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 چکیده

 
 آنكه ویژه به؛ است دگيزن های سبك تغییر یا زندگي نوین های سبك گیری شكل بر اثرگذار عوامل ترینمهم از، ی نوین امروزیهارسانه

شبكه های اجتماعي امروزه  .است كرده رخنه ینزم نقاط ترین نیافتنيدست و تریندوردستبه و درنوردیده را مرزها، امروز جهان در رسانه

ها و ها و تغییراتي در سبك زندگي فردی و اجتماعي ایجاد كرده در صورتي كه این شبكهبه لطف فناوری های جدید دگرگوني

ی تعامل با آنها درست مدیریت و هدایت نشود موجب تغییرات منفي و زیان بار در سبك زندگي خواهد شد. در تحقیق نحوه

 از نیاز اطالعات مورد استخراج و یآور جمع و مربوطه منابع مطالعه به ابتداای اده از روش اسنادی و كتابخانهرو با استفپیش

هایت به ارایه در ن پرداخته، موضوع پیرامون دانشجویي( هایرساله ،رنتتاین مجالت، مقاالت، معتبر )كتابها، منابع میان

 مي پردازیم. ،استفاده موثر از شبكه های اجتماعيهایي جهت مدیریت بهینه در جهت پیشنهاد

 نیتر ياز اصل يكیست كه ارا با خود به دنبال داشته  یمتعدد یها بیفضا آس این اینكه حاضر های تحقیقاز مهترین یافته 

دارند؛  يدد و مهممتع فیمسئوالن وظا ،مهم نیو شكستن مرز باورها و ارزشها است. در برابر ا يسبك زندگ رییها، تغ بیآس نیا

در  یجازم یفضا يمركز مل یها تیتر پرداختن به فعال یآموزش و پرورش و جد تیتقو ،يعموم یها يآگاه شیاز جمله افزا

 القیت،خ طلبي، تنوع روحیه داشتن خاطر هانسان ب .فرصت بهره گرفت كیبه عنوان  یمجاز یتوان از فضا يصورت م نیا

 جتماعيا های شبكه در عضویت به متفاوت زندگي داشتن به عالقه و كنجكاوی حس دیگران، با ارتباط برقراری به گرایش

 فرهنگ با نتوا مي دهیم سوق ایراني اعتقادات با همسو و مثبت جهت در تأثیرات این اینكه برای .اند كرده پیدا گرایش

 با ناسبمت مدیریتي با جمعي ارتباط وسایل همچون فرهنگي دستگاههای و روحانیون مدارس، ها، دانشگاه طریق از سازی

 و رزندانف دیني باورهای تعمیق و تقویت با همچنین كوشید، جامعه در آن مخرب آثار از جلوگیری برای فرهنگي ساختار

 و مذهبي ینهادها هماهنگي طریق از آن های آسیب از ماندن مصون در اخالقي ارزشهای از تبعیت و خانواده بنیان تحكیم

 .پرداخت آموزشي
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 مقدمه . 1

 بور كرد:ع يانقالب تمدن ایموج  ایو تمدن بشر تاكنون از چهار مرحله  يتكامل اجتماع خیتار ریدر مس يتحوالت اساس

 ؛هاانسان هیو تغذ شتیمع نیتأم یبرا ی( انقالب كشاورز1

 بشر؛  يزندگ شیرفاه و آسا نیمواد و ابزار و تأم دیتول یبرا ي( انقالب صنعت۲

    شدن يتالیجیآمد و به د دیاطالعات و ارتباطات پد یو فناور كیو صنعت الكترون انهیكه با اختراع را ي( انقالب اطالعات۳

 منجر شد؛ اطالعات

 انسان با تیو فعال يزندگ یبرا دیجد یفضا دیاطالعات به تول یو فناور نترنتیا يكه با گسترش شبكه جهان ی( انقالب مجاز۴

 (. 1۳۹۳پور،  انیلیبشر است )جل يغالب در زندگ یمنتشر شد كه هم اكنون الگو هایو شبكه یمجاز یفضا عنوان

اجتماعي به ویژه شبكه های اجتماعي امروزه حجم قابل توجهي از وقت ما صرف تعامالت آنالین از طریق پلتفرم های رسانه ای 

به  های جمعي شده است.شود. همین موضوع سبب افزایش تمایل مردم به استفاده از  رسانه های اجتماعي نسبت به رسانهمي

اهي و اطالعات نسبت به رویداد های جهان پیرامون و رغیب ماعي به یك ابزار مهم برای كسب آگهای اجترسانهعبارت دیگر 

های اجتماعي استفاده مي  هاز شبك ۲016درصد مردم آمریكا در سال  6۲برای رسانه های جمعي شده است. برای مثال جدی 

 .( Gottfried & Shearer, 2016بوده است ) درصد ۴۹تنها  ۲01۲كنند این در حالي كه این رقم  در سال 

كاربر محور كه محصول  یبه عنوان رسانه ها يلیموبا یرسان ها امیو پ ياجتماع یشبكه ها رینظ ياجتماع یرسانه ها ظهور

 رینظ یچندرسانه ا داتیو تول نیرسانه ها قادرند تام نیرا متحول كرده است. ا دستیابي اطالعاتهستند عرصه  نترنتیا یفناور

رسانه ها سوق  نیاز مردم به سمت ا یادیتعداد ز لیدل نیزمان ممكن منتشر كنند. به هم نیرا در كوتاه تر ریصوت و تصو لم،یف

مردم جهان  يانجام شده و دسترس «تیهوت سون» يكه در مركز پژوهش «۲01۹در   تالیجید»كرده اند. مطابق گزارش  دایپ

 ینفر ونیلیم 700و  اردیلیم 7 تیدرصد از جمع 56 بایكرده، تقر يبررس ۲01۹را تا ژانویه  ياجتماع یو رسانه ها نترنتیبه ا

 ۴۲نفر كه معادل با  میلیون ۲56و  اردیلیم ۳تلفن همراه هستند.  یدرصد آنها دارا ۹۸كشد.  ياستفاده م نترنتیجهان از ا

 ،ياجتماع یرسانه ها(. Kemp, 2020برند) يبهره م ياجتماع یشبكه هاو  برخط یرسان ها امیجهان است از پ تیدرصد جمع

زمان، اطالعات مورد نظرشان را به اشتراک گذارند، در  نیتر عیتوانند در سر يآنها م قیكنند كه مردم از طر يفراهم م يپلتفرم

تعامل با دیگر هم مشاركت داشته باشند و اقدام به  ياسیو س ياجتماع یدادهایخصوص مسائل مختلف تبادل نظر كند، در رو

 (.Torres, Gerhart & Negahban, 2018 )ندینمانوعان خود 

               را به خود جذب كرده یادیمخاطبان ز ،ياجتماع یاطالعات در رسانه ها عیآسان و انتشار سر يكم، دسترس نهیهز

 ياجتماع یهر فرد در رسانه ها نكهیا گریشود. به عبارت داطالعات تواند سبب انتقال گسترده  يآورده كه م دیرا پد يرساختزی

 (.Pauland Matthews, 2016)باشد  یمنبع خبر كیتواند  يم

 معرض در گسترده و وسیع ارتباطات با جوامع تمامي و نوردیده در را ملي مرزهای ، مجازی فضای توسعه و فراگیری رشد،

 ارمغان به اجتماعي روابط در را زندگي از جدیدی منش و سبك خود همراه به كه هستند نویني های فناوری با رویارویي

 زندگي سبك اینكه به توجه با. اند شده باورها تقویت یا تغییر موجب مبتكرانه و ویژه كاربردهای با مجازی فضای .است آورده

 شود مي تلقي روزمره زندگي جریان در معین فرد یك های فعالیت و رفتارها همه از هماهنگي نسبتا ای مجموعه

(Giddens,2003)  .اخیر، های دهه در و بوده زندگي سبك عرصه در سازی جریان صدد در مجازی شبكه های شك بي 

 بودن روز به و خالقیت تجدد، بشر، زندگي از ناپذیر جدایي و اساسي جزئي به مجازی، فضای از متأثر زندگي نوین های سبك

 توجه با ت.اس آنها زندگي سبك تغییر و مردم بین در نفوذ اجتماعي، های شبكه نفوذ های عرصه از یكي ت.اس شده تبدیل

 این توانيم، زندگي سبك بر ها شبكه این تأثیر و اجتماعي های شبكه و مجازی فضای از استفاده درصدی 7۴ الكسا آمار به

 فرهنگي تحوالت حتى و تعامالت ىشیوه فراغت، اوقات، فمصر الگوهای بر میزان چه به مجازی فضای كه كرد مطرح را سؤال

 در تغییر زندگي، سبك در تغییر گونه هر كه است حیث آن از موضوع این اهمیت گذارد؟ مي تأثیر مردم پنهان و آشكار



 

 هم از موجب شود مي ایجاد مجازی فضای الگوهای با كه تغییری چنین و است جامعه در خانواده نهاد بنیان و شالوده

 فهم اساس و پایه زندگي سبك اینربناب دد.گر مي مردم باورهای و ها ارزش تغییر و ها نسل شكاف خانواده، گسیختگي

 در موجود های ارزش بطن در كه دهدمي نشان و شود مي تلقي حوزه این در رو پیش تحوالت و موجود فرهنگي شرایط

به دنبال تاثیرات شبكه های اجتماعي در این پژوهش با مرور منابع مختلف در این حوزه  د.گذر مي چه فرهنگي نظام خرده

 مختلف برای مدیریت این رسانه ها در جهت سبك زندگي مناسب ایراني ارایهتغییر سبك زندگي است و راحل های پیشنهادی 
 شده است.

 

 تحقیق روش .2

صیف و بیان برای ضوع تو سنادی روش از مطالعه، مورد مو ستفاده ایكتابخانه ا ست شده ا سنادی روش .ا ست عبارت ا  از ا

 بررسي، نقد، منظور به هستند، پژوهشگر اصلي پرسش با حقایق مرتبط حامل كه منابعي و مدارک اسناد، در منظم كنكاش

شف سته بندی، حقایق، ك ستخراج، د صیف، ا سیر تو ستفاده نهایت در و آنها تحلیل و تجزیه و تف موارد در گزارش  یهمه از ا

 منابع از برداری فیش روش از مطالب، آوری جمع جهت ، پژوهش این درهمچنین   (. 1۲۴: 1۳7۸)ستتام آرام،نهایي استتت

 از نیاز اطالعات مورد استخراج و آوری جمع و مربوطه منابع مطالعه به ابتدا روش، این مبنای براست.  شده استفاده مكتوب

ساله ها، روزنامه اینترنت، مجالت، مقاالت، معتبر )كتابها، منابع میان شجویي( های ر ضوع پیرامون دان  به بعد و پرداخته، مو

 مي پردازیم. آنها، بیان و توصیف

 

 

 . پیشینه تحقیق3

در جستجوی های صورت گرفته از پایان نامه های داخلي دانشگاه های مختلف، فصلنامه های تخصصي، سایت مرتبط، و همچنین 

ولي  ؛شي در این زمینه صورت نگرفته استالین منابع داخلي ، هیچ گونه پژوهای اطالعاتي تخصصي و بانك های آفپایگاه ه

 :ودشد، كه به برخي از آنها اشاره مي پژوهش های كه تا حدودی به این پژوهش از جنبه های نزدیك باشد وجود دار

 

 . پیشینه تحقیق1جدول 
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شبكه های اجتماعي و سبك زندگي جوانان؛ 

مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی 

 ایرانیان
 محمدصادق افراسیابي ،نحس بشیر

 
1۳۹5 

 

فصلنامه 

تحقیقات 

 فرهنگي

 یافته ها روش پژوهش

 

روش پیمایش اینترنتي و ارسال پرسشنامه به صورت 

 آنالین

نتیجه دست یافتند كه افراد با اهداف متنوعي عضو این ه این ب

شبكه ها مي شوند كه مهم ترین آن را سرگرمي دانسته اند. میان 

عضویت در شبكه های اجتماعي اینترنتي و نحوه اختصاص وقت 

ارتباط وجود داشته و بیشتر پاسخ  فعالیت های اجتماعي به سایر

دهندگان اذعان كرده اند كه به دلیل استفاده از حد اینترنت برای 

ضای راض سایر اعفعالیت در شبكه هیا اجتماعي اینترنتي مورد اعت

اند. همچنین میان عضویت در شبكه های خانواده واقع شده

http://ensani.ir/fa/article/author/2637
http://ensani.ir/fa/article/author/147475
https://youngsociologists.com/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://youngsociologists.com/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

اجتماعي اینترنتي با مقوله هایي نظیر نحوه ارتباط با جنس 

 .مخالف و شیوه محاورات اعضا در محیط بیروني ارتباط وجود دارد
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 زندگي سبك با اجتماعي شبكه مصرف رابطه

 جوانان
 1۳۹۲ ودرزسلماني گ ،وثوقي منصور ،فتحي سروش

جامعه شناسي 

مطالعات 

 جوانان

 یافته ها روش پژوهش

 

 روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه

 

 به مجازی اجتماعي های شبكه از استفاده كه گیرند مي نتیجه

 كنش به منجر و انجامد مي ای ویژه زندگي سبك گیری شكل

 افراد تا شود مي باعث و شود مي افراد جانب از گوناگون های

 پیروی متفاوتي الگوهای از خود زندگي مختلف های حوزه در

 .كنند
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 در جوانان فراغت اوقات گذراندن الگوهای

 ۳5-1۸ جوانان موردی مطالعه مجازی دنیای

 زنجان

 1۳۹0 همكاران و محسن احدنژادروشتي

ماهنامه 

مدیریت 

 فرهنگي

 یافته ها روش پژوهش

 پرسشنامه هایي استفاده از او بوصیفي و تحلیل روش ت

 جهت در اگر مجازی دنیایمي دهند  شانن این مطالعات در

 گزینه بهترین از یكي گیرد قرار اخالقي های ارزش و مطلوب

 .بود خواهد جوانان فراغت اوقات گذراندن برای ها
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 1۳۸7  چاوشیان  حسن اجتماعي مصرف سبك زندگي و هویت
پایان نامه 

 دكتری

 یافته ها پژوهشروش 

 

 ایروش نمونه گیری تصادفي چند مرحله

 

پژوهش مذكور بیانگر این مطلب است كه معیارهای دوست یابي 

در فضای مجازی و غیر مجازی دارای تفاوت های معناداری با 

یكدیگر است كه مي تواند نشانگر رابطه میان عضویت و حضور در 

ك زندگي افراد باشد. شبكه های اجتماعي اینترنتي و تغییرات سب

چنانچه در بررسي عوامل مختلف موثر در انتخاب دوست در دنیای 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=79368
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=45
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=165852
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1


 

هم »واقعي مشخص شد كه از نظر پاسخگویان مهم ترین عامل

اظهار محبت و مهرباني از جانب »بودن است. همچنین « سن

و « مشتركات دیني و عقیدتي»،« تایید خانواده»، «طرف مقابل

عوامل مهم در انتخاب دوست در دنیای از دیگر « هم جنس بودن»

واقعي اظهار شده است. در حالي كه در بررسي عوامل موثر در 

آشنایي »انتخاب دوست در دنیای مجازی مهم ترین دلیل 

اظهار مهرباني و محبت از »عنوان شده است. « تصادفي با وی

قرار داشتن فرد مورد نظر در كانون توجه »و « سوی دیگری

یگر عوامل مهم در انتخاب دوست در شبكه های از د« دیگران

اجتماعي است كه خود بیانگر رابطه میان عضویت و حضور در 

 .شبكه های اجتماعي و تغییر در سبك دوست یابي افراد است
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 مجازی فضای در فراغت اوقات گذراندن

 تهران۴  منطقه جوانان موردی مطالعه
 زن و جامعه 1۳۹۳ پیرجلیلي زهرا ،كفاشي مجید

 یافته ها روش پژوهش

روش مورد استفاده در این پژوهش كیفي و از نوع تحلیل 

 مصاحبه عمیق وتماتیك 

 بخش مجازی فضای كه رسیدند نتیجه این در این تحقیق به

 و است داده اختصاص خود به ها راانسان زندگي از عمدهای

 آنها تفكّر چگونگي و زندگي سبك دهيشكل مهمي در عامل

 .دارد

 

 

 

 مبانی نظری تحقیق. 4

 شبکه های اجتماعی -4.1

ضوع شعاع تحت را اطالعات فناوری دنیای تازگي به امروزه كه جدیدی مو ست داده قرار ال  Social) جتماعياهای  شبكه ا

Network )ستند سیعي طیف كه ه سات را تحت و ها ارگان و جامعه افراد از و س ست داده قرار خود تاثیر مو  روزه هر و ا

 گوناگون های دافعه و ها جاذبه اینترنت به اعتیاد جدید پدیدة این شود. مي بدل و رد فضا این در اطالعات از زیادی حجم

 دارد. خود كاربران برای فراواني و

 را ۲ و یا وب است بودن اجتماعي ویژگي دارای شودكه مي اطالق وب تحت رسانه یا سایت نوع هر به اجتماعي هایشبكه

 اخبار با آنان تعامل و كامنت گذاری كاربران اجتماعي خبری های سایت ،هاپیامرسان ها، بالگ كه دهد مي قرار استفاده مورد

 (.1۳۹۴هستند)امیری،  آن مصادیق از ها ویكي و ورویدادها

 1۹50 دهه اواسط در سپس شد معرفي براون توسط شناسي انسان در 1۹۴0 سال در بار اجتماعي نخستین شبكه مفهوم 

 هایي )عموماًگره از كه است اجتماعي ساختاری .(1۳۹0گرفت)پوری،عقیلي،  قرار استفاده مورد بارنز و بات توسط این مفهوم

https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=98324
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=294353


 

 مالي، دوستان، تبادالت و هاایده مانند وابستگي از خاص نوع چند یا یك توسط كه شده است تشكیل )سازماني فردی یا

 اجتماعي روابط های اجتماعيشبكه تحلیل.هستند وصل هم به )اپیدمولوژی( بیماریها سرایت و وب، هایلینك خویشاوندان،

 مربوط، هاییال تمام از نگاشتي شبكه اجتماعي یك شكل، ترینساده در دیگر، بیان نگرد. بهمي یال و رأس اصطالحات با را

 زیادی انواع هستند. بازیگران این میان روابط هایال و هادرون شبكه فردی بازیگران رأسها. مطالعهاست مورد هایرأس میان

 هایشبكه ظرفیت از میتوان كه است آن بیانگر مختلف تحقیقات نتایج داشته باشد. وجود رأسها میان میتواند هایال از

 اجتماعي، روابط برقراری آنها، حل راه تعیین و مسائل شناسایي منظور به اجتماعي و سطوح فردی از بسیاری در اجتماعي

 .(1۳۹6نمود)محمودی،  استفاده اهداف به دستیابي مسیر در افراد رهنمونسازی و عمومي سیاستگذاری تشكیالتي، امور اداره

 

 انواع شبکه های اجتماعی - 4.1.1     

طبقه  نچیكو زاگ س منی گوناگون دسته بندی كرد، اما بادر مجموع سایت های شبكه اجتماعي مجازی را مي توان به شیوه ها

 :بندی را ارائه كرده اند كه مي توان به شكل زیر تلخیص كرد

های گروهها، : این گونه سایت های شبكه اجتماعي عالوه بر افراد ممكن است، شامل پروفایلشبکه اجتماعی پروفایل محور .1

سائي اسپیس نمونه های خوبي از این شركت ها، رویدادها، سازمان های غیر انتفاعي و با احزاب سیاسي باشند. ببو، فیس بوک و 

ك قابلیت متان خود و با كایجاد پروفایل و تكمیل مراحل عضویت كاربران با مشاركت در فضای دوس نوع شبكه ها هستند. پس از

های چندرسانه ای سایت از قبیل گذاشتن عكس، متن، محتوا با لینك به محتواهای بیروني فضای خود را توسعه مي دهند. در 

باني تیشپو رسوم مختلفي را  قابلیت های مختلف فني وجود دارند كه عالیق، آداب حاضر صدها سایت شبكه اجتماعي با ل حا

مي كنند و میلیون ها كاربر توجه شما را به آنها معطوف كرده و این سایت ها را در زمره كارها و فعالیت های روزانه شان قرار 

ت اند و فهرسه آنها شامل پروفایل هایي نمایانه ها دارای امكانات فني متفاوتي هستند همداده اند. اما در حالي كه این شبك

تم نیز هستند نشان مي دهد. پروفایل ها صفحات منحصر به فردی هستند كه هر كس سیسپیوسته دوستان را كه كاربرهای 

 .نشان دهد ( type oneself into beingمیخواهد باشد ) مي تواند خود را به گونه ای كه

اصلي ارتباط پروفایل كاربر است كه بر اساس مشاركت  كانوندر این نمونه شبكه ها نیز شبکه های اجتماعی محتوا محور:  .2 

ت نظرات و دیدگاه ها ر كه به سایت اشتراک عكس معروف اسكود برای مثال در سایتي همچون فلیدر محتوا سازماندهي مي ش

شود و نوع عكس دلخواه و سبك عكاسي مورد نظر فرد در پروفایل وی برجسته مي شود. اكثر ها تبادل مي س در خصوص عك

 .شبكه های حرفه ای و تخصصي نیز در این دسته قرار مي گیرند

در این سایت ها هیچ گونه پیش فرض كاربری لحاظ شده و كاربر قادر است با كمك شبکه های اجتماعی نامشخص:  .3

تصاصي خود را ایجاد و به تبادل با افراد مورد نظر خود، تولید و به اشتراک گذاری محتوای دلخواه خود امكانات سایت فضای اخ

توجه به عالیق  با  صي اجتماعي خاكاجازه مي دهد با عضویت در یك ویبه كاربران  wetpaint.comبپردازند. برای نمونه سایت 

 .و تمایالت خود تولید محتوا كنند

 ( ارتاعضای دارای نمادهای مجازی )آوا : این نوع سایت ها با ایجاد فضایي تخیلي و بازی با. شبکه های مجازی چند کاربر4 

 .از آن جمله اندsecondlife.com گونه كاربران با یكدیگر را فراهم مي آورند. سایت هایي چون نمادشرایط تعامل 

همراه قابل دسترس اند و بسیار  ر شبكه های اجتماعي مجازی از طریق تلفن: در حال حاضر بیشت. شبکه اجتماعی همراه5 

 هم مورد اقبال اعضای این شبكه ها هستند.



 

ر این بست status)برخي سایت ها مانند توییتر و فیس بوک با ایجاد امكان ارسال پیامك های لحظه به لحظه )میکروبالگ؛  .6

 .نشان دهند خود را به دیگر اعضایت آني ضعرا فراهم مي كند تا كاربران و

حرفه ای، مشورتي، توصیه ای  شبكه های خاصي پیرامون زمینه های خاص هستند كه بیشتر جنبه، شبکه های موضوعی: ۷ 

بادل كنند. سایت های خام تو توانمند سازی دارد و افراد عضو مي توانند دیدگاه ها و تدابیر شان را در موضوعات مورد نظر 

مي توان گفت كه طراحي  ا سایت های طرفداران خدمات اجتماعي از آن جمله اند. در حالت كليی imbee.comنند كودكان ما

 & Bosman)كنداصلي وپشت پرده تمامي شبكه های اجتماعي مشابه هم بوده و مطابق سیستم گلوله برفي عمل مي

Zagenczyk, 2011.) 

 

 

 سبک زندگی  -4.2

ای از مفاهیمي است كه پژوهشگران حوزه جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي برای بیان پارهمفهوم سبك زندگي از زمره 

برند و دامنه به كارگیری آن در ادبیات علوم اجتماعي و مطالعات فرهنگي های فرهنگي جامعه آن را مطرح و به كار ميواقعیت

ت جانشیني بسیاری از واژگان موجود از جمله مفهوم رواج زیادی یافته است تا حدی كه بعضي معتقدند كه این مفهوم قابلی

های فرهنگي و اجتماعي در جامعه تری، گویای واقعیت پیچیده رفتارها و حتي نگرشتواند به نحو دقیقطبقه را داراست و مي

ن قومیت و ملیت را مطرح امروز ما باشد و حتي برخي اندیشمندان به كارگیری آن به جای مفاهیم فراگیری چو

 .(1۳۹۳)عبدالملكي، اندكرده

شود كه های هر فرد اطالق ميها و الگوهای كنشدر حقیقت، سبك زندگي در رشته مطالعات فرهنگي به مجموعه رفتارها، مدل

های ها و واكنشدهنده كم و كیف نظام باورها و كنشمعطوف به ابعاد هنجاری، رفتاری و معنایي زندگي اجتماعي او باشد و نشان

خاص و آحاد مردم در های اشباشد. به عبارتي سبك زندگي داللت بر ماهیت و محتوای روابط، تعامالت و كنشو جامعه مي فرد

 .(1۳۹5)نیكنام راد، هرجامعه دارد

 روزمره زندگي جریان در معین فرد یك های فعالیت و رفتارها همه از هماهنگي نسبتا ای مجموعه را زندگي سبك " گیدنز

 تبدیل مفرط، فردگرایي نشیني، آپارتمان و نشیني شهر شدن، صنعتي مانند تجدد، پیامدهای تعمیق دیگر عبارت به داند، مي

 تحت را انسانها رفتار ترین خصوصي كه ابزارهایي توسعه و داری سرمایه جامعه بقای بنیادین عامل به گرایي مصرف شدن

 های هویت برساختن در آن اهمیت و زندگي سبك نقش به توجه سمت به را اجتماعي های یهنظر دهد، مي قرار خود تأثیر

 جهان ست.ا داده سوق جامعه كالن تحوالت در آن نقش و اجتماعي تعامالت و روزمره زندگي های برونداد اجتماعي، و فردی

 تر جهاني و تر ای ریشه مدرنیته، پیامدهای آن در كه دارد مي بر گام ای دوره سوی به مدرن، پست دنیای به ورود جای به

 مي متمایز هم از آنها اساس بر افراد كه هستند كنش الگوهای همان زندگي های بكس(Giddens, 2003). اندهشد پیش از

 و كردن صحبت های شیوه غذاخوردن، پوشش، نحوه در و اندهشد تبدیل روزمره زندگي عادی جریان به كه الگوهایي شوند،

 این با اند اجتماعي و گروهي شخصي، های هویت بازتاب رفتارها ینا .كنند مي جلوه دیگران، مالقات برای دلخواه محیط

 این های ریشه كه كنند مي تشبیه درخت یك به آثارش و پیامدها تا گیری شكل از را فرد هر زندگي پیروانش و آدلر وجود

 اعتقادات، شامل افراد كلي های نگرش و اعتقادات درباره درخت این های ساقه. است زندگي سبك های ریشه همان درخت

 واقعي زندگي سبك حقیقت در و هستند زندگي وظایف درخت، های سرشاخه و ها شاخه. است آمادگي حتي و عواطف

 اجتماعي، روابط الگوهای  شود مي مطرح اجتماعي و خانوادگي فردی، سطوح در زندگي سبك .است ها سرشاخه و ها شاخه



 

 زندگي، سبك واقع در .است فراغت اوقات و خرید مصرف، اجتماعي، تعامالت نحوه روزمره، زندگي بر حاكم هنجارهای

 روزمره زندگي عادی جریان به و شده گرفته مرجع نهادهای از كه است هایي نشانه و الگوها اساس بر هایي كنش مجموعه

 .(Fazelly, 2003)دان گروهي و اجتماعي فردی، های هویت نماگر باز كه هایي كنش اند، شده تبدیل

 ماهیت فاقد زندگي سبك او نظر از .است طبقاتي تعلق محصول كه چیزی داند، مي گروهي ای پدیده را زندگي سبك «وبلن 

