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 is an important aspect of modern human life that differs among various 

people and groups. Despite their different lifestyles, the people experience many 

semantic similarities in their life. The concept of lifestyle includes a wide range of 

objective and subjective issues such as the pattern of social relations, entertainment, 

consumption, fashion and clothing as well as the reflection of attitudes, values and 

worldview of an individual and a member of a group (Bakak, 2018). This study 

includes a qualitative study on the lifestyle of NEETs in Tehran. In order to 

understand the whole concept, the first the definition of NEET is discussed and then 

its scope is determined for the research subject. The second discussion aims to 

address the issue of lifestyle, which is one of the late concepts in the field of social 

sciences although it still lacks a precise definition. In terms of research 

methodology, this study is qualitative, which has been rarely done in research 

associated with lifestyle. Along with identifying "NEET" and studying their 

routines, the main issue addressed here is recognizing lifestyle and providing its 

main categories as well as their configuration in a way that a correct explanation 

and understanding of the people could be achieved. 

As said before, NEET refers to the people who are not only illiterate but lack a job 

or profession. This lot has acquired new attention in statistical and social 

discussions worldwide except Iran where the issue has not been addressed at all. In 

other words, the study of "NEETs" in Iran, particularly from the perspective of 

social sciences, has been neglected, hence, the purpose of this study is to introduce 

this group and start a series of targeted studies on them. The main issue addressed 

in this paper, along with identifying "NEETs" and studying their routines, is to 

recognize their lifestyle and providing their main categories as well as the 

configuration of these categories. Certainly, this study can be considered as a 

starting point of a long path in understanding, studying and analyzing this group of 

young people in Iran. 

This paper is a qualitative research based on grounded theory. In this study, in-

depth semi-structured interviews were used. Participants included 30 single people 

in the age group of 17 and 25. Eighteen interviewees were boys and twelve were 

girls. The sampling method is purposive exploratory-chain, which is a kind of 

snowball sampling. Conducting 20 to 25 interviews, the main and secondary factors 

in the previous interviews were saturated. Finally, through coding, the final analysis 

was done. 
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Lifestyle 

Biological consumptio Virtual Consumption Time  Planning Beauty and Health 

Identity 

The findings were classified into 5 main categories and 14 subcategories, showing 

that the lifestyle of "NEETs" is mostly formed by identification. For those who are 

not the members of their non-homogeneous social groups and face the problem of 

identification, biological and virtual consumption, taking care of beauty and health, 

and even spending time in virtual space are viewed as a kind of identification. This 

categorization has been shown in the following model: 

 

 

  

 

   

This paper showed that the lifestyle of "NEETs" is mainly formed by identification. 

Those who are not the members of non-homogeneous social groups faced with the 

problem of identification. They are continuously fighting against their family and the 

people around themselves who consider them fodder and worry about their life and 

future. Therefore, the "NEETs" either have constant tension with their families or run 

away from them. "NEETs" have biological and virtual consumptions, beauty and health 

care, and even spend their time in the virtual space to be identified that may be unreal in 

some cases and is only a reflection of an enviable lifestyle. In other words, they could 

not achieve the approval of their families and friends, and consistently need to 

strengthen their social capital or build some kind of social identity by themselves. The 

main and final subcategories are mentioned in the following table. 
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▪  

This study is novel since no prior attempt was made to identify NEETs in Iran. As 

such this is a qualitative study on the lifestyle of the same lot in Tehran, which is 

considered a completely new issue in social sciences. Here, in order to address 

people’s lifestyle, we are encountered with three main issues, novel of course, 

which show the importance and necessity of assessing them. 
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 چکیده
 مباحد   در  اخیدر  هایسدا   در  دارندد،  ایحرفه  و  کار  نه  و  خوانندمی  درس  نه  که  افرادی  عنوانبهها  « نییت»

 در  ایدران  سده   هرچندکده؛  اندداده  اختصاص  خود  به  را   دیجدی   جایگاه  دیگر  کشورهای  اجتماعی  و  آماری
 پرداختدهها  « »نییت  زندگی  سبک  به  بارنخستین  برای  مقاله  این  است.  صفر  به  نزدیک  مفهوم  این  به  پرداختن

 زنددگی  سدبکۀ  دربدار  بوردیدو  دیدگاه  زندگی،  سبک  وها  « نییت»  مفهوم  دو  به  مربوط   تعاریف  میان  از  است.
 مصدداحبه 30 طریدد  از و کیفددی مقالدده ایددن شناسددیروش اسددت. شددده انتخددا  یکددزمر مفهددوم عنوانبدده

 شدده انجام  اشباع  به  حصو    تا  تنوع  حداکثر  با  و  ایزنجیرهداکتشافی  هدفمند  گیرینمونه  با،  ساختاریافتهنیمه
 5 نهایت در ت.اس گرفته قرار ارزیابی  مورد   تماتیک  تحلیل  روشبه  و  بنیادداده  نظریه  ازطری   هاداده  تحلیل  و

 فرعدی  مقولده  14  و  زیبایی(  و  سالمت  و  مجازی  مصرف   زیستی،  مصرف   بندی،زمان  )هویت،  اصلی  مقوله
 شدلل  یدابیهویت  مسدلل   حدو    بیشدترهدا  « نییت»  زنددگی  سدبک  که  داد  نشان  هایافتهوتحلیل شد.  تجزیه

 ،ندهست  مواجه  یابیهویت  للشم  با  و  نیستند  عضو  خود  غیرهمگن  اجتماعی    هایگروه   در  که  هاآن  گیرد.می
 ندوعی  صرف   را   مجازی  فضای  در  خود  زمان  حتی  و  سالمتی  و  زیبایی  از  مراقبت  مجازی،  و  زیستی  مصرف 
 زنددگی  سدبک  کده  شدودمی  انجدامها  « نییت»  سایر  با  عموما    هاآن  جمعی  هایفعالیت  کنند.می  یابیهویت
 زیدادی  اهمیت  از  برایشان  زیبایی  هایجراحی  تا  یدنپوش   لباس  نوع  از  ظواهر،  به  پرداختن  و  دارند  ه   مشابه

 هداآن  برند.می  لذت  لحظه  از  تنها  و  ندارند  آینده  برای  هدفمندی  اندازچش ها  « نییت»  اکثر  است.  برخوردار
 بینند.نمی آینده ساخت در خود مشارکت به نیازی
 هویت بنیاد،داده  نظری  زندگی، سبک ،نییت :اهاژهکلیدو 
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 مقدمه. 1

  کدده   اسددت یی  ها انتخا    نتیجه   زندگی،   سبک   است.   مدرن   انسان   زندگی   از مهمی   ۀ جلو   انتخا ، 
  زندددگی   متفدداوت ی  ها سددبک   وجددود   با   افراد   این   است.   متفاوت   مختلف   های گروه   و   افراد   بین   در 

  امددور   از   وسددیعی     دامندد   زندگی   سبک   مفهوم   کنند. می   تجربه   زندگی   در   بسیاری   معنایی   مشابهت 
  و  مددد  مصرف،   گرمی، ر س   اجتماعی،   روابط   الگوهای   مفهوم   این   شود. می   شامل   را   ذهنی   و   عینی 

  است   آن   عضو   که   را   گروهی   و   فرد   بینی جهان   و   ها ارزش   ، ها نگرش   حتی   و   گیرد دربرمی   را   پوشش 
  در هددا  « 2نییددت »   زندددگی   سددبک   کیفددی     مطالع این مقاله به    (. 1388  ، 1)باکاک   نمایاند بازمی   نیز 

  مهجددور   به   توجه   ا ب   آید. می   شمار   به   اجتماعی   علوم   در   جدید   کامال    عی ضو مو پردازد که  می   تهران 
هددا  « نییت »   . شددود می   مطرح   زمینه   این   در   پژوهش   و   مطالعه   ضرورت   ایران،   در   مفهوم   این   ماندن 

  مباحدد    در   اخیددر   های سددا    در   دارند،   ای حرفه   و   کار   نه   و   خوانند می   درس   نه   که   افرادی   عنوان به 
  ایددران   سه  ما  ، ا اند داده   اختصاص   خود   به   را   جدیدی   جایگاه   دیگر   های کشور  اجتماعی  و  آماری 

  بددرای  جددا این  در  اسددت.  صددفر  بدده   نزدیددک   مفهوم   این   به   پرداختن   سبب به   المللی بین   مجامع   در 
تددازگی    ، که در هر سه بخش   هستی    مواجه   اصلی   مسلل    نوع   سه   با   ها آن   زندگی   سبک   به   پرداختن 

 . است ها  موضوع آن ت پرداختن به  اهمیت و ضرور   ۀ دهند موضوع نشان 
 اسددت.   پژوهش  موضوع  در  آن  برای  حدود  تعیین  و  «نییت»  فتعری   ۀدربار  نخست  بح 

 اجتماعی علوم  ۀحوز متأخر مفاهی  از  نیز  مفهوم   این  که  است  زندگی  سبک   مسلل  دوم   بح 
 هکدد   پددژوهش  شناسیروش   ،نهایت  در.  ندارد   وجود  آن  از  دقیقی  تعریف  هنوز  و  آمده  شماربه
استفاده   ندرت به  زندگی  سبک  شناخت  با  مرتبط  تحقیقات  در  و  شودمی  انجام  کیفی  ۀ شیو  به

 روزمرگددی   مطالعدد   وهددا  «نییت»  شناسددایی  بر  عالوه   مقاله  این  در  اساسی   مسلل  است.   شده
 اسددت  مقوالت  این  بندیپیلره   و  آن  اصلی  مقوالت  ارائه  و  هاآن  زندگی  سبک  شناخت  ،هاآن

 یافددت.  دسددت درا افدد  ایددن از درسددتی شناخت و تشریح به هاافتهی  مجموع  از  بتوان  کهییتاجا
 تحلیددل و مطالعدده شددناخت،  در  طوالنی  بسیار  راهی  آغاز  توانمی  را   مقاله  این  اجرای  مسلما  

 دانست.   ایران در  جوانان از گروه  این
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 پژوهش  نهیشیپ .2

 در  امددا  اسددت  گرفتهصورت    توجهیقابلی  هاپژوهش  کنون  تا  زندگی  سبک  ۀحوز  در  هرچند
 ۀحددوز  بددهو    و  رسدددنمی  هدد   دسددت  انگشتان  شمار  هب  شدهانجام  تحقیقاتها  «نییت»  حوزه
 از  بردننددام  بددر  عددالوه   پددژوهش  پیشددینه   مطالعدد   بددرای  ،بنابراین  ؛ ندارد   تعل   اجتماعی  علوم 

 زندددگی  سددبک  ۀحددوز  در  پددژوهش   پیشددین   مطالعدد   به  تنها  حوزه  این  در  شدهانجاممطالعات  
 پرداخت.   خواهی

 درحددا  کدده غیرشاغل جوانان »وضعیت  مقال در (،1398) هملاران و  نصیری   میرفالح 
 بددا  و  پرداختدده  ایددران  در  گددروه   ایددن  وضددعیت  بررسددی  به  نیستند«،  آموزیمهارت   یا  تحصیل
 اسددتان  تفلیکبدده  گددروه   ایددن  جمعیددت  به  موجودی  هایسرشمار  آماری  هایداده  از  استفاده
 گددذار   نتیجدد   را   هااستان  برخی  درها  «نییت»  جمعیتی  تعداد  بودننییپا  نهایت  در  و  پرداخته

 هایاسددتان  برخددی  در  گددروه   ایددن  جمعیتددی  باالبودن  و  کار  بازار  به  اجباری  تحصیل  از  سال 
 است.   دانسته  جوانان  رانیحاشیهبه  نتیج را  دیگر

 سددبک نددوین مددد  طراحددی »بررسددی  مقالدد  در (،1398) هملدداران و جوشددقانی
 کدگددذاری  فراینددد  بددا  و  ادبنیدد داده   نظریدد   بددر  مبتنی  رویلرد   و  کیفی  روش   با  اسالمی«دایرانی

