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Abstract 
Virtual social networks have been used by many people in the community as 

an attractive way of communication. Therefore, a considerable amount of 

information is shared on these sites, which has potentially significant 

implications for individuals' social identities and lifestyles. The aim of this 

study was to investigate the effect of virtual social networks on students' 

social identity and lifestyle. The statistical population of the present study 

includes all students of the Farhangian University of Mashhad. According to 

the statistics received from Farhangian University, approximately (2112) 

people were studying in the academic year 1396, and using Cochran's 

formula, 322 people were selected as the statistical sample size. The research 

method is a survey method, cross-sectional in terms of time and type of 

applied studies, and the method of random sampling was simple. The 

measurement tool in this study is a researcher-made questionnaire, the 

validity of which was confirmed by expert professors, and its reliability was 

estimated and confirmed using Cronbach's alpha test of 0.80. Analysis of 

findings in this study from tests Parametrics such as Pearson correlation 

coefficient, independent t-test, one-way analysis of variance and regression 

were used. Findings show that there is a relationship between the use of 

social networks with lifestyle and social identity and the use of social 

networks based on age and gender. 

Keywords: Virtual Social Networks, Lifestyle, Social Identity, Students, 

Mashhad University of Cultural Sciences. 
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سبک  و یاجتماع تیبرهو یمجاز یاجتماع یها شبکه ریتأث

 مشهد انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو یزندگ

 

 واحد قوچان یدانشگاه آزاد اسالم ،یعلوم اجتماع ارگروهیاستاد ،یدكترای جامعه شناس  پور ریمهناز ام

 

 قوچانواحد  یدانشگاه آزاد اسالم ،یجامعه شناس یدانشجوی دكتر  دوست  طالب میمر

  چکیده
قرارجامعه افراد ازادييز تعدادمورداستفاده،یراهجذابارتباطکيعنوانبهمجازيیاجتماعيهاهشبک

استگرفته اشتراكگذاشتهمهاتيسانيا ازاطالعاتدريامالحظهقابل مقدار ن،يبنابرا؛ که شودیبه

پطوربه دریتوجهقابلامدهايیبالقوه سبکیاجتماعتيهوينهیزم را دارد.یزندگو دنبال به افراد

بررسقیتحق باهدف هويمجازیاجتماعيهاشبکهریتأثیحاضر زندگیاجتماعتيبر سبک یو

آمارانيدانشجو جامعه است. شده قیتحقيانجام فرهنگانيدانشجوهیکلشاملحاضر، شهرانیدانشگاه

)حدانیدانشگاهفرهنگازیافتيآماردراساسبرکهباشدیمشهدم 1931یلیتحصسالدرنفر(2112وداً

بهرهکهبودندلیتحصمشغول يریگبا کوکران فرمول 922از آمارعنوانبهنفر نمونه انتخابيحجم

روشتحقديگرد زمانقی. ازنظر روشپیمايشی، روشیمقطعیبه نوعمطالعاتکاربردياستو از و

آنيیرواکهباشدیپرسشنامهمحققساختهمقیتحقنيدرايریگسادهبود.ابزاراندازهیتصادفيریگنمونه

قرارديیبرآوردوموردتأ08/8کرونباخيآنبااستفادهازآزمونآلفايیايمتخصصوپادیاساتديیموردتأ

اهاافتهيلیوتحلهيتجز،گرفت آزموننيدر رسون،یپیهمبستگبيمانندضرکيپارامتريهاپژوهشاز

کهدهدمینشانهاافتهياستفادهشدهاست.ونیورگرسطرفهکيانسيوارلیتمستقل،تحلتسیآزمونت

م شبکهزانیبین از سبکزندگیاجتماعيهااستفاده هویبا میاجتماعتيو و دارد وجود زانیرابطه

 .داردوجوديمعنادارتفاوتتیجنسوسنبراساسیاجتماعيهااستفادهازشبکه

 ؛یمجاز یاجتماع یها شبکه ؛یمشهد؛ سبک زندگ انیدانشگاه فرهنگ ان؛یدانشجو :ها واژهکلید

.یاجتماع تیهو
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 مقدمه

ابزارهایجمعارتباطليوساگسترش بزرگیرساناطالعيو انسانیتحول روابط هادر

درعصرارتباطاتو.انددهیآوردهاست.تاآنجاکهعصرحاضرراعصرارتباطاتنامديپد

حرکت است. يافته بشريسرعتیچشمگیر دگرگونیجوامع و تحول اطالعاتی، جامعه

است.دردورانجامعهاطالعاتی،رياطالعاتیشدن،واقعیتیانکارناپذيسوشتابانجهانبه

شناسدوشايدنتواناطالعاتیمرزينمیيهايفناورژهيوپیشرفتعلوموتکنولوژيوبه

اطالعاتیوارتباطیآنرامتحولنساختهباشند.يهايعلميافنیسخنگفتکهفناوراز

نيتريکیازمهمصورتبهسالگذشته18درژهيوهاياخیروبهجامعهاطالعاتیدردهه

ومتخصصانعلوماجتماعی،اقتصاديوسیاسیرابهخودپردازانهيموضوعات،توجهنظر

ايوصحنهزندگیملیکشورهاومناسباتمنطقهالملل،نیروابطبجلبکردهودرعرصه

برجستهانسان نیزجايگاه ازسويديگرضريبشتابتحوالتدرها کردهاست. ايپیدا

اينتأث دامنه باالستو اطالعاتیبسیار عرصهيرگذاریجامعه هايمختلفاقتصادي،در

محسوساست. کامالً سیاسی و اجتماعی دههفرهنگی، تکنولوژدر گذشته يهايهاي

مقاومتدولتجديدارتباطی،صرف استقبالويا روبههاوحکومتنظرازاينکهبا روها

نهازمرزهايجغرافیايیهرکشوريگذشتهوبهبطنتمامیجوامعبشري باشنديا شده

اند.هايزندگیبشريرامتحولساختهوتمامیعرصهافتهيراه

.هاستيتکنولوژنيازایکي،یليموبایاجتماعيهاشبکهژهيوبهیاجتماعيهاشبکه

ساياگونه،یاجتماعيهاشبکه وب گروهینترنتيايهاتياز افراد، که وهستند ها

آندر،هاسازمان وايکيرامونیپها هممیژگيچند اطّالعات،نديآیمشتركگرد و

محتواها و يمطالب با را مبگريکديخود اشتراك شبکهگذارندیه ازجملهيیها.

شبکهونستاگرامياوتلگرامبر،يوااپ،واتستر،يیتوبوك،سیف ازجمله یاجتماعيها...

مدتيمجاز در روزبهسرعترشدکردهبهیزمانکوتاههستندکه ماندو افرادانیروز

فعالکنندیمدایپيشتریبتیمحبوب ابعاديهمهيرندهیرگاجتماعیدربيهادرشبکهتی.

است) شبکهHilberman,2009: 78زندگی مجازيها(. ارضاياجتماعی زمانهميبا
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گروهيازهاین نوجوانان، عاطفیجوانانو منطقیو سمتيهاعقلی، به را سنیمذکور

مؤسسانجوامعمجاز و ايخودجذبکرده ،یفرهنگمیانتقالمفاهيفرصتبرانياز

ازجملهاني.دانشجوبرندیاستفادهرامتيعیمدنظرخوددرقالبپنهاننهاواجتمااسییس

(Chu and lim, 2010: 95)باشندیاجتماعیميهاکنندگانازشبکهاستفادهنيشتریب

تحلمفهوم بنیاديندر مفاهیم يکیاز به امروزه اجتماعیيهالیسبکزندگیکه

ديجديهاازحوزهیکي(.11-1900:218شیري،ویربان؛1901)آزادارمکی،شدهليتبد

م محسوب مطالعاتی مهم سالشودیو در قابليهاکه عدة توجه ازيامالحظهاخیر

 است)شکوري، جلبکرده خود به اجتماعیرا 1901محققان اساستعريف93: بر .)

کزندگیکهباقشربنديحیثیتیواعتباريمرتبطاست،سبرفتارهايی»گران،يلسلیود

م بلکهچگونگینمايششوندینامیده نیست؛ دارد، فقطآنچهيکفرد سبکزندگی، .

وهمقدرتیشودیفرداست.سبکزندگی،همالگوهايمصرفراشاملمتوسطهاآن

داشتنجايگاهیدريهاآدابمعاشرتومد،نشانهسلیقه،.شودیکهازاينناحیهکسبم

همچنین(.Leslie،1944:368«)ايمرتبطباسبکزندگیهستندنردباناجتماعیونماده

درنهاداردافرادهويتبامستقیمیرابطهزندگیسبکچنیتعريفاساسبر ت،ي.

م و کرده توجه مد موضوع به تعريفسبکزندگیبیشتر در »ديگویآسابرگر سبک:

استاسرگرمیوتفريحوازسلیقهفرددرزمینهآرايشموولبکهاستفراگرديزندگی،

.پسکندی.کلمهسبک،مُدراتداعیمشودیادبیاتوموضوعاتمربوطديگرراشاملم

طبقه با سبکزندگیمعموالً حالتزندگیيکفرداست. سبکزندگیدرواقعمديا

م-اقتصادي ساخته فرد از تصويريکه در و «میابدبازتابشود،یاجتماعیپیونددارد

(Asapterre،1379:141)

راهاکردکهفردآنریازرفتارهاتعبيابهمجموعهتوانیرامیسبکزندگنیهمچن

يبرايراکهویخاصتياورابرآورندبلکهروايجاريازهایفقطنتانهردیگیبهکارم

یاصطالحیمجسمسازد.سبکزندگگرانياستدربرابرددهيخودبرگزیشخصتيهو

تعدادانیانتخابازمینداردچونمالزمبانوعيچندانکاربردیدرفرهنگسنتاستکه
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همهيدرعرصهکاروچهدرعرصهمصرف،براچه موجوداست؛يهاازامکانيریکث

سبکنهیدرزمیگوناگونيهاانتخاب،اندآزادشدهیسنتيهاتیفعالدیکهازقيیهاگروه

اخیزندگ دهه در دارد. سبکزندگریوجود هویبدون بدونیعني؛یاجتماعتيو

شباهتیمشخصيهاچارچوب تفاوتکه و مها آشکار را سازد،یها جامعهکيافراد

برقرار پایارتباطيامکان و نماانیمداريمعنادار داشت. نخواهند اششيخود ایمدرن

ودهندیرانشانموحقانتخابکنندیملیراتکمگريکدياستکهيیایسلسلهاششينما

نماياجامعه شيمملواز احساسمدرآنمصرفکهوجلوه راکندیکننده کههرچه

(Giddens, 1382: 76بهوجودآمدهاست.)ابديیمخواهدیم

استیاجتماعتيهو،اندکهجوامعامروزيباآنمواجهیمسائلنيتریازاساسیکي

شبکه ورود با تيهاکه جهانمجازيبارییغمجازيدچار است. شده تحوالتعمده و

رهیزمانوغدسترسبودنهمفرازمانبودن،تکثرداشتن،قابل،یمکانیمثلبيیهاصهیخص

یاجتماعيهاتيهويریگدرشکلنيادی.عاملبنشودیجدامینسبطوربهیازجهانواقع

هنگامیتعامالتانسان فرد درواقع بکهیاست. تعامل دبه فرد تيهوپردازدیمگرييا

شتنيخو پکيعنوانبهرا جامعه هوکندیمدایعضو اجتماعتي. تعامالت بستر یدر

فناورشودیمفيتعر ظهور وینيادیبنیدگرگونیارتباطنينويهاي. تعامالت در را

فرهنگانيمعتقداستازآنجاکهانتقالوجر1کردهاست.کاستلزجاديایارتباطاتانسان

طر نظامرد،یگیارتباطاتصورتمقياز فرهنگکه عقايیهاحوزه رادياز رفتارها و

.ورودگرددیمنيادیبنيهایدