شود گروهی به ةاگر این مناظر
آزاد در  ةبحث و مناظر .به اعضا گروه خواهد داشت یدر اثربخش
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. هرچه کاربر آورد یتغییر بیشتری به وجود م دیافکار و عقا
 رشیپذ ر محیط اینترنت بیشتر مورداینترنتی احساس کند که د

خانواده و  یها احتماالً باعث خواهد شد که بر ارزش ،شود یواقع م
چنین  ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر مؤثر واقع شود و هم

احتماالً  ،هرچه کاربران بیشتر وارد بحث و مناظره گروهی شوند
رنت تعاملی اینت یها طیباعث مطرح کردن موضوعات خود با مح

و باعث  کنند یو کمتر مسائل خود را با خانواده مطرح م شوند یم
خانواده و ارتباط اعضای خانواده با  یها شدن ارزش تیاهم کم

 .شود ییکدیگر نزد فرد م
طریق سبک زندگی انتخابی هویت نوجوانان در یک جامعه از 

شود. این سازوکار بیش و پیش از هر ها تولید و بازتولید میآن
، از خالل درونی کردن رفتارها و باورها، در ظر  روزمرگی چیز

کند. بدین ترتیب نوجوانان اغلب به صورت ناآگاهانه عمل می
کنند و از این طریق سیستم موجود را دائما و در هر لحظه رفتار می

تر شود، سیستم کنند. هر اندازه این سازوکارها درونیبازتولید می
خود دارد و بر عکس هر اندازه به جای  تضمین بیشتری برای تداوم

درونی شدن از سازوکارهای قدرت مدارانه و بیرونی است اده شود، 
 شود.تر میتر و واقعیت آن سطحیاوم آن ضعیفتر، تدسیستم شکننده

 هایدر برخی موارد، حکومت ها با مشروعیت دادن به برخی سبک
 قتی این ات اق کنند. وهای دیگر را زیر زمینی میزندگی، سبک

ی زندگی در شوند. الزمهافتد، افراد جامعه دچار چندگانگی میمی
ی زندگی خصوصی و رفتار عمومی چنین محیطی ت کیک در حوزه

ات محیط تعادل است. افراد برای این که میان عالیق خود و انتظار
متکثر و چندگانه وحتی گاهی متضاد را  هایهویتبرقرار کنند، 

 .[54]دگزیننبرمی
 

 ها در نوجوانان بر ارزش سنجی مناسبات سبک زندگینسبت
مهم ترین م هومی که با م اهیم هویت و سبک زندگی ارتباطی 

های بنیادین ها یکی از مول هتنگاتنگ دارد، ارزش است. ارزش
های اعضای آیند. چرا که فرهنگ از ارزشفرهنگ به حساب می

کنند و کاالهای مادی ی مییک گروه هنجارهایی که از آن پیرو
های توان گ ت، که سبکشود. میکنند، تشکیل میکه تولید می

زندگی مرسوم در جامعه، یک جنبه از فرهنگ آن جامعه را 
دهند. در واقع ارزش، م هوم بنیادین سبک زندگی است و شکل می

و هنجارهایی است، سبک زندگی فرد بازتابی از ارزش های فرد 
شوند. ولی ارزش در واقع م هومی ها مربوط میزشکه به این ار

پیچیده است که برای این که بتوان سبک زندگی را به درستی 
مورد تحلیل قرار داد، باید تمایزات م هومی در این زمینه، به خوبی 
تعریف و ش ا  شوند. بدین منظور در اینجا میان سه سطح م هومی 

تمایز قائل شد: این سه  مت اوت سبک زندگی، از منظر ارزش، باید
گرش و سطح عمل. سطح سطح عبارتند از: سطح ارزش، سطح ن

های کلی در مورد شرایط و کی یات مادی، ارزش از ایده
ها زیباشناختی، اخالقی و متافیزیکی تشکیل شده است. این ایده

شوند. ش در یکدیگر ادغام میتقریبا توسط فرد و در سطح نگر
 مختلف از اعمال و رفتار وی آشکار  ها نیز در حاالتنگرش

ها به طرق گوناگون و با رویکردهای مت اوتی گردد. ارزشمی
ها به یک نوع از اند که هر کدام از انواع این ارزشبندی شدهدسته

 شوند.اعمال و نگرش منتهی می

توان از سه ها در میان افراد یک جامعه را می ت اوت میان ارزش
بحث قرار داد. رویکرد طبقه و موقعیت  رویکرد مختلف مورد