 نشددان  نهایددت  در  نگارندددگان  است.   کرده  بندیدسته  اصلی  مقوله  4  در  را   مفهوم   62  نظری،
 هددایارزش   از  متفدداوت   هایقومیت  در  هاارزش   و  انسانی  فردی،  محیطی،  عوامل  د،ندهمی

 برخوردارند.  متفاوتی
 در  آن  ساززمینه  هایلفهؤم  و  «نییت»  »بررسی  مقال   در  (،1397)  یسبحان  و  جریبیارهز
 در  آن  سدداززمینه  هایمؤلفدده  بررسددی  و  آن  هددایزیرگروه   و  «نییددت»  مفهوم   تعریف  به  ایران«،

 کددار بددازار به مربوط هایداده و اسناد از و بوده کیفی  پژوهش،  انجام  روش   اند. پرداخته  ایران
 هددایپژوهش  مرکز  ی،ماعاجت  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت   ایران،  آمار  مرکز  چون  عیمناب  و  ایران

 نشددان  تحقیدد   نتددای   اسددت.   شده  استفاده  کار  المللیبین  سازمان  و  اسالمی  شورای  مجلس
 اسددت.   مددردان  برابددر  5/2  زنان  در  نرخ   این  و  درصد23  حدود  ایران  در  «نییت»  نرخ   دهدمی

ی «شدددگنییت»  معددر    در  بیشتر  کارشناسی  صیالتحت  دارای  ساله25-29  افراد  همچنین
 هایسیاسددت  هددا،دولت  ایتوسددعه  هایسیاسددت  ماننددد  سیاسی  عوامل  ،عالوه به  . دارند  قرار
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 وام جملدده از اشددتلا  هددایطرح  درسددت اجددرای عدددم و نامناسددب آموزشددی جمعیتددی
 فددراه  را  رانیدد ا جددوان جمعیددت در «نییددت» نسددبت افددزایش موجبددات ...  و خوداشددتلالی

 . اندآورده
 ایددران  در  زندگی  سبک  مطالعات  بر  لیلی»فراتح  پژوهش  در  (،1394)  هملاران  و  نیازی

کید  با  ارائدده  زندگی  سبک  مفهوم   تعریف  از  مفصلی  بح   ابتدا   جوانان«،  و  زنان   مطالع  بر  تأ
 نظددر  از  است.   پرداخته  جوانان  و  زنان  زندگی  سبک  بررسی  به  فراتحلیل  روش   با  سپس  و  داده

 اوقددات و مصددرف  نچددو هاییمؤلفدده به زندگی  سبک  تقلیل  نوعی  داخلی  هایشوهپژ  در  او
 . انددهیرس   انجامبهی کم هایروش   با هاآن  اغلب و شده  انجام  فراغت

 عوامددل  و  تهددران  شددهر  در  جوانان  زندگی  سبک  »بررسی  مقال   در  (،1391)  فالح   و  زارع 
 اقتصددادی،   سددرمای  ماننددد  ردیمددوا  تأثیر  است،  گرفته  صورت کمی  روش به  که  آن«،  بر  مؤثر

 طریدد   از  ایزمیندده  سؤاالت  و  فراغتی  فعالیت  فرهنگی،  و  یماد  مصرف   فرهنگی،  اجتماعی،
 . اندشده واقع  مطالعه مورد   پرسشنامه

 جوانان«  اجتماعی  هویت  و  زندگی  »سبک   مقال  در  (،1385)  آقابخشی  و  آبادیرحمت
 و  زندددگی  سددبک  ۀدهنددد  پیونددد   پایدد   هایشاخص  به  است،  رسیده  انجامبه  دلفی  روش   با  که

 روزمددره:  زندددگی  و  نییددت  »جوانددان   مقالدد   در  (،2018)  1گاسددپانی  فددابیو  پردازد. می  هویت
 روزمددره  زمددان مدددیریت و روزمددره  واقعیددت بدده زمددانی«، هددایذهنیت و زمددان مدددیریت

 وی نیسددتند.  سددهی  ایتالیددا آموزش  یا  اشتلا   تحصیل،   پروس  در  که  پردازد مییی  «هانییت»
 و  دهدددمی  نمددایش  روز  در  را   افددراد  نای  فعالیت  سازمان  و  زمانی  هایاستراتژی  مقاله  این  در

 مه   شان،روزمره   تعامالت  با  رابطه  در  را   خود  زمان،  ساختار  افراد  این  که  کندمی  خاطرنشان
 مشددلالت فهدد  بدده روزاندده، زندددگی بندیزمان  جدو   به  دستیابی  با  مطالعه  این  پندارند. می

 ردازد. پمی  هابندیزمان در هاآن  عاملیت و  زمان مدیریت در  ها«نییت»
 ارزیددابی  :3هیلیلومددوری  و  نییددت  طیف»   مقال  در  (،2015)  2اوراساکونلیت  و  اوچیدا 

 مددرتبط شددناختیروان تمایالت از طیفی ،«فرهنگی  شدنرانده  حاشیهبه  پیامدهای  و  خطرات
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 را   عامددل  سدده  اساس  این  بر  و  داده  قرار  بررسی  مورد   را ها  «نییت»  شدنرانده  حاشیهبه  خطر  با
گاهانه  تمایل  و  آزادتر  زندگی  سبک  ترجیح  (1  اند:دهکر  شناسایی  کددارکردن  انتخددا   عدم  به  آ

 هددایطلبیجاه  داشددتن  (3  و  ؛ شخصددی  شایستگی  فقدان  (2  ؛ شلل  بودن  دسترس   دررغ   به
 . آینده برای  نامشخص

هددا «نییت» روانددی وجسددمی جنسی، »سالمت پژوهش در (،2021) هملاران  و  1تنتون
 بین  شده  انجام  هایمصاحبه  اساس  بر  است؟«،  چگونه  دانشجویان،  و  کارگران  با  مقایسه  در

 در  2012  تددا  2010  هایسددا   بددین  کدده  زن(  2140  و  مددرد   1729)  سدداله  24  تا  16  جوانان
 از  اسددت،  شددده  انجددام  زندددگی  سددبک  و  هددانگرش   مددورد   در  بریتانیا  ملی  نظرسنجی  سومین

 یددا کددارگر بدده  نسددبت)  بددودن  «نییت»  بین  ارتباط  بررسی  برای  چندمتلیره   لجستیک  رسیونگ ر
 استفاده  روانی  و  جنسی  جسمی،  سالمت  هایحوزه  در  خطر  پیامدهای  و  رفتارها  و  (دانشجو

 انددد. پرداخته  آن  سددالمت  پیامدددهای  و  آمیزمخدداطره   رفتارهددای  بندیخوشه  به  سپس  و  کرده
 رشددتبی  «نییت»  مردان  بین  مخدر  مواد  و  سیگار  مصرف   که  است  هداد  نشان  تحقی   این  نتای 
 را   بیشددتری   نشددده  ریزیبرنامدده  بارداری  میزان  «نییت»  زنان  جنسی،  سالمت  ۀحوز  در  و  بوده

 «نییددت»  زنان  بین  سالمتی  ضعف  سالمت،  هایحوزهتمامی  در  طورکلیبه  اند. کرده  گزارش 
 است.  بوده  برخوردار  باالتری  میزان از

 
 مفهومی برچوچا .3

 از  استفاده  همچنین  ،»نییت«  مفهوم   بودن  نو  و  زندگی  سبک  متعدد  تعاریف  وجود  به  توجه  با
 . نیست  بایسته  خصوص   این  در  نظری   مبانی  از  استفاده  مقاله،  این  در  بنیادداده   نظری   رویلرد 
 بددرای  مددا  تعریفددی  مبنددای  دارد،  وجددود  زندگی  سبک  با   در  که  متعددی  تعاریف  از  گذشته
 و تحلیددل تددا شددده هگرفتدد  درنظددر بوردیددو نظریددات اسدداس بددر مقالدده ایددن در زندددگی  سبک
 به  وجوداین  با  . نباشد  آشفتگی  و  تشتت  دچار  و  بوده  خاص  تعریف  یک  به  وفادار  گیری نتیجه

 آورد،  فددراه   را   نتددای   درسددت  تحلیددل  املددان  کدده  زندگی  سبک  با  مرتبط  تعاریف  از  بخشی
 است.   شده پرداخته

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 ندده  و  ندددخوامی  درس   نه  کند،می  کار  »نه  که  است  فردی  تعریف  مخفف  «نییت»  مفهوم 
 آموزشی،ی  هااستیس  ارزیابی  کلیدی  شاخص  عنوانبه  مفهوم   این  «. 1آموزد می  فنی  و  حرفه

 بار  نخستین  برای  «نییت»  آید. می  شمار  به  متأخر  بسیار  جوانان  و  نوجوانان  اشتلا   و  مهارتی
 و  المللیبینی  هاسازمان  برخی  توسط  سپس  و  مطرح   انگلستان،  کشور  در  و  1999  سا   در

 شدداخص شددد.  اسددتفاده خودشددان، شددرایط  و  وضددعیت  با  متناسب  تلییراتی  با  هاورکش  سایر
 تحصددیل  تددرک   کدده  رفتکارمیبدده  سا   18-16  جوانان  به  اطالق  برای  انگلستان  در  «نییت»

 راسددل،)  نبودند  ه   شاغل  درنتیجه  و  رفتندنمی  نیز  آموزیمهارت   دنبا   به  و  داشته  زودهنگام
 یددا  «3صفر  »وضعیت  عبارت   از  «،نییت»  مفهوم   ابداع  از  پیش  . (2011  ،2تامپسون  و  سیمونز
 (. 560،  2006  ،5)فورالندد   شدیم  استفاده  افرادی  چنین  توصیف  برای  «4وضعیت  »بدون

 سددا   از  ،6تاچر  مارگارت   بنیادین  اصالحات  که  شد  مطرح   انگلستان  در  زمانی  اصطالح   این
 آرای  بدده  تمسددک  با  تاچر  د. وب  شده  جدیدی  فاز  وارد   انگلستان   جامع  و  نشسته  بار  به  ،1970
 و  جمعددی  آرمددان  هرگوندده  بنیددان  سپس،  شد،  منلر  سیاست  در  را   عمومی  خیر  وجود  ،هایک

 را   اقتصدداد  و  سیاسددت  هدددف  او  درعددو ،  سدداخت.   تضعیف  اقتصاد  و  دولت  در  را   مشترک 
 نتیجدده (. 321 ،1399 تاجیددک، و  زادهنجف  دوش،)پرن  نمود  تلقی  خصوصی  ۀنگارند  تأمین

 قراردادهای شدن  موقت  و  کوتاه  خود،  حقوق  از  افراد  از  بسیاری  شدنمحروم   ،هاسیاست  این
 بددازار در جوانددان و دانشددجویان کارمندان، کارگران، از زیادی تعداد رهایی نتیجه در و  کاری

 آن  جددایگزین  دائمددی  تددنش  و  ریسددک  و  رفت  بین  از  مشاغل  از  بسیاری  امن  حاشیه  بود.   کار
 بددود.   افسارگسیخته  و  روزافزون  مصرف   اقتصادی،  نظام  این  اصلی  تمنای  ،دیگر  ازسوی  شد. 

ی اجامعدده شددرایط ماحصددل تددوانمی را  «نییددت» شدداخص و مفهوم  تدوین و  ابداع  ،بنابراین
 داشت.   قرار شدهگفته  فرایند تحت که  دانست
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  محققددان   برخددی   نظددر   بدده   و   داشددته   نلولیبرالی   قدرت   و   نظام   با   وثیقی   نسبت   « نییت »   مفهوم 
  مفهددوم   بددودن   نامتجددانس   هرچند   . ( 2019  ، 1هیالمو   و   سوارت،   هولت، )   است   نظام   این   ۀ زایید 

  عنوان بدده   تنهددا   مفهددوم   این   به   پرداختن   و   جوانان   متفاوت   های گروه   برای   آن   دربرگیری   و   « نییت » 
  مددورد  در  ضددمنی  صددورت به  حتددی  جامعه،  مفهوم  تا   شود می   سبب   اقتصادی،   آماری   شاخصی 

  ایفددا  «شدددگی نییت »  فراینددد  در  ای عمددده  نقش  که  ساختاری   ل عوام   و   نیاید   چش    به   مفهوم   این 
  تددا   است   شده   سبب   کشورها   سایر   در   « نییت »   مفهوم   سازی بومی   بماند.   پنهان   نظرها   از   کنند می 

  جوامددع  در  آن    مقایسدد  و  فهدد   بددرای  اتلایی قابل  آمار  و  ثابت   های شاخص   و   مفاهی    و   تعاریف 
ی  ا سدداله  24 تددا  15 افراد  به  « نییت »  اروپایی،  کشورهای   بیشتر   در   باشد.   نداشته   وجود   مختلف 

  نوع   هیچ   در   و   نیستند   شاغل   کاری   هیچ   در   کنند، نمی   دریافت   آموزشی   هیچ   که   شود می   اطالق 
  ن یدد ا  نیوزلند  در  (. 2012  ، 2اروپا   در   زندگی   کیفیت   بررسی   )گزارش   ندارند   مشارکت   کارآموزی 

  نیسددتند   آمددوزی   مهددارت   یددا   ا  تل اش   تحصیل،   درحا    که   را   ساله 19-15  بین   افراد   شامل   مفهوم 
  29-15  جوانددان   درمددورد   مفهددوم   این   کانادا   در .  ( 2010  ، 3بریتانیا   عوام   مجلس   )گزارش   است 
  و   اسددپانیا   در   گردنددد. نمی   کار   دنبا    به   فعاالنه   و   بوده   تحصیل   از   خارج   که   رود کارمی به ی  ا ساله 

  از   نقددل   بدده   ، 1220، 5کدداررا رود ) کارمی بدده   « نییددت »   معدداد    « 4نددی د »نددی   اصددطالح   ملزیددک 
  شددام بی  ماننددد  کلمدداتی  ها ترجمدده  برخی  در  نیز  ایران  در  (. 37،  1397  سبحانی،   و   هزارجریبی 

  کار بدده   « نییددت »   مفهددوم   ازای به   آموزش( نه   و   شلل )نه   نشا   یا   مهارت( بی   و   آموزش بی   شلل، )بی 
  سددی برر  مددورد   مربوطدده   نهادهددای   توسط رسمی   صورت به   مفهوم   این   ه ک ازآنجایی   شود. می   برده 
  طبدد    نیسددت.   دسددت   در   ایرانی   « نییت »   جوانان   ۀ دربار   ه    مشخصی   اطالعات   گیرد، نمی   قرار 

  دسددت   از   را   خددود   شددلل   کدده   هستند   کسانی   اولین   جوانان   کار،   المللی بین   سازمان   های گزارش 
  عوامل   از   ناشی   امر   این   آورند. می   دست به   شللی   که   هستند   افرادی   آخرین   همچنین   و   دهند می 

  و   تجربدده   کمبددود   بددازآموزی،   منظور بدده   شددللی   های فرصددت   دادن   دسددت   از   ، جمله   از   بسیاری 
 . ( 159،  1398  دیگران،   و  )نصیری  است  مهارت 
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 شمار  به  شناسیجامعه  مباح   در  شدهتدقی   مفهوم   یک  زندگی  سبک  مفهوم   دیگرسو  از
 زندددگی  سددبک  کدده  نیست  شلی  وجوداین  با  دارد.   وجود  دیمتعد  تعاریف  آن  برای  و  آیدنمی

ی هدداارزش  بددر زندددگی سددبک  . اسددت  خددارج  افراد  فردی  ۀحوز  از  و  است  ماعیاجتیمفهوم
کید  گرایانهجمع  هایارزش   از  بیش  فردگرایانه  از  وجددوهی  زندگی  سبک،  دیگربیانبه  دارد.   تأ

 و  عالیدد   اسدداس  بددر  و  مددانهایخالقیت  و  هدداانتخا   کمکبدده  هدداآدم  مددا  کدده  است  زندگی
 از  دقیدد   و  مشددترک   تعریف  فقدان  باوجود  (. 197،  1399  )فاضلی،  ای داده  شلل  مانسلیقه
 شناسددانانسان  و  شناسددانجامعه  نظرگدداه  از  مفهوم   این  تعریف  به  تا  است  الزم  ،زندگی  سبک

 . ازی بپرد  اندبوده  گذارتأثیر حوزه این بر  یا و بوده  نظرصاحب حوزه این در که  مختلفی
 متفدداوت   یسددازمفهوم   و  شددتدابر  دو  ،یزندددگ  کسب  مفهوم   از  یشناسجامعه  اتیادب   در

  ده  به  آن   نیشیپ  هک  ،نخست  برداشت  در  . اندپرداخته  آنبه  چاوشیان  و  اباذری  که  است  شده
 یبددرا   یشاخصدد   و  بوده  افراد  تیموقع  و  ثروت   ۀدهندنشان  یزندگ  کسب  گردد،یم  باز  1920
 للشدد   ،یزندددگ  کسددب  برداشددت،  دومین  در  (. 1935  ،1چاپین)  است  یاجتماع   طبق  تعیین

 مصددرف   فرهن   گسترش   و  مدرنی  فرهنگ  راتییتل  طری   از  فقط  که  است  یمدرن  یاجتماع
 یبددرا   اسددت  یراه  یزندگ  کسب  معنا  نیا  در  . (3،1984ویبورد   ؛ 2،1991گیدنز)  ابدییم  معنا
روز روزبدده  یاجتمدداع  یهالیتحل  در  هک  افراد،  تی هو  ای  رفتارها  ها،نگرش   ها،ارزش   فی تعر
 . (6،  1381  یان،چاوش و اباذری) است  شیافزا 

 شددلل  کددودکی  در  کدده  فرد،  شخصیت  به  اشاره  برای  بار  نخستین  برای  زندگی  سبک  ۀواژ
 یافددت  محوریددت  4آدلددر  آلفددرد   آثددار  در  کنددد،می  کنتر    را   او  زندگی  حیات،  ادامه  در  و  گرفته

 در  و  سیاسددی  اقتصدداد  فضددای  در  شناسددی،جامعه  رویلددرد   در  اصطالح   این  (. 1964  )آدلر،
 بددد  شناسیجامعه درمفهومی به و یافت جدید شللی مارکسی هاشهیدنا  حاکمیت  شرایط

 و  دانسددته  مدددرن   جامع  در  فردی  هویت  یتجل    را آن  زندگی،  سبک  تعریف  ضمن  گیدنز  شد. 
 کرد   تعبیر  دهاییعمللر  از  جامع  کمابیش  ایمجموعه  به  توانمی  را   زندگی  »سبک  گوید:می
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 روایددت  بللدده  کندمی  برآورده  را   او  جاری  نیازهای  فقط  نه  چون  گیرد می  کاربه  را   هاآن  فرد   که
 مجسدد   دیگددران  بددرای  اسددت،  برگزیددده  خددود  شخصددی  هویددت  بددرای  وی  که  ه   را   خاصی

 دیدد گویم  سددخن  ییگرا مصرف   از  متنوعی  ا لاش  از  گیدنز  (. 12،  1378  )گیدنز،  سازد«می
 ،کپوشددا ،غددذا ازی خاصدد   انواع  انتخا   وجبم  و  کندیم  مشخص  را   افرادی  زندگک  سب  هک

 رفتددار ازی گددرید انددواع و فراغددت ایدد  حی تفددر گوندداگون ا لاشدد  ،یارکدد  عددادات ن،لمسدد 
 منددابع بدده هدداآنی دسترسدد  زانیدد م و افرادی اجتماع تیموقع به بستگیو   است  انهی جومنزلت
 . (121،  1997  ،1کوکرهام)  دارد ی  فرهنگ وی اقتصاد
 با  رابطه  در  را   خود  هویت  نآ  طری   از  افراد  که  است  راهی  مل،ی ز  دگاهید  ازی  زندگک  سب
ک سددب  نیبدد   دهیدد چیپ  ارتبدداط  را،  زیمل  بح   اصلی  ۀشالود  ،واقعدر  . کنندمی  تعریف  جامعه

 مددل،ی ز  نظددر  ازی  زندددگی  هاکسددب  دهددد. یم  للیتش  افراد  یابیهویت  ۀ نحو  و  مدرنی  زندگ
 مدددرن جامع  در  روزمددره ی  زندددگی  برا ی  نیع  فرهن   تسلط  افتنی  تحق ی  برا یی  هایاستراتژ

. (130  همان،) تاس
 عادات  و  رسوم   جنس  از  رفتارها  نیا  . داندیم  یجمع  رفتار  یالگو  را   یزندگ  سبک  2وبلن

 یاجتماع  منزلت  چگونه  افراد  هک  است  مسلله  نیا  یپ  در  او  اندی فلر  یهاروش   و  یاجتماع
 یخددارج نمددود دیبا هک است منزلت سبک عامل نی مهمتر ثروت  او، نظر به  . کنندیم  سبک

 نددوع  بددا  افددراد  نموندده،  یبددرا   . است  یشینما  و  ی تظاهر  مصرف   آن  نمود  نی بهتر  و  دباش  داشته
 در  ،او  نظددر  بدده  . کنندیم  زیمتما  نی ریسا  از  را   خود  طبقه  و  خود  ورآالت،ی ز  و  شیآرا   پوشش،

 شددد،یم  داده  شینما  یدیرتولیغ  یارهاک  به  فرد   اشتلا   راه  از  هک  ،«انهیخودنما  فراغت»  ابتدا 
 حی تفددر  و  فراغددت  یبددرا   فددرد   هکدد   دادیمدد   نشددان  یدیدد رتولیغ  ارکدد   . بود  فرد   ثروت   ۀدهندنشان

 نهدداد. (1392 وبلددن،) دارد  اختصدداص ترنییپددا طبقات  به  مولد  ارک  به  اشتلا   و  ندکیارمک
 از  ندداگزیر  را   رشدد ب  او  آینددد. می  شددماربه  وبلددن  اندیشدده  اساسی  مفهوم   دو  مصرف   و  اجتماعی

 و  حضورۀ  نحو  تبلور  اجتماعی  نهاد  و  داندمی  زندگی   توسع  و  تداوم   برای  اجتماع  در  حضور
 . (1390 کنی، )مهدوی  است جامعه  با  فرد   انطباق
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 احسدداس  گددروه   بدده  که  است  یمشترک   یهارس   و  هاارزش   زندگی،  سبک  از  1وبر  تعریف
 و رفتددار  یفرهنگدد   یالگو  است،  دمعتق  وبر  (. 62،  1376  ،یتوسل)  بخشدیم  یجمع  تی هو

 و  دهدیم  پرورش   را   خود  یزندگ  سبک  ،یاجتماع  طبقات  از  کی  هر  باورهای  از  یامجموعه
 اتیدد تجرب  کدده  یزندددگ  بدده  نگدداه  از  یروشدد   . گددذارد یم  شینمددا  به  را   یزیمتما  «ینیب  جهان»

 ،2کیمددک)  کندددیم  انیدد ب  یاجتمدداع  یهدداگروه   گددرید  بددا  را   روابطش  و  خودۀ  ژی و  یاجتماع
 زندددگی  سددبک  تا  دارد   تظارنا  خود  اعضای  از  منزلتی  گروه   هر  وبر،  دیدگاه  از  . (275،  1969

 درون  از  یددا  کدده  اسددت  چنان  زندگی  سبک  کنندهتعیین  نقش  او،  نظر  از  کنند.   دنبا   را   خاصی
 (. 221،  1382  )وبددر،  یابدددمی  تددداوم   هدداآن   وسددیلبه  یددا  و  شددودمی  آغدداز  منزلتی  هایگروه 
 ،3ث ویدد ) شناسدددیم آن معددرف  بللدده یاجتمدداع قشر معاد  نه را  یزندگ سبک  وبر  ن،یبنابرا 

