
شابسبک زندگی جوانان کافی: نام مقاله
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۱۱۵-۹۳صص ۱۳۸۶پاییز ۱فصلنامه تحقیقات فرهنگی سال اول شماره : منبع



چکیده

کندمیتالشوپردازدمیتهران۳منطقهشاپکافیجوانانزندگیسبکبررسیبهمقالهاین•
ناصرعاهمیتساختنمشخص.کندمشخصراجوانانازگروهاینزندگیسبکهایویژگی
اینهایهدفدیگرازفراغتاوقاتگذرانهایشیوهنیزومصرفهنجارهایزندگی،مختلف
زندگیسبکهایویژگیاجتماعیفضایایندرکهدهدمینشانمطالعهایننتایج.استمقاله

نقشورفمصوسرگرمیاهمیتجهانی،ومحلیامرتعاملالتقاطی،سلیقهومدقبیلازپسامدرن
چهاتکهدهدمینشانایرانیجوانانازبخشاینفرهنگبررسی.شودمیدیدهلذتحیاتی
نسلبریفرهنگاثرگذاریواستپیچیدهودشوارحساس،امریفرهنگیگذاریسیاستمیزان
.یستنممکنرسمینهادهایسطحدرهاارزشبهسطحیوصوریپرداختنطریقازصرفاجوان



: واژگان کلیدی

ذائقه، سبک زندگی، سبک زندگی پسامدرن، فرهنگ جوانان، مصرف•



مقدمه

عتنوایناخیرهایدههدرلیکناست،بودهمتنوعهموارهفرهنگیلحاظبهایرانیجامعه•
هاییچیدگیپفهمبرایمناسباجتماعیمتغیرهایجملهاز.استیافتهمضاعفیهایپیچیدگی
ابزارنانجوافرهنگبررسیدرخاصطوربهمفهوماین.استزندگیسبکمفهومایرانمعاصر
ایراندرانجوانهایفرهنگبهتر،عبارتبهیاوجوانانفرهنگ.آوردمیفراهممفیدیتحلیلی
واسالمیبانقالپیامدهای.استگرفتهشکلکشورسیاسی–اجتماعیعمدهتحوالتازمتأثر
.هستندعواملیاینترینمهمازجنگ





مقدمه

هایفرایندنقشجوانانهایفرهنگگیریشکلبرمؤثرعواملمیاندراخیرهایدههدر•
فرهنگیایکاالهمصرفوتولیدهایفرایندشدنجهانی.استشدهتررنگپرفراملیفرهنگی
یکیامرایندرمؤثرکارهایوسازوچگونگیبررسی.اندداشتهزمینهایندرکنندهتعییننقشی

دریجهانفرهنگعناصرمشاهده.استفرهنگیمطالعاتوفرهنگشناسیجامعههایدغدغهاز
ت؛اسایرانفرهنگحوزهدرانگیزبحثهایدغدغهازیکیایرانیجوانانهایفرهنگمیان
دامنیرانادررابسیاریمباحثاتپیامد،وابعادبحثدرچهومیزانبحثدرچهالبته،کهامری
.زندمی



نگجازپسایرانیجواناننمودهایازنشینیشاپکافی•
رادیدهپاینکهتصوراتبخیخالفبهشاپکافی.است
ایراندرجدیدامریدانند،می…ونشینیخانهقهوهادامۀ
باسابقهایکافههایویژگیوکارکردهابرخیالبتهاست؛
ازبخشیهنوزشایدحتیواستهمانندهاشاپکافی
هااپشکافیبهداشندهاکافهبهکهرانگاهیهمانجامعه
شبیه۱۳۳۰شهریوردرشهرتروزنامۀازایبریده.دارند
هاشاپکافیدربارۀامروزهکهاستهاییقضاوتبرخی
:نویسدمیشهرتشودمی



تنبلریانمشتکهاستایخانهتنبلاسالمبول،خیاباندر•
ازنددارمیلنهوبروندراهخواهدمیدلشاننهکافه،این
صقرپاوپرمشتریعدهیکوشوندبلندخودجای
ایچونشستهآنجاروز،وشبساعاتتمامدرکهدارد
نیشیریدانهیکنیزگاهیوخورندمیقهوهوشیرو
ئلیمساازصحبتآنهالذتبزرگترین.دهندمی«ارد»