ای انسانی. رویکرد طبقه همدار، رویکرد جنسیت و رویکرد ارزش
شناسان رین رویکرد در میان ادبیات جامعهتترین و مسلطشاید مهم

گی باشد. بر اساس این های زندو سبک در مورد فرهنگ عامه
ر ترین اصل ساختاری، توزیع ثروت و موقعیت درویکرد مهم

جامعه است. البته برخی سالیق و الگوهای رفتاری با برخی طبقات 
ها در رابطه هستند. و یا درجات تحصیلی خاص و یا هردوی آن

بنابراین، سطح تحصیلی و پیش زمینه طبقاتی، باعث به وجود آمدن 
شود. اگر چه طبقه و سطح ی خاص مییک سلیقه خاص و عالقه

دهند، اما این متغیرها زندگی می هایسواد تعاری ی در مورد سبک
توان متغیرهای نمی برای یک تعریف جامع و کامل،کافی نیستند و

 .[55]مهمی چون سن و جنس را نیز نادیده گرفت
ها ی رفتاری افراد، به نوعی به ارزشهای موجود در الگوها تمام ت اوت

ل مورد قبو هایارزشی افراد مرتبط می شوند. ارزشهای گیریو جهت
نوجوانان از طریق والدین و دوستان در مدرسه و یا محیط زندگی 

مانند رسانه طی طور از طریق دیگر نهادهای اجتماعی و همین
 شود.سازی به فرد منتقل میسازی و اجتماعیمراحل مختلف فردی

شود، افراد یک جامعه مشابه هم روند جامعه پذیری باعث می
های مشترکی پیروی کنند. این  شده و در طول زندگیشان از ارزش

روند به شکل دهی فرد در جهت ای ای نقشهای معین اجتماعی در 
زندگی کمک می کند. به این م هوم که هویت فردی و اجتماعی، 
کامالً فرد محور نبوده و کارکرد آن از موقعیت فرد در جامعه و 
 رابطه آن با دیگر افراد جامعه، با موقعیت اجتماعی مشترک و یا

 شود.مت اوت تعریف می
 

های اجتماعی در سنجی مناسبات سبک زندگی بر شبکهنسبت
 نوجوانان

های جمعی گستردگی جامعة انسانی در عصر کنونی، وجود رسانه
ها، امری اجتناب ناپذیر کرده را در صحنة مناسبات اجتماعی انسان

ها به صورت رو در رو با یکدیگر در است. در گذشته، انسان
های گوناگون زندگی، از باط بودند و انتقال افکار و ترویج روشارت

گرفت؛ اما با روندی بسیار کُند طریق همین ارتباطات، صورت می
های نوین، به و ضعیف، همراه بود؛ ولی امروزه با توجه به فناوری

جرأت می توان گ ت که جوامع بشری به صورت روزانه و ساعتی 
همین رابطة نزدیک باعث شده که با هم در ارتباط هستند و 

های زندگی جدید، با شتاب بیشتری در سطح دنیا ها و روشسبک
. در حال حاضر با پیشرفت ارتباطات، [56]در حال تغییر باشد

اند و رسانه های همگانی، جوامع، دستخوش تغییرات بسیاری شده
 مانند تلویزیون، ماهواره و حتی اینترنت در سطح جامعه، جایگاهی

 را دارند که پیش از این کسی تصور آن را نداشت.
فضای مجازی عرصه جدیدی برای حیات بشری است که قابلیت 

ها و شئون زندگی  ای از نیازها، فعالیت پذیرش و انجام بخش عمده
عنوان سایة  ها را دارد و به بشر و اجتماعات انسانی و حکومت

جایی اطالعات،  و از طریق تمرکز، پردازش و جابه فضای واقعی
ها و ساختارهای فضای واقعی را داشته و  سازی فعالیت توانایی شبیه

دهد. توسعة  سازی را با اثربخشی در فضای واقعی انجام می این شبیه
های اجتماعی مجازی و رشد فناوری در  وق ه ارتباطات در شبکه بی
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های مختلف زندگی، دهکدة جهانی مک لوهان را از تخیل  بخش
تر کرده است. فضای واقعی، اجتماعی از  عیت نزدیکبه واق

تعامالت و روابط گوناگون است. برخی از این روابط به درون 
شود و برخی دیگر از فضای کوچک  خانه و خانواده محدود می

رسند. سرعت  خانواده فراتر رفته و به تعامالت اجتماعی می
است. در هر کننده  تغییرات متأثر از فضای مجازی تقریباً نگران

خورد.  ای ردپایی از دنیای مجازی به چشم می شده امر شناخته
ترین و نخستین گروه اجتماعی از  عنوان مقدس خانواده نیز به

  تأثیرات فضای مجازی مصون نیست.
تصویر  ها رسانه»که بر این باور است  (Putnam)نامتپارابرت 

ساس ناامنی را و نوعی اح دهند یمخشنی از دنیای اطرا  ما ارائه 
ی است و مواردی از قبیل اعتماد یبکه نتیجه آن،  شوند یمموجب 
ی نیازمند ها انسانی داوطلبانه اجتماعی و خدمت به کارهاکاهش 

، ونیزیتلوی ها برنامهمردم به  ازاندازه شیبی ها یمشغول دلناشی از 
ی جمعی ها رسانهمعتقد است  وی«. اینترنت است ژهیو بهرادیو و 

؛ چنان چه با گذارند یم را بر خانواده نابودکنندهرین اثر بیشت
در مناطق روستایی و محالت  ونیزیتلوگسترش است اده از 

مناطق شهری، شکل جدیدی از سرگرمی ظهور کرد که  درآمد کم
، خصوصی کردن چهره ی ارتباطی چهره به ها راهمنجر به کاهش 
انواده و بازداشتن ، دور کردن افراد از خجهیدرنتاوقات فراغت و 

 .شدی مدنی ها تیفعالاز شرکت در اجتماعات گوناگون و  ها آن
در الگوی ( Ball-Rokeach)و بال روکیچ (Di-fleur)لورفدی 

باورند که شرط مهم  نیا ها بر خویش درباره وابستگی به رسانه
ارتباطی  یها وابستگی به بعضی رسانه زانیبرای بروز اثرات، م

مردم برای به دست آوردن اطالعات مهم نسبت که  ییاست، مجرا
، توان بیشتری برای ایجاد اثرات کنند یبه آن احساس وابستگی م

که  یدارد تا مجرایی که ت اوتی با مجاری دیگر ندارد و اطالعات
 توان یفاقد اهمیت است. با کمک این نظریه م کند یفراهم م

کاربر اینترنتی که  صورت نیوابستگی به اینترنت را مطرح کرد، بد
با وابسته شدن به اینترنت فرصت کمتری برای پرداختن به خانواده 

شدن خانواده نزد کاربر  تیاهم ممکن است باعث کم نیدارد و ا
ها و ارتباط اعضای خانواده با  کاهش ارزش جهیاینترنتی و درنت

 .یکدیگر شود
گ ت فضای مجازی با  توان یم ذکرشدهبه مطالب  با توجه

 راتیتأثی متنوع بر زندگی مخاطبانش ها تیقابلو  ها تیجذاب
. ماهیت روابط گذشته را تغییر داده و روابط گذارند یمی ا گسترده
ی جمعی، ها رسانه. فضای مجازی و رندیگ یمی به خود ا تازهشکل 

افراد و اعضای خانواده را نیز تحت تأثیر  نیتر کینزدارتباطات با 
 .سازند یمقرار داده متحول 

چند نظریه وجود  زندگی سبک گیری شکل در هارسانه درباره نقش
. این (Gatekeeper) بانی خبر در رسانهدارد: نخست نظریه دروازه

گوید بلکه برخی مسائل را گوید رسانه همه چیز را نمینظریه می
نظریه  کند.که با راهبردهای او همخوانی دارد، پخش و منتشر می

است. این نظریه   (Agenda setting) یسازدوم نظریه برجسته
ها از میان همه محتوا و اخباری که پخش می کنند، گوید رسانهمی

کنند؛ در حالی که ممکن است این تر میبرخی مسائل را برجسته
 سازینظریه سوم نظریه چارچوب مسئله در واقعیت این گونه نباشد.

(framing) ای مخاطب یک ها برگوید رسانهاست. این نظریه می

سازند و همه مسائل را از آن چارچوب چارچوب م هومی می
از مدتی با  م هومی برای مخاطب ت سیر می کنند و مخاطب پس

معرفتی به  -شود و از آن چارچوب فکریمی "هم تحلیل"رسانه 
این بدان معنی است که رسانه تا حدود زیادی در  دنیا می نگرد.

