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 جوانان زندگی سبک در اجتماعی پایگاه یها کننده تعیین بررسی

 2بهبهانی زهرا، 1امیری صالحی سیدرضا

 

 چکیده

 جامعه واقع در. است ها جامعه ضروری شرط، کنشی هر وارزیابی اخالقی قضاوت " پارسونز "عقیده به

 تشـخیص  ضرورتاً وکارشان اند رفتهیپذ را انها همگان که اهدافی و ها ارزش تبع به ها کنش نظام پایه بر

 ارجمنـدترین  متصدیان و فضیلت با اشخاص که است طبیعی بنابراین. ابندی یم قوام، است بدتر از بهتر

 ای جامعه از اجتماعی یها تیوضع ترتیب همچنین، باشند رخورداری باالتری اجتماعی پایگاه از مشاغل

 صـنعتی  وجامعـه  شـدن  جهانی عصر در( 16-15: 1371، نیتأم ملوین) .است متفاوت دیگر جامعه به

 احتـرام ، قـدرت  از متفـاوتی  سـهم  بـا  که است انان شغلی پایگاه، افراد اجتماعی پایگاه نیتر مهم امروز

 خواهـد  متفـاوت  دیگر جامعه به ای جامعه از موارد این از کدام هر ؛شود یم تعریف اجتماعی ومالکیت

 جامعه یک در اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، اقتصادی های ونظام وتربیت تعلیم نظام اساس این بر، بود

 تعیـین ، کننـد  یم کسب جایگاه این در افراد که اجتماعی طبقه به توجه با را ها گاهیپا این توزیع شیوه

 اجتمـاعی  یهـا  نقش و اجتماعی پایگاه تغییر که است مسئله این بررسی پی در حاضر نوشتار. کند یم

 سـطح  در را ییهـا  فرصـت  طریق این از و باشند تاثیرگذار انها زندگی سبک در تواند یم چگونه جوانان

 و هـا  فرصـت  اجتمـاعی  یهـا  گـاه یپا در افـراد  نقش که دهد یم نشان تحقیقات. کند ایجاد انها زندگی

 مهـارت ، شخصـی  صـفات  چـون  اجتمـاعی  پایگـاه  مراتـب  و دهد یم قرار انها روی پیش را پیامدهایی

 جامعـه  بـر  حـاکم  وسیاسـی  اقتصـادی ، واجتمـاعی  فرهنگی یها نظام بر عالوه مندی فایده و اکتسابی

 انهـا  روی پـیش  هـایی  وفرصت تعیین اجتماعی نظام در را جوانان ویژه به افراد زندگی سبک تواند یم

 .دهد قرار

 .زندگی یها فرصت، اجتماعی طبقات، زندگی سبک، جوانان، اجتماعی پایگاه: کلیدی واژگان

 

 مقدمه-1

 بقـای . شـود  یمـ  محسـوب  او اجتماعی پایگاه نیتر مهم کس هر شغلی پایگاه مدرن صنعتی جامعه در

 اجتمـاعی  یها گاهیپا. است انیاجتماع ونقش هرپایگاه اخالقی و قانونی مقبولیت ارزیابی گرو در جامعه

 ان که است جوامع در یافته تخصیص اجتماعی واحترام مالکیت، قدرت از متفاوت ییها هیسهم متفاوت

                                                                                                                                                                          
1
 .تهران وتحقیقات علوم واحد اسالمی زادآ دانشگاه علمی هیات عضو و استادیار.  

2
 مجمع، استراتژیک تحقیقات مرکز اجتماعی و فرهنگی گروه پژوهشگر ر، فرهنگی ریزی برنامه و مدیریت دکتری دانشجوی.  

 .نظام مصلحت تشخیص
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 اساس این بر. کند یم تعیین را عانیتوز شیوه، دارد جامعه که عرفی قواعدی اساس بر و کرده تجویز را

 انتقـال  "پـذیری  جامعـه ". باشـد  داشـته  نقـش  اجتمـاعی  یهـا  گاهیپا تغییر در تواند یم پذیری جامعه

 توانـد  یمـ  کـه  است پذیری جامعه فرآیند همان انتقال شیوه نیا .است دیگر نسل به نسلی از هنجارها

، 1371، نیتـأم  ملـوین ) .شـود  پـذیری  جامعه فرآیند در هنجارها گسیختگی هم از ای پایداری موجب

، وپـرورش  آمـوزش  مثـل  نهادهایی، دارند مستقیم ارتباط جامعه دیگر نهادهای با فرآیند این( 29-26

 ونظـام  اقتصـادی  وضـعیت . جامعه بر حاکم واجتماعی فرهنگی یها نظام، خانواده نظام، وتربیت تعلیم

 ایفا انها پذیری جامعه و افراد اجتماعی یها گاهیپا در تاثیرگذار نقشی کدام هر جامعه بر حاکم سیاسی

 سبک در تواند یم عوامل مجموع که دارد پیامدهایی و ها فرصت ها نقش این که است طبیعی. کنند یم

 وبـه  جامعـه  افـراد  روی پیش را زندگی یها فرصت تواند یم عومل این. بگذارد اثر اجتماع افراد زندگی

 بازتاب زندگی سبک عناصر که حالی در است تحمیلی و غیرارادی بیشتر که دهد قرار جوانان خصوص

 کـاالی  مصـرف . مسـکن  نوع نظیر عواملی بنابراین. است اشخاص اجتماعی یها ارزش و سلیقه و ذوق

 نظـام  ایـن  در را وجوانـان  افراد زندگی سبک... و رسانه و فراغت اوقات، فرهنگی یها تیفعال، فرهنگی

 .کند یم تعیین اجتماعی

 اجتماعی یها گاهیپا مراتب سلسله بندی طبقه-2

. شود یم پذیر امکان انها مقایسه، باشد گرفته صورت ها نقش اساس بر اجتماعی پایگاه افتراق که زمانی

 :دارد وجود انیبند طبقه برای معیار سه

 شخصی صفات .-1-2

 .است شده داده تشخیص مناسب نقش کی ایفای برای که وزیبایی جسمانی قوه، هوش مثل

 اکتسابی یها مهارت .-2-2

 ... .و پزشکی دانش، حقوق علم شناخت، دستی یها مهارت مانند

 جامعه وکل افراد برای نقش مندی دهیفا .-3-2

 کـه ، انتظـامی  نیرورهای توسط وامنیت نظم، قضات توسط عدالت، بازیگران توسط افراد کردن سرگرم

 افتنی بندی طبقه این اصلی یها هدف از یکی .گویند می نیز اجتماعی کارکردهای را مندی فایده این

 وصـفات  تحصـیالت  سـطح ، کـاردانی ، مهـارت  درجـه  تعیین واقع در. است پایگاه برای مناسب شخص

 نحـو  وبـه  توزیـع  را کار انسانی نیروی که دهد یم اجازه گوناگون وظایف تصدی برای کدام هر شخصی

 در را خــانوادگی وزنــدگی شــغلی زنــدگی چنانچــه( 36-32: همــان) .کــرد تربیــت را ان کارســازتری

 اجـرای  و تـر  پیچیـده  هـا  نقـش  شغلی زندگی در که مینیب یم کنیم مقایسه مدرن صنعتی یها جامعه

 مشـاغل  بندی طبقه ضرورت به ها جامعه این در. است شدیدتر مراقبت و تر دقیق مقررات تابع وظایف

. شـود  یمـ  داده بسـیاری  اهمیـت  الزم یهـا  مهـارت  و هوشمندی، تحصیالت چون معیارهایی برحسب

 تلقـی  کسـان ی دشـواری  لحـاظ  واز برابـر  اهمیـت  لحـاظ  از ها نقش همه خانوادگی زندگی در برعکس
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 .شـد  قائـل  تبعـیض  خـانوادگی  زنـدگی  در تـوان  ینمـ  وپدری مادری نقش میان که همانطور شوند یم

 (37: همان)

 اجتماعی پایگاه بندی تقسیم-3

 جامعـه  دیـد  از. است انیاجتماع ونقش هرپایگاه اخالقی و قانونی مقبولیت ارزیابی گرو در جامعه بقای

 :است شده داده تمییز اجتماعی پایگاه نوع دو شناسان

 .است رسیده ارث به یا شده واگذار پایگه شیوه این در: واگذاری پایگاه-1-3

 اعتبـار  ای پـاره  بـه  ونیـاز  ایـد  مـی  دسـت  بـه  شخصـی  یهـا  کوشش نتیجه در:. اکتسابی پایگاه-2-3

 .است الزم وشایستگی

 دارای پایگـاه  اعطـای  هـر  واقع در ندارد وجود باشد داشته پایگاه اعطای شیوه یک فقط که ای جامعه

 .شود یم نیز اکتسابی عنصری

 اجتماعی یها گاهیپا یها شاخص پنهان و اشکار یها نشانه-4

 قابـل  کمتـر  واشـتغال  شغل معبار .است اجتماعی پایگاه اشکار یها نشانه از هویت معیار و پوست رنگ

 مشـخص  لبـاس  گونـاگون  مشـاغل  اعضای برای است ممکن جامعه فرهنگ حالت این در. است رویت

 صحبت طرز از. معناست همین بیان( کارگران) ابی ویقه( کارمندان) سفید یقه اصطالحات: کند تعیین

 بـا  اجتمـاعی  قشـرهای  هرچـه  کلـی  طـور  بـه . برد پی تحصیلشان وضع به توان یم نیز اشخاص کردن

 خواهد دشوارتر دیگری به کیی از گذر اندازه همان به باشند شده جدا یکدیگر از وپایدار بارز یها نشانه

 در اسـت  ومتحجـر  خشک نسبتاً قشربندی یها یژگیو از اجتماعی پایگاه وپایدار اشکار یها نشانه .بود

 شـاخص  از ه .شـود  یمـ  شـمرده  پـذیر  انعطاف ای طبقه نظام مشخصات از ناپایدار یها نشانه که حالی

 سکونت محل ومالکیت شغل. زندگی سطح، تحصیالت سطح، خانوار درآمد به توان یم اجتماعی پایگاه

 (72-79: همان) .دارد بسزایی ریتأث افراد زندگی سبک در موارد این از کدام هر که کرد اشاره

 اجتماعی پایگاه و زندگی سبک-5

 کـه  ییها گروه. است اجتماعی یها گروه تمییز مایه که دهد یم ارجاع صفاتی به زندگی سبک اصطالح

 اصـطالح  معـانی  از خی بر .هستند ان به متعلق اجتماعی اجتماعی وحیثیت ابرو از معینی سهم دارای

 او تا گردد یم اعمال فرد بر که فشارهایی. است وفراگیر کلی فرهنگ واژه معانی اندازه به زندگی سبک

 کـه  شـود  ینمـ  متوجه ذینفع شخص که است ظریف چنان گاهی کند اختیار را متناسب زندگی سبک

 افـراد  یهـا  ینابرابر( 116-114: همان) .است شده هدایت اش یاجتماع پایگاه به شیها انتخاب چگونه

 وسـبک  زنـدگی  یهـا  فرصت در ییها تفاوت با غالباً اجتماعی ارزیابی و قدرت، مالکیت لحاظ از جامعه

 .است همراه زندگی

 اجتمـاعی  یهـا  انتخـاب  سـمت  بـه  پیشـین  یهـا  سـنت  روی دنبالـه  جای به زندگی سبک در جوانان

 زنـدگی  های وفرصت زندگی سلوک وبر نظر از. روند یم شان یاجتماع جایگاه تعیین در خود وفرهنگی
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 نظـر  از بنـابراین ، دارنـد  خـود  زنـدگی  سبک گزینش در افراد که است زندگی سبک اساسی مؤلفه دو

 تعیین وی منزلتی گروه یها یژگیو و اجتماعی موقعیت بوسیکه شخص کی زندگی یها فرصت کاکرام

 گـروه  بـرای  مقـدماتی  سـاختاری  یها شکل ها گروه بین زندگی سبک( 161: 2999، کاکرام) شود یم

 ظـاهر  مختلفـی  یهـا  نقـش  در مـؤثر  کننـدگان  مصـرف  مثابه به وجوانان. هستند اجتماعی یها یبند

 و مصـرف  حـوزه  افـزایش  بـه  رو اهمیـت  پـذیرش  سـمت  به معاصر جامعه یها یریگ جهت. شوند یم

 الگومنـد  روش زندگی سبک. است وجمعی شخصی هویت به دادن شکل در زندگی سبک یها تیفعال

 در را هـویتی  معیارهـای  اسـتقرار  کـه  اسـت  مـادی  فرهنـگ  محصـوالت  گذاری وارزش درک، مصرف

 یهـا  سـبک  بـودن  مـدرن  درک بـه  که است راهی رویکرد نیا ..سازد یم ممکن ومکان زمان چارچوب

 وبـر ( 129-117: 1372، گیـدنز ) انجامـد  یمـ  پیشـین  اجتماعی یها یبند شکل با انها وتقابل زندگی

 مند بهره ان از خود اجتماعی موقعیت دلیل به افراد که داند یم ییها فرصت برابر را زندگی یها فرصت

امـا  ، جوامع مـرتبط اسـت   یبا ساختار اجتماع یساختار سبک زندگ( 65: 1376، آرا کیوان) .شوند یم

ت فـرد در درون آن سـاختار وابسـته    یبه موفق یادیبا حدود ز، هر فرد یقابل دسترس برا یها انتخاب

 ریتـأث  نقشی نیز منطقه کشورهای در فرهنگی توسعه میان این در( 1371:113، مرینز و بوریک) است.

 فرهنگـی ، سیاسـی ، اقتصـادی  مسـائل  در زنـدگی  هـای  وفرصـت  پـذیری  جامعـه  هایفرآیند در گذار

 دهـه  اوائل از فرهنگی توسعه مفهوم. است آورده پدید انها اجتماعی پایگاه در وطبیعتا افراد واجتماعی

 از و شـده  مطـرح  توسـعه  مباحـث  در فرهنگـی  سـازمان  یک عنوان به یونسکو طرف از بعد به 1979

 توسـعه  و اجتمـاعی  توسـعه ، اقتصادی توسعه چون توسعه بخشهای سایر به نسبت که است مفاهیمی

 جامعـه  افراد غیرمادی نیازهای بر بیشتری تأکید، است برخوردار بیشتری ارزشی بار و ابعاد از سیاسی

 و ارزشـی ، شناختی، ادراکی های حوزه در تغییرات ایجاد با آن طی در که است یفرآیند بنابراین. دارد

 و باورها این حاصل که آورد یم بوجود ها آن در را ای ویژه شخصیت باورها و ها قابلیت، ها انسان گرایشی

 فرآینـد  حاصـل  عبـارتی  بـه . باشـد  یم توسعه مناسب که است خاصی های کنش و رفتارها و ها قابلیت

 یـک  در( تمـدن ) فرهنگـی  عناصـر  ناپـذیر  برگشـت  تراکم طریق از که است دگرگونی فرهنگی توسعه

 اعمـال  اجتماعی و طبیعی محیط بر را مؤثری کنترل جامعه آن اثر بر و ردیگ یم صورت معینی جامعه

 داشته وجود پیش از که عناصری به تکنیک و دانش، فنون معارف ناپذیر برگشت تراکم این در کند یم

 و فرهنگـی  هـای  نظام معموالً جامعه هر در که است جهت این در .شود یم افزوده شده مشتق آن از و

 همسـوئی  طریـق  از و داشـته  را غالـب  و مسـلط  نقـش  اجتمـاعی  مختلف های نهاده روی بر اجتماعی

 (12: 1375، غیاثی) .کند یم پیدا ضرورت جامعه اجتماعی و فرهنگی نظام ای اجتماعی نهادهای

 روابطش تیفیک و اجتماع در عملکردش یچگونگ از فرد شناخت و یابیارز را یاجتماع سالمت "زییک"

 بر زیک .کند یم فیتعر هاست آن از یعضو عنوان به یو که یاجتماع یها گروه و کانینزد، گرید افراد با