ورویشوسوسیالیستمسلکپیراموندربحثکره،
.آمریکاستکاپیتالیست



راکافهحسطابری،طبقهمانندسیگاردود.استمختلفمسائلپیراموندرصحبتهمگاهی.•
سراکردهنخدایاگرشما.استشدهاشغالاشغالگرانوسیلهبهنیزهاصندلیومیزوگرفته
برایاجیکخداقدرتبهبگذارید،آندرونبهقدمخواستیدزمستانظهرازبعد۶یا۱۱ساعت
وقتآن.تدبایسپاسرهامدتبایدبنشیند،آنجادرخواستکسهروکنیدنمیپیدانشستن
برجاازویدآمیرحمبهدلشاناند،شدهخستهونشستهآنجادرساعتچندکههاتنبلازبعضی
بهودشونمیجمعآنجادرمردمکمترتابستان،درامادهند،میشمابهراخودجایوخیزندمی
.(۱۳۸۵آذر۲همشهریازنقل



:این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است

اهمیت عناصر مختلف زندگی در این سبک زندگی چگونه است؟–•

هنجارهای مصرف در این سبک زندگی چیست؟–•

فراغت و تفریح در میان این جوانان چگونه است؟–•



از وبر تا بوردیو« سبک زندگی»

ایتکملهاینقددروبرماکس.استگرفتهانجامبوردیوووبرنظریاتچارچوبدرپژوهشاین•
زندگی،هایشیوهوتفکراتوطبقاتیجایگاهمیانسویهیکرابطهتلقینقدبامارکسیسم،بر

خودستردهگتاریخیمطالعاتدربرو.گشودزندگیسبکمطالعاتدرراایگستردهاندازچشم
تصادیاقمفاهیمبهاتکاءباصرفارا(ایجامعهاجتماعیهایکنشتواننمیکهساختروشن
وهاهنگفر|خردهازناشیهایاندیشهنیزاقتصادیمنافعارزیابیدرحتیکهچراکرد؛درک
.(۱۳۸۲:۹۸یکس،بند)مؤثرندزندگیهایسبک



ند،کانکاررااقتصادیشرایطاهمیتبخواهدآنکهبیوبر•
آنهایشکافوهابندیقشروجامعهازتریپیچیدهتحلیل
نچوصرفانهفرهنگیعواملویهایتحلیلدر.کردعرضه

برو.شدندمطرحمستقلمتغیرهایهمچونبلکهوابستهمتغیرهای
شرایطتنهاییبهتواندنمیاقتصادیتعاریفکهساختمطرح
روهمینازدهدتوضیحرااجتماعیهایگروهگیریشکل
گروهیریگشکلبرهاایدهنفوذتأثیرچگونگیتوضیحجهت

.ساختمطرحرا«منزلتیموقعیت»مفهومها



ایجادجتماعیافاصلهمنزلتیهایگروهدیگروخودمیانکهاستآنمنزلتیگروهدیگرویژگی•
میقائلباشد،ناقتصادیمقاصدتابعکهمراوداتییعنیاجتماعی،مراوداتبرقیوداتیوکنندمی
ترینپاییمنزلتهایکهآنهاییبابرخورددردارندانتظاراعضاءازو(۱۳۸۲:۹۹یکس،بند)شود
آنمنزلتیگروهاراعتبوحیثیتارزیابیدرتوجهقابلنکته.بگیرندفاصلهاجتماعینظرازدارند
.(۱۳۷۷:۳۱۴کوزر،)دارندگروهازدیگرانکهاستتعریفیبرمبتنیکهاست



گروههرامحتونظراز.کندرفتارخاصایشیوهبهتاداردانتظارخوداعضاازمنزلتیگروههر•
رودمیارانتظمنزلتیگروههراعضایازوشودمیمشخصخودخاص«زندگیسبکبامنزلتی

رابطهحسببرطبقاتاگررو،ایناز.(۱۳۷۳:۷۸گرب،)کننددنبالراخاصیزندگیسبکتا
هایشیوهاساسبرمنزلتیگروههایقشربندیشوند،میبندیقشرکاالتحصیلوتولیدباشان

سبکگونههرهکاستچنانزندگیسبککنندهتعییننقش.استزندگیسبکوکاالمصرف
.یابدمیتداومآنهاوسیلهبهیاوشودمیآغازمنزلتیهایگروهدرونازیازندگیبهبخشیدن



مدتازدردرمنزلتیوضعیتواقتصادیوضعیتتمایزوجودبا•
کهاستنممکهمچنین.کنندمیپیداانطباقیکدیگربردواین
اجتماعیاراعتبوحیثیتکهچنان.گیردقراردیگریمیناییکی
اعمومامابیاورد،همراهبهثروتیاوسیاسیقدرتتواندمی

بهواکنشبدونتواندنمیعریانوصرفاقتصادیموقعیت
تصادیاقدستاوردهایاگرکهچراشود؛تبدیلمنزلتیوضعیت
بارفتخایجنبههنوزخودمنزلتیغیرمنشاءخاطربهکه)صرف
هکشوندبرخورداراعتباریهمانازافرادتاشودسبب(دارند
خود،خاصزندگیسبکدلیلبهمنزلتیکدرنفعذیافراد
از.یردگمیقراربنیادیتهدیدمعرضدرمنزلتینظامآناندمدعی
فا  صرادعاهایعلیهمنزلتینظمدرذینفعگروههایهمهرواین

.دهندمینشانواکنشسختاقتصادیدرآمدبرمتکی



ایوخوردنغذاآدابچونموضوعاتیازمنزلتیگروهیکزندگیسبکحفظهایشیوه•
.شودمیشاملنیزرامسلحنیروهایکاربردنبهوقانونیهایتضمینحتیتاکردنصحبت

دن،پوشیلباسآشامیدن،خوردن،غذازندگی،مجزایالگوییکدارایمنزلتی،گروهیک»•
گروهیکاعضایتعریفبه،الگوهاییچنین.استمصرفمجزایالگویخالصهوتفریح
ضایاعدیگروخودچشمدرآنفرهنگیواجتماعیحرمتبهوآنمنزلتحفظبهومنزلتی
باکاک،)«هستندشریکهمانندفرهنگیهایارزشدرکهکندمیکمکاجتماعیبندیصورت
۱۳۸۱:۸).



بندیهطبقاعمالشاملکهزندگیسبکبوردیونظریهدر•
سیمتقچونهاییعرصهدرفردکنندهبندیطبقهوشده

هایشیوهورزش،وتفریحاتنوعروز،شبانهساعات
است،نرفتراهوگفتنسخنآدابخانه،واثاثیهمعاشرت،

از.استرادافترجیحاتیافتهتجسمویافتهعینیتواقعدر
عامالنمصرفهایشیوهزندگیهایسبکسو،یک

زامختلفیهایبندیرتبهدارایکهاستایاجتماعی
فیمصرهایشیوهاین.انداجتماعیمشروعیتوشأنجهت
بوردیوهچنانچامااست؛مراتبیسلسلهاجتماعینظامبازتاب

دهدمینشاندیالکتیکیمنطقحسببرتمایزکتابدر
لکهبنیست،تمایزاتدادننشانبرایراهیصوفامصرف
.استنیزتمایزاتایجادبرایراهیخود



هایسبکمتفاوتشناختیزیباترجیحاتوهاذائقه•
زندگیکسباینبربنا.کنندمیایجادرامتفاوتزندگی
هدوجانبرابطهخاللازکهاستمنشمندنظاممحصول

نظامبهتبدیلوشودمیدرکمنشهایرویهباخود
موردایجامعهایگونهبهکهگرددمیهایینشانه

وآورگنن،احترامقابلعنوانبهمثال)گیردقرارارزیابی
…)



منشومنشپیامدذائقهوذائقه،ازمتأثرزندگیسبک•
ماعیاجتعینیساختارهایدرفردجایگاهمحصولنیز

مشخصکهاجتماعیساختاردرفردجایگاه.است
نشماست،سرمایهانواعازویمندیبهرهمیزانکنندۀ
نظامنوعدومولدنیزمنشودهدمیشکلراوی
نییعارزیابی،وادراکهایرویهازنظامییکی:است
ۀکنندایجادهایرویهازنظامیدیگریوذائقههمان
کسبنظامدواینتعاملکهبندیطبقهقابلاعمال
رابطهطرفیکایناما.کندمیایجادرازندگی
است؛



ویژگی های زمینه ای:جوانان کافی شاپ

نمونهجمعیتدرصد۴۵حدودکهدهدمینشاننمونهجمعیتمیاندرایزمینهمتغیرهایبررسی•
.دادندمیتشکیلزنانرادیگردرصد۵۵ومردانراپژوهشایننفری۲۲۳

ازکمترایشاندرصد۲/۲تحصیالتجهتاز.بودندمجردایشاندرصد۹۰بهنزدیکهمچنین•
کارشناسیدرصد۵/۲شناسی،کاردرصد۴۵/۵کاردانی،درصد۹دیپلم،صددر۳۶/۶دیپلم،
انددکتریسطحدرتحصیالتیداراینیزصددر۱/۵وارشد



درکشوریگینمیانبهنسبتشاپکافیجوانانتحصیلیباالیمیانگینازحکایتصدهادراین•
پدرانیتحصیلمدرککهداددمینشاننیزخانوادگیتحصیالتیزمینه.داردسنیردهاین

کاردرصد۲۸/۶کاردانی،صددر۴/۲دیپلم،درصد۳۷/۱دیپلم،ازکمتردرصد۴/۲ایشان،
بامادرانمورددر.انددکتریمدرکدارایدرصد۱۲/۲وارشدکارشناسیصددر۱۳/۶شناسی،
۵۸/۳دیپلم،ازکمتردرصد۶کهایگونهبهایم،مواجهپدرانباقیاسدرتحصیلیسطحکاهش
درصد۶/۵ارشدکارشناسیدرصد۱/۴کارشناسی،درصد۱۹/۴کاردانی،درصد۸/۳دیپلم،درصد
.انددکتری



جوانانانوادهختحصیالتیسطحکشورکلیوضعیتبامقایسهدرکهدهندمینشاننتایجاین•
مشاغلدرصد۶/۵کارشغلی،منزلتجهتاز.استباالتربسیارکشوریمیانگینازشاپکافی
شغلیمنزلتسطوحدارایدرصد۵۱/۱مقابلدراست،پایینشغلیمنزلتلحاظبهباایشان

وادگیخانشغلیزمینهپسمورددر.هستندباالمنزلتباهاییشغلدارایدرصد۴۲/۲ومتوسط
شغلیمنزلتدارایدرصد۳۱/۴پایین،شغلیمنزلتدارایایشانپدراندرصد۱۰حدودنیز

.هستندباالییشغلیمنزلتداراینیزدرصد۵۸/۵ومتوسط
چهاردرصد۶۵/۵.کمترندونفر۳بعدباهاییخانوادهداراینمونهجمعیتدرصد۱۸/۴همچنین•

.دارندنفرششازبیشبعدباهاییخانوادهدارایدرصد۱۶تنهاونفرپنجو



اوقات فراغت

بهایشاندرصد۲۳/۸کهدهدمینشانشاپکافیجوانانفراغتاوقاتهایفعالیتبررسی•
ملهجازشهرستانباتلفنیگفتگوی.خوانندمیروزنامهدرصد۱۲٫۶وروندمیتئاتروسینما
روندمیمذهبیهایهیئتبهدرصد۱ازکمتراست،ایشاندرصد۴۷/۵آزادوقتهایفعالیت

درصد۳/۶تنهاوپردازندمیخودآزادهایوقتدردرسیغیرمطالعهبهدرصد۳۰حدودو
آیینبهیتمایلکهدهدمینشانفراغتاوقاتالگوی.خوانندمیمذهبیکتبودعاقرآن،ایشان
.شودمیندیدهایشانمیاندردینیاجتماعیهایفعالیتوندارندسنتینوعازجمعیدینیهای
صورتنتیسمرسومادعیهازاستفادهباکمترایشاناحتمالیهاینیازورازنیزخصوصیحوزهدر
.گیردمی



۲۰/۲کنند،میاسکیدرصد۱۴حدودکهدهدمینشانعالقهموردهایورزشنوعبررسی•
درصد۱/۲رانی،اتومبیلدرصد۱۰/۳شنا،درصد۳۵/۴روی،پیادهدرصد۲۶نوردی،کوهدرصد
۷/۲بیک،ایرووبدنسازیدرصد۲۵/۱فوتبال،درصد۹/۴درصدیوگا،۵/۴برداری،وزنهوکشتی

بسکتبالووالیبالدرصد۸/۱تنیس،صددر۱۰/۸.بیلیارددرصد۱۳/۹رزمی،هایورزشصددر
بامقایسهدرکهدهدمینشانهایافتهاین.کنندمیبازیبدمینتونوپونگپینگنیزدرصد۹/۴و

ودارندخشنویفیزیککمتروانفرادیهایورزشبهبیشتریتمایلشاپکافیجواناندیگران،
سلیقه.رنددابیشتریشناختیزیباییکارکردبدنبرایایشانعالقهموردهایورزشهمچنین
خشنجمعی،هایورزشدارندباالییفرهنگیسرمایهکهاستطبقاتیذائقهمطابقایشانورزشی

ایشانمیاندریکشتبرابردهتنیسکهاستسببهمینبه.پسندندنمیرازورآزماییمستلزمو
.داردجذابیت



استفاده از رایانه

مطالعهبهدرصد۳۴/۵کنند،میچتایشاندرصد۲۸/۴نیزرایانهازاستفادهنوعزمینهدر•
ازدرصد۳۴/۱دهند،میانجامهنریوفنیکارهایدرصد۲۴/۷پردازند،میهاسایتاطالعات
.نندکمیاستفادهنیزسرگرمیوبازیبرایرایانهازدرصد۲۶/۱وکندمیاستفادهایمیلخدمات

هایکالسهبرفتنشدمیبررسیایشانفراغتاوقاتزمینهدرکهدیگریهایفعالیتجملهاز
السکمورددرنتایجاین.اندرفتهیاومیروندرایانهکالسبهایشاندرصد۲۵/۲.بودآموزشی

هایکالسانواعدرصد،۲۰/۷رقص،درصد۲۱/۲هنردرصد،۱/۴تنهاقرآن،درصد۴۶/۲زبان
.استدرصد۲۳/۹موسیقیهایکالسودرصد۱۱/۷.…ویوگادردرمانیانرژیشناسی،خود



جذابیت؟

هایایندفرباایشانتمایالتکهدهدمینشاننیزایشانبرایهاکالساینجذابیتمقایسه•
نایدر.داردمحورینقشآندرلذتکهفرهنگی.داردهمخوانیبسیارجهانیغالبفرهنگ
کهالبتهواستزندگیمتن…ومدرقص،تن،بهتوجه،(خاصششکلآندر)موسیقیفرهنگ

.باشدداشتهاهمیتانگلیسیزبانوجهانیهایرسانهایشانمیاندرباید



موسیقی

دهندنمیگوشمداحینوارهایبهاصالایشاندرصد۷۵ازبیشکاستانواعازاستفادهزمینهدر•
بهاصالایشاندرصد۸۵حدود.دهندمیگوشمداحیهاینواربهزیادخیلیحددرتیمتنهاو

.کنندیماستفادهقرآنتوارهایاززیادمیزانبهدرصدنیمتنهاودهندنمیگوشقرآنهاینوار
درصد۳۲/۹وزیادمیزانبهترصد۷/۳زیاد،خیلیمیزانبهایشاندرصد۴/۱کهحالیدرهمچنین

کافیجوانانسطحدر۵۵/۷دهند،میگوشایرانیکالسیکموسیقینوارهایبهکممیزانبه
کشورداخلپاپموسیقیمجموعدر.دهندنمیگوشایرانیکالسیکموسیقیبهاصالشاپ
است؛ترجذابایشانبرای



ازستقبالا.استداخلیپاپموسیقیازبیشداخلیکالسیکموسیقیجدیطرفدارانچهاگر•
تنهاکهایگونهبهاست؛موسیقیپیشینانواعازبیشبسیارخارجدرشدهتولیدایرانیموسیقی

ودهندمیگوش..وداریوشوگوگوشمانندسبکصاحبایرانیپاپموسیقیبهدرصد۵/۶
این.دهندمیگوشموسیقینوعاینبهزیادمیزانبهدرصد۴۲/۱وزیادمیزانبهدرصد۳۳/۳
۳۱/۲کهایگونهبهاستباالنیزخارجدرسادهتولیدایرانیموسیقیدیگرانواعبراینسبت
کشورازخارجایرانیپاپموسیقیبهزیادبسیارمیزانبهدرصد۳۷/۲وزیادبسیارمیزانبهدرصد
میزانبهدرصد۱۴کهایگونهبهاست؛توجهقابلنیزخارجیموسیقیبهاقبالی.دهندمیگوش
راکوپاپموسیقی.دهندمیگوشموسیقینوعاینبهزیادبسیارمیزانبهدرصد۷/۴وزیاد

وزیاددرصد۲۵/۹کم،میزانبهدرصد۲۱/۸کهایگونهبهاست؛محبوببسیارنیزخارجی
ذائقهبودنپیوندینشانههایافتهاین.دهندمیگوشراموسیقینوعاینزیادبسیاردرصد۳۹/۸

