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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش:دنياي مجازي ،جهاني است که تاثيرات آن بر زندگي همواره مورد توجه و سئوال بوده
است و امروزه به دليل گستردگي بيش از حد آن حساسيتهاي فراواني را ايجاد کرده است .از اين رو در اين
پژوهش در تالش بوديم تا پس از بررسي اين گونه از ابزارهاي ارتباطي به تاثير آنها بر روي يک جامعه آماري که
در اين پژوهش دانشجويان دانشگاه تهران مرکز بوده است ،بپردازيم.
روش پژوهش:بر اين اساس تعداد  333پرسشنامه را ميان دو گروه از دانشجويان عضو و غيرعضو توزيع کرده و
با طرح سئواالتي مرتبط با شبکههاي مجازي و سبک زندگي به بررسي تاثيرات اين گونه از ابزارهاي ارتباطي بر
روي سبک زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مرکز پرداختيم تا به اين پرسش بنيادي پاسخ گوئيم که آيا رابطه
معنا داري بين عضويت و حضور درشبکههاي اجتماعي مجازي(فيس بوک)و سبک زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران مرکزوجود دارد؟ با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (فراواني ،درصد فراواني ،ضريب و
جداول توزيع فراواني) و بوسيله نرم افزار  spssمورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
يافته ها:در اين راستا فرضيه اين پژوهش بدين شکل تدوين شده بود که به نظرمي رسد بين عضويت و حضور در
شبکههاي اجتماعي مجازي(فيسبوک) و سبک زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز رابطه
معناداري وجود دارد.
نتيجهگيري :تحقيقات نشان دهنده آن است که عضويت در شبکههاي مجازي نه به لحاظ مدت آن و به لحاظ
شدت فعاليت در آن زمينهساز شکلگيري سبک ويژهاي از زندگي نبوده است و بدين ترتيب فرضيات اين پژهش
رد شده و عدم رابطهي مستقيم ميان عضويت در شبکههاي اجتماعي و سبک زندگي متمايز اثبات ميشود.
واژگان كليدي :سبک زندگي ،شبکههاي مجازي ،فيسبوک ،دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مرکزي

شیدا شکاری نمین و ابراهیم حاجیانی

جديدي از زندگي را شکل دهد که همه فعاليتهاي

مقدمه
امروزه شبکههاي اجتماعي جايگاه بسيار مهمي در

روزمره را تحت تاثير قرار ميدهد .از سوي ديگر

بين افراد و جوامع پيدا کرده اند .هر رسانهاي بنا به

جذابيت شبکههاي اجتماعي اينترنتي از يک سو و

اقتضائات خاص خودش ميتواتد تاثيراتي بر افراد به

سهولت فعاليت در اين دسته از جوامع از سوي ديگر

جاي بگذارد .برخي از پژوهشگران ،شبکههاي

سبب ميشود تا رابطه ميان عضويت و حضور در

اجتماعي را عاملي مهم در تحوالت و تغييرات

شبکههاي اجتماعي اينترنتي و تغييرات مربوط به سبک

اجتماعي عصر کنوني ميدانند که کاربران با حضور در

زندگي جوانان عضو به عنوان يک سوال جدي براي

اين شبکهها صورتي جديد ازتعامالت اجتماعي را به

پژوهشگران عرصه فرهنگ و ارتباطات مطرح شود.

وجود ميآورند .قدرت شبکههاي اجتماعي را در

مفهوم سبک زندگي که امروزه به يکي از مفاهيم

شرايط کنوني دنياي امروز ميتوان به يک « انفجار

بنيادين در تحليلهاي اجتماعي تبديل شده است (آزاد

ارتباطي» تشبيه کرد .که باعث شده ارتباط وسيعي را

ارمکي,1331 ،رباني و شيري:1333 ،ص ،)11-113

ميان افراد و شهروندان ايجاد کند که در دنياي واقعي،

يکي از حوزهاي جديد و مهم مطالعاتي محسوب

با اين وسعت امکان پذير نبود(افراسيابي،1391 ،

ميشود که در سالهاي اخير توجه قابل مالحظهاي از

ص.)13

محققان اجتماعي را به خود جلب کرده است(شکوري،

تاثير شبکههاي اجتماعي ،باعث شکل گيري

 .)1331بنابراين همان طور که گفته شد رشد کاربران

مفاهيمي همچون صميميت و اعتماد در فضاي سايبر

اينترنت و شبکههاي اجتماعي اينترنتي ،پيدايش سبک

شده است .از طرفي برخي از اطالعات ارائه شده

جديدي از زندگي به نام سبک زندگي جوامع مجازي

توسط کاربران ميتواند منجر به کاهش پايبندي به

را در پي جوانان در پي داشته است .اين شيوه زندگي

مباحث اخالقي باشد .که اين امور نيز بر دوام و

که در آميخته با شبکههاي اجتماعي مجازي است،

اثرگذار

سبک جديدي از زندگي است که همه فعاليتهاي

باشد(افراسيابي ،1393 ،ص .)43عضويت در شبکههاي

روزمره را تحت تاثير قرار ميدهد .اما الزم است تا

اجتماعي اينترنتي باعث ايجاد سبک جديدي از زندگي

جزئيات ارتباط ميان عضويت و حضور در شبکههاي

نيز شده است .در روابط اجتماعي روزمره ،معموال ما

اجتماعي اينترنتي و مقولههاي مختلف سبک زندگي

فقط با کسي رابطه برقرار ميکنيم که در فعاليتهاي

مورد بررسي قرار گيرد تا بتوانيم درک درستي از

روزمره ما دخيل باشد .اين روابط اجتماعي ميتواند به

محدوده روابط ميان شبکههاي اجتماعي اينترنتي و

صورت مکالمه رودررو ،ارسال پيامک ،مکالمه تلفني و

سبک زندگي بدست آوريم .به دليل گستردگي حوزه

يا رفتن به مکاني همراه با آن شخص باشد .اين گونه

تسلط شبکههاي اجتماعي مجازي در جوامع امروزي و

ارتباطات ،فعاليت هايي هستند که معموال در زندگي

نيز برخورداري اين پديده از ويژگي سيال بودن و

روزمره به آنها مبادرت ميورزيم ،اما امروزه ،به نظر

حرکت پويامدارانه ،الزم است همگام با رشد و تکامل

ميرسد با رشد کاربران اينترنت ،سبک جديدي از

تکنولوژيکي و محتواي شبکههاي اجتماعي مجازي ،در

زندگي به نام سبک زندگي مجازي در بين جوانان در

ابعاد مختلف ،کارکرد آنها ،به ويژه نقش آنها در

حال شکل گرفتن باشد .اين شيوه زندگي که در آميخته

تحوالت اجتماعي ،در عصر جهاني شدن مطالعات

با شبکههاي اجتماعي مجازي است ،ميتواندسبک

بيشتري صورت بگيرد( .رحمان زاده.)1339 ،

روابط

استحکام

64

جوانان

ميتواند
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بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر سبک زندگی جوانان

با توجه به مطالب ذکر شده سوال اصلي تحقيق که

نظر ميرسد تا با انجام پژوهشي دقيق و علمي تاثيرات

در انجام اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن هستيم

شبکههاي اجتماعي بر سبک زندگي جوانان ايراني

اين است که آيا عضويت و حضور در شبکههاي

دنبال شود .لذا پرداختن به موضوع شبکههاي اجتماعي

اجتماعي مجازي بر سبک زندگي جوانان و پارامترها و

مجازي و سبک زندگي از دو جهت حائز اهميت است.

متغيرهاي مربوط به سبک زندگي تاثير گذار است يا

 .1تغييرجايگاه استفاده ازاينترنت و شبکههاي اجتماعي
مجازي درسرانه مصرف اعضاي شبکههاي

خير؟

اجتماعي مجازي
 .1تغييرنمادهاي فرهنگي ناظر به شيوه زندگي در نتيجه

هدف پژوهش
با رشد شتابان تکنولوژي ارتباطات ،دو روند بزرگ

عضويت و حضور در شبکههاي اجتماعي اينترنتي

و اثرگذار و متعامل «جهاني شدن و مجازي شدن» بر

که مواردي نظير سبک پوشش ،ادبيات ،افراد و

زندگي انسانها تأثير گذاشته است .انتقال زندگي

شيوه برقراري ارتباط با ديگران راشامل ميشود.

انسانها به فضاهاي سايبر و مجازي شدن روابط
انساني به عامل اصلي تغيير الگوهاي فکري و رفتاري
بخش

عظيمي

از

انسانها

بهويژه

تاريخچه شبکههاي اجتماعي

جوانان

در اين بخش به بررسي تاريخچه شبکههاي

ميباشد(تامپسون ،1333 ،ص .)13بدينترتيب زمينه

اجتماعي ميپردازم تا زمينه ايجاد آنها و شبکههاي

بکارگيري اين ابزار ارتباطي وگسترش شبکهاي از اين

اجتماعي مختلف را بهتر بشناسيم .برخي معتقدند که

دست درکشورهاي در حال توسعه از جمله در

سايتهاي دوستيابي اولين شبکههاي اجتماعي اينترنتي

کشورمان ايران گريز ناپذير است .فرهنگ رسانهاي با

هستند .اولين سايتهاي دوستيابي زماني شروع به کار

برتري مشهود اينترنت به عنوان فراگيرترين و مسلط

کردند که استفاده از اينترنت تقريبا همه گير شده بود.

ترين فرهنگ تأثيرگذار در جامعه شناخته شده

اين سايتها به کاربران امکان عضويت و برقراري

است)معيني ،1334 ،ص.)13

تماس با ديگر اعضا را ميدادند .سخنگاههاي آنالين

ارتباطات مجازي ميتوانند زمينه شگل گيري

هم نقش مهمي در پيشرفت و تکامل شبکههاي

عادتوارههاي جديدي را فراهم سازد که خود به کنش

اجتماعي داشته اند (بشارتي .ي1)1393 ،؛ اما مفهومي

و انتخابهاي عقالني منتهي ميشود .ظهور

با عنوان شبکههاي اجتماعي اينترنتي با قالب امروزي

عادتوارههاي جديد ،عادتوارههاي قبلي را به چالش

اولين بار در سال  1913در دانشگاه ايلي نويز در ايالت

ميکشاند( .ذکايي ،1331 ،ص .)131لذا تغيير سبک

متحده آمريکا مطرح شد .بعد از آن اولين شبکه

زندگي ميتواند بر فرايند «فرهنگ سازي» در جامعه

اجتماعي اينترنتي مدرن در سال  1997به نام «شش
1

تاثيرگذار باشد .عالوه بر آن ميتواند ،تنشها و

درجه» راه اندازي شد .اين سايت به کاربران امکان

چالشهايي را در اقشار اجتماعي ايجاد و به يک جريان

عضويت و آشنايي با ديگر اعضا را ميداد .در اين

سياسي -اجتماعي تبديل شود با اين وجود متاسفانه

سايت ابتدا کاربران امکان ايجاد پروفايل براي خود

هنوز مباحث شبکههاي اجتماعي ،نه در شکل ايجابي و

داشتند که بعد از مدتي امکان ايجاد ليست دوستان هم

نه سلبي در جامعه ايران ،به خوبي مورد مطالعه و
بررسي قرار نگرفته است .بر همين اساس ضروري به

3

به آن اضافه شد (جواد افتاده ).1393 ،البته قبل از اين
1

4

سايت هم سايتهايي (مثل «مالقات» و «انجمن ها »)
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وجود داشتند که امکان ايجاد پروفايل يا امکان ارتباط

خارج کرد .در ادامه ي همين موج بود که سايت «لينکد

با دوستان (شبکه «همکالسيها )1را به کاربران

اين» (در سال  )1331نيز راه اندازي شد که هنوز

ميدادند؛ اما تنها سايتي که اين دو ويژگي را با هم

فعاليت آن به عنوان مهم ترين شبکه ي اجتماعي

داشت« ،شش درجه» بود .بنابراين به عنوان اولين شبکه

حرفهاي و تجاري ادامه دارد .در اين سالها شبکههاي

اجتماعي شناخته شد .اين سايت با ارتقاي امکانات

اجتماعي ،وب سايتهاي حاشيهاي در دنياي مجازي

خود ،کارران زيادي را جذب کرد و کم کم در حال

محسوب ميشدند و هنوز وب سايتهاي کالسيک

تبديل شدن به يک ابزار تجارت بود .اما در سال 1333

1

«وب » ي در اينترنت حرف اول را ميزدند.

و بعد از  3سال فعاليت ،مسدود شد (در سال 1333

از سال  1331شبکههاي اجتماعي «فرند استر»

فروخته شد و در سال  1331تعطيل شد) .مهم ترين

«« ،»Friendsterاورکات»( )Orkutو «لينکد اين» راه

علت آن استفاده ناردست کاربرانش بود که موجب

اندازي شدند .شبکه فرند استر به عنوان مکمل سايت

چندين شکايت از سايت شد (الهام اکبري.)1339 ،

رايز شکل گرفت .اين سايت از آنجا که يک امکان

«از سال  1997تا  1331شبکههاي اجتماعي

جديد را در اختيار کابران قرار داده بود ،کاربران

مختلفي با امکانات و ويژگيهاي متفاوت از ديگري

بسياري از جذب خود کرد و بعد از يک سال ،سه

ساخته شد .مثل خيابان آسيايي ،سياره سياه و

ميليون کاربر را از آن خود کرد .اين امکان جديد که با

 .»MiGeneteاينها به کاربران امکان عضويت و اضافه

استقبال مردم رو به رو شده بود ،امکان دوست شدن

کردن ليست دوستان را (بدون دريافت تاييديه براي

فرد با چهار نسبت آن طرف تر يعني دوست دوست

اضافه کردن دوست) ميدادند .کاربران ميتوانستند از

دوست دوست هايش بود .يک امکان جذاب ديگر اين

سه نع کاربري حرفه اي ،شخصي و دوستيابي استفاده

سايت ،آيکوني به نام «معروف ترين ها» بود .بعد از

کنند .اين سايتها هيچ گونه خالقيتي نداشتند اما جزو

مدتي بعضي افراد اقدام به ايجاد پروفايلهاي جعلي

(بشارتي .ي.

شخصيتهاي معروف کردند و مشکالت ايجاد شده،

اولين شبکههاي اجتماعي هستند.

1

کمپاني را مجبور به حذف اين آيکون کرد .مشکل

 .1393شبکههاي اجتماعي)
از سال  1331به بعد شبکههاي اجتماعي متفاوتي

ديگر ،حجم زياد کاربران سايت بود که باعث ايجاد

با کاربريهاي متنوع ايجاد شد و در واقع موج جديدي

مشکالت فني در سايت شد .در نتيجه محبوبيت اين

از شبکههاي اجتماعي شکل گرفت« .اليوژورنال» و

سايت در آمريکا کمرنگ شد اما در همين زمان در

«رايز» از جمله اولين شبکههاي اجتماعي با هداف

کشورهاي ديگر به شهرت و محبوبيت بسياري دست

حرفهاي بودند .اليوژورنال شبکه اجتماعي مبتني بر

يافت .امروزه کاربري سايت فرند استر تغير کرده و به

مرور ژورنالها بود و در رايز نيز کاربران ميتوانستند

شبکه اجتماعي بازيهاي آنالين تبديل شده است.

حول فعاليتهاي تجاري شان شبکه سازي کنند .رايز

«اورکات بيوک کوکتن» مهندسي ترک تبار شرکت

با هدف تجاربي و کسب کار شکل گرفت و به

اينترنتي گوگل در ساعت هايي که مديرانش به او و

بزرگترين شبکه خدمات کسب و کار تبديل شد .راه

کارمندان ديگر اجازه ميدادند به پروژههاي شخصي

اندازي شبکههاي اجتماعي رايز در سال  1331شروع

خود بپردازند ،روي شبکهاي کار ميکرد که حاصلش

دومين موج از شبکههاي اجماعي بود که فعاليت اين

سايت «اورکات» بود .اورکات شبکهاي گسترده بود .هر

نوع وب سايتها را از تمرکز بر حوزه ي سرگرمي

کس براي خود يک پروفايل داشت .براي دوستانش
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پيغام ميفرستاد و با آنها انجمنهاي گفت و گو

اسپيس با  1ميليون کاربر صاحب بيشترين کاربران در

تشکيل ميداد و ...هر پروفايل داراي سه بخش

حوزه شبکههاي اجتماعي بودند .اکنون ماي اسپيس

اجتماعي ،حرفهاي و شخصي است (برومند قنبري،

جاي خود را به «فيس بوک» با بيش از  433ميليون

 .)1393معمول ترين بخش هر پرونده که ابتدا نمايش

کاربر داده است که امکانات و ويژگيهاي آن را تمام

داده ميشود ،بخش اجتماعي است که اطالعات

شبکههاي اجتماعي ديگر بيشتر و به روزتر است .فيس

عمومي هر فرد را نشان ميدهد .اورکات زماني بسيار

بوک در سال  1334توسط يکي از دانشجويان دانشگاه

محبوب و پرمخاطب بود اما حاال فيس بوک جاي آن

هاروارد به نام مارک زوکربرگ در خوابگاه دانشگاهه
راه اندازي شد (الهام اکبري.)1339 ،

را گرفته است.

3

از سال  1333تعداد زيادي شبکه اجتماعي با

اين سايت در سال  1331در دسترس عمومي قرار

کاربريهاي مختلف به وجود آمد که ميخواستند به

گرفت و قبل از آن به دانشجويان دانشگاه هاروارد

موقعيتهاي فرند استر دست پيدا کنند .اين سايتها

اختصاص داشت .در اين سال «توييتر» هم راه اندازي

گاهي کاربران و مخاطبان خاص خود را داشتند .مثل

شد.

لينکند اين« ،مسير قابل رويت»« ، .زينگ» که کاربري

توييتر يک سرويس ارائه دهنده ميکروبالگينگ

تجاري و کسب و کار داشتند .شبکه «کليساي من» که

است که در ماه مارس سال  1331توسط «جک

اعضاي کليساهاي مسيحي را با هم آشنا ميکرد« .ماي

دورسي» ايجاد شد و در ژوئيه  1331آغاز به کار کرد و

اسپيس» که مهم ترين اين شبکهها بود و هدف ايجاد

هم اکنون بيش از  133ميليون نفر کاربر دارد.

4

آن جذب کاربران فرند استر بود که ديگر به آن

توييتر با شعار «چه کار ميکنيد؟» پا به ميدان وب 1

عالقهاي نداشتند .بنابراين با تبليغات زياد از راههاي

گذاشت امّا درنوامبر سال  1339ميالدي اين شعار به

گوناگون دست به جذب کاربران فرند استر زد (الهام

«چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟» تغيير کرد .يکي از

اکبري 1 .)1339 ،نوجوانان ،هنرمندان و اهالي موسيقي

ويژگيهاي توييتر محدود بودن به تايپ تنها 143

بيشتري کاربران ماي اسپيس بودند .اين سايت داراي

کاراکتر است .اين دو ويژگي به قدري نو بود که به

محبوبيت جهاني شد (گرچه بعضي کشورها مثل هلند

سرعت در بين کاربران به محبوبيت رسيد .در توييتر

و سوئد و لهستان همزمان با اين تحوالت ،شبکههاي

عالوه بر فرستادن متن ميتوان فيلم ،عکس و صدا نيز

اجتماعي اختصاصي براي مردم کشور خود ايجاد

ارسال کرد .توييتر در لغت به معني جيک جيک کردن

کردند) .ماي اسپيس ويژگيها و امکانات خاص و

است.5

جذاب ومورد توجهي را ايجاد کرد که در جذب

در سال  1333فيس بوک با ايجاد صفحات اصلي

کاربران نقش بسيار مهمي داشت .مهمترين ويژگي ماي

وب سايت خود به زبانهاي مختلف ،موجب رشد

اسپيس دو آيکون «چه کسي را مايلم مالقات کنم؟» و

چشم گير کاربران و کاربري سايت خود شد (جواد

«درباره من» است .پروفايل هر فرد هم از دو بخش

افتاده).1333 ،

6

«عاليق» و «جزئيات در مورد فرد» تشکيل شده و امکان

بعد از راه اندازي فيس بوک ،ابتدا اکثر دانشجويان

آپلود عکس هم در اين سايت وجود دارد (الهام اکبري،

هاروارد و بعد از آن بسياري از دانشگاهيان اياالت

.2)1339

متحده و حاال تمام دانشگاههاي معتبر و بزرگتري

در سال  1334فرند استر با  7ميليون کاربر و ماي

شرکتهاي دنيا و بزرگ ترين چهرههاي جهاني و
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جمعيت بسيار زيادي از مردم سرتاسر جهان عضو اين

اصلي اين سايت به زبانهاي مختلف ترجمه شد واين

شبکه اجتماعي هستند.

موجب رشد چشمگيري در تعداد کاربران سايت شد.
در اين سال فيس بوک به عنوان پرمخاطب ترين وب
سايت اجتماعي جهان شناخته شد.

فيس بوک
اين شبکه اجتماعي اکنون يکي از پرمخاطب ترين
سايتهاي دنياست که افراد بسياري در سنين و اقشار

سبک زندگي()Lifestyle

مختلف را به خود جذب کرده است .کارران فيس بوک

هر اصطالح علوم اجتماعي در فضاي مفهومي آن

از طريق آن به فعاليتهاي مختلف نظير به اشتراک

قابل درک است اصطالح سبک زندگي نيز به عنوان

گذاشتن آراء و افکار ،عکس ،فيلم ،موسيقي و ...بازي،

يکي از اصطالحات علوم اجتماعي  ،پيوند مستقيم و

ارتباط با يکديگر ،اعالم برنامههاي عمومي ،عوت ها،

وثيقي با مجموعه اي از مفاهيم دارد ،مفاهيمي مانند

پيامهاي مختلف ،تشکيل گروههاي متنوع ،ارسال ايميل

عينيت و ذهنيت  ،فرهنگ و جامعه ،فرهنگ عيني و

و پيام خصوصي ،و ...ميپردازند .در سايت فيس بوک

فرهنگ ذهني  ،صورت (شکل و محتوا ،رفتارو معنا

در قسمت درباره فيس بوک آمده است که «وظيفه فيس

(نگرش ،ارزش و هنجار) ،اخالق و اي دئولوژي ،

بوک اين است که به مردم قدرت به اشتراک گذاري و

سنت و نوگرايي شخصيت و هويت (فردي و

بازتر ساختن جهان و ارتباط بيشتر را بدهد ».در ادامه

جمعي) وراثت و محيط  ،فردي ت و عموميت خالقيت

آمده است« .ميليونها کاربر هر روز از فيس بوک براي

و باز توليد  ،تولي د و مصرف  ،طبقه و قشر(بندي)

ارتباط با دوستان ،آپلود تعداد نامحدودي از عکس ها،

اجتماعي  ،زيبا شناسي(سليقه) و نياز  ،منزلت و

به اشتراک گذاري لينکها و ويدئوها و آگاهي بيشتر

مشروعيت و ...بدون شناخت اين روابط  ،درک

درباره کساني که مالقات ميکنند ،استفاده ميکنند».

درستي از سبک زندگي و نظريههاي مربوط به آن

در سال  1331فيس بوک در بيش از  333کالج و

بدست نخواهد آمد از سوي ديگر کاربردهاي سبک

در دبيرستانهاي آمريکا هم مورد استفاده قرا رگرفت و

زندگي اغلب آن را همان گويي و کلي گويي کشانده

در دسامبر اين سال تعداد کاربران آن به  1/1ميليون

و از آن براي همه و هيچ چي ز استفاده شده است به

نفر رسيد .در اين زمان امکاناتي نظير افزودن و اشتراک

گونه اي که به اشتباه از ان تحت عناويني مانند

عکس هم به فيس بوک اضافه شد (رضامحمدي،

فرهنگ و طبقه ياد مي شود پس باي د به دنبال معناي

)1339

7

دقيقي بود  ،معنايي که رابطه سبک زندگي را با ساير

اين سايت در سال  1331در دسترس عموم قرار
گرفت و در اين سال تعداد کاربران فيس بوک به 11
ميليون نفر رسيد .در سال  1337تعداد کاربران فيس
بوک از  13ميليون نفر گذشت .درنوامبر اين سال فيس

پديده ها و مفاهيم نشان ميدهد (هندري و ديگران
 ،1331ص.)111
چارچوب نظري و مدل مفهومي

بوک شروع به انتشار تبليغات در سايت خود کرد.

در اين پژوهش براي اينکه بهتر بتوان سوال

تعداد کاربران فيس بوک به سرعت در حال افزايش

پژوهش را تجزيه و تحليل کرد تالش شده است که

بود .به طوري که در سال  1333به  133ميليون نفر

از نظريات دو انديشمند براي پوشش دهي بهتر

رسيد (رضا محمدي .8)1339 ،در اين سال صفحات

مباحث استفاده شود .به اعتقاد انديشمندان عرصه
اجتماعي و روان شناسي ،عوامل متعددي بر
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شکل گيري و چگونگي سبک زندگي اعضاي جامعه

گزي نش حاصل توازن است ميان شخصيت ذهني فرد

تأثير مي گذارند .هر يک از اين عوامل  ،در وضعيت و

و زيستِ محيطي عيني و انساني اش .به توان انجام

موقعيت هاي گوناگون مي تواند منجر به بروز و ظهور

چنين گزينش و انتخابي سليقه و به اين اشکال به هم

سبک هاي زندگي گوناگون در ميان اقشار و

مرتبط سبک مي گويند .او بر اين باور بود که سبک

گروه هاي متفاوت جامعه شود .صاحب نظران ،طبقه و

اين توان را دارد که محتواهاي متعددي را در

عوامل اقتصادي  ،ارزش ها و تحول ارزشي ،

شکل هاي بهم مرتبط بيان کند (، 1993 ،Simmel

تحصيالت ،جنسيت ،سن و دوره عمر ،سرماي ه

ص.)434

اجتماعي و سرمايه فرهنگي را به عنوان مهم تري ن

زيمي ل معتقد بود هر کسي مبين توسعه

عوامل موثر بر سبک زندگي برشمرده اند اما ما در

هنجارهايي است که زندگي را به عنوان يک کل بيان

اين پژوهش تالش داريم تا تاثير شبکه هاي مجازي

مي کند .با بهره برداري از تشبي ه سبک به زبان در اين

همچون في سبوک را در سبک زندگي جوانان بررسي

خصوص مي توان گفت هر سبک مانند هر گفتار يا

کنيم .از اين روي از نظرات گئورگ زيمل و

متني مي تواند به عنوان جهاني خودبسنده تلقي شود ،

تورشتاين وبلن براي بررسي اين موضوع استفاده

با بياني آلفرد شوتزي  ،جهاني مستقل از ديگر

خواهيم کرد زيرا نظرات اين دو در رابطه با پيوند

جهان ها .اين چني ن است که زندگي در هر زمان خود

ارتباطات اجتماعي و شکل گيري سبک زندگي

را در اشکال متعدد مينماياند و انسان ها از هر يک

مي تواند چارچوب مفهومي الزم را براي به آزمون

از اشکال متعدد  ،زندگي هاي متعدد پديد مي آورند .با

گذاشتن فرضي ه پژوهش فراهم کند.

اين بيان مي توان تفاوتي را که زيمل ميان
صورت( ، )formشيوه( )Wayو سبک( )Styleقائل
بود و چنين بازسازي کرد :انسان باتوجه به انگيزهاي

گئورگ زيمل
زي مل از آن جهت که انگيزهاي دروني و عوامل

دروني با محيط تعامل مي کند و به کنش ميپردازد.

فردي مؤثر بر شکل گيري الگوهاي مصرف را بررسي

هر کنش داراي صورتي است که معناي آن در ذهن

کرده است  ،در جامعه شناسي پيشرو است .زيمل

کنشگر قرار دارد .چارچوبي که فرهنگ اجتماعي

اعتقاد دارد هر نوع تعاملي ميان انسان ها و همچنين

براي انگيزشهاي فردي فراهم مي کند (تعامل فرهنگ

ميان ايشان و محيطشان  ،توسط دو نياز هنجاري

عيني و ذهني) و کنش در محدوده ي آن امکان بروز

متناقض هدايت مي شود ،نياز به يافتن شخصيتي

مييابد « ،شيوه زندگي ) است؛ او ترکيبي آشنا که

بي همتا و نياز به شناختي اجتماعي .فرد اين

مجموعه هاي خود بسندهاي از روش هاي زندگي که

شخصيت بي همتا (فردي ت برتر) را در فرهنگ ذهن

زندگي را به عنوان يک کل بيان مي کند را «سبک

خود مي جويد و شناخت اجتماعي از آن را در

زندگي» مينامد.

فرهنگ عيني جستجو ميکند .به بيان ديگر تالش

از نظر زي مل سبک زندگي همان فرهنگ است اما

مي کند ارزش هاي بنيادي ن خود را در فرهنگ عيني

از فرهنگ در محدوده ي فضا و زمان يک فرد يا

جستجو کند .از نظر زيمل سبک  ،تجسم همين تالش

اجتماع (مهدوي کني :ص .)133باتوجه با اين که

است .در واقع انسان شکل (صورت هايي) را براي

سبک زندگي ،عيني سازي فرهنگ ذهني با استفاده از

معناي مورد نظر خود (فرديت برتر) بر ميگزيند .اين

امکانات محيط است ،در اجتماعات سنتي و
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محدودي که نقش هاي محدود اجتماعي از يک سو

مي پردازد .زيمل ريشه ي تکثير را در دوره ي مدرن

تعامل با دي گر اجتماعات اندک است  ،اين تعدد

در دو امر جست و جو ميکند .اول توانايي

سبک ها منجر به تنوع و تکثير نشده و مي توان يک يا

بي همتاي انسان درباره ي توليد و بازآوردن بسياري

چند سبک زندگي مشخص را در اين گونه

از موجودات دور از دسترس  ،هم در بعد زماني و

فئودالي

هم در بعد مکاني ،به زندگي است که خود نتيجه

وبورژوازيي .اما اگر محي ط اجتماعي فرهنگ

توسعه دانش و درک تاريخي ميباشد ،دوم عالقه

فرصتهايي را براي تنوع فراهم کند آنگاه جامعه

انسان مدرن به تغيير است، 1993 ،Simmel ( .

صحنه بروز تکثر سبک هاي زندگي خواهد بود

ص .)411اين تکثر نتايجي را در پي خواهد داشت ،

آنچنان که در دنياي مدرن شاهد آن ميباشيم به قول

در مرحله ي اول ،تکثر به خودآگاهي انسان نسبت

زيمل تکثير تا آنجا پيش خواهد رفت که ديگر طبقه

به وجود و سبک زندگي اش مي انجامد .پيامد

بندي سبک ها دشوار و موقعيتي فراهم مي شود که

خودآگاهي از سويي قدرت انتخاب و آزادي عمل

سرتاسر زيست محيط قابل مشاهده ي زندگ ي

براي اوست و از سوي ديگر منجر به عينيت يابي

فرهنگي ما به تکثير سبک ها فرد پاشيده مي شود

سبک در نظر گرفتن و جودي مستقل براي آن است

( ، 1993 ،Simmelص )413و ما خود را با بي سبکي

و البته سرانجام اين هر دو ،سرگشتگي و احساس

مواجه ميبيني م آن چنان که ذکر آن رفت .همان

غربتي است که انسان ميان ذهنيت خود و اشکال

پديده ايي که زي مل از آن به عنوان عارضه ي افراد

حس ميکند .مسئلهاي که در موضوع مورد بحث ما

در ذهني گرايي نام ميبرد.

نيز محل سئوال است .به نظر زيمل سبک خنثي

اجتماعات

بازيافت،

مانند

جوامع

بر اي ن اساس در پژوهش حاضر مسئله اين است

ني ست و در قالب محتوا معنا پيدا مي کند و در

که فيسبوک يا ديگر شبکه هاي مجازي نيز به عنوان

قالب هاي مختلف چه معماري ،آشپزي و موسيقي و

ي ک نوع ابزار و امکانات محيطي مطرح است که

غيره ظهور مييابد.

موجب تعدد سبک ها شده يا حداقلي سبک خاصي
را مي ان جوانان بوجود مي آورد .فرصت هايي که ابتدا

وبلن

موجب پديد آمدن تنوع و در نهايت شکل گيري تنوع

در ميان جامعه شناسان کالسي ک تنها کسي است

خواهند شد .همچنين تاثير کيفيت و مدت عضويت

که اصل «مصرف» را محور توجه و نقطه ي عزيمت

در شبکه هاي مجازي در شکل گيري سبک زندگ ي

نظريات خويش قرار داده است .نظريهي وي

جديد جوانان نيز موضوعي است که بايد مورد توجه

دربارهي انگيزش هاي اجتماعي رفتار رقابتآميز که

قرار گيرد .اينکه اي ن نوع سبک بوجود آمده آيا

بنياد نظريهي وي دربارهي «مصرف» نيز هست ،

تمايز مشخصي مي ان قشر مدرن و سنتي قائل است

کماکان در در جامعه شناسي ماندگار خواهد بود

يا نه بايد در فصل هاي بعد مورد بررسي قرار گيرد و

(کوزر ، 1371 ،ص  )319به نظر وبلن  ،مصرف

بوسيله ابزارهاي آزمون فرضيه مورد محک قرار

چشمگير ،تن آساني چشمگير و نمايش چشمگير

گيرد.

نمادهاي بلند پايگي  ،وسايلي هستند که انسانها به

از آنجا که زي مل به مفهوم تکثير تاکيد مي کند و

آنها مي کوشند تا در چشم همساي گانشان برتر جلوه

آن را حاصل دنياي مدرن مي داند به ريشهيابي آن

کنند و در ضمن ،براي خودشان نيز ارزش بيشتري
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قايل شوند .آداب و شيوه هاي زندگي اشراف منشانه با

سيستم هاي بسيار پيچي ده سلسله مراتب اجتماعي ،

ضابطه ي تن آساني و مصرف چشمگير سازگاري

چون اروپاي قرون وسطي ،افراد سطوح پايين تر با

دارند .مصرف چشمگير کاالهاي گرانقيمت وسيله ي

انتصاب خود به افراد سطوح باال به عنوان نديم ،

کسب آبرومندي براي نجي ب زادگان تن آسان است.

مالزم با ديگر مناصب  ،در واقع جانشين آنها در

الگوي مصرف که استراتژي اصلي سبک زندگ ي

استفاده از ثروت و زمان فراغت مي گردند و در

محسوب مي شود ،از سوي مردم به مثابهي شاخص ي

دنياي امروز نيز ثروت افراد به وسيلهي مصرف

براي تمايز آنان از اقشار پايين تر به شمار مي رود و

بي پاي ان همسران و فرزندانشان به نمايش گذارده

به اعتقاد و بلن مردم در واقع خويش براي کسب

مي شود (خاد ميان  ،1337ص .)73

ثروت هاي بي پايان ،در حقي قت به دنبال نمادهاي بند
پايگي و جايگاه متمايز با دي گران هستند و اين

پيشينه پژوهش

نگرش نه تنها موجب افزايش توليد و پيشرفت نمي

)1پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان «بازنمايي

شود بلکه در کاستن ميزان فقر نيز مؤثر نيست.

گرايشهاي سياسي کاربران ايراني در شبکههاي

(خادميان  ،1337ص  )73در ارتباط اين نظريه با

اجتماعي مجازي با مطالعه موردي فيس بوک» توسط

بحث شبکه هاي اجتماعي و سبک زندگي نيز مي توان

زهره رجبي در سال  1339به انجام رسيد .هدف اصلي

گفت که آيا مدت و کيفيت عضويت در شبکههاي

اين تحقيق مطالعه بازنمايي گرايشهاي سياسي کاربران

اجتماعي و اظهار به آن مي تواند سبب تمايز جايگاه

ايراني در شبکههاي اجتماعي مجازي است ،يعني پاسخ

اجتماعي افراد تلقي شود؟ به بيان ديگر آيا عضويت

دادن به اين سؤال اساسي که در شبکههاي اجتماعي

در شبکه هاي اجتماعي به علت جايگاه متمايز و

مجازي مانند فيس بوک نحوه ابراز گرايشهاي سياسي

متفاوت و احتماالً برتر اجتماعي اتفاق نمي افتد؟

کاربران و دليل انتخاب اين فضا براي بازنماياندن اين

آنچه که به نظر مي رسد شبکه هاي اجتماعي ابزاري

گرايشات سياسي چيست و نيز داليل خودگشودگي

براي گروه هاي متفاوت و متمايز از قشر سنتي جامعه

افراد در زمينههاي مختلف در اين شبکه مجازي

اي ران هستند که شيوهي زندگي و ارتباطات متفاوتي

چيست .در پاسخ به اين سؤال اساسي که گرايشهاي

از قشر سنتي دارند در حالي که قشر سنتي به روابط

سياسي کاربران چگونه در شبکه اجتماعي فيس بوک

رودررو و مستقيم اهميت ميدهند ،اين قشر نوجو به

بازنمايي ميشود؟ مقوالتي متناسب با قابليتهاي فيس

شکل مجازي وجود خود را ابزار کرده و براي

بوک طراحي شد و مشخص شد که گرايشهاي

تغييرات بيشتر تالش مي کنند.

کاربران در فيس بوک با نمادهاي شاخص هر يک از

انديشه ي وبلن درباره ي مصرف و سبک زندگي

سه نامزد مطرح در دهمين دوره رياست جمهوري

دو مفهوم کليدي دارد ،که اين مفاهيم را وبلن عالوه

ايران ،ابراز عالقه مندي با کيلک روي گزينه پسنديدن

بر اي نکه در شرح «طبقهي مرفه» آورده است ،در

( )Likeدر صفحات فيس بوک طرفداران نامزدهاي

مواضع گوناگون ني ز استفاده کرده است و بسياري از

رياست جمهور مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت.

تحلي لگران آثار وي ني ز از آن سود جسته اند :در
مفهوم «فراغت نيابتي» و «مصرف نيابتي» .در
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شکل  :1مدل مفهومي پژوهش (منبع :محقق ساخته و برگرفته از ادبيات تحقيق)
 -1همچنين پايان نامهاي تحت عنوان (سبك زندگي و هويت) توسط آقاي چاووشيان نوشته شده است ،در اين
رساله به اين پرسش اساسي پرداخته شده است كه در اوضاع و احوال معني كالنشهري مثل تهران كه جامعهاي در
حال گذار و با تغييرات پر شتاب است ،آيا ميتوان خطوط تمايز و تشابه سبكهاي زندگي خود را براساس
متغيرهاي ساختاري تعيين نمود ،يا اينكه سبكهاي زندگي ،خود مانند منظومههاي مستقلي از رفتارها و منش ها،
نگرشها هستند كه هويت اجتماعي را تعريف ميكنند .از بررسي ادبيات موضوع تحقيق و به خصوص با تاكيد بر
آراي بورديو و گيدنز اين فرضيه كلي استنتاج شده است كه خصوصيات فرهنگي اعضاي يك جامعه مدرن به كمك
موقعيت يا ويژگيهاي ساختاري آنها قابل پيش بيني نيست و بين عناصر گوناگون سبك زندگي ،ارتباط و
سازگاري معنا داري وجود دارد .براي آزمودن اين فرضيه ،متغيرهايي مثل پايگاه اجتماعي و اقتصادي ،سرمايه
فرهنگي ،ذوق و سليقه هنري ،سطح انتظارات و مديريت بدن ،دينداري و سبك زندگي خانوادگي ،روابط بين
شخصي و هنجارهاي مصرف ،روي نمونههاي  311نفري ساكنان باالي  13سال تهران به روش پيمايشي در
تابستان  1333مورد مطالعه قرار گرفته اند .يافتههاي تجربي اين تحقيق تا حد زيادي با فرضيههاي كلي آن
همخواني دارد ،تفاوتهاي فرهنگي پاسخگويان اين تحقيق ،براساس متغيرهايي مثل پايگاه اقتصادي -اجتماعي
قابل تبيين نيست .اما اين خصوصيات تا حد زيادي با متغيرهاي مثل سن ،جنس ،تحصيالت و سرمايه فرهنگي
تبيين ميشود ،طي فرايند مدرن شدن ،ظهور بخصوصي از فرديت ايجاد ميشود كه بر حوزههاي معيني از كنش
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اجتماعي مثل ذوق و سليقه ،منش ،مد و سبك زندگي مبتني است و از همان طريق بيان ميشود(چاووشيان،
.)1333
روش تحقيق
اين تحقيق بر مبناي هدف ،يک تحقيق کاربردي و بر اساس روش ،ترکيبي از روش مطالعه کتابخانهاي،
پيمايشي در آن استفاده شده است ،در قالب روش كتابخانهاي با مطالعه کتب و مقاالت و بررسي اسناد ،ابعاد
مفهومي و نظري متغيرهاي تحقيق از حيث نظري مورد كاوش قرار گرفته كه حاصل آن دسترسي به چارچوب
مفهومي و نظري تحقيق ميباشد .از آنجا که در مطالعه منابع و ادبيات ،تحقيقي با عنوان ما يافت نشد ،در راستاي
توليد ادبيات مورد نياز ،تدوين نظريات مرتبط و جمع آوري دقيق پيشينههاي تاريخي تحقيقهاي مرتبط با موضوع
مورد پژوهش به بانکهاي اطالعاتي و مراکز و منابع مکتوب و الکترونيکي مراجعه و نسبت به فيش برداري از
اسناد علمي اقدام گرديد.
نظر به اينکه تحقيق حاضر از مطالعات غير تجربي(غير آزمايشگاهي) ميباشد که در سطح توصيفي و تبييني
انجام ميپذيرد .درسطح توصيفي از شاخصهاي فراواني(فراواني ،درصد فراواني ،درصد تراكمي و )...و نمودار
ستوني استفاده شده است .و به کمک آزمون کلموگروف اسميرنوف به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي مورد
بررسي قرار گرفته و از آزمونهاي پارامتريك (آزمون  )one sample t-testجهت بررسي فرضيهها استفاده شده
است.
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز ميباشد که به صورت
تصادفي انتخاب گرديده است .به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده ميگردد .براي محاسبه
حجم نمونه براي جامعه آماري مورد مطالعه با توجه به حجم نمونه کل جامعه آماري مورد مطالعه  Nبرابر با 194و
تعداد 13نمونه به عنوان پيش آزمون مورد بررسي قرار گرفت ،که از اين  194نفر تعداد  141نفر از افراد نمونه
عضو فيس بوک هستند و  143نفر عضو فيس بوک نيستند.
ابزار جمع آوري اطالعات در تحقيق حاضر عبارتند از :پرسسشنامه است .طراحي پرسشنامه از طيف ليكرت
استفاده گرديد .بمنظور ارزيابي اثر متغيرهاي مستقل (شبکههاي اجتماعي مجازي) بر متغير وابسته (سبک زندگي
جوانان :مولفههاي سبک زندگي1 .:پوشش  .1نوع تغذيه  .3الگوي ازدواج  .4اوقات فراغت) ،نحوه امتياز دهي به
پرسشنامه هم از اميتاز  1تا  1است .به منظور تعيين پايايي پرسشنامه در اين تحقيق از روش آلفاي کرونباخ جهت
سنجش اعتبار ابزار اندازهگيري استفاده شده است .اين روش زماني به کار ميرود که سواالت آزمون داراي وجوه
دو قسمتي نباشد بلکه به صورت درجه موافقت يا مخالفت باشد ،يعني گويهها به صورت چند گزينهاي يا چند
سطحي باشد .روش آلفاي کرونباخ با هدف محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازهگيري از جمله پرسشنامه به کار
ميرود و نشان ميدهد سوالهاي آزمون تا چه حد توانايي سنجش ويژگي واحد را دارند .آلفاي کرونباخ بين عدد
صفر و يک نوسان ميکند .اگر آلفاي کرونباخ برابر يک باشد ،نشانه دقت کامل و صددرصد ابزار اندازهگيري است
و در صورتي که صفر باشد نشانه عدم پايايي است .بر اين اساس براي پرسشنامهاي که در ابتداي کار به منظور
پيش آزمون تحقيق حاضر انجام شد ،توسط نرم افزار ،SPSSضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد ،که نشان ميدهد
که پايايي پرسشنامه جهت انجام تحقيق قابل قبول ميباشد .در مجموع نيز آلفاي کل پرسشنامه محاسبه گرديد.
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جدول ( )1بخشي از پرسشنامه تکميل شده پژوهش
کامالمخالفم ()3

مخلفم ()2

تاحدودي ()1

 )2لباس هايم را از نمايندگيهاي معتبر (داراي برند) خريداري ميکنم

17

41

47

11

11

 )1نوع فروشگاه يا مارک لباس در انتخاب من تاثير گذار است

13

34

47

14

13

 )4نحو لباس پوشيدن خود را با مد روز تطبيق ميدهم

14

13

14

33

19

 )5از لباسهاي محلي و سنتي استفاده ميکنم

33

34

14

7

1

 )6سبک طبخ غذاهاي خارجي را بيشتر ميپسندم

11

17

41

33

11

 )7دوست دارم از غذاهاي محلي و سنتي ايراني استفاده کنم

11

1

19

11

47

 )8محل سرو غذا روي ميز باشد ،براي من مهم است

11

13

11

41

13

)9غذا خوردن در کنار دوستان لذت بخش تر است تا با خانواده بودن.

11

41

41

11

13

 )31نوشيدنيهاي الکلي را نسبت به نوشيدنيهاي معمولي(نوشابه ،دوغ) ترجيح ميدهم.

31

11

13

11

14

موافقم ()4

ابعاد

سؤاالت زير تا چه اندازه شبکههاي اجتماعي بر سبک زندگي جوانان نقش داشته است؟

کامال موافقم()5

 )3رنگ لباسم را با رنگ کيف و کفشم هماهنگ ميکنم

9

14

13

34

13

امتيازات

متغير پوشش
متغير تغذيه

يافتههاي پژوهش

 )1ميانگين پاسخگويي هر چه به عدد  1نزديکتر باشد

آمار توصيفي

ميتوان نتيجه گرفت افراد با عامل مطرح شده در آن

در اين قسمت جداول آماري و نمودار مربوط به

سوال بسيار زياد موافق هستند و هرچه ميانگين به يک

سن ،جنسيت ،سطح تحصيالت و سواالت پرسشنامه

نزديک باشد ،نشان دهنده عدم موافقت افراد با عامل

مورد بررسي قرار گرفته اند .در خصوص بررسي

مطرح شده در آن سوال است .ميانگين در بازه 1/3-1

سواالت پرسشنامه با توجه به کد گذاري انجام شده

کم 3/7 -1/31 ،متوسط و  1-3/71زياد ارزيابي

(خيلي زياد  ،1زياد  ،4تا حدودي  ،3کم  ،1خيلي کم

ميگردد.

جدول ( )3بافت نگار متغير سن
تعداد
سن

ميانگين سن

ميانگين سن افراد غير

ميانگين سن افراد عضو

بيشترين

کل نمونه

عضو فيس بوک

فيس بوک

مقدار

11/19

11/97

11/41

 17-13سال

194

کمترين مقدار
بيشتر از  33سال

جدول ()4بررسي توزيع فراواني متغير رشته تحصيلي بر اساس عضويت
رشته تحصيلي

غير عضو

كل

عضو

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

جغرافيا

33

11/3

34

13/3

17

11/3

حقوق

33

11/7

37

11/3

71

11/1

مديريت

43

17

34

13/3

71

11/1

علوم اجتماعي

31

13/9

33

11

19

13/1

بي پاسخ

1

1/4

3

1/1

9

3/1

143

133

141

133

194

133

جمع
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جدول ( :)5بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
متغير

مقدار آماره

K. S

سطح

معنيداري)(sig

نتيجه

پوشش

1/341

3/314

 Sig>0. 05پذيرش فرض صفر -توزيع متغير نرمال است.

تغذيه

1/111

3/31

 Sig<0. 05رد فرض صفر -توزيع متغير نرمال نيست.

سبك ازدواج

1/911

3/331

 Sig<0. 05رد فرض صفر -توزيع متغير نرمال نيست.

اوقات فراغت

1/441

3/331

 Sig<0. 05رد فرض صفر -توزيع متغير نرمال نيست.

بررسي نرمال بودن دادهها
در اين قسمت ابتدا به بررسي نرمال بودن

بررسي فرضيههاي تحقيق

متغيرهاي عوامل ساختاري ،رفتاري و زمينهاي

جهت بررسي فرضيههاي تحقيق با توجه به نتايج

ميپردازيم .فرض صفر آزمون عبارت است از ( ):

آزمون کلموگروف اسميرنوف ،از آزمون

one sample

نرمال بودن توزيع متغيرها فرض مقابل عبارت است از

 t-testو آزمون دوجملهاي استفاده مينماييم .درصورتي

) :عدم نرمال بودن توزيع متغير مورد بررسي .در

که سطح معني داري آزمون کمتر از  3/31باشد فرض

صورتي كه سطح معني داري آزمون كمتر از 31 .3

صفر رد شده و متغيرهاي مورد نظر بر سبک زندگي

باشد فرض صفر را رد كرده و با اطمينان  %91ميتوان

افراد تاثير دارد.

(

گفت توزيع دادهها نرمال نيست .در صورتي كه سطح

جدول ()1به بررسي آزمون ميانگين متغير پوشش

معني داري آزمون بيشتر از  31 .3باشد فرض صفر را

به تفکيک وضعيت عضويت ميپردازد .ابتدا فرض

ميپذيريم و توزيع دادهها نرمال است.

برابري واريانس دو جامعه بررسي ميشود با توجه به

با توجه به جدول( )1جدول از آنجا كه سطح

اين که سطح معني داري آزمون ( )3/171بيشتر از

معني داري آزمون نرمال بودن متغيرهاي تغذيه ،سبك

 3/31است بنابراين فرض برابري واريانسها رد نمي

ازدواج و اوقات فراغت كمتر از  3/31ميباشد بنابر اين

شود .درنتيجه جهت بررسي ميانگينها از سطر اول

فرض صفر را رد کرده و با اطمينان  %91ميتوان گفت

جدول (سطر برابري واريانس ها) استفاده ميگردد.

توزيع متغيرها نرمال نيست ،بنابراين جهت بررسي

در آزمون  tمستقل آماره آزمون و درجه آزادي به

وجود اختالف معني دار در سبك تغذيه ،سبك ازدواج

ترتيب برابر  -1/19و  191است .سطح معني داري

و الگوي اوقات فراغت دانشجويان عضو فيس بوك و

آزمون  3/111ميباشد .با توجه به اينکه سطح معني

دانشجويان غير عضو از آزمون ناپارامتري من ويتني

داري بيشتر از  3/31است فرض صفر رد نشده و با

استفاده مينماييم .سطح معني داري آزمون نرمال بودن

اطمينان  %91ميتوان گفت بين وضعيت پوشش افراد

متغير پوشش ( )3/314بيشتر از  3/31ميباشد بنابر اين

عضو و غير عضو تفاوت معني داري وجود ندارد .به

فرض صفر را رد نکرده و با اطمينان  %91ميتوان

عبارتي عضويت و حضور درشبکههاي اجتماعي

گفت توزيع متغير پوشش نرمال است .بنابراين جهت

مجازي (فيس بوک) بر الگوي پوشش دانشجويان تاثير

بررسي وجود اختالف معني دار در الگوي پوشش

ندارد.

دانشجويان عضو فيس بوك و دانشجويان غير عضو از
آزمون پارامتري  tمستقل استفاده مينماييم.
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جدول ( :)6آماره توصيفي
متغير
پوشش

عضويت

ميانگين

انحراف استاندارد

انحراف از ميانگين

غير عضو

1/71

3/717

3/319

عضو

1/39

3/131

3/311

با توجه به جدول مشاهده ميشود ميانگين متغير پوشش براي افراد غيرعضو برابر  1/71و افراد عضو برابر  1/39است.
جدول ()6بررسي آزمون ميانگين الگوي پوشش به تفکيک وضعيت عضويت
آزمون برابري واريانس
متغير

آماره

سطح

F

آزمون برابري ميانگين ()Independent sample T-test
آماره

t

معنيداري
فرض برابري واريانس ها
الگوي پوشش

فرض عدم برابري واريانس ها

درجه

سطح

فاصله اطمينان %91

آزادي

معنيداري

حد باال

حد پايين

3/311

3/171

-1/19

191

3/111

3/3339

-3/191

-

-

-1/19

191/14

3/111

3/3333

-3/191

جدول ( )7آزمون من-ويتني

 .1متغير تغذيه:
جهت بررسي وجود اختالف معني دار در ميانگين
سبك تغذيه به تفکيک وضعيت عضويت از آزمون من

آماره من ويتني
3113

z

آماره
-3/171

سطح معني داري
3/333

ويتني استفاده مينماييم.
فرض صفر :عدم وجود اختالف معني دار در
ميانگين سبك تغذيه بين افراد عضو و غير عضو در

 .3متغير:الگوي ازدواج
جهت بررسي وجود اختالف معني دار در ميانگين
نوع ازدواج به تفکيک وضعيت عضويت از آزمون من

شبکههاي اجتماعي مجازي (فيس بوک)
فرض مقابل :وجود اختالف معني دار در ميانگين
سبك تغذيه بين افراد عضو و غير عضو در شبکههاي

ويتني استفاده مينماييم.
فرض صفر :عدم وجود اختالف معني دار در
ميانگين نوع ازدواج بين افراد عضو و غير عضو در

اجتماعي مجازي (فيس بوک)

شبکههاي اجتماعي مجازي (فيس بوک)
فرض مقابل :وجود اختالف معني دار در ميانگين
نوع ازدواج بين افراد عضو و غير عضو در شبکههاي
اجتماعي مجازي (فيس بوک)

جدول ()7آماره توصيفي
متغير

عضويت

ميانگين رتبه

مجموع رتبه

سبك

غير عضو

119/99

19139

تغذيه

عضو

111/11

14111

با توجه به جدول مشاهده ميشود ميانگين رتبه

جدول ()8آماره توصيفي
متغير
نوع ازدواج

عضويت

ميانگين رتبه مجموع رتبه

غير عضو 139/31

13119/1

111/79

11741/1

عضو

متغير سبك تغذيه براي افراد غيرعضو برابر  119/99و
افراد عضو برابر  111/11است.
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با توجه به جدول مشاهده ميشود ميانگين رتبه
متغير نوع ازدواج براي افراد غيرعضو برابر  139/31و
افراد عضو برابر  1111/79است.

نتيجه گيري
با بررسي نظريات و ديدگاههاي انديشمندان و
صاحبنظران علوم انساني وفرضيات مورد نظر تحقيق
تاييد گرديد در اين پژوهش تاثير شبکههاي اجتماعي

جدول (:)8آزمون من-ويتني
آماره

آماره من ويتني
9193/1

z

مجازي در شکلگيري عواملي چون انتخاب الگوي

سطح معني داري

تغذيه ،ازدواج ،تغذيه و اوقات فراغت دانشجويان

3/394

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز مورد بررسي

-1/174

قرار گرفت.

 .4متغير:الگوي اوقات فراغت
جهت بررسي وجود اختالف معني دار در ميانگين
الگوي اوقات فراغت به تفکيک وضعيت عضويت از
آزمون من ويتني استفاده مينماييم.
فرض صفر :عدم وجود اختالف معني دار در
ميانگين الگوي اوقات فراغت بين افراد عضو و غير
عضو در شبکههاي اجتماعي مجازي (فيس بوک)
فرض مقابل :وجود اختالف معني دار در ميانگين
الگوي اوقات فراغت بين افراد عضو و غير عضو در
شبکههاي اجتماعي مجازي (فيس بوک)

به نظر زيمل انسان تالش ميکند ارزشهاي
بنيادين خود را در فرهنگ عيني جستجو کند .از نظر
زيمل سبک ،تجسم همين تالش است .از نظر وي در
واقع انسان صورتهايي را براي معناي مورد نظر خود
بر ميگزيند .اين گزينش حاصل توازن است ميان
شخصيت ذهني فرد و زيستِ محيطي عيني و
انسانياش .به توان انجام چنين گزينش و انتخابي
سليقه و به اين اشکال به هم مرتبط سبک ميگويند .او
بر اين باور بود که سبک اين توان را دارد که محتواهاي
متعددي را در شکلهاي بهم مرتبط بيان کند.
از اين ديدگاه بايد گفت که اگر بخواهيم تاثير
شبکههاي مجازي را در سبک زندگي و رفتار و يا به
تعبير زيمل انتخاب سليقهي دو گروه متفاوت عضو و

جدول ( :)9آماره توصيفي
عضويت

متغير
الگوي اوقات فراغت

غيرعضو بررسي کنيم ،به اين نتيجه ميرسيم که طبق
مجموع رتبه

ميانگين رتبه

غير عضو

141/11

11491/1

عضو

149/31

11373/1

آزموني که در فصل چهار ذکر آن رفت ،تفاوت
محسوسي در سبک دو گروه مشاهده نميشود و هر دو
گروه عضو و غير عضو دانشجويان سبک زندگي

با توجه به جدول مشاهده ميشود ميانگين رتبه

مدرني داشتهاند که هيچ ارتباط مستقيم با شبکههاي

متغير الگوي اوقات فراغت براي افراد غيرعضو برابر

مجازي نداشته است و در زمينه شدت يا مدت زمان

 141/11و افراد عضو برابر  149/31است.

عضويت نيز اين مسئله صادق است يعني رابطهي
مستقيمي ميان عضويت دو گروه و انتخاب سبک

جدول ( :)9آزمون من-ويتني
آماره من ويتني
13411/1

آماره
-3/417

z

سطح معني داري
3/143

زندگي متفاوت مدرن يا سنتي وجود ندارد.
از سوي ديگر به نظر وبلن ،مصرف چشمگير ،تن
آساني چشمگير و نمايش چشمگير نمادهاي بلند
پايگي ،وسايلي هستند که انسانها به آنها ميکوشند تا
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در چشم همسايگانشان برتر جلوه کنند و در ضمن،

پيشنهادات

براي خودشان نيز ارزش بيشتري قايل شوند .آداب و

 .1هر چند طبق نتايج اين پژوهش ،سبک زندگي دو

شيوههاي زندگي اشرافمنشانه با ضابطهي تنآساني و

گروه عضو و غيرعضو دانشجويان واحد تهران

مصرف چشمگير سازگاري دارند .مصرف چشمگير

مرکز دانشگاه آزاد در شبکههاي مجازي از جمله

کاالهاي گرانقيمت وسيلهي کسب آبرومندي براي

فيسبوک نزديک و يکسان بود اما شايد اين مسئله

نجيب زادگان تن آسان است.

به دليل محيط و شرايط يکسان اين قشر از اجتماع

به نظر اين انديشمند الگوي مصرف که استراتژي
اصلي سبک زندگي محسوب ميشود ،از سوي مردم به

است و لزوماً اين مسئله در خصوص ديگر اقشار و
يا ديگر دانشگاههاي کشور صدق نميکند.

مثابهي شاخصي براي تمايز آنان از اقشار پايينتر به

 .1مسلماً نگرانيهاي فراواني در خصوص تغيير سبک

شمار ميرود .به اعتقاد و بلن مردم در واقع خويش

زندگي دانشجويان عضو در شبکههاي مجازي

براي کسب ثروتهاي بيپايان ،در حقيقت به دنبال

بينالمللي از جمله فيسبوک و توئيتر وجود دارد که

نمادهاي بندپايگي و جايگاه متمايز با ديگران هستند.

نتايج اين پژوهش تا حدودي نشان داده است که

اگر از اين ديدگاه نيز بخواهيم فرضيات پژوهش را

اين نگرانيها واقعيت علمي نداشته و در واقع

به آزمون بگذاريم ،متوجه اين موضوع ميشويم که با

تفاوت آشکاري ميان ساليق و عاليق دانشجويان

توجه به نتايج بدست آمده عضويت در شبکههاي

در اکثر زمينههاي زندگي وجود نداشته و اکثريت

مجازي هيچگونه نماد بندپايگي و يا جايگاه متمايز از

آنها سبک زندگي مشابهي را دنبال ميکنند و از

ديگران را به ارمغان نميآورد و نميتواند به عنوان

الگوهاي نزديک و متجانسي پيروي ميکنند.

عاملي تاثيرگذار در ايجاد سبک زندگي متفاوت تلقي

 .3مطمئناً تحقيقاتي که در آينده به صورت گستردهتر به

شود .به تعبيري ديگر عضويت در شبکههاي مجازي نه

انجام ميرسد زواياي واضحتري از سبک زندگي

به لحاظ مدت آن و به لحاظ شدت فعاليت در آن

دانشجويان و ديگر اقشار جامعه را در پيوند با

زمينهساز شکلگيري سبک ويژهاي از زندگي نبوده

شبکههاي اجتماعي آشکار خواهد کرد.

است و گروهي که در اين شبکهها عضو بودهاند

 .4پيشنهاد ميشود که تحقيقات مشابه و مفصلتري در

هيچگونه وجه ممتازي را به لحاظ برخورداري از

خصوص تاثير شبکههاي مجازي در سبک زندگي

فرهنگ يا آداب و رفتار متفاوت که به صورت کلي

دانشجويان دانشگاههاي برتر کشور از جمله

سبک زندگي اطالق ميشود ،دارا نبودهاند و با گروهي

دانشگاه تهران ،شهيد بهشتي ،عالمه طباطبائي و

که در اين شبکهها عضو نيستند ،به لحاظ روش و

برخي ديگر از دانشگاههاي دولتي نيز انجام شود.

سبک زندگي در سطح برابري قرار دارند .بدين ترتيب

 .1پيشنهاد ميشود که پژوهشهاي گستردهتري در

فرضيات اين پژهش رد شده و عدم رابطهي مستقيم

خصوص تاثيرات شبکههاي مجازي در سبک

ميان عضويت در شبکههاي اجتماعي و سبک زندگي

زندگي اقشار ديگر اجتماع از قبيل کارمندان،

متمايز اثبات ميشود.

معلمان ،مهندسان ،پزشکان و غيره به انجام رسد.
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بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر سبک زندگی جوانان

)11معيني علمداري ،جهانگير( .)1334هويت و

منابع و ماخذ

مجاز:تاثير هويت اينترنت ،فصلنامه مطالعات ملي،

)1افراسيابي ،محمدصادق ( ،)1393مطالعات شبکههاي

سال ششم ،شماره .4

اجتماعي و سبک زندگي جوانان ،تهران ،انتشارات

)13هنري ،لئوبي[وديگران]" )1333( ،/اوقات فراغت و

سيماي شرق.
)1اکبري ،الهام« ،تاريخچه شبکههاي اجتماعي» .وبالگ

سبکهاي زندگي جوانان" ،ترجمه مرتضي مال نظرو

http://learning-ict. blogfa.

فرامرز ککولي دزفولي ،سازمان ملي جوانان،

«يادگيري الکترونيکي».
com/

تاريخ دسترسي 1393/11/19
)3آزاد ارمکي ،تقي (« ،)1331جهان ايراني :مسجد و

تهران:انتشارات نسل سوم.
14)Adler,A. (1956),The Individual psychology
of Alfred Adler,Newyork:Basic Books Inc.
American Heritage Dic. ,(2000).

کافيشاپ» ،فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي
و ارتباطات ،پاييز و زمستان  -1334شماره 4

يادداشتها

)4تامپسون ،جان برو کشاير ( ،)1333رسانهها و
مدرنيته ،نظريه اجتماعي رسانهها ،ترجمه مسعود
اوحدي ،تهران :نشر سروش.
 )1خادميان ،طليعه( ،)1387سبک زندگي و مصرف
فرهنگي ،تهران :انتشارات جهان کتاب.

1

Six Degrees
2

افتاده .ج .)1391( .آشنايي باتاريخچه شبکه هاي اجتماعي

اينترنتي .همشهري آنالين.
 4بشارتي .ي

 )7رباني ،ر .و ح .شيري ،1333 ،اوقات فراغت جوانان
در تهران :بررسي جامعه شناختي الگوهاي گذران
اوقات فراغت جوانان در تهران  ،فصلنامه تحقيقات
فرهنگ ،ي سال دوم ،شماره  ،3صص .141-139-
)3فاضلي ،محمد ( )1331مصرف و سبک زندگي،
قم:انتشارات صبح صادق.
)9قنبري ،برومند .)1393( .اورکات ( )orkutچيست،
مطالعات فرهنگي ارتباطات.)1(1 ،
 )13کاستلز ،مانوئل ( )1333عصراطالعات ،جلدسوم،

5

Forums
Classmates

)1ذکايي ،محمد سعيد ( :)1331جامعه شناسان جوانان
ايران .تهران :نشر آگه ،چاپ اول.

ِ3Dating

6

 2بشارتي .ي .1391 .شبکه هاي اجتماعي
 1اکبري .ا« .)1389( .تاريخچه شبکه هاي اجتماعي» .وبالگ
«يادگيري الکترونيکي» .تاريخ دسترسي 1391/12/19
 2اکبري .ا« .)1389( .تاريخچه شبکه هاي اجتماعي» .وبالگ
«يادگيري الکترونيکي» .تاريخ دسترسي 1391/12/19
 3اکبري .ا« .)1389( .تاريخچه شبکه هاي اجتماعي» .وبالگ
«يادگيري الکترونيکي» .تاريخ دسترسي 1391/12/19
 4ويکي پديا.
5

ويکي پديا.

 6افتاده .ج .)1388( .شبکه هاي اجتماعي يکپارچه سازي خدمات
در ورابط عمومي الکترونيک .چهارمين همايش عمومي
الکترونيک.

ترجمه حسن چاوشيان و ديگران ،تهران :نشرطرح

 7محمدي ،ر .)1389( .مروري کوتاه بر تاريخچه فيس بوک به

نو.

مناسبت  7سالگي آن .آي تن بالگ .تاريخ دسترسي 1391/11/19

)11محمدي ،رضا .)1339( .مروري کوتاه بر تاريخچه
فيس بوک به مناسبت  7سالگي آن .آي تي بالگ.
تاريخ دسترسي .1391/31/13

 8محمدي ،ر .)1389( .مروري کوتاه بر تاريخچه فيس بوک به
مناسبت  7سالگي آن .اي تي بالگ .تاريخ دسترسي
.1391/11/18سبک زندگي
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