نهایت این ی افراد موثر است و در شکل گیری نظام فکری و معرفت
مشخص می کند. از های سبک زندگی را نظام فکری است که پایه

های دیداری و شنیداری مُدام ها و خصوصا رسانهسویی دیگر رسانه
چگونه اوقات در حال آموزش سبک زندگی هستند، این که مردم 

شان چگونه است، کنند، چیدمان منزلفراغتشان را سپری می
گذارند یا مسجد، س رهایشان شاپ میارهای گ تگو را در کافیقر

 مجردی است یا خانواده محوریت دارد.
ها، دارای اثرات وسیع و گوناگونی هستند؛ از تأثیرات روانی، رسانه

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گرفته تا دخالت در تغییر عقاید، 
های همگانی ها و به طور کلی، رسانهها و سلیقهها، مهارتارزش

ن وذ قدرت فرهنگی را شتاب و تنوع فراوانی داده اند و قدرت 
ها برای پدید آوردن معانی و فرهنگی، توانایی افراد و یا گروه

هایی از زندگی است که برای دیگران جذابیت دارد. ساخت شیوه
جامعه شناسان، رسانه ها را برآورندة نیازهای گوناگون جامعه 

یی نظیر همبستگی، استمرار فرهنگی، مهارت دانند؛ نیازهامی
ت عمومی. اجتماعی، نیاز به گردش وسیع و دسترسی به انواع اطالعا

وان یک همراه و مشاور امین، ها را به عنبنابراین، افراد، رسانه
گویند: بیننده، ای میها حر  شنوی دارند. عدهد و از آنگزیننبرمی

 هاینتخاب کننده دارد و برنامهدودی ارفتاری مبتنی بر هد  و تا ح
کند. آنان می گویند به را بر مبنای نیازهایش، انتخاب میتلویزیونی 

ندرت ات اق می افتد که مردم بدون فکر، پای تلویزیون بنشینند و 
تماشا کنند. تحقیقات نیز کند، ویزیون پخش میهر چیزی را که تل

دفمند و غیر ة هدهد که تماشای تلویزیون به دو گوننشان می
ها که بدون هد  به تماشای تلویزیون شود و آنهدفمند، تقسیم می

نشینند، دل بستگی بیشتری به آن دارند و بیشتر تحت تأثیر قرار می
 گیرند.می

سهولت برقراری ارتباط از طریق فضای مجازی و گستردگی این 
به  سازد تا شبکه این امکان را برای کاربران و نوجوانان فراهم می

تعامالت در سطح جهانی بپردازند. در این فضا، افراد با کسانی 
ها تاثیر پذیرفته و بر کنند؛ از آن احساس صمیمیت و نزدیکی می

اند؛ اما از  ها را مالقات نکرده آن ها تاثیر می گذارند که هرگز آن
که حلقة آشنایان افراد  شوند. درحالی افراد آشنای خانة خود دور می

یافته است؛ اما با دوستان مجازی بیشتر  توجهی افزایش قابل به میزان
کنند. است اده فراگیر  از همکاران و آشنایان واقعی ارتباط برقرار می

های اجتماعی در عصر حاضر موجب شده است که  از شبکه
فردگرایی نوینی گسترش پیدا کند که با افزایش تعامل اجتماعی 

های مستقر را کاهش  و ارزشمحلی با جامعه جهانی نیروی سنت 
 در تر انتخاب نوجوانان ترتیب، ضوابطی که پیش این دهد. به
کرد، سست شده است و آنان را ناچار  ها را هدایت می خانواده

نموده، فعاالنه هویت خویش را بسازند؛ چراکه تغییر سریع 
های  هنجارها حاکم بر خانواده، فرایند تغییر هویت و انواع سبک

 .[57]ین را ایجاد کرده استزندگی نو
شده در فضای  وگو با والدین و افزایش زمان سپری کاهش گ ت

شود نوجوانان از دوستان مجازی خود تأثیر  مجازی باعث می
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بیشتری بپذیرند. فضای مجازی موجب تقویت بعد فردی شخصیت 
 ها، عالیق و ذائقة منحصر رشته نگرش شود و هر فرد یک می
ازحد به فضای مجازی  گاهی اعتیاد و وابستگی بیشیابد. فردی می به

شود این اختالفات تا حدی پیش رود که موجب جدایی  باعث می
عاط ی والدین از فرزندان و یا طالق زوجین شود. وابستگی 

ازحد به فضای مجازی که موجب ناپایداری و فروپاشی  بیش
و رشتة  عالقگی به شغل شود؛ در اثر عواملی چون بی ها می خانواده

های عاط ی، تنهایی در محیط خانه و  تحصیلی، سرخوردگی
وت ریط اعتقادی و اخالقی، نقص و بیماری شدید که  ، افراط خانواده

مانع حضور فعال در دنیای واقعی است، اضطراب، مشکالت و 
آید. اگر این  های اجتماعی، اقتصادی، عاط ی به وجود می محدودیت