.داردایشانموسیقی



یقیموسبرایدرصداین.دهندمیگوشداخلموسیقیبهشاپکافیجواناندرصد۶۵ازبیش•
میداخلیتلویزیونتماشایبهخودآزادوقتترایشاندرصد۲۱/۲.استصددر۶۸خارجی
ازامراین.نشینندمیماهوارهتماشایبهآزادوقتدرایشاندرصد۶۷/۱کهحالیدرپردازند،
دهدمیشانندیگرسویازواستایشانبرایجهانیفرهنگیکاالهایمطلوبیتازنشانسویی
اینبهتوجه..دبیابنایشانمیاندرایجادهمخاطباناندتوانستهکشورفرهنگیهایدستگاهکه
اینازشورکمسمیدرفرهنگیهایدستگاهگذاریتاثیرمیزاناحتماالکهاستضرورینکته

پذیرییرتأثکهدهندمینشانپژوهشدیگرهاییافتهکهچرا.استکمترشدهواردکهآماری
ورزشیویتفریحهایبخشبهبیشترایشانواستمحدودبسیارهادستگاهاینازجواناناین

بیابهاآنارزشوایدئولوژیکیمحتوایبهنسبتودهندمینشانرغبترسمیهایرسانه
.کنندمیرمزگشاییمتفاوتهایگونهبهیاواندتفاوت



دهندنمیگوشمداحینوارهایبهاصالایشاندرصد۷۵ازبیشکاستانواعازاستفادهزمینهدر•
اصالایشاندرصد۸۵حدود.دهندمیگوشمداحیهاینواربهزیادخیلیحددرصدنیمتنهاو
میدهاستفاقرآنتوارهایاززیادمیزانبهدرصدنیمتنهاودهندنمیگوشقرآنهاینواربه

۳۲/۹وزیادمیزانبهدرصد۷/۳زیاد،خیلیمیزانبهایشاندرصد۴/۱کهحالیدرهمچنین.کنند
جوانانسطحدر۵۵/۷دهند،میگوشایرانیکالسیکموسیقینوارهایبهکممیزانبهدرصد
.دهندنمیگوشایرانیکالسیکموسیقیبهاصالشاپکافی



هنجارهای انتخاب پوشاک

میشاننپژوهشایننتایج.استمصرفهنجارهایوسلیقهزندگی،سبکمهمعناصرازیکی•
بانتخادرخوداولویتدوازیکیرابودنمدمطابقشاپکافیجواناندرصد۳۲/۷کهدهد
رایبخوداولاولویتدوازیکیرالباسرنگدرزیباییجوانانایندرصد۵۳/۸.دانندمیلباس

هایاولویتجزوراارزانیشاپکافیجواناندرصد۱/۳تنهامقابلدر.دانندمیلباسانتخاب
عاملدوازیکیایشاندرصد۲۵/۶براینیزلباسمارک.کنندمیذکرلباسانتخابدرخود
دوازیکیمنزلهبهرالباسبودنتکشاپکافیجواناننهاددر۴۳/۵.استلباسانتخابدرمهم

سلباانتخابدرراکشورفرهنگیمقتضیاتصددر۵/۸تنهاوکنندمیذکرخودمهماولویت
.دانندمیخودلباسانتخابدرمهمیعاملرالباسدوامنیزدرصد۲۶/۷وانددانستهمهم



هنجارهای انتخاب پوشاک

دودامککهاستشدهپرسیدهشاپکافیجوانانازدیگریپرسشدر•
ذکردرصد۳/۶دارد،رااهمیتکمترینشماانتخابدرلباسویژگی
ولباسارزانیدرصد۴۰/۸است،اهمیتبیلباسزیباییکهاندکرده
دارمارکنیزدرصد۲۶/۵وانددانستهاهمیتبیراقیمتبودنمناسب
اند،دانستهاهمیتبیرالباسبودنتکنیزدرصد۱۷/۹ورالباسبودن
داشتهرکشوفرهنگیمقتضیاترالباسانتخابدراهمیتکمتریناما

.دداننمیاهمیتبیراعاملاینشاپکافیجواناندرصد۵ازبیش:است
وشیگوساعتکفش،بودنروزبهشاپکافیجواناننهاددر۷۰حدود
۵/۸هاتنودانندمیاهمیتبازیادیخیلیوزیادمیزانبهراهمراهتلفن

داردناهمیتیفوقفیمصرکاالهایبودنروزبهکهاندگفتهدرصد



هنجارهای انتخاب پوشاک

گسترششاپکافیجواناندرصد،۸۵حدودکهدهدمینشانشاپکافیجواناننگرشسنجش•
جوانانیزندگسبکدر.دانندنمیفرهنگیانحطاطنشانهراجامعهدراندامزیباییومدبهتوجه
درریضرواطالعاتازبخشینیزمیلهازاطالعاتاستزیادیاهمیتدارای«مارک»شاپکافی
شناختایشاندرصد۶۷حدودکهدهدمینشانپژوهشاینهاییافته.استزندگیسبکاین

لوازموعطرهایمارکاززیادیشناختدرصد۴۵ازبیش.دارندلباسهایمارکاززیادی
هایمارکازدرصد۶۰حدودوساعتهایمارکازدرصد۴۵ازبیشهمچنینوآرایش
مینشانفوقهاییافته.دارندباالییشناختعینکهایمارکازدرصد۴۵ازبیشوکفش
.استغالبفرهنگایندرمتأخرداریسرمایهمصرفیزندگیسبکهنجارهایکهدهد



اهمیت بدن

۵حدودتنها.استشاپکافیجوانانزندگیسبکترمهمفاکتورهایجملهازنیزبدنمدیریت•
…وداروورزش،غذایی،رژیمبامابقیودهندنمیانجامبدنپرورشبرایکاریهیچدرصد
شاپکافیجواناندرصد۷۰حدود.دهندمیپرورشاندامزیباییوتناسبجهتبهراخودبدن
جراحیبهنسبتنیزایشاندرصد۷۰حدودوموافقاندزیباییبرایمردانصورتبابینیجراحیبا

اماندتناسبمعتقدندشاپکافیجواناندرصد۹۸/۲.دارندمثبتینظرشدنجوانبرایزیباییهای
اندامتناسببرایکمیاهمیتدرصد۱/۸تنهاآنهامقابلدروداردزیادیخیلییازیاداهمیت
.بودندقایلاندامتناسببرایکمیخیلیاهمیتکدامشانهیچواندقائل



نگرشها

نشانبخشینانتایج.استشدهسنجیدهپاسخگویاننگرشزندگی،سبکذهنیبخشزمینهدر•
بیشد،انموافقسگمانندخانگیحیواناتنگهداریباشاپکافیجواناندرصد۶۵کهدهدمی
ردموزندادندستبانیزعملدرکهحاودودهندنمیاهمیتینوعیوپاکیبهدرصد۹۰از

نبدوداشتایمانخدابهتوانمیکهمعتقدندایشاندرصد۷۷.ندارندمشکلیخداحافظیهنگام
چاردکمترمذهبیهایآدمکهنیستندمعتقدایشاندرصد۷۲داشت،اعتقادخاصیدینبهآنکه
رابطهمعتقدندنیزشاپکافیجواناندرصد۹۵حدودوشوندمیاخالقیانحرافاتومفاسد
قابلازنماییبباهاگویهاین.ندارداشکالیهیچیکدیگرباپسرهاودخترهاآمدورفتودوستی
ازمعمولفهمکهدهدمینشانهایافته.دهندمینشانراسنتیفهمدینبهگرایشمیزاناطمینانی
شدهاندیشیازبدچارحداقلاست،نشدهپذیرفتهنگوییماگرجوانان،ازگروهاینمیاندرشریعت
.است



میزان بهره مندی از انواع سرمایه

فیلمزیادمیزانبهنیزدرصد۱۳حدودمتوسط،میزانبهشاپکافیجواناندرصد۴۵ازبیش•
سینماهنرابآشناییبازمینۀدر.کنندمیتماشافیلمکمیمیزانبهنیزدرصد۴۰حدودومیبینند
درصد۳۰حدودمقابلدر.اندداشتههنراینباپایینیبسیارآشناییایشاندرصد۶۰ازبیش

دروجودنایباالبتهکه.اندداشتههنراینباباالییومتوسطآشناییدرصد۴/۷وپایینآشنایی
۷/۴تنهاچهراگنیزرمانباآشناییزمینۀدر.استباالترجامعهدیگراقشارازبسیاریبامقایسه
نیزمیزانایننلیکاند،داشتهایرانیوکالسیکهایرمانراباالییومتوسطآشناییایشاندرصد

.استباالتردیگراقشارازبسیاریبامقایسهدر





نتیجه گیری

امرتعاملی،التقاطسلیقهومدشاهداجتماعیفضایایندرکهدهدمینشانمطالعهاینهاییافته•
هستیم،…ولذتحیاتینقشمصرف،وسرگرمیبازی،اهمیتجهانی،ومحلی

وهاویژگیدهیمنامیچهراتهرانشمالشاپکافیجوانانزندگیسبککهآنازجدا•
توجهپدیدهنایبروزتفسیردر.استاهمیتحائززندگیسبکاینبروزاجتماعیزمینههمچنین

مارشباقیاسدرگرچهجوانانازگروهاینشمارآنکه،نخست.استاهمیتحائزامرچهاربه
دیگرانمیدرخودویژهزندگیسبکوفرهنگباجواناناینلیکناست،کوچکجوانانملی

.نیستندمحجورجوانان



نتیجه گیری

باالستدمواردیدراگرجوانانتعامالتوروابطدرایشانفرهنگیهایکنشدیگرعبارتبه•
.گیردنمیقرارمذمتموردحداقلباشدنداشتهرا
امیریالبانقازپسدردانشگاهتادبستانازراخودزندگیدورهتمامیایشانتسعلآنکه،دوم•

.اندکرده
،نیستجهانیفرهنگاینتجلیاجتماعیفضایتنهااجتماعیفضایاینآنکه،سوم•
یهاویژگیازبرخیچهاگرکهچرا.داداهمیتجوانانهایفرهنگبهبایدمیآنکهچهارم•

اماشود،میگذاشتهکنارآنازپسواستخاصیسنیدورهمقتضیاتشده،متجلیفرهنگی
ایناز.ابدیگسترشجامعهدرآیندهدردارداحتمالکهاستایفرهنگیهایویژگینیزبخشی

.استانجوانهایفرهنگمطالعهکشورفرهنگیتحوالترصدجهتمناظربهترینازیکیرو



نتیجه گیری

کهگفتتوانمیفوقمالحظاتبهتوجهباامانیست،هایافتهمعانیبرخیتفسیرپیدرمقالهاین•
گذاریسیاستمیزانچهتاکهسازدمیروشنکشوردرجوانانهایفرهنگازگروهاینمطالعه

طریقازاصرفجواننسلبرفرهنگیاثرگذاریواستپیچیدهودشوارحساس،امریفرهنگی
ریزیبرنامه.نیستممکنرسمیهاینهادسطحدرهاارزشبهسطحیوصوریپرداخت
برجستهتتفاولیکناست،عملمحیطشناختنیازمنددیگریریزیبرنامههرهمچونفرهنگی

ذهنی،توانازبرخورداریسبببهرو،اینازهستند،هاانسانآنهدفکهاستایندرآن
این،بربنا.دهندمینشانواکنشوکنندمیهاتابهبرتفسیربهاقدامخود،هاینگرشوهاارزش
شناختگیانفرهنگذاریسیاستدیگرعبارتبهیافرهنگیریزیبرنامهگونههرشرطپیش
.استاحتمالیهایواکنشوتفاسیربینیپیشجهتنظرموردجامعه



نتیجه گیری

تزپرانباتوانمیزیرااست،ممکننظرموردجامعهازآگاهیبدونهاارزشوهاآرمانتعیین•
آرمانآنبهرسیدنلیکن.پرداختبحثبههاآرمانبابدرفرهنگیواجتماعیشرایطگذاشتن

اریگذسیاستازجهتهمینبه.استفرهنگیواجتماعیهایویژگیبهتوجهنیازمندها
هاینیازوهاشنگرها،ارزشازآگاهیمستلزمفرهنگیمصرفوتولیدکنترلمعنایبهفرهنگی
ورکشفرهنگیتحوالتهاینقدروازبرخیازنشانجوانانهایفرهنگ.استهدفگروه
آنکهازداجوبپنداریممحدودیاوگستردهمیزانچهتاراهافرهنگاینبروزآنکهازجدا.دارند
طحسدرفرهنگیتحوالتاهمیتازنبایدباشیم،داشتههافرهنگاینازارزشیداوریچه

کالنهایفرایندتعاملدرفضاهاییچنیندرایرانیفرهنگازبخشیشدغافلروزمرهزندگی
.شودمیساختهعامالنبافراملیوملی


