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شــناخت ترجيحات، عاليق و رفتار گروه ها و اقشار اجتماعی 
از جمله دغدغه های اساســی نظام های اجتماعــی و نهادها و 
دستگاه های سياستگذاری فرهنگی است. در مطالعه ترجيحات 
و رفتار گروه هــای اجتماعی در جوامع امروزی و به ويژه پس از 
تغيير و تحوالت گسترده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع  و 
توسعه فناروری های ارتباطی و اطالعاتی و شبکه های اجتماعی، 
مطالعات روان شــناختی و مقوالت کالنی چون طبقه اجتماعی 
وگــروه منزلتی، به تنهايی کفايت نمی کنــد. مفهوم و متغيری 
کــه در دهه های اخير برای مطالعه رفتار و ترجيحات گروه های 
اجتماعی بيشتر مورد توجه جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه 
مطالعات اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته »سبک زندگی« است. 
سبک زندگی تجســم ترجيحات افراد در زمينه ارزش گذاری، 
افکار، رفتار و مصرف است. سبک زندگی پاسخ عينيت يافته فرد 
به اين پرسش اســت که  من کيستم و با ديگران چه تفاوت و 

تمايزی دارم؟  
سبک زندگی مفهومی مدرن است و ريشه در تغيير و تحوالت 
اجتماعی و فرهنگی دارد که از نيمة دوم قرن بيســتم و اوايل 
قرن بيســت و يکم در جهان شکل گرفته و دنياي ما را به کلي 
دگرگون ســاخته اســت. از بين متغيرهای ساختاری مختلفی 
که چنين تحولی را شــکل داده اند، ظهور و بروز فرديت يکی از 
مهم ترين عوامل اســت. اهميت فرديت و استقالل رأی،  نظر  و 
عاليق فردی يکی از شــاخص ها و مميزات اساسی عصر و نسل 
جديد اســت. اين در حالی اســت که پيش از اين فرد در جمع 
مســتحيل بود، افراد تفاوت و تمايــزی از نظر عاليق، نگرش ها 
و ترجيحات با هم نداشــتند. وجــدان جمعی بزرگترين بخش 

وجدان های فردی را تشکيل می داد. به طور کلی زندگی صورت 
کاماًل جمعي داشــت، ارزش ها، عقايد، ساليق، پوشش، آرايش، 
تغذيه و … همه متأثر از  فضاي جمعي و گروهی بود. اما هرچه 
جامعه مدرن تر شــد افراد از دايره نفوذ افکار و عقايد و عاليق و 
ساليق گروهی خارج شدند و فرديت و استقالل و هويت فردی 
جای سلطه جمعی و گروهی را گرفت. در چنين وضعيتی ميدان 
برای تکثر افکار و انديشه ها، تنوع نيازها و ساليق و به طور کلی 

سبک های زندگي متفاوت باز شد. 
با چنين درک و دريافتی از موضوع ســبک زندگی و نقش و 
اهميت آن در شناخت جوامع و گروه های اجتماعی، هنگامی که 
تصوير کلی جامعه را از نظر می گذرانيم ايران را جامعه ای متنوع 
از نظــر فرهنگ، زبان، قوميت، مذهــب و ... می يابيم. تحوالت 
دهه های اخير چون رشد سواد و تحصيالت، شهرنشينی، تغيير 
و تحوالت جمعيتی، وضعيت اقتصادی، تحريم ها و نوع معيشت، 
تحوالت سياسی ناشــي از انقالب و جنگ و نيز قرار گرفتن در 
معــرض فناوری های نوين ارتباطی و اطالعاتی و فرايند جهانی 
شــدن، تنوع و تکثر فرهنگی جامعه ايران را مضاعف و به غايت 
پيچيده کرده اســت. اين تنوع فرهنگی را به ويژه در ميان نسل 
جوان جامعــه که به دليل تجهيز به دانش و مهارت های نوين و 
قــرار گرفتن در معرض تبادالت و تعامالت اجتماعی و فرهنگ 
جهانی، پيشگام تحوالت فرهنگی هستند، بهتر و بيشتر می توان 
مالحظه کــرد. آنچه اکنون از آن به عنــوان فرهنگ جوانان يا 
به عبارت دقيق تر »سبک زندگی جوانان« ياد می شود، به خوبی 
گويای وضعيت متنوع، متکثر، متحول و حتی متالطم فرهنگی 
جامعه اســت. در واقع به نظر می رسد جوانان تحت تأثير تغيير 
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و تحوالت شــتابان و سريعی که در عرصه های کالن اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصادی جامعه رخ داده اســت و نيز متناســب با 
اقتضائات اجتماعی و نســلی و نگرش ها، نيازها و ساليق خود، 
ســبک های زندگی متفاوتــی و متنوعی را برگزيــده و اختيار 

کرده اند. 
ســبك زندگي تعدادی از جوانــان در جامعه ما بيش از آنكه 
در چارچوب هنجارهاي رســمي قرار گيرد خبر از تسلط نسبی 
فرهنگ و هنجارهاي غيررسمي در ميان اين قشر مي دهد. سبك 
زندگي و هنجارهاي مســلط بر رفتار برخی از جوانان حاكي از 
شــكل گيري نوعي فرهنگ مقاومت در برابر برخی از نشانه های  
فرهنگ رسمي است. به نظر مي رسد برخی از هنجارها و قواعد 
رســمي ما دچار پس افتادگي نسبت مقتضيات زمان و مكان و 
علم و فناوري هاي نوين شده است. به همين دليل نيز نمي تواند 
گاهی اوقات راهنما و نقشه راهي پيش پاي جوانان براي زندگي 
در جامعــه حال و آينده بگذارد. برخــی از قواعد و هنجارهاي 
مرســوم ما قادر نيست با توليد معنا،  اشــتياق،  شورانگيزي و 
اتفاق نظر، جوانان را نسبت به مطلوبيت، كارآمدي و مشروعيت 
خود برانگيزد. به نظر مي رسد چنين علل و عواملي موجب شده 

اســت هنجارها و قواعد رسمي  از سوي آينده سازان كشور پس 
زده شــده و يا به طور مكرر از ســوي آنان نقض و مورد تخطي 

قرار گيرد.
جوانــان به دليل نوجويي و خالقيت، روزآمدي و نگاه به آينده 
و نيز همگامي و همراهي با روند تحوالت آينده در حوزه علم و 
فناوري، مسيرنما و  نوك پيكان تحوالت آينده جامعه هستند. 

جهــت درک روند تغيير و تحوالت فرهنگی جامعه در آينده، 
شناســايی حوزه های در معرض تغيير، نوع، شدت و جهت اين 
تغييرات، همچنين پيامدها و  آسيب های آن و به ويژه شناخت 
ســبک زندگی جوانان از اهميت بســزايی در برنامه ريزی های 
فرهنگــی برخوردار اســت. بررســی و مطالعه ســبك زندگي 
جوانان، گذشته از آنکه به درک روند تغيير و تحوالت فرهنگی 
جامعه کمک می کند، نحوه درک، تفســير و مواجهه جوانان با 
برنامه ها وسياســت های فرهنگی را نيز مشــخص خواهد کرد 
و امــکان بازنگــری و تجديدنظر يا تقويت، تکميل، توســعه و 
اشــاعه سياســت ها و برنامه های فرهنگی را برای  دستگاه های 

سياست گذار و برنامه ريزان فرهنگی کشور فراهم می آورد. 
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