 . (1394 کبیری،  عسگری  و ،نوروزی  نیازی، از نقلبه  1996
 فددرد   بهتددرین  بتددوان  را   بوردیددو  شاید  زندگی،  سبک  مفهوم   از  متعدد  تعاریف   ارائ  وجود  با
 وبددر،  و  مددلی ز  یهاشددهیاند  بسددط  بددا  او  دانست.   زندگی  سبک  ۀحوز  در  پردازینظریه  ۀدربار

 کسددب  یهدداانتخا   لیدد تحل  بدده  ردیددووب  . دانسددت  یاجتمدداع  منزلت  بازتا   را   یزندگ  کسب
 هکدد   کندددیم  مشددخص  و  پددردازد یم   ی سددال  نقددد  به  تمایز  تا ک  در  او  است.   پرداخته  یزندگ

 یاالهدداک انددواع د یاجتمدداع و یاقتصدداد خدداص طبقددات ژه ی وبدده  د  خاص  یهاگروه   چگونه
 نیتددزئ و مبلمددان ردن،کدد  شیدد آرا  دن،یپوش لباس  خوردن، غذا و  کخورا    ارائ  روش   ،یمصرف 

 بددر بوردیددو . نندددک مشخص را  شی خو یزندگ یمجزا   روش   تا  رندیگیم  ارکبه  را   منز    یخلا د
 عنوانبدده  یفرهنگدد   و  یاجتمدداع  اعمددا   از  یادسته  همچون  دیبا  را   مصرف   هک  است  باور  نیا

 برای  (. 92-97  ،1388  باکاک،)  دانست  یاجتماع  یهاگروه   نیب  زاتیتما  جادیا  یبرا   یراه
 مفدداهی   بددا  ابتدددا   بایسددتی  کندددمی  مطددرح   زندگی  سبک  دربا   بوردیو  آنچه  از  درست  درک 

 مددورد  در  نظریدده   ارائ  و  زندگی  سبک  بندیمفصل  به  هاآن  طری   از  که  او  طرف   از  شدهمطرح 
 شوی .  آشنا  پردازد می آن
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 وارهعددادت  اسددت.   1وارهعددادت  زندددگی،  سبک  با  ارتباط  در  بوردیو  اصطالح   ترینبنیادی
 را   هدداآن  فددرد   کدده  اسددتغیررسمی  و  رسمی  هایمحیط  در  یتترب  و  شدناجتماعی  محصو  

گاهانه  یادگیری   هایفرایند  مجرای  از  فرد   کند. می  تجربه گاهانه  و  آ  مستقی   هایدریافت  و  ناآ
 را آن  تربیتددی،  و  تعلیمددی  مجراهددای  و  عوامددل  سددایر  و  مدرسه  خانه،  طری   از  غیرمستقی ،  و
گاه  صورت به  تدری ،به  تحددو    بددرای  طبیعی  ظاهرا    استعداد  شلل  به  سسپ  و  درآورده  ناخودآ

 دومددین »سددلیقه« (. 1381، 3دورتیدده؛ 721، 1374 ،2)ریتددزر کندمی استفاده  محیط  در  آزاد
 و  داندددمی  زندگی  سبک  ۀزایند  را آن  که  است  زندگی  سبک  با  ارتباط  در  بوردیو  اساسی  مفهوم 

 آشلار« »ترجیحات عنوانبه نآ از و داده قرار تمایز  معروف   کتا   نگارش   برای  محوری  را آن
 بوردیددو  شناسد. می  اجتماعی  تمایز  برای  مبنایی  و  اکتسابی  امری   را   سلیقه  بوردیو  کند. می  یاد

 ،بنددابراین  دانددد. می  سلیقه  به  دهیشلل  مبنای  را   هاآن  در  افراد  موقعیت  و  اجتماعی  فضاهای
 قرارگیددری   حاصددل  که  فتگر  درنظر  توانمی  جبری   انتخا   نوعی  بلله  ،اختیاری  نه  را   قهسلی
 (. 2015  ،4جنووا  و برزانو  )ر.ک:است   قشربندی  نظام در  فرد 

 یهدداگروه   و  طبقددات  و  اسددت  یاجتمدداع  گدداهیپا  ۀدهندنشان  قه،یسل  هک  دارد   باور  بوردیو
، 2001  ،5اسددمیت)دارنددد    . ... و  غددذا  و  یددکموز  در  گوندداگون  یهاقهیسددل  متفدداوت،  یشلل

 سددرمایه  کیفیددت  و  میددزان  زندددگی،  سبک  و  سلیقه  در  هللمس  گذارترینتأثیراو،    نظر  از  (. 137
 و  اقتصددادی«   »سددرمای  یعنددی  متمددایز،  اصددل  دو   وسددیلبه  اجتمدداعی  فضددای  چراکه  ؛ است

 معددرف   و  کنندهمشخص  سرمایه  دو  این  توزیع  ۀ نحو  شود. می  داده  سامان  فرهنگی«   »سرمای
 مسددتحل   شرفتهیپ  جوامع  در  را   تضاد  و  شلاف  اصلی  خطوط  که  است  مخالفی  هایانجری 

 چددون،  دیگددری    یمفدداه  (. 49،  1395  الدین،شددرف   و  )نجفی  کنندمی  حمایت  آن  از  کرده،
 و زندددگی سددبک سدداخت در را  اساسددی نقددش بوردیددو ادبیددات در ...  و  میدان  سرمایه،  انواع

 هاگروه   و  افراد  میان  »تفاوت«،  نه  و  »تمایز«  موجب  نهایت  در  که  کندمی  ایجاد  آن  چگونگی
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 
 

 



 

 نامه تحقیقات فرهنگی ایران فصل 
 

 
 

134 
 4شماره    ، 15    دوره 

 1401  زمستان  
 60ی  پیاپ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شددلل  هاییسددرمایه  ،میدددان  هددر  بددا  مطاب   بوردیو،  تحلیل  در  شود. می  تماعیجا  فضای  در
 آورد مددی وجددود بدده وارهعددادت صددورت به را  گوندداگون زندددگی هایسددبک کدده گیددرد می

 تددأثیرتحت  اعیاجتمدد   عاملین  که  است  معتقد  بوردیو  (. 11،  1387  مقدس،  و  نوری)خواجه
 قضدداوت   و  سددلیقه  بیددنش،  هدداینظام  بدده  کدده  هستند  هاییوارهعادت  دارای  گذشته  تجربیات

 یعنی  سازد. می  عملی  دانش  تأثیر  تحت  روزانه  اعما   انجام  به  قادر  را   هاآن  و  شودمی  مربوط
 را   عمددل  مرسددوم   هددایمحرک   و  داده  پاسدد   اجتماعی  شرایط  به  توانندمی  وارهعادت  طری   از
 زندددگی سددبک بوردیو (. 36، 1382 فاضلی، ؛ 155، 1383 )ممتاز، دهند قرار  استفاده  رد مو
 مسددلن، ماننددد فراگرفتدده را   انسددان  اطراف  آنچه  تمام  است  معتقداو    داند. می  عادت  نتیجه  را 

 را   زندددگی  سددبک  همچنددین  بوردیددو  هسددتند.   او  زندددگی  سبک  از  بخشی  و...   هاکتا   اثاثیه،
 اقشددار  میددان  و  بخشندمی  هویت  فرد   به  نمادین  صورت به  که  انددمی  مندینظام  هایفعالیت

 از ناشددی را  یزندگ سبک او  . (285،  1984  )بوردیو،  کنندمی  ایجاد  تمایز  اجتماعی  مختلف
 صددورت به  حددا نیدرع   و  دارنددد  یخددارج  و  یندد یع   جنبدد   شتریب  کهداند  می  فرد    قیسل  و  ذوق
 بنددابراین، . کندیم  جادیا  زیتما  یاجتماع  لفمخت  اقشار  انیم  و  بخشیده  تی هو  فرد   به  نینماد

 ییهدداییدارا   یزندددگ  سبک»  گوید:می  و  دانسته  تمایزبخشی  برای  وعیموض  را   زندگی  سبک
 زیتما  قصد  بدون  ای  با  را   خودشان  مختلف  یهاتیموقع  کنندگاناشلا   آن،   لیوسبه  که  است

 . (249  )همان،  «بخشندیم
  از   اسددت.  داده  شددلل  را  مددا  مرکزی  مفهوم  دارد،  ی ات طبق  منشأ  که  و ی بورد  زندگی  سبک  مفهوم 

  ورزش   و   فراغددت   اوقددات   خورد، ی مد   خداص   ی دن ی نوش   پوشد، ی م   ی خاص   لباس   بقه هدرط   او،   نظر 
  مصددرف،   برای   افراد ی  ها انتخا    گفت،   توان می   نهایت   در   (. 21،  1997  ، 1)گرونو   دارد   ی متفاوت 
  را   خددود   هویددت   انددواع   فددرد   که   ت س ا   زندگی   سبک   همین   طری    از   و   سازند می   را   او   زندگی   سبک 

 (. 72،  1400  شعاع،   انج    و   کارگر، حامی   )شیرد ،   کند می     تصدی   و   د یی تأ   را   آن   و   سازد می 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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  روش .4

 بددا  بنددابراین،  اسددت.   بنیادداده  نظریه  رویلرد   بر  مبتنی  و  کیفی  تحقیقی  حاصل  حاضر،  مقاله
 آزمایی،نظریه  و  سازیفرضیه  از  یزپره   ضمن  برساختی،دتفسیری   پارادای   هایبنیان  به  اتلای

 هایمصاحبه  از  مقاله،  این  در  شود. می  استخراج  ایداده  گویلا  و  طرح،  بنیادین  هایپرسش
 منتخددب  نفددر  30  شددامل  کننده،مشددارکت  افددراد  . است  شده  استفاده  ساختاریافتهنیمه  عمی 
 دختددر  نفددر  12  و  پسددر  شددوندگانمصاحبه  از  نفددر  18  . هسددتند  سا   25  تا  17  سنین  از  مجرد 

است   برفیگلوله  نمونه  نوعی  که  است  اییره زنجداکتشافی  هدفمند  گیری نمونه  ۀ شیو  اند. بوده
 تحت  پژوهشگری  دارامانت  اعالم  و  پژوهش  در  شرکت  جهت  رضایت  اعالم  از  پس  افراد  و

 انجددام حددین در گرفتنددد.  قرار ساعت یک زمانمدت  به  ساختاریافتهنیمه  عمی   هایمصاحبه
 هایگفتدده  از  را   خددود  برداشددت  صددحت  راهنمددا،  هایسددؤا   پرسددش  با  پژوهشگر  ،بهمصاح

 کنندگان،شددرکت  از  گیری نموندده  فراینددد  در  پژوهشددگر  . اسددت  کرده  کنتر    شوندگانمصاحبه
 جدیددد  اطالعات  دریافت  بارا    بوده  ناقص  که  مواردی  تا  است  داده  قرار  تحلیل  مورد   را   هاداده

 فرعددی  و  اصلی  عوامل  مصاحبه،  25  الی  20  انجام  از  بعد  . دنک  کامل  جدید  ۀکنندشرکت  از
 است.  رسیده اشباع  به پژوهشگر و تلرار قبلی  هایحبهمصا در

 روش   ایددن  . شددودمی  تدوین  واقعی  هایداده  اساس  بر  و  مندنظام  شللبه  بنیادداده  تلوری
 جایهبدد  روش  ایددن . اسددت محدددود هازمیندده آن در مددا دانددش کدده دارد  کدداربرد  مددواردی در

 هددا،داده  نهایی  تحلیل  ،نهایت  در  . دهدمی  اولویت  میدانی  هایداده  به  نظری   هایفر  پیش
 و  کدگددذاری  هدداداده  تماتیک،  تحلیل  در  اند. گرفته  قرار  ارزیابی  مورد   تماتیک  تحلیل  روش به

 هددایداده  تحلیددل  مراحددل  طددرح   ایددن  در  (. 66،  1999  ،1استراوس   و  )گلیزر  شودمی  تحلیل
 انتخددابی یکدگذار و محوری کدگذاری باز، کدگذاری  مرحل سه در و  شده  وریگردآ  کیفی
 و  بدداز  کدگددذاری  فراینددد  اسدداس  بددر  هامؤلفه  و  اصلی  ابعاد  او مرحلٔه    در  است.   شده  انجام

 کدددهای  پدداالیش،  عمددل  انجددام  اکتشافی  و  عمی   هایمصاحبه  از  حاصل  هایداده  محوری
 هامصدداحبه  در  ذکرشددده  مفاهی   فراوانی  اساس  بر  عوامل  از  یک  هر  اولویت  وارائه    مفهومی
 هنگددام  . هسددتند  محددوری  و  بدداز  کدگذاری  برای  تحلیل  اصلی  واحد  ،مفاهی   . شد  مشخص

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 رونوشددت از مسددتقی  طوربدده کدگددذاری، طریدد  از مفدداهی  هددا،داده دقیدد  وتحلیلتجزیدده
 و  اصددلی  هایلهمقو  یافتن  برای  هامصاحبه  رونوشت  . اندشده  ایجاد  کنندگانشرکت   مصاحب

 است.   گرفته قرار  بررسی مورد  منظ  طوربه هاآن اولویت و اهمیت میزان و  فرعی
 و  گرفتدده  قددرار  ارزیددابی  مورد   هامصاحبه  از  یک  هر  برای  عبارت   و  جمله  سطح  در  هاداده
 مفهددومی    کدهای  استخراج  با  . است  شده  استخراج  هامصاحبه  رونوشت  ازمفهومی  کدهای
 عددیرف  هایمقولدده  قالددب  در  و  شناسایی  مفاهی   تلراری،  موارد   حذف  و  یشپاال  با  و  مشترک 

 بددین  ارتبدداط  تعیددین  و  مختلددف  هایجنبدده  ،مطالعدده  از  پددسشدددند.    سازماندهی  (هامؤلفه)
 نهددایی  گددام  در  و  رسددید  پایددان  بدده  محددوری  کدگددذاریمرحلٔه    شرطی،  مسیریابی  و  هامقوله

 است.  شده انجام  نهایی الگوی و  گزینشی  کدگذاری تحلیل،
 

 شوندگان مصاحبه مشخصات . 1  جدول

 سن  جنسیت کد
منطقه 
 زندگی

 نحوه زندگی
 مشخصات ظاهری 

یورآالت پیرسینگ تتوی قابل دید  دارای نماد لباس   ز
 * * - * با خانواده 2 21 پسر 1
 - - - - با خانواده 17 24 دختر 2
 - - - * با خانواده 11 25 پسر 3
 * * - * دهانوا با خ 4 17 دختر 4
 * - - * تنها 10 22 پسر 5
 * - - * تنها 11 21 پسر 6
 * * - - با خانواده 2 25 دختر 7
 - - - * با خانواده 5 20 پسر 8
 * * - * تنها 4 22 پسر 9

 * * - * با خانواده 13 20 پسر 10
 - - - - با خانواده 17 19 دختر 11
 - - - - با خانواده 13 21 دختر 12
 * * - * با خانواده 11 19پسر 13
 - - - - با خانواده 13 19پسر 14
 * * * * تنها 5 19پسر 15
 * * * * تنها 1 25پسر 16
 - - - - با خانواده 17 17 دختر 17
 * * - * تنها 2 21 پسر 18



 

 

 

  با   آشنایی   کیفی   ۀ مطالع 
 ...   ها « »نییت   زندگی   سبک 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

137 

 سن  جنسیت کد
منطقه 
 زندگی

 نحوه زندگی
 مشخصات ظاهری 

یورآالت پیرسینگ تتوی قابل دید  دارای نماد لباس   ز
 - - - - با خانواده 11 23 دختر 19
 * - - * تنها 5 24 پسر 20
 * - - - وادهخانبا  10 18 دختر 21
 - - - -با خانواده 13 19پسر 22
 * - - *با خانواده 17 18پسر 23
  *  *با خانواده 5 24 دختر 24
 * - * * تنها 2 20 پسر 25
 * * - * تنها 1 19 دختر 26
 * * * * تنها 1 25پسر 27
 - - - -با خانواده 17 22پسر 28
 * - - -با خانواده 10 18 دختر 29
 * - - *با خانواده 2 22 دختر 30

 پژوهش  نیمیدا  هایمصاحبه منبع:

 
 هاافتهی .5

 و  سددالمت  )هویت،  اصلی  مقوله  5  و  فرعی   مقول  13  به  مصاحبه  متن  30  ثبت  با  پژوهشگر
 است.   یافته  دست (مجازی مصرف  و  زیستی مصرف   زمانی، ریزیبرنامه  زیبایی،

 
 ها مصاحبه کدگذاری از ل حاص  فرعی   و اصلی مقوالت  . 2جدول  

 مقوله فرعی مقوله اصلی
 به پذیرش ایی، نیازمال ، تنه هویت

 مدیریت بدن، بازنمایی فرم سالمت و زیبایی
 انزوا، اتالف و سپرگزینی ریزی زمانیبرنامه

 مدگرایی، بازنمایی، نیاز به توجه مصرف زیستی
 سرگرمی، بازنمایی، سرمایه اجتماعی مصرف مجازی

 تیهو  .1-5

 هویددت  بللدده  آن،  تعریددف  و  شخصددی  هویت  نه  گیرد می  قرار  توجه  مورد   بخش  این  در  آنچه
 شخصددی هویددت  مقولدده  بددا  تحقی   این  در  شده  مصاحبهی  ها«نییت»  درواقع  است.   جمعی
 و  اجتمدداعی  هویددت  فقدددان  دهدددمی  آزار  را   هاآن  آنچه  عموما    بلله  اندنداشته  خاصی  مسلله



 

 نامه تحقیقات فرهنگی ایران فصل 
 

 
 

138 
 4شماره    ، 15    دوره 

 1401  زمستان  
 60ی  پیاپ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بددا  رابطدده  در  خددود،  از  فرد   تعبیر  اجتماعی  هویت  است.   مقوله  این  به  یافتندست  برای  تالش 
 گیددرد. می  شددلل  اجتماعی  گوناگون  هایگروه   و  هارده  در  عضویت  اساس  بر  و  است  انگردی

 حتددی  انسددانی  هایهویت  همه  هاست. آن  از  دیگران  برداشت  به  وابسته  افراد  هویت  ،درواقع
 هایتجربدده  و  دیگددران  با  ارتباط  ۀ نحو  اساس  بر  یابدمی  تجس   خویشتنی  در  که  فردی  هویت
 و  تواف   نتیجه  معنا  و  شوندمی  مربوط  معنا  به  چون  انداجتماعی  ؛ گیرد می  شلل  حیات  دوران

 شددده  تمددام  گدداههیچ  شددخص  اجتماعی  هویت  ،عالوه به  است.   جمع  به  موکو    و  تواف   عدم
 . (45،  1138 ،1)جنلینز است بازنگری  و تحو   و تلییر معر   در مدام و  نیست
 در  تنهددا  و  بددوده  ودمحددد  بسددیار  مختلددف  هایگروه   در  عضویت  عدم  سبببهها  «نییت»
 عدددم  سددبببه  خددود  خانواده  با  عموما    هاآن  شوند. می  یابیهویت  و  بندیطبقه  دوستان  گروه 

 و  اطرافیددان  از  دییدد تأ  گددرفتن  نیازمنددد  و  دارند  فراوان  هایدرگیری   مثمرثمر  یا  هدفمند  فعالیت
 هستند: خویش برای  جمعی تهوی   ساختن

 و  کنندددمی  سددؤا   مددن  از  آینددده  درباره  مدام  ند. ناراحت  دارم   که  وضعیتی  از  مادرم   و  »پدر 
 هدد   هدداآن  البتدده  کنددد. می  مقایسدده  فامیل  سا   و  سنه   هایبچه  با  مرا   اغلب  مادرم   نگرانند. 

 انددد. آورده  امقم  ورزشی  هایفعالیت  در  هابعضی  یا  تحصیلند  به  مشلو    یا  اما  ندارند  شللی
 هرطددور  گویدددمی  مددادرم   کننددد. می  وادع  ه   با  من  هویتیبی  سر  بر  گاهی  مادرم   و  پدر  حتی
 فامیددل سددؤا  جددوا  در الاقل که کن  نام ثبت کنلور بدون ولو دانشگاهی یک  در  باید  شده

 سه  دو  بروم   ه   دانشگاه  گویدمی  و  است  مخالف  پدرم   اما  هست ،  دانشجو  من  بگوید  بتواند
 ساله(.   22 امیر، مصاحبه متن )از  شوم.«می  اخراج  بعد ترم 

 هویددتی  ریگشلل  در  ،شلل  و  تحصیالت  مانندیی  هایژگ ی و  نداشتن  علتهبها  «نییت»
 ندارند: اعتباری  دیگران نظر از

 نددداری .   تعریفددی  دیگددران  بددرای  یعنددی  نداری .   اعتباری  ما  کهاینه    مهمه  که  چیزی  »اون 
 از  غیر  به  که  ناراحت   همین  از  همیشه  نه!  من  ولی  شنمی  معرفی  زیچی  یک  با  بقیه  مثال    یعنی

 مددن  ولددی  آرایشددگر  خددواهرم   یددا  پزشددله  امعمهدختر  مثال    دارم.   چیزی  چه  ،خو    ،بودن  نایم
 سددعی چندددبار باشدد .  دارخاندده مینای که نیست  بلد ه  داریخانه حتی هست .  خالی  مینای

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 شددهمی  برگزار  زود  صبح  عموما    هاکالس   ندارم.   را   اشحوصله  اما  بگیرم   یاد  را   ایحرفه  کردم
 ساله(.   22 مینا، مصاحبه متن )از  بزن « صبح خوا  از  تون نمی اصال   من و

 کننددد. می  مددال   احسدداس  خددود  زندگی  ۀ نحو  ۀدربار  شوندگانمصاحبه  از  بسیاری  .مالل
 گیری تصددمی  برای ای کنندنمی کاری  آن  بهبود  برای  اما  اندخسته  تلراری  زندگی  یک  از  هاآن

 تعریددف بددرای کدده اسددت بحرانددی کندمی  تشدید  را   مال   این  چهآن  هستند.   سردرگمی  دچار
 مدرسدده  دیگدده  دبیرسددتان  دوم   از  »مددن  هسددتند:  روروبدده  آن  با  اجتماعی  هویت  عنوانبه  خود

 نزدیددک  از  را   مدرسدده  اصددال    کدده  داشددت   غیبددت  آنقدددر  امددا  کددردممی  نام  ثبت  درواقع  نرفت . 
 سددربازی  خریدددم.   را   دیپل   بگ   بهتره   بگیرم.   دیپل   تونست   تا  کرد   هزینه  کلی  پدرم   یدم. دنمی
 پدددرم   ندده  و  داشددت  وجددود  دولتددی  کار  نه  سربازی.   برم   که  دیدمنمی  دلیلی  درواقع  نرفت .   ه 

 هدد  باشددگاه کرونددا هدد  بعدددش و  موتددور  با  تصادف  دلیل  به  بزن .   ملازه  من  که  دادمی  پولی
 فامیددل  تددوی  کسددی  بددا  ندارم.   تعل   دوستی  گروه   هیچ  به  هست .   خونه  طفق  االن  شد.   تعطیل

 نصیحت   مدام  خوادنمی  دل   چون  کن می  فرار  هاآدم  از  متفاوته.   همه  با  عقایدم  و  جوش ینم
 خیلددی  خددورهمی  ه بدده  حددال   زندگی  این  از  واقعا    ولی  کنی. می  چلار  که  بپرسن  هی  یا  کنن