ر نوجوان کنترل نشود؛ موجب احساس وابستگی و اعتیاد د
گیری و درنهایت  گوشه تحرکی اجتماعی، افسردگی، خستگی، کم

انزوای اجتماعی و کاهش برقراری روابط سازنده با دیگران و به 
  شود. خصوص اعضای خانواده می 

ای برای پناه  تواند مقدمه عدم توجه کافی والدین به نوجوانان می
های سنی مت اوت  ندان در گروهبردن به فضای مجازی باشد. فرز

های گسست یافته از فضای  کنندة خانواده رهاشده یا رها
اند؛ یا پدر و مادر آنان و خود را رها کرده و فقط در فضای  مجازی

اند و یا این خود نوجوانان هستند که کانون گرم  مجازی مشغول
اند.  خانواده را رها کرده و در دنیای سرد مجازی سرگردان

رحال این است ادة کنترل نشده موجب شکا  میان اعضای ه به
شود، انزوا، پرخاشگری و تعارضات اخالقی اعضای  خانواده می

های عاط ی و  طلبی دهد. ممکن است تنوع خانواده را افزایش می
جنسی نیز کانون خانواده را به خطر انداخته موجب گسست 

کی از زوجین با خانواده در قالب جدایی و طالق در اثر ارتباط ی
 شخص ثالث شود. 

 
 گیری بحث و نتیجه

پژوهش حاضر باهد  بررسی رابطة تاثیرات سبک زندگی    
های مدرن و گسترش فضای مجازی بر فرهنگ، هویت و ارزش

تحلیلی انجام گرفت. تحوالت عمیق  -نوجوانان با روش توصی ی
فرهنگی، هویتی و ارزشی در سایة گسترش ارتباطات مجازی، 

اند. های اجتماعی گشته وجب تغییرات وسیع الگویی در کنشم
م هوم سبک زندگی، پس از جنگ جهانی دوم با ایجاد دولت رفاه 
و گستردگی ابزار فرهنگی به سپهر م اهیم اجتماعی وارد شد. 

 "م هومی بسیار مهم است که اغلب برای بیان"سبک زندگی "
ها، عقاید و شتوأم با طیف کاملی از ارز"روش زندگی مردم 

توان گ ت سبک زندگی از های اجتماعی است و میفعالیت
گیرد که افراد به طور فرهنگی، رفتاری و عاداتی شکل می الگوهای

. گیرنددگی فردی واجتماعی خود به کار میها را در زنروزمره آن
های عمیق زندگی اجتماعی به مثابه تغییرات ساخت دگردیسی

ی، باعث تغییرات بنیادین و اساسی در شکنانه تحوالت ابزار
زیستمان دنیای معاصر گشته است. نوجوانان به دلیل قرار گرفتن در 
برزخ زندگی و ابهامات جدی در معنای زندگی و آش تگی هیجانی، 

پذیری قرار دارند. ران در معرض بیشترین آسیبعاط ی این دو
ادگی سبک زندگی مدرن امروزی باعث شده است تا روابط خانو

ای  به سردی سوق یابد، ارتباطات عاط ی و گ تمان درون خانواده

تر و بعد  باید. خاطرات مشترک والدین و فرزندان کم کاهش 
های شود. درنهایت مشاجرات و تنش ان رادی فرد تقویت 

ها و کاهش اشتراکات عاط ی، فکری،  مدت، سوءت اهم طوالنی
وی دیگر بحران اطالعاتی موجب گسست خانواده شود. از س

هویت، تمایل به دیده شدن، عدم توجه به عالیق نوجوانان از سوی 
شود،  های زندگی حقیقی موجب می اعضای خانواده و جبران کاستی

افراد خود را در دنیای مجازی غرق کنند و در دنیای واقعی به 
فردی انزواطلب تبدیل شوند. این در خود فرورفتگی و اعتیاد به 

فرد آن،  های منحصربه ها و قابلیت در اثر جذابیتفضای مجازی 
ازجمله تأثیرات سو فضای مجازی بر روابط اجتماعی نوجوانان نیز 
اثر گذار بوده  است و باعث شکا  عمیق و گسست نسلی گشته 

های پژوهش حاضر حاکی از آن است که فضای مجازی است. یافته
هایی  آمدن آسیب بسته به نوع و میزان است اده از آن موجب پدید

هم چون اعتیاد به فضای مجازی، سردی روابط و مشاجرات و 
تعارض و تزلزل ارزشی و افسردگی و انزوای  های درونی، تنش

 شود.  اجتماعی نوجوانان می
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