 یهـا  شـاخص  عنـوان  بـه  عامـل  پنج از مدل نیا در، کرد مطرح را شیخو یعامل پنج مدل اساس نیا

 زییک. یاجتماع انطباق و مشارکت، ییشکوفا، رشیپذ، انسجام از اند عبارت که برد نام یاجتماع سالمت

 معتقـد  زیـ ک .است یروان سالمت از شیب یزیچ یزندگ در خوب وعملکرد یزندگ تیفیک است معتقد
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 کرد یابیارز یاجتماع یارهایمع به توجه بدون توان ینم را فرد یشخص عملکرد و یزندگ تیفیک است

ـ  و، یعـاطف ، یجسـم  سـالمت  از شیبـ  یزیـ چ یزنـدگ  در خـوب  عملکرد و  و فیتکـال  و اسـت  یروان

 .(1378، ینیحس) ردیگ یم بر در زین را یاجتماع یها چالش

 هر درون در هک است نیا بر اساس، است یا زهیانگ یها هینظر نیمشهورتر از هک 1مازلو هام آبرا مدل در

، یمنیا به ازین -2، یکیولوژیزیف یازهاین -1: از اند عبارت ازهاین نیا، دارند وجود ازین دسته هفت انسان

 بر. یشناس ییبایز -8، یریپذ معرفت -6، ییوفاکش خود -5، احترام به ازین -4، یاجتماع یازهاین -3

، کخورا مانند افراد هیاول یازهاین ردک یسع ابتدا دیبا افراد یتمندیرضا شیافزا یبرا هینظر نیا اساس

، یشـغل  تیـ امن مسـئله ، یبعد مراحل در، نمود نیتأم را یکیولوژیزیف یازهاین ریسا و نکمس، کپوشا

 توانـد  یمـ  فرد آنچه، مازلو قول به زین آخر در. باشد یم مطرح احترام به ازین و ارک در یارتباط یازهاین

 اسـت  یدانشـمندان  زمره از نیل .(186: 1389، انییرضا) است ییوفاکخودش همان هکبشود دیبا، باشد

 بـه  ازیـ ن آن و اسـت  ردهکـ  دکیـ تا یبشـر  یازهاین از گرید یکی بر تیامن و هیاول یازهاین بر عالوه هک

 و هستند آن اثبات یپ در گرانید با تعامل در شتریب ها انسان هک است یازین نیا. است 2یابی شتنیخو

 و اجتمـاع  عرصـه  در بـودن  سـودمند  و مـؤثر  دارد را ازیـ ن نیا ارضاء انکام فرد هک ییها نهیزم از یکی

 و باشند داشته فعال ینقش توانند ینم یاجتماع عرصه در هک نندک احساس افراد چنانچه. است استیس

 و انـزوا ، یگـانگ یب، یتینارضـا  یبرا طیشرا، ستین ایمه ها آن یبرا نهیزم نیا در یمناسب بستر هکنیا ای

 .(1384، یصفدر از نقل، 1368، گابل و اشترن، پالمر) شود یم ایمه یناراحت

 منـد  بهـره  رهیـ غ و یآزاد، رفاه، بهداشت، آموزش چون یمختلف امکانات از جامعه افراد که یزانیم به»

. شد خواهد تیتقو آنان انیم یدلبستگ و داشته یا جامعه نیچن به تعلق از یخشنود احساس، گردند

 جیتـدر  بـه  نشـود  تـوأم  درجامعـه  یزندگ از تیرضا احساس با جامعه افراد تعلق احساس اگر بالعکس

 امکانات. کرد میتقس یمعنو و یماد یکل دسته دو به توان یم را امکانات. ابدی یم نقصان زین یهمبستگ

 از افـراد  یبرخـوردار ، اسـت  رهیـ غ و یبرابـر ، عدالت مثل یمعنو و بهداشت از یبرخوردار مانند یماد

 .(31: 1375، ایدنینو) «شود یم منجر یهمبستگ دیتزا به و داشته یپ در را آنان تیرضا ییایمزا نیچن

 را یاساس منشأ سه« یاجتماع یتضادها یشناس جامعه» عنوان تحت خود تابک در 3زبرگیرک سیلوئ

 یناشـ  یابیارز و ها ینابرابر در یتینارضا منشاء ها آن یتا سه هر در هک دینما یم نییتع یتینارضا یبرا

 محـدود  بخـش  همـان  در بخـش  یـک  از یتینارضا هک دارد اعتقاد زبرگیرک. است شده جستجو آن از

 :ردیـ گ یمـ  جـه ینت زیـ ن انیـ پا در و افتی خواهد گسترش هم فرد یزندگ یها قسمت ریسا به و نمانده

 از نقـل ، 1983، زبرگیکر) دارند یشتریب یتینارضا و یامکنا احساس هستند محروم شتریب هک یافراد

 .(1384، یصفدر
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 عموماً دارند قرار یاقتصاد ای یشغل تر نییپا سطح در هک یافراد، است شده مشخص جوامع یبررس در

 درآمـد  بـا  همـراه  آن از یآگـاه  و تیـ محروم گفـت  تـوان  یم نیبنابرا. دهند یم نشان یتینارضا شتریب

 یزنـدگ  از یشـتر یب یبخشـها  در را تیـ محروم هک آنان. هستند یتینارضا مقدمه خود نییپا یاقتصاد

 تجربـه  را یشـتر یب یتینارضـا  احساس و داشته یشتریب تیمحروم احساس جهیدرنت، ندینما یم تجربه

 .(1389، ترنر) کنند یم

 تیفکی یرو بر یزندگ تیفکی به مربوط قاتیتحق ٔهمه در افراد یتیجمع و یاجتماع یها یژگیو ریتأث

 نـه یزم و مسـتقل  یرهایمتغ عنوان به ها آن از قیتحق نیا در هک گرفته قرار مطالعه مورد افراد یزندگ

، سـالمت ، یشخصـ  یها نهیزم ریتأث تحت، یزندگ تیفیک «زان» نظریه مطابق .شد خواهد استفاده یا

 جهینت در یزندگ تیفیک از شده درک مفهوم. است سن و طیمح و فرهنگ، یاجتماع -یاقتصاد عوامل

 فـرد  هـر  هیـ نظر نیبنـابرا . (1374، ییمـوال  آقـا ) شـود  یمـ  جـاد یا او طیمحـ  و شخص نیب متقابل اثر

 بـا  را یارکـ  سـوابق  و سـن ، استعداد، هوش، التیتحص، تبحر و تجربه چون ییها تیقابل و اتیخصوص

 ییها پاداش و ایمزا اتیخصوص نیا با متناسب زین سازمان دارد انتظار مقابل در و آورده سازمان به خود

 یگیهمپـا  و یبرابر ینوع عوامل دسته دو نیا نیب ندک احساس فرد چنانچه، دهد قرار ارشیاخت در را

 اسـت  آن یپـ  در همواره بشر گرید عبارت به. کند یم جادیا تیرضا و آرامش او در امر نیا، دارد وجود

 برحسـب  را افـراد  اجتمـاعی  بنـدی  قشـر  نظام. (1389:18، یتوسل) شود رفتار منصفانه بطور او با هک

 بـا  مناسـب  اجتمـاعی  طبقـات  در را وانها کند یم بندی رتبه مطلوب یها تیفیک از برخورداری میزان

 امکانـات  از خـورداری  بـر  عبـارتی  به( 286 :1374، خوشفر از نقل، کوئن) دهد یم جای افراد وضعیت

 پایگـاه  وبـین  دهـد  یمـ  افزایش افراد در را امنیت و وهمبستگی خوشنودی واحساس افراد برای جامعه

 مسـتقیم  ارتبـاط  غیـره  و زیسـتی  و شغلی یها تیموقع کسب از حاصل امنیت واحساس انها اجتماعی

 .دارد وجود

 

 گیری نتیجه و بندی جمع

 از متفـاوتی  سـهم  بـا  کـه  است انان شغلی پایگاه، افراد اجتماعی پایگاه نیتر مهم امروز صنعتی جامعه

 دیگـر  جامعـه  بـه  ای جامعه از موارد این از کدام هر ؛شود یم تعریف اجتماعی ومالکیت احترام، قدرت

 حـوزه  افـزایش  بـه  رو اهمیـت  پـذیرش  سـمت  به معاصر جامعه یها یریگ جهت، بود خواهد متفاوت

 روش زندگی سبک. است وجمعی شخصی هویت به دادن شکل در زندگی سبک یها تیفعال و مصرف

 در را هویتی معیارهای استقرار که است مادی فرهنگ محصوالت گذاری وارزش درک، مصرف الگومند

 یهـا  سـبک  بـودن  مـدرن  درک بـه  که است راهی رویکرد نیا ..سازد یم ممکن ومکان زمان چارچوب

، یا جامعـه  هـر  در کـه  یمعن نیا به .انجامد یم پیشین اجتماعی یها یبند شکل با انها وتقابل زندگی

، عالقـه ، عـادت ، نفـوذ ، اعتبـار  و تیـ ثیح احـراز ، قـدرت  و اریاخت، شغل و حرفه، لحاظ از یانسان افراد

 چیهـ  .دارنـد  تفـاوت  گریکـد ی با( رهیغ و اعتقادات، ها ارزش، ها نگرش و ها شیگرا) یفرهنگ یها یژگیو

 یکارکردهـا  و هـا  نقـش  زیتمـا  براسـاس  افـراد  میتقسـ ' یعنـ ی 'یاجتمـاع  کیتفک' بدون یانسان جامعه
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 افـراد  میتقسـ ، یاجتمـاع  کیـ تفک از منظـور  نیبنـابرا  و دهـد  ادامه خود اتیح به تواند ینم 'یاجتماع

 گرو در جامعه یبقا .است ' یاجتماع گاهیپا' زین و آن یکارکردها و 'یاجتماع یها نقش' زیتما براساس

 هـای  ونظـام  وتربیـت  تعلـیم  نظـام  است انیاجتماع ونقش هرپایگاه اخالقی و قانونی مقبولیت ارزیابی

 طبقـه  بـه  توجـه  بـا  را ها گاهیپا این توزیع شیوه جامعه یک در اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، اقتصادی

 یهـا  شـکل  هـا  گـروه  بـین  زنـدگی . کنـد  یمـ  تعیین، کنند یم کسب جایگاه این در افراد که اجتماعی

 در مـؤثر  کننـدگان  مصرف مثابه به جوانان. هستند اجتماعی یها یبند گروه برای مقدماتی ساختاری

 یهـا  تیـ فعال، فرهنگـی  کـاالی  مصـرف . مسـکن  نـوع  نظیر عواملی. شوند یم ظاهر مختلفی یها نقش

. کند یم تعیین اجتماعی نظام این در را وجوانان افراد زندگی سبک... و رسانه و فراغت اوقات، فرهنگی

 یارکـ  سوابق و سن، استعداد، هوش، التیتحص، تبحر و تجربه چون ییها تیقابل و اتیخصوص فرد هر

ـ ا بـا  متناسـب  زیـ ن سـازمان  دارد انتظار مقابل در و آورده سازمان به خود با را  و ایـ مزا اتیخصوصـ  نی

 این اجتماعی پایگاه در وجوانان افراد یها ییتوانا اساس این بر که دهد قرار ارشیاخت در را ییها پاداش

 لذا. دهد تغییر زنگی یها تیفیک به نسبت را انها ونگرش زندگی وسبک باشد گذار ریتأث تواند یم افراد

 کیفیت در مؤثر گامی تواند یم جوانان روی پیش مشکالت رفع در دولتمردان مؤثر های سیاستگذاری

 وتوجـه  اجتماعی یها مهارت کسب به کمک جهت در که شود یم احساس نیاز این و باشد انان زندگی

 هـا  یزیـ ر برنامـه  جامعـه  در مطلوب اخالقی والگوهای مصرف صحیح وفرهنگ جوانان آموزش به ویژه

 .شود انجام هایی وسازماندهی
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