 بدده  نیسددت  الزم  دیگدده  حددداقل  کددن   مهدداجرت   وادخدد می  دلدد   است.   کنندهخسته  و  تلراری
 ساله(.  25  سعید، مصاحبه متن )از  بدم« ا وج خودم درباره هاپرسش
 مشددلالت  و  مددال   هددویتی،بی  فشددار  بر  عالوه   که  است  مواردی  دیگر  از  تنهایی  .یی تنها
 و  دارم یب  کامپیوتر  پای  دیروقت  تا  »من  است:  آورده  وجودبه  افراد  این  از  برخی  برای  را   روحی

 ناهدداری  یدده  بعدددش  و  ب خددوامی  غددرو    تددا  روزهددا  کن . مددی  بازی  ه   گاهی  بین . می  فیل 
 دوسددت یا برم  بیرون بتون  که نداره چندانی درآمد  پدرم   خودم.   اتاق  رم می  دوباره  و  خورم می

 اذیددت   کدده  چیزی  تنها  و  برم می  لذت  دیدنفیل   و  بازی  از  داره.   خرج   هااین  همه  باش .   داشته
 البته  ه   تنهایی  ؟بلنی  خوایمی  کارچه  تو  باالخره   که  است  خانواده  ملرری  هاسؤا   کنهمی

 باشه«  صحبته   هستن  همفلرش   که  ایعده  با  که  داره  نیاز  هرکسی  باالخره   کنهمی  ناراحت 
 (. ساله 20  محسن، مصاحبه متن )از

  سددختی به   اجتمدداعی،   ه شد پذیرفته   های گروه   به   تعل    عدم   سبب به ها « نییت »  . پذیرش  به  از ی ن 
  امددا   داننددد می   مقصددر   مددورد   ایددن   در   را   خددود   ه هرچندگا   ها آن   شوند. می  پذیرفته  دیگران  سوی  از 
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  بدده  کدده  اسددت  موقعیت  از  فرار   و   انگاری نادیده   ها آن   رویلرد   ندارند.   باره این   در   ترمیمی   رویلرد 
  از   یلددی   جددز   . تن هسدد   جددراح   و   پزشک   اغلب   ما   »خانواده    شود: می  شنیده  ها مصاحبه  در  تلرار 

  پددو    پرداخددت   با   خارجی   مؤسسات   از   یلی   از   و   گرفت   دیپل    زور   به   من   مثل   که   هام دخترخاله 
  حوصددله  من  کال   ندارم.  خانوادگی ی  ها جمع   در   را   بقیه   حوصله   . فرستادن   براش   لیسانس   مدرک 
  دارم  کدده  بدددم  پددس  جددوا   بایددد   مدددام   چون   پرم. می   هام رفی    با   بیشتر   و   ندارم   خانوادگی   جمع 
  دارم   دوسددت   مددن   خددو    باشدده.   کدداری  یددک  مشلو   مدام  باید  آدم  اونها  نظر  از  کن . می  چلار 
 ساله(.  23  آناهیتا،   مصاحبه  متن   )از  کن «  استفاده   جوونی    از   و   بگذرون   خوش 

  خددوش   مددن   و   ده مددی   پددو    مددن   بدده   بابددام   گدده ا   کنن مددی   فلددر   کارن. طلب   آدم   از   همش   »اونا   
  یه   باالخره   باید   و   هستی   پسر   تو   گن می   من   به   بدم.   انجام   ش ال قب   در   کاری   یه   باید   حتما    گذرون  می 

  کدده درحالی   شدد  می   بابددام   ورشلسددتگی   باع    روزی   یه   من   که   معتقده   عموم   مثال    یا   لنی ب   کاری 
  پس  جوا   بهشون  ندارم   دوست   اصال    من   کنه. نمی   من   خرج   ماه   در   ه    درآمدش   ده  یک   بابام 
  خانوادگی  جمع  در  باش    مجبور   گه ا   و   کن  نمی   کت شر   خانوادگی   های مهمونی   و   ها جشن   تو   بدم 
 ساله(.   21  سینا،   مصاحبه   متن   )از   نزن «   حرف   باهاشون   زیاد   کن  می   سعی   بگیرم،   قرار 

 سالمت  ویی بایز   .2-5

 الگددوی  زیبددایی،  جراحددیی  هاعمل  بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم   خرید  میزان  شامل  مقوله  این
 هدداآن دربدداره هامصاحبه در که شودمی انیاتخد  استعما   و  ورزشی  فعالیت  خوا ،  تلذیه،

 است.  شده ریآو  جمع زیادی  اطالعات
  مقولدد   در  کددهیدرحال  است  اهمیت  قابل  دختران  برای  بیشتر  زیبایی  مقوله  .بدن  تیر یمد

 ،سددالمت  بدده  اصددالت  و  اهمیددت  ندده  ،است  آمده  دست  به  جنسیت  دو  هر  در  آنچه  سالمت،
 خددویش  هویددت  از  بخشددی   مثابدد به  بدن  بازنمایی  جهت  ورزشی  فعالیت  به  مشلولیت  بلله

 عدددم ۀدهندنشددان  افددراد  این  مورد   در  تلذیه  و  دخانیات  مصرف   خوا ،  الگوی  چراکه  است. 
 عمددل  اندداشددته  شرکت  هامصاحبه  در  که  دخترانی  بیشتر  باشد. می  فردی  سالمت  به  اهمیت
 و  کددرده  اسددتفاده  خننددا  کاشددت  و  آرایددش  خدمات  از  هاآن  همه  اند،داده  انجام  بینی  جراحی

 اسددتفاده  ابرو  تتوی  خدمات  از  هاآن  اکثر  اند. آزموده  را   هالب  روی  بر  ژ   تزری   هاآن  ازنیمی
 دهندهنشددان  کدده  دارنددد  خدداللوبی  خددود  بدن  روی  که  اندداشته  اظهار  هاآن  از  نفر  دو  و  کرده
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 جراحددی  بددار  دو  را   امینیب»  است:  زنانه  هایمهمانی  در  بازی  هالباس  پوشیدن  هنگام  زیبایی
 بدددن   روی  گذاشددت ،  هدد   گونه  ،کن یم  ترزی   ه   ژ   دارم،  مرتبیی  هاناخن  همیشه  کردم،

 بددرای  همیشدده  مددثال    مهمدده.   خیلددی  بددرام  شدددندیده  زیبددا  و  زیبایی  خب  دارم.   خاللوبی  ه 
 ساله(.  19  صبا، مصاحبه متن )از «کن یم استفاده هارن  و طرح  زیباترین از  هامناخن

  مداوم  ورزش   مالی   توانایی   که   ها آن   از   بخشی   و   روند می   باشگاه   به   پسرها   اکثر   . فرم یی  ا بازنم 
  انددد نلرده   اعالم   سالمتی   ورزش   از   را   خود   هدف   ها آن   کدام هیچ   دوند. می   ندارند،   را   باشگاه   در 

  جددذابیت   دارای   مخالف   جنس   برای   تا   شود   داده   نشان   فرم   روی   باید   شان بدن   که   معتقدند   بلله 
  بددا  ی تقر   کدده   اه باشددگ   رم می   روز   سه ی  ا هفته   »من   باشند:   نداشته   نخوت   و   پیری  احساس  یا  ، باشد 
  تددون  نمی   دیگدده   سفر   رم می   دوستام   با   که   مواقع   بعضی   داره،   خرج   برام   میلیون   نی  و یک ی  ا هفته 
  هزیندده   بددا   باشددگاه  ری مددی  هربددار  شددما  داره،  خددرج  کردن زندگی  سال   کن .  خرج  باشگاه  برای 

  تومندده.   20  فقط   رفتن   خونه قهوه   یک   هزینه   که درحالی   درمیاد   برات   کلی   بخوری   ید با   که   غذایی 
  بدددن    خواد نمی   دل    دوم. می   و   پارک   رم می   نشه   اگر   باشگاه،   رم می   مملنه   که جایی   تا   من   خو  

  ایددن   و   شدد  می   دیددده   خیلددی  ها مهمونی  توی  خاطر این به  و  تیپ  خوش  گن می  همه  بشه.  دیده  بد 
 ساله(.   24  سینا،   مصاحبه   متن   )از   « شه بخ  لذت  خیلی  برام 

 زمانی  ریزیبرنامه  .3-5

 و نددوع آن اساس بر که است فرد  یک زندگی هایبرنامه  تریناصلی  از  زندگی  برای  دیبنزمان
 بسددیار  شددوندگانمصاحبهتمامی  استراحت  و  خوا   الگوی  شود. می  چیده  فرد   زندگی  سبک

 حدددود  هدداآن  است.   متفاوت   عادی  مردم  وم مع  با  شانبیولوژیلی  ساعت  و  است  ریختهه به
 سددربه  خددوا   در  عصددر  5  و  4  حدددود  تددا  اغلددب  و  وندددرمی  خوا بدده  صبح  5تا    4  ساعت

 دارن  همه  وقتی  چون  جلدم.   رسما    »من  کنند:می  آغاز  غرو    در  تازه  را   خود  روز  و  برند. می
 ساله(  22 میترا، مصاحبه متن )از بخواب « که رم می دارم  من  شنمی بیدار خوا  از

 جوا وسؤا   از  جلوگیری   و  هخانواد  با  رویارویی  عدم  را   خود  دیرخوابی  علت  هاآن  اکثر 
 ایددن  در  اندددگفته  و  کددرده  توصددیف  بخشلددذت  را   شددبانه  زندددگی  نیز  بخشی  اند. کرده  مطرح 

 اقتصددادی  شددرایط  از  کدده  بخشددی  میددان  این  در  هستند.   برخوردار  بیشتری   آرامش  از  ساعات
 بددا  رادافدد   بددرای  پدداتوق  این  کهدرحالی  ؛ اندکرده  معرفی  کافه  را   خود  پاتوق  خوردارندبر  بهتری 
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 اتفدداق  بدده  قریددب  اکثر  در  سیگار  و  قلیان  مصرف   باشد. می  خانهقهوه   پایین،  یا  متوسط  درآمد
 است.  تلراری  هاآن  جنسیت از  فارق  جوانان، این

  بندددی زمان   موجبددات   سددایرین،   رابر ب   در ها  « نییت »   انزواطلبی   . سپرگزینی   و   اتالف   طلبی، انزوا 
  دهنددد می   انجام   چنان   را   خود   روزمره   زندگی   بندی زمان   ۀ نحو   ها آن   و   آورد می   پدید   را   ها آن   اتالفی 

  در   خددود   رویددارویی   یا   پاسخگویی   برابر   در   سپری   صورت به   خود   بیداری   و   خوا    ساعات   از   که 
  وقت   دارم  همش  که  بپذیرم  باید  ه ن  چه  بش   ناراحت  چه  من  »خو   کنند:  استفاده   خانه   اهل   برابر 

  از   کدده   کارمنددد   یددک   مثال    کنن؟ نمی   تلف   وقت   آیا   ران دیگ   که اینه  مه   سؤا   اما  کن . می  تلف  رو 
  دو   مجموع   در   شاید   ده؟ می   انجام   مفید   کار   داره   چقدر   ماه   در   واقعا    کار   سر   ره می   عصر   6  تا   صبح 
  در   داره   چددون   کنددی؟ می   تلف   وقت   ا چر   که   پرسه نمی   ازش   هیچلس   ولی   دونن می   اینو   همه   روز. 

  دوسددتام   بددا   دارم   من   خو    است.   شده   پذیرفته   ه    خیلی   که   کنه می   دریافت   حقوقی   یک   برابرش 
  یددک   بددا  ی تقر   و   گددذره می   آرایشگاه   توی   وقت    بیشتر   شادم.   و   رم می   مهمونی   رم می   سفر   چرخ . می 
  میلددا    همیشه   دارم   وست د   و   باش    ریخته   به    خواد نمی   دل    چون   آرایشگاه   رم می   درمیون   روز 

  کددار   سددر   از   کارمنددد   زن   یددک   وقتی   که   به جال   میاره.   شادی  و  سرزندگی  من  برای  این  باش .  داشته 
  بایددد  گه می  و  کنه می  مقایسه  اونها  با  هست   شاد  که  منو  مادرم  ولی  است.  شده   له   ا  واقع   گرده برمی 

  پددو    اصددلی   مسددلله   کددن .   واج ازد   بایددد   یا   دربیارم   پو    باید   یا   من   یعنی   باشه.   داشته   ثمر   وجودت 
  کدداری   مددن   کدده   مهمه   براشون   اما   ندارن   مالی   از نی   ام خانواده   و   هست    ن ی تأم   واقعا    من   چون   نیست. 

  خونه   بابا   و   مامان   که   روز   او    مخصوصا    باش .   خوا    کردم می   سعی   روزها   من   همین  برای  کن . 
  خوندده   بیددان   اونهددا   اینله   از   قبل   و   شدم می   بیدار   غرو    من   . دادن ی م   گیر   ه    با   دوتایی   چون   بودن 

  بقیدده   چددون   ولددی   گرفت    خونه   هاست مدت   ن  اال   گشت . برمی   دیروقت   ه    ها شب   بیرون.   زدم می 
  مددتن   )از   گددذرونی « می   خددوش   و   ری  مددی   مهمونی   بیداری    ها شب   دارن   منو   قبلی   مشلل   ها بچه 

 ساله(.   19  مهسا،   مصاحبه 
 ری مددی  هابچدده  با  بعدش  و  باشگاه  میرم   مون . نمی  خونه  تو  دیگه  ش می  بیدار  که  »عصر

 شددرطی هدد  اوقات بیشتر و کنی می بازیتخته یا ورق اونجا خونه. قهوه   ه   بعدش  دور،  دور
 اونجددا بددزنی .  شددرطی بایددد بددری ، روز  هر  بخوای   گها  و  زیاده  خونهقهوه   خرج   چون  زنی می

 ساله(.   22  ن،ساما  مصاحبه متن )از دیروقت« تا تفریحه  خودش این و کشی می  قلیون
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 زیستی  مصرف  .4-5

 مصارف   سایر  به  نسبت  پوشاک  و  مسلن  خوراک،  قبیل  از  مصارفی  معنای  به  زیستی  مصرف 
 ۀخددانواد  منددز    در  اغلددبهددا  «نییت»  دهد. می  اختصاص  خود  به  موارد تمامی  در  را   اولویت

 بنددا  ،باشد  برخوردار  باالیی  اقتصادی  وضعیت  از  خانواده  که  مواردی  در  و  دارند  حضور  خود
  هزیندد   رصددورت ه  در  باشددند.   داشته  جدا ی  اخانه  است  مملن  ،خانواده  زندگی  سبک  نوع  به

 است.  خانواده  عهده بر هاآن  مصارف  کلیه
 پوشدداک،  خریددد  ۀحوز  در  زیستی،  مصرف    مقول  درها  «»نییت  هزینه  بیشترین  .یی بازنما

 ،هدداآن  اصددلی  اتتفریحدد   از  یلددی  کردن  خرید  است.   بهداشتی  و  آرایشی  لوازم   و  اکسسوری
  سددرمای  نددوع  حسددببر  موضددوع  ایددن  هرچنددد  آیددد. می  شددماربه  ،دختددران  درمیان  خصوصا  
 و  لبدداس  خرید  شامل  هاآن  بین  مصرف   اولویت  وجوداین  با  است.   متفاوت   خانوار  اقتصادی

 بدده  سددبببهو    نیسددت  زیسددتی  نیدداز  بدده  معطوف   خریدها  این  از  زیادی  بخش  شود. می  کفش
 شددماربه  مصددرف   بددرای  روحددی  عطش  و  نیاز  نوعیو    شودمی  انجام  »خود«  گذاشتن  نمایش

 اجتمدداعی،  هویددت  و  سددرمایه  کمبددود  سددبببه  کنندددمی  بیان  خودها  «تنیی»  اغلب  آید. می
 از  ناشددی  کمبودهددای  ،عبارتیبدده  بگذارند.   نمایشبه  دیگران  چش   در  را   خود  که  دارند  تمایل

 و  بدددن  بازنمایی  عنوانبه  خود،  از  ازنماییب  تا  شودمی  سبب  دیگر  هایزمینه  در  موفقیت  عدم
 آید.   شماربه هاآن  برای لذت  نوعی آرایشی لوازم  و  غیرتلراری هایلباس  قالب در  صورت 

 لباس،  خرید  ماهانه  هزینه  است  برخوردار  خوبی  بسیار  اقتصادی  وضعیت  از  که  بهنوش 
 لندددن  و  دبددی  یکشددورها  از  گدداهی  و  تهددران  پاساژهای  بهترین  از  را   خود  اکسسوری  و  کفش

 تلراری  تحمل  که  است  تقدمع  او  است.   کرده  اعالم  تومان  میلیون150  ماهانه  متوسط  طورهب
 ندارد.  ه   خانه در  حتی را   شیهالباس  بودن

 نیست؟  اسراف  مسلله  این  آیا  که  سؤا   این  برابر  در  او  شود.   شسته  لباس  که  ندارد   »معنی
 نیسددت  اسددراف  »ندده  گوید:می  چیست؟  مصرف   همهاین  قبا   در  زیست  محیط  مسلولیت  و

 به  را(  ها)لباس  مدتی  از  بعد  ه   اونها  و  دارندبرمی  را   هالباس  این  که  دارم   دوستانی  من  چون
 وضعش  ه   االن  همین  و  نداره  ربطی  من  به  زیست  محیط  ضمنا    بخشن. می  دیگری   دوستان
 پز  من  اتاق  حتی  و  هاماشین  ها،لباس  با  من  دوستای  از  خیلی»  گوید:می  او  هست.«  خرا 
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 و  ندددازهمی  علددس  من  ساعت  و  پورشه  با  آبادهسعادت  شونخونه  که  یلیشون  درواقع  دن. می
 شوحوصله  من  خب  کنه. می  معرفی  الکچری   خودشو  پیجش  توی  و  ذارهمی  فرمانیه  لوکیشن

 نندار  منو  املانات  اونا  ندارم.   کاریشون  من   برنمی  لذت  و  دارن  فالوور  کلی  اونا  ولی  ندارم 
 از  و  دارم   اروپددایی  سددفر  سددا   هددر  من  ولی  دبی  یا  ترکیه  برن  توننمی  حالت  بهترین  در  حتی

 او  از  بیشددتر  ندددارم.   اسددت  جراح  یک  که  برادرم   زن  با  تفاوتی  هیچ  من  برم. می  لذت  املانات 
 مسددلله درواقددع دارم.  او مشابه ماشینی و ساعت  گوشی،  گردم. می  مد  روی  و  پوش می  لباس

 بددده  جوا   خودش  به  باید  که  اونه  بلله  بلن   خواممی  کارچه  که  بدم  پاس   ایدنب  من  کهاینه  
 راحتیبدده  تونسددتمی  کددهدرحالی  کنددهمی  تحمددل  استرس   اینقدر  و  خونده  درس   هاسا   را چ

 ساله(.  22  بهنوش، مصاحبه متن )از باشه« داشته من مثل  شرایطی
 مصددرف   برابددر  در  نبددودن  گوپاسددخ  و  رفددتنپیش  مددد  بددا  دائدد ،  کردن  خرید  .توجه  به  ازین

 عمومددا   خریددد، رم مددی روز دو هفتدده هددر »مددن :رد یدد گیم صورت  توجه جلب  برای  اندازهبی
 پوسددت   از  کددهلوازمی  و  خددرم می  اسپرت ی  هالباس  بیشتر  رم می  گالریا  یا  سنتر  سام  پاالدیوم،

 مددن  کارهددای  ایددن  تمددام  کننیمدد   فلر  دیگران  کن . می  خرج   خو    پوست   برای  کنه.   مراقبت
 ساله(.  17  مهسا،  مصاحبه متن )از است« توجه  جلب  جهت

 که پولی مثال    مهمه،  تیپ   ولی  کن نمی  خرید  زیاد  »منگوید:  ه میسال  19سینا    .یی مدگرا
 معمددوال    مهمدده.   خیلی  برام  کفش  مخصوصا    بخرم،  مد  روی  لباس  کهاینه    اولویت   میاد  دست 

 مددردم  دارم.   بددوتیلی  رفیدد   تددا  چنددد  حددو .   هفددت  همددین  از  کن می  خرید  یلبار  دوماهی
 بدده و شدددم عالف ندارم  باری و کار من نچو  کنن  فلر  خوادنمی  دل   چشمشونه.   به  عقلشون

 و  تیدد خوش   هدد   خیلددی  و  شددادم  خیلی  که  بفهمن  خواممی  برعلس  اتفاقا    رس . نمی  خودم
 ساله(.  19 سینا، مصاحبه متن )از  هست « فرم  روی
 مجازی مصرف  .5-5

 مجددازی مصددرف  دارد.  تخصددیص مجددازی مصددرف  بددهها «نییت» مصرف  زا  زیادی  بخش
 هرچیددز از بددیش هاآن . رد یگیم صورت  اجتماعی سرمایه  کسب  و  یبازنمای  سرگرمی،  جهت

 تقسددی  قابددل بخش چند به مصرف  این که کنندمی هزینه آن ارتباطی کیفیت و  اینترنت  برای
 درهددا «نییت» یتمددام بددا  ی تقر  نسددتاگرام. ای  فضای  از  استفاده  آنالین،  بازی  فیل ،  دیدن  است. 
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 آنالیددن بددازی بیننددد. می و کرده دانلود فیل  اینترنت از روز هر که  اندداشته  اذعان  هامصاحبه
 ایددن از و هسددتند عضددو آنالین بازی مجازی هایگروه  در هاآن است.  رای  پسرها بین  بیشتر

 مسددابقاتی  بددازیگر  هایگروه   قالب  در  مجازی  فضای  در  پسران،  این  اکثر  برند. می  لذت  کار
 استفاده  . است  حیاتی  بسیار  برایشان  آنالین  ازیب  به  عالقمندان  سایر  مانند  که  کنندمی  برگزار

 کاربردهددای هرچند کندمی صدق هاآن همه مورد  در نیز شخصی پی  داشتن و اینستاگرام  از
 وهددا  پی   سددایر  دیدددن  را   اینسددتاگرام  در  عضویت  از  هدف  هاآن  ازکمی  تعداد  دارد.   متفاوتی

 و  دختران  بیشتر  اما  اند. کرده  اعالم  شوند  روبرو  آنها  با  ندارند  تمایل  که  دوستانی  از  گرفتنخبر
 هدداآن  دانند. می  نظراتشان  و  خودشان  کردنعنوان  برای  جایگاهی  را   فضا  این  پسران  ازی  اعده

 بدده  تمایددل  ولددی  نیسددتند  کدده  آنچه  از  خود،  واقعی  اس   از  بردن  نام  بدون  اغلب،  فضا،  این  در
 هاکپشددن  و  هدداعلس  خددال   در  را آن  و  گویندمی  سخن  حقیقت  یک  عنوانبه  دارند،  آن  بودن

 هدداآن  تنهانه  که  کنند  کسب  فالوورهایی  و  دوستان  اندتوانسته  طری این  از  و  کنندمی  بازنمایی
 را   مجددازی  دوسددتان  اینها  «نییت»  خورند. می  غبطه  موقعیتشان  به  بلله  کنندنمی  قضاوت   را 

 مندنددد. عالقه  بسددیار  اهدد آن  بدده  و  دانندددمی  خددود  گمشددده  اجتماعی  سرمایه  برای  جایگزینی
 بدده  که  دارند  تمایل  سازیحاشیه  خصوصا    قیمتی  هر  بهها  «نییت»  دهد،می  نشان  هامصاحبه
 ایددن  بدده  دا  یدد جد  پرمخاطبه،  خیلی  من  »صفحه  یابند:  دست  بیشتری   کامنت  و  الیک  فالوور،

 ندددارم.   شددو  حوصله  و  گیره می  ماخنده  که  کمه  مبللش  اینقدر  ولی  بگیرم   تبلیغ  که  افتادم  فلر
 همدده مددثال   بیشددتر.  تددا  و  آ   با  حاال  زارم می  صفحه  توی  رو  کن می  که  کارهایی  بیشتر  من

 ازش   باشدده  الزم  هروقددت  و  دوسددتمه  مددا   س   کهدرحالی  دارم   س   یه  من  که  کننمی  فلر
 مطلددب  روابطدد   ۀدربار  گیرم. می  فیل   رم می  بیرون  که  دوست   ماشین  با  ال  مث  یا  گیرم. می  فیل 
 دوسددتی اظهددار مددن به هاکامنت و دایرکت  توی  هایلیخ  دارن.   دوست  منو  همه  و   نویسمی
 ساله(.  19 آتوسا، مصاحبه متن )از  برم«می  لذت  خیلی من  خو   و کننمی
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 پژوهش   هاییافته نهایی مدل. 1  شکل

 
 گیرینتیجه و بحث .6

 گرفتدده  نظددر  در  محوری  للهمس  عنوانبهتهران    درها  «نییت»  زندگی  سبکدر مطالع  حاضر،  
 هویددت، شددامل کدده شددد تقسددی  اصلی مقوله 5 به کدگذاری از پس  هامصاحبهاست.    شده

 مقالدده  ایددن  . اسددت  مجازی  مصرف   و  زیستی  مصرف   زمانی،  ریزیبرنامه  زیبایی،  و  سالمت
 کدده  هاآن  گیرد. می  شلل  یابیهویت  مسلله  حو    بیشترها  «نییت»  زندگی  سبک  که  داد  نشان

 طوربدده  ند. امواجه  یابیهویت  مشلل  با  نیستند  عضو  خود  غیرهمگن  اجتماعی  هایگروه   در
 و  پندارندددمی  عددالف  را   هدداآن  کالم  یک  در  که  هستند  اطرافیانی  و  خانواده  با  مبارزه  در  مداوم 
 بددا  تددنش  حددا   در  دائمددا    یدداهددا  «نییت»  ،بنابراین  هستند.   شاندهآین  و  زندگی  وضعیت  نگران

 از  مراقبت  مجازی،  و  زیستی  مصرف ها  «»نییت  گریزند. می  هاآن  از  یا  برندمی  سربه  خانواده
 کنندددمی یددابیهویت نددوعی صرف  را  مجازی فضای  در  خود  زمان  حتی  و  سالمتی  و  زیبایی

 زندددگی  ۀ شددیو  از  بازنمددایی  نددوعی  فقددط  و  نباشددد  حقیقددی  مددواردی  در  است  مملن  حتی  که
 کنند.   دییتأ  را   هاآن  که  شودمی  مجازی  شبله  در  افرادی  یافتن  به  منجر  که  باشد  برانگیزرشک
 تقویددت  نیازمنددد  و  هسددتند  محددروم   خددانواده  و  اطرافیددان  دییتأ  گرفتن  از  مداوم   طوربه  چراکه
 تند. هس خود برای  اجتماعی هویت  نوعی  برساخت  یا  اجتماعی   سرمای
 گیری شددلل  در  کدده  شددلل  و  تحصددیالت  ماننددد  هدداییویژگی  نداشتن  علتبهها  «نییت»

 موضوع  سه  پدیدآمدن  موجبات  موضوع  این  ندارند.   اعتباری  معتبرند،  دیگران  نظر  از  هویت،
 بدده هدداآن زندگی روند ادامه است.  کرده ایجاد هاآن در  را   پذیرش   به  نیاز  و  تنهایی  مال ،  مه 
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 وضددعیت موجددود، وضددعیت تلییددر  بددرای  هدداآن  خواسددت  یددا  توانددایی  معددد  و  موجود  سبک
 کند. می  تشدید  را  مقوله سه این درها  «نییت»

تأکیددد    فددرم   و   زیبددایی نسبت به    گروه   دو   ها، مصاحبه   کدگذاری   سالمت،  و  زیبایی    مقول  در 
  ، اقددع درو   اوسددت.   خددانواده   یددا   فرد   اقتصادی   وضعیت   ، دارد  اهمیت  آنچه  گروه  دو  این  در  . دارند 

  گرچدده ا   ؛ دارد   بسددزایی   تددأثیر هددا  « نییت »   زندگی   سبک   چگونگی   در   خانواده   اقتصادی   وضعیت 
  بدده   تنهددا   بهتددر،   اقتصددادی   شددرایط   و   هسددتند   خود   زمان   کردن   تلف   و   بطالت   مشلو    ها آن     هم 

  مرتلددب   اشتباهاتی   گذشته   در   که این   از   افراد   این   از   بعضی   انجامید.   خواهد   ها آن   بیشتر   مصرف 
  در   شرکت   از   خودداری   مدرسه،   از   فرار   )مانند   کشانده   شرایط   این   به   را   شان وضعیت   که   اند شده 
  ادامدده  در  هرچنددد  دارنددد،  ندددامت  اظهددار  ...(  و  شلل  داشتن  به   تمایل   عدم   آموزشی، ی  ها ه دور 

  بددرای هددا  « نییت »   زندددگی   سددبک   کننددد. می   موکو    دیگری   زمان   به   یا   و   نداسته   الزم   را   آن   جبران 
  بددرای   که   وضعیت   این   تلییر   خانوادگی   مالی   های حمایت   سبب به   و   ت اس   بخش لذت   خودشان 

  هددا آن   اکثددر  نیسددت.  اهمیت  حائز  است،  لذت  از  پوشی چش   و  زحمت  ی، سخت  با  معاد   ها آن 
  بدده  نیددازی  همینطددور  و  برنددد می   لددذت   لحظدده   از   تنها   و   ندارند   آینده   برای   هدفمندی   انداز چش  

  دریافددت  که   املاناتی   قبا    در   خانواده   به   سخگویی پا   بینند. نمی   آینده   ساخت   در   خود   مشارکت 
  اسددت  کننددده  ناراحددت  برایشددان  انددد برگزیده  که  زندگی  سبک   ع نو   قبا    در   آشنایان   به   یا   کنند می 

  سددعی   خددانوادگی   مراسدد    در   نلردن   شرکت   یا   خود،   بیداری   و  خوا   ساعت  تلییر  با  که تاجایی 
  که   است   « نییت »   جوانان   سایر   با   عموما    ها آن   جمعی   های فعالیت   دارند.   پاسخگویی   از   فرار   در 

  تددا  پوشددیدن  لبدداس  نددوع  از  ظددواهر،  بدده   تن پددرداخ   و   دارد   خودشددان   بددا   هماهنگی   زندگی   سبک 
 است.   برخوردار  زیادی  اهمیت   از   برایشان   زیبایی   های جراحی 

 بدده  و  ریزیبرنامدده  وجددود  عدم  است.   آمدهدستبه  هایمقوله  دیگر  از  زمانی  ریزیبرنامه
 . اسددت  مشددترک   شددوندگانمصاحبه  تمددامی  در  کدده  است  مواردی  از  زندگی  دنگذران  بطالت

 انددزوای  . گیددرد می  یجددا  مقولدده  ایددن  در  کدده  اسددت  مسددائلی  سپرگزینی  و  اتالف  انزواطلبی،
 ایددن  . اسددت  جامعدده  و  فددرد   یددک  بددین  کامددل  تقریبا    یا  کامل  ارتباط  عدم  وضعیت  ،اجتماعی
ت  تمدداس  عدددم  ۀدهندنشددان  و  است،  متفاوت   تنهایی  با  وضعیت  دیگددر  بددا  غیددرارادی  و  موقدد 

 باشد.   افراد  برای  معضلی  سنی  هر  در  است  مملن  اجتماعی  انزوای  . است  جهان  هایانسان
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 بددرای  را   اتددالف  موجبددات  توانددایی،  و  مهددارت   فقدددان  و  اهددداف  نبودن  مشخص  ازدیگرسو،
 برای  سپرگزینی  نوعی  متداو   بیداری  و  خوا   ساعات  جایگزینی  آورد. می  فراه ها  «نییت»
 ربرابددرد  هدداآن  بددا  درگیری   و  خانواده  اعضای  چش   از  را   خود  تا  شودمی  محسو  ها  «نییت»

 . کنندمی  ایجاد خویش  عملیبی
 و بازنمددایی مدگرایی، مقوله سه در  که  است  زیستی  مصرف   شده،  احصا   مقول  چهارمین

 یا عملیبی دلیلهب که  ایعاطفی  نیازهای  و  کمبودها  پوشش  شود. می  بندیدسته  توجه  به  نیاز
 را  هدداآن مددداومی شددللهب و شده دریغها «نییت» از گروه، این بودن  عالف  تر،عام  عبارت به
 توجیدده  بددا  را هددا  «نییت»  بیشددتر  مصددرف   موجبددات  اسددت،  داده  قددرار  طردشدگی  معر    در

 مصددرف  امتداد   در  مجازی  مصرف   درنهایت  است.   آورده  فراه   توجه  کسب  و  خود  بازنمایی
 کدده  است  ایمقوله  آخرین  مجازی  فضای  عرصه  در  منتهی  شده،  ذکر  دالیل  همانبه  زیستی،

 یابیدسددت  و  بازنمایی  سرگرمی،  گروه،  سه  به  مجازی  مصرف   است.   آمده  دستبه  هاداده  از
 یددا توجدده جلددب توانایی مالی نظر از که افرادی عمال   است.  شده تقسی  اجتماعی  سرمای  به

 کمتر  املان  این  یا  ندارند  را   خود  زندگی  حقیقی   عرص   در  و  مره روز  زندگی  در  خود  بازنمایی
 خددود بددرای مجددازی عرصدده در خود،  از  غیرواقعی  ایچهره   ایجاد  اب  است،  فراه   هاآن  برای

 کنند. می اعتبار  ایجاد
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 .مذهبی جلسات در شوندگانمصاحبه ردیمو  مطالعه زندگی: سبک و دین  (.1390) محمدسعید  کنی، مهدوی
 )ع(. صادق امام دانشگاه تهران:

 که  غیرشاغل  جوانان  وضعیت  (.1398)  هما  پور،طاهری  و  فریده؛  عظیمی،د   اله؛نعمتسید  نصیری،  میرفالح 
 ،(30)1  ،ایاران  رسمی  آمار  هایبررسی  مجله  )شاخص»نییت«(.نیستند  آموزیمهارت   یا  تحصیل  حا   در

152-172.

 بوردیدو.  اندیشده  در  زنددگی  سبک  مفهوم  بررسی  و  نقد  (.1395)  سیدحسین  الدین،شرف   و  الله؛حبیب  ی،نجف
   .41-57 ،231 ،معرفت

 در  زنددگی  سدبک  مطالعدات  بر  فراتحلیلی  (.1394)  اسما  کویری،  عسگری  و  میالد؛  نوروزی،  محسن؛  نیازی،
 .126-166 ،(4)12، فرهنگید  اجتماعی تلییرات ان.جوان و زنان مطالعه بر تأکید با ایران

 ریزیبرنامه  .ایران  در  آن  ساززمینه  هایمؤلفه  و    بررسی  (.1397)  بهمن  سبحانی،  و  ؛جعفر  هزارجریبی،
  .33-75 ،(35)10 ،اجتماعی عهتوس   و رفاه 

 هرمس. نشر تهران: تدین(. احمد )مترج : جامعه و قدرت  دین، (.1382ماکس) وبر،

 نی. نشر تهران: ارشاد(. فرهن  )مترج : آسا تن طبقه نظریه  (.1392) تورستین وبلن،
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