 های آل ایده صورت به كه است، هایي منزلت حاصل نیز طبقه .است جامعه در ها مراتب سلسله وجود از نمودی و مستقل

 تبیین اجتماعي رقابت نظریه قالب در و مشاهده قابل الگوهای در را زندگي سبك او .گردد مي عرضه مرفه طبقه فرهنگي

 (Sharifi, 2012 ).                     شود مي پدیدار تمایز حفظ منظور به پایین و باال طبقات بین كه رقابتي د.كن مي

 كننده مشخص كه هایي نگرش و اندیشیدن گفتن، سخن پوشیدن، لباس رفتار، های شیوه را زندگي سبك «وبر ماكس»

 عوامل به كه داند مي متفاوتي فرهنگي و اجتماعي كردارهای شامل را زندگي سبك او ست.ا متفاوت منزلتي های گروه

 دلیل چهار «ررایم» است اجتماعي های گروه بین تفاوت از ناشي كردارها این است معتقد وی .شود نمي محدود اقتصادی

 خصوص به را بیشتری انتخاب حق و آزادی كه "شدن فردی" فرآیندهای كند، مي عنوان مفهوم این حیات تجدید در را عمده

 به آشكارا آنها گیری جهت كه جدیدی متوسط طبقه رشد ند.ا داشته جهان تغییر به رو سرعت به شرایط در جوانان برای

 روزافزون زایش .گیرد مي بر در را ای حرفه های مهارت دارای شهری جوانان عمدتا كه .است "مصرف و سرگرمي" سوى

 را كلیدی نقش " جدید زندگي های سبك و ها ارزش ظهور " آن در كه "مدرنیسم پست" خصوص در دانشگاهي های بحث

 .(Bashir, 2012)كنند مي ایفاء

هزاران سال است كه انسانها كوشیده اند سبك زندگي خود را بشناسند و مدیریت كنند و  سبك زندگي، مفهوم تازه ای نیست

، كه این سابقه تاریخي سبك زندگي خود نمایانگر اند بر روی سبك زندگي مردمان خود، تاثیر بگذارندحتي دولت ها كوشیده

 باشد.اهمیت آن مي

 یسبک زندگ یها یژگیو – 4.2.1

 يدگاهیبر د يبرآمده از باورها و پسندها و مبتن ی( است؛ رفتاري( و معنا )زندگكباز صورت )س يبیترك ،يسبك زندگ 

را به  يخاص يزندگ ایكند  يرا آرزو م يخاص يكه شخص بندگ نیاست. ا اتیخود آگاه در فلسفه ح مهین ایآگاهانه 

 گذار است ریتاث اریبس يسبك زندگ خاباوست و در انت ينشان دهنده نظام ارزش رد،یگ يسخره م

 يبرسند و همخوان يشود كه به حد نصاب انسجام و همبستگ يم لیتبد يبه سبك زندگ يوقت يمجموعه عناصر زندگ 

 یكامل نشده و رفتارها یو ياجتماع ،يفرهنگ ،یفكر تیكه هنوز شاكله هو يمثال نوجوان یو تناسب داشته باشند. برا

 .ستین يسبك زندگ یدارد، دارا يمتنوع

  اردوگاه  كیدر  یانتخاب شود. اگر فرد دیبا ياست؛ سبك زندگ یاریاكثر عناصر اخت ،يآمدن سبك زندگ دیپددر

 ندارد يشود، سبك زندگ ستنیاز ز يمجبور به رفتار بر اساس نوع خاص ،يرونیبا در اسارت و تحت فشار ب یكار اجبار

 است.  یفرد نییو آ يانتخاب شخص ينوع رایاست؛ ز رییقابل ایجاد و قابل تغ يسبك زندگ 

 تصور كرد.  يبدون سبك زندگ را يتوان انسان يفرد شكل نگرفته است، نم تیكه هنوز شخص يجز در دوران كودك

 نییخود را تع يچه خوب است كه آگاهانه و از سر اختیار صورت زندگ نیبنابرا ست؛یادب ن يكس ب چیه قتیدر حق

 .كرد 

 یيآرام آرام به رفتارها يفرد براساس سبك زندگ گر،ید یشود. از سو يختم م ياجتماع تینوع هو كیبه  يسبك زندگ 

 شود. يدرون شیبرا زین يخاص يشود كه نظام ارزش يموضوع باعث م نی. اردیگ يكند و از درون شكل م يعادت م



 

 كه سال ها مثل هم  يكسانآورد. يم دیرا پد یيو واگرا یيهمگرا ،يدر سطح كالن اجتماع تیدر نها يسبك زندگ

از  یيهمگرا نیمشترک خواهند داشت. ا یيها و عالقه ها تیكنند و حساس ياند، آرام آرام مثل هم فكر م ستهیز

 كی تیدر نها د؛یخواهد رس كسانی ياخالق ،يهنگفر ،ياجتماع یها و قضاوت ها یرینشده، به موضع گ فیتعر شیپ

 .(۳1: 1۳۹1 ،يفی)شرد گرفتپنهان شكل خواه يبا قدرت اجتماع قطب همنوا 

باشد كه به ضرر  يدر سبك زندگ یزیچ دینبا گریباشد؛ به عبارت د دیاست كه مف نیا يسبك زندگ یها يژگیاز و يكی نیبنابرا

 .است يو اجتماع یفرد يبه زندگ يآن شكل ده یينها صهیمهم و خص يژگیو گریفرد تمام شود. د
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داند. این پدیده نوپا تا حدی در های اجتماعي آنالین را تأثیرگذارترین پدیده قرن ميشناس انگلیسي، شبكهمایكل درین جامعه

های اجتماعي شنوند، ناخودآگاه یاد شبكهرا مي (Social) سطح جامعه رشد كرده كه وقتي بیشتر مردم، اصطالح اجتماعي

   .دارند قرار دنیا هفتم رتبه در پربیننده سایتوب ۲0 از هاشبكه این هایسایتوب افتند.آنالین مي

 هایشبكه  – هستند ارتباط در یكدیگر با هاشبكه طریق از كامل طور به كه –برای بسیاری از كاربران، بخصوص نسل جدید 

متعلق به دنیای  آن كه از بیشتر اجتماعي هایشبكه. است زندگي روش یك بلكه تماس، برقرای برای راهي فقط نه اجتماعي

 هاشبكه این كاربران از بسیاری زندگي سبك و شیوه اجتماعي، هایشبكه از استفاده و دارد تعلق دیجیتال باشد، به جامعه انساني

در خصوص .است یك فضای جدید برای زیستن بلكهدهنده پیام نیستند؛ ها صرفاً انتقالداده است. زیرا این شبكه تغییر را

های اجتماعي بر سبك زندگي است تأثیر شبكه های اجتماعي و سبك زندگي دو رویكرد وجود دارد: رویكرد اول، مطالعهشبكه

 .های اجتماعي و سبك زندگي استحضور در شبكه و رویكرد دوم بررسي رابطه

به همین دلیل فرایند انجام كار، برای اثبات استفاده از واژه تأثیر از نظر علمي نیازمند داشتن گروه آزمایش و گروه كنترل است. 

های میان شبكه است از رابطههای خاص خود را دارد. آنچه موضوع بحث است توصیفي تأثیر فرایند خاصي است و پیچیدگي

 .های اجتماعي در حوزه سبك زندگيها و تهدیدهای شبكهاجتماعي و سبك زندگي با هدف درک بهتر فرصت

های فضای مجازی برای استفاده عموم هستند. از كودكان و نوجوانان گرفته تا مادر ترین بخشي محبوبهای اجتماعرسانه

 پیدا حضور اجتماعي هایرسانه در كنندمي سعي ...های خیریه، برندهای تجاری ونجمنهای دولتي، اها، مدارس، شركتبزرگ

 دامنه و رشد بر روز به روز كاربران متنوع نیازهای و دالیل. كنند پا و دست ثابتي مخاطبان خود برای محتوا تولید ضمن و كرده

های نسیت، نژاد و زبانج با و فرهنگي تحصیلي، سني، مختلف سطوح در گوناگون كاربران. افزایدمي اجتماعي هایرسانه گسترش

كنند. در نتیجه استفاده و یا بازنشر مي متفاوت بر حسب عالئق، اهداف، دالیل و نیازهای خود، طیف وسیعي از محتوا را تولید و

های اجتماعي رشدی روز افزون داشته و در زندگي كاربر جایگاه مشخصي پیدا خواهد كرد و پس از مدتي وابستگي به رسانه

 .جزئي از سبك زندگي فردی و جمعي افراد جامعه خواهد شد

شوند، و امكانات متنوعي عالوه بر امكانات عمومي مانند اضافه اندازی ميهای اجتماعي بر حسب هدف و موضوع فعالیت راهشبكه

دهند. ای و سیستم ارسال پیام در اختیار كاربران قرار ميهای چندرسانهگذاری متن، تصویر و فایلكردن دوستان، به اشتراک

 حمل قابل های ها، ارتباط با دستگاهنههای آنالین، تماشای فیلم، ارتباط با سایر رساهایي نظیر خبرخوان، بازیامكانات و ویژگي

 هاینیازمندی و احتیاجات و داشته باز سایت چندین به مراجعه از را هاشبكه این كاربران اینها، نظایر و تبلت و موبایل نظیر

دامنه و تنوع های اجتماعي با توجه به دهد. نتیجه آنكه گرایش به شبكهالعاتي، ارتباطي و تفریحي مختلف آنها را پوشش مياط

 .گذاردها افزایش یافته و به صورت ناخودآگاه در سبك زندگي كاربران تأثیر ميفعالیت

توانند بر ادبیات های ميكنند. این شبكههای اجتماعي تغییرات بنیادین در سبك زندگي و فرهنگ جوامع مختلف ایجاد ميشبكه

های اجتماعي از این بط با جنس مخالف را دگرگون كنند. كاربران شبكهافراد جامعه تأثیر بگذارند، پوشش آنها و همچنین روا



 

كنند و یا از طریق به اشتراک ها برای بیان رویدادهای زندگي خود، خاطرات، موقعیت اجتماعي و مانند اینها استفاده ميشبكه

 .كنندای تخلیه ميناگون خود را به گونهپردازند و بدین ترتیب احساسات گوگذاشتن افكار و عقایدشان با دیگران به گفتگو مي

زندگي ارتباط مستقیمي وجود دارد. به عنوان مثال جایگاه فعالیت كاربران در های اجتماعي و سبك میان عضویت در شبكه

ط های اجتماعي رابطه مستقیمي با انجام ندادن تكالیف درسي، كاهش مطالعه، افزایش حضور در فضای مجازی و عدم ارتباشبكه

های اجتماعي بر نحوه آرایش پروفایل، نحوه انتشار تصاویر با افراد خانواده دارد. همچنین سبك زندگي مجازی و عضویت در شبكه

های اجتماعي تأثیرات دیگری از جمله تغییر سبك ازدواج، از بین رفتن قبح ارتباط با جنس شبكه.و سبك بیان افراد تأثیر دارد

ازدواج اینترنتي دارند تا جایي كه درصد قابل توجهي از افراد اذعان كردند كه به دنبال یافتن شریكي ها و رواج مخالف، دوستي

های اجتماعي سرگرمي، همچنین، در خصوص انگیزه مردان برای عضویت در شبكه.از جنس مخالف در فضای مجازی هستند

برقراری ارتباط با جنس مخالف و دعوت دیگران برای های گروهي، ابراز عقیده، آشنایي با دوستان جدید، مشاركت در بحث

های ای، مشاركت در بحثعضویت، باالترین فراواني را داشت. در مورد زنان نیز سرگرمي، كسب درآمد، طرح مباحث شغلي و حرفه

 .گروهي، ابراز عقیده، كسب اطالعات و دانش در مورد موضوعات مختلف و كسب اخبار جدید مطرح شده است

های گوناگون، از شماری در زمینههای اجتماعي و ابزارهای ارتباطي مانند سایر دستاوردهای فناوری، دارای فواید بيشبكهلذا 

همراه دارد. پس ها و مشكالت متعددی را نیز بهآسیبرساني است، ولي در عین حال، جمله، در ارتقای آموزش، پژوهش و اطالع

جای نفي و منع، تالش خود را بر یر محصوالت تمدن جدید، از همان قاعده كلي پیروی كنیم و بهدر این باره نیز باید همانند سا

سازی و ترویج كاربردهای مثبت و شناسانه از این دستاورد ارزشمند متمركز سازیم. یعني با فرهنگاستفاده عاقالنه و آسیب

های آن را افزایش داده و تهدیدهای آن را كاهش دهیم. ها، فرصتسازی و هشدار نسبت به كاربردهای منفي این شبكهآگاه

همان كاری كه باید در مواجهه با سینما، رادیو، تلویزیون، ویدئو، تلفن، اتومبیل، ماهواره و سایر محصوالت تمدن غرب از ابتدا 

 .(1۳۹۴به آن، روی آوردند )محمودی، ترین مخالفان این ابزارها نیز نهایتاًشد و سرسختانجام مي

 

 . یافته های تحقیق5
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فضا  نیبدون آن را تصور كرد، اما هم يتوان زندگ ينفوذ كرده است كه نم یامروز به گونه ا یایدر دن نترنتیو ا یمجاز یفضا

و شكستن مرز  يسبك زندگ رییها، تغ بیآس نیا نیتر ياز اصل يكیرا با خود به دنبال داشته است كه  یمتعدد یها بیآس

 تیتقو ،يعموم یها يآگاه شیدارند؛ از جمله افزا يمتعدد و مهم فیمسئوالن وظا ،مهم نیباورها و ارزشها است. در برابر ا

به عنوان  یمجاز یتوان از فضا يصورت م نیدر ا یمجاز یفضا يمركز مل یها تیتر پرداختن به فعال یآموزش و پرورش و جد

 دردسر ساز شود. مانیآن برا یدهایآن كه تهد يفرصت بهره گرفت، ب كی

اوقات فراغت  یها تیفعال نیو از مهم تر ياثرگذار در سبك زندگ يعناصر اجتماع ياز اركان اصل یو مجاز ياجتماع یها رسانه

جامعه باشد.  يكننده سالمت اجتماع نیتواند تضم يرسانه ها م نیاز ا نهیاستفاده درست و به جهیو در نت ندیآ يبه شمار م

كنند كه قادر به درک آنچه  يمهم است، بلكه احساس م شانیكنند برا يم يكه در آن زندگ يمردم سالم تر نه تنها نوع جهان

 لیكنند، اما تما يم يآل زندگ دهیدهند كه در جهان ا ينم بیخود را فر یافراد نیهستند. چن زیافتد ن يدر اطراف آنها اتفاق م

استفاده از  شیو افزا یرسانه ا یها یو رشد تكنولوژ هبه توسع تیدهند. با عنا يكنند و ارتقا م يحفظ م يزندگ یخود را برا

 یها يدگرگون زیو ن يفرهنگ راتییتوان شاهد بروز و ظهور تغ يم ياجتماع یو شبكه ها نترنتیا لیاز قب یرسانه ا یابزارها

و  ياجتماع یكه شبكه ها یيها بیو دور ماندن از آس نهیاستفاده به یمنظور برا نیبود. بد  افراد در سطح جامعه يسبك زندگ

مطرح  و راهكارهایي شنهاداتیپ مجازی، فضای مناسب مدیریت جهت گذارند، يآنان م يو سبك زندگ فرهنگبر  یمجاز یفضا

 :شوند واقع بخش رثا توانند مي مناسب و موقع به اجرای صورت در كه اند شده



 

 

 یبریسا سیپل قیفضا از طر نیكنترل ا رایاست، ز یمجاز یكنترل فضا دیكل يفرهنگ یساخت ها ریفراهم آمدن ز 

قابل اعتمادتر است. ابالغ رهبر  يدرون یقدرت بازدارنده ها ياصل كل زیجا ن نیالزم است، اما در ا یهرچند راهكار

 یالزم برا یها رساختیفراهم آمدن ز یبرا راهكار نیبهتر یمجاز یفضا يعال یشورا لیتشك یمعظم انقالب برا

 است. مجازی یدر فضا تیامن یبرقرار

 به  يطرح مل نیا شود، اما تاكنون یياست كه از مدت ها قبل قرار بود در كشور اجرا يطرح يمل نترانتیا ای نترنتیا

شود.  يآسان تر م اریبس یمجاز یكنترل بر فضا ،یشبكه ا نیچن یاست در صورت برقرار يهیاست. بد دهیثمر نرس

 شبكه اهتمام ورزند.  نیای تر به برقرار عیرود تا مسئوالن هرچه سر يانتظار م ن،یبنابرا

 هم  هرچند فضاها؛ نیا يارزش تیریبر مد هیبا تك يداخل ياجتماع یگفت و گو و شبكه ها هایاپلیكیشن يطراح

شاهد حضور  ياجتماع یشبكه ها نیشده اند و در ا يطراح يوطن یگفت و گو هایاپلیكیشن يبرخ زیاكنون ن

شبكه  نیاست كه در اغلب چن ینكته ا ياسالم يرانیا يسبك زندگ یبر رو دیو تأك يارزش یاما فضا م،یهست يكاربران

نه در مقابل  رند،یگ يقرار م مجازی خارجي یيها هشبكه ها در كنار شبك نیاست كه ا يهیمغفول مانده و بد یيها

است و  يو مذهب يمل یبر ارزش ها يمبتن یگفت و گو هایاپلیكیشنشبكه ها و  يطراح گر،یآنها. پس گام مهم د

 انجام شود.  يو سلب يسیو نه پل يجابیآن هم به صورت ا ،يمناسب تیریفضاء نظارت و مد نیبر ا دیبا عتایطب

 برای استفاده  فرهنگسازی هستند، جوانان و نوجوانان مجازی فضای از كنندگان استفاده بیشتر اینكه به توجه با

 شبكه ها این استفاده از نحوة صحیح آموزش و رساني و اطالع است ضروری آن پیامدهای كاهش بهیه و درست و

 .گردد واقع مؤثر تواند مي

  شدن نشریات برای نهادینه و مجالت ها، روزنامه شنیداری، و دیداری های رسانه همچون: هایي ظرفیت استفاده از 

 .مجازی فضای فرهنگ

 و اطالع كردن آشنا منظور به ها ها و شهرستاناستان در فرهنگي امور مصادر سوی آموزشي از جلسات برگزاری 

 .مجازی اجتماعي های شبكه و اینترنت ویژه به جدید های فناوری مورد در والدین به رساني

 فناوری معایب مزایا و مورد در جوانان و نوجوانان به دادن آگاهي برای مدارس در آموزشي های كالس برگزاری 

 .آنها از صحیح ی استفاده نحوة و جدید های

 اجتماعي و سیاسي رفتارهای گونه این تقویت و اجتماعي های فعالیت در شركت به تشویق. 

 قوانین كردن این و اجرایي جرایم اینترنتي مجرمان تر برای برخورد با سختگیرانه قوانین وضع. 

 كردن برای ناكارآمد اقدام و ایرایانه جرایم جدید انواع مورد در مجازی فضای پلیس بیشتر هوشیاری و آگاهي 

 .زمینه این در دشمنان هایدسیسه

 خانواده آگاهي برای افزایش تلویزیون و رادیو در اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت سوی از آموزنده هایآگهي پخش 

 .اینترنت ناشي از خطرات خصوص در ها

 هنرمندان محبوبي و متختصصان، ورزشكاران زبان از اینترنت معایب و مزایا دربارة آموزشي كوتاه های برنامه پخش 

 .دهند مي قرار خود الگوی را آنها جوانان، عموما كه

 آشنایي برای و راهكارهایي مجازی فضای در موجود خطرات انواع آنها در كه ای گونه به ای رایانه های بازی طراحي 

 .است شده تعبیه آنها با مقابله و

 های جدید فضای مجازی، فناوری با آموزان دانش آشنایي با ارتباط در درسي های كتاب در بخشي تدوین و طراحي 

 .آنها بالقوة خطرات و اینترنت

 آن معایب و مزایا و اینترنت موضوع با هایي سریال و ها فیلم پخش و ساخت. 

 شخص هر توسط نظارت اجتماعي نوعي عنوان به منكر از نهي و معروف به امر جمله از دیني های آموزه از استفاده. 



 

 مجازی فضای و اینترنت ز استفادها فرهنگ ترویج و مثبت های هنجارسازی. 
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آورد و سبك زندگي توجه به تحقیقات در این زمینه كه شبكه های مجازی با خود سبك زندگي خاص خود را به همراه ميبا 

 مبني (1۳۹۲) فتحيدر تحقیق ، سنتي را دچار تغییر مي كند در برخي از این تحقیقات نیز به این مسئله پرداخته شده است

 به نتایج و مد اشاره شده است،انجا مي ای ویژه زندگي سبك گیری شكل به مجازی اجتماعي های شبكه از استفاده آنكه بر

 داده اختصاص خود به را هاانسان زندگي از ای عمده بخش مجازی فضای امروزه كه (1۳۹۳) كفاشي تحقیق با آمده دست

 تحقیق درهمچنین  و رود مي شمار به ركتف چگونگي و زندگي سبك دهي شكل در مهمي عاملفضای مجازی  بنابراین است،

 بنابراین است، داده اختصاص خود به را هاانسان زندگي از ای عمده بخش مجازی فضای امروزه اینكه بر مبني (1۳۹۳) كفاشي

 كه گفت باید موجود های یافته به توجه با رود، مي شمار به آنان تفگر چگونگي و زندگي سبك دهي شكل در مهمي عامل

 بشر زندگي از ناپذیر جدایي و اساسي جزئي به را زندگي نوین های سبك اخیر، های دهه ارتباطي و تكنولوژی های پیشرفت

 .ستا كرده تبدیل

 روز اجتماعي های تحلیل برای آن اهمیت كه افراد رفتارهای و ها نگرش و ها ارزش تعریف برای است راهي زندگي سبك 

 پي خانواده در آن بنای زیر و كرده انتخاب زندگي طول در فرد كه است روشي زندگي سبك واقع در .یابد مي افزایش روز به

 این در حضور .است باورها و اعتقادات اقتصادی، و اجتماعي وضعیت مذهب، نژاد، فرهنگ، از متأثر واقع در كه شود مي ریزی

 هدف ترین اصلي شكبي، باشد اجتماعي های شبكه این از متأثر روزمره زندگي تا شود مي باعث اجتماعي های شبكه

 یافته سازمان روزمره زندگي ثابت نسبتا الگوی زندگي سبك است، زندگي سبك عرصه در سازی جریان مجازی، هایشبكه

 راه ترین خردمندانه و ترین مناسب انتخاب و كشف در فرد هنر و است دسترسي قابل منابع و زندگي موقعیت چوب چهار در

 انتخاب افزایش پیامدهای از امروز، جهان در زندگي های سبك یافتن اهمیت .است اهداف تحقق و توقعات به پاسخ برای

 عادات یا سنت از متأثر روی هیچ به سنتي های انتخاب خالف بر و دارد خاص روی پیش تجدد از نشان و است زندگي های

 اهمیت كه تعبیری به بلكه كنند،مين پیروی معیني زندگي های سبك از اشخاص كنوني، متجدد دنیای در .نیست رسوم و

 توانسته كاربران از رایگان های گیری عضو با مجازی های شبكه د.هستن متفاوتي های سبك از پیروی به ناچار دارد، هم باالیي

 زندگي مختلف ابعاد در تاكنون كه نقشي به توجه با باشند داشته عهده بر اساسي نقشي مختلف های سازی جریان در اند

 روحیه داشتن خاطر هانسان ب .شود مي پررنگتر آن نقش نیز روز به روز و نیستند پوشي چشم قابل قطعة اندهكرد پیدا مردم

 در عضویت به متفاوت زندگي داشتن به عالقه و كنجكاوی حس دیگران، با ارتباط برقراری به گرایش خالقیت، طلبي، تنوع

 دهیم سوق ایراني اعتقادات با همسو و مثبت جهت در تأثیرات این اینكه برای .اند كرده پیدا گرایش اجتماعي های شبكه

 با جمعي ارتباط وسایل همچون فرهنگي دستگاههای و روحانیون مدارس، ها، دانشگاه طریق از سازی فرهنگ با توان مي

 باورهای تعمیق و تقویت با همچنین كوشید، جامعه در آن مخرب آثار از جلوگیری برای فرهنگي ساختار با متناسب مدیریتي

 هماهنگي طریق از آن های آسیب از ماندن مصون در اخالقي ارزشهای از تبعیت و خانواده بنیان تحكیم و فرزندان دیني

 مجازی فضای منفي و مثبت كاربردهای تشریح با باید فضایي چنین به رسیدن برای .پرداخت آموزشي و مذهبي نهادهای

 نحوی به هستند همسو جامعه های ارزش با كه هایي شبكه مناسب برای استفادهسازی رهنگف نیز و متبحر كارشناسان توسط

 اقدام مثبت جهت در اجتماعي های آگاهي رفتن باال در ،رواج دهد افراد خصوصي حریم و جامعه رواني فضای و اخالق كه

 طریق از نارضایتي كردن كم جهت و مناسب الگوهای ایجاد و اسالمي، ایراني محتویات با مجازی فضای ایجاد با پس نمود

 .را تقویت كردسبك زندگي ایراني اسالمي  در نهایت و جامعه برتر ارزشهای شناسایي
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 (1۳۹۴امیری، نجات؛ حبیب زاده اصحاب .)" مدل  اساس بر مجازی اجتماعي های شبكه وضعیت تحلیلsowt 

 .17شماره م، سال پنج ،راهبرد اجتماعي فرهنگي  ،"

 شبكه های اجتماعي اینترنتي و سبك زندگي جوانان؛ مطالعه موردی "(. 1۳۹1افراسیابي، محمد صادق ) ؛بشیر، حسن

 .1۳۹1، بهار 1اره فصلنامه تحقیقات فرهنگي، دوره پنجم، شم ،"بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان

 فرهنگ ، "كاربران فردی بین ارتباطات بر مجازی اجتماعي های شبكه تاثیر "(.1۳۹0سیدوحید) احسان؛ عقیلي پوری

 .۳، شماره ارتباطات

 (1۳۹۳جلیلیان پور، مهدی .)" بررسي اقدامات جمهوری اسالمي ایران در عرصه فضای مجازی به منظور تحكیم هویت

 كارشناسي ارشد، دانشكده ادبیات و علوم انساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران.نامه ، پایان"ملي

 ۲0و 1۹وسنجش، شماره ی  پژوهش ، فصلنامه ی«اسنادی تحقیق به سیما و صدا نیاز» (1۳7۸) اهللعزت آرام، سام. 

 تهران: نشر معارف(ميالاخالق و سبك زندگي اس)همیشه بهار (.1۳۹1)شریفي، احمد حسین ،. 

 (اقتصاد مقاومتي:1۳۹۳عبدالملكي، حجت اهلل .)«بسیج دانشگاه ، تهران: «ها و برنامه عملدرآمدی بر مباني، سیاست

 .امام صادق )ع(

 ( 1۳۹۳فتحي، سروش .)" بررسي رابطه مصرف شبكه های اجتماعي مجازی با سبك زندگي جوانان؛ مورد مطالعه

 .1۳  شماره, ۴  ، دوره"ال، جامعه شناسي مطالعات جوانانجوانان شهر خلخ

 تهران: "مفاهیم و ابعاد اجتماعي های شبكه "(. 1۳۹6پروین) تركاشوند مجتبي؛ محمودی علیرضا؛ محمودی ،

 ساكو انتشارات

 تهران: انتشارات پشتیبان.«سبك زندگي؛ فرهنگ، خانواده و رسانه»(، 1۳۹5) نیكنام راد، سید محمد غفار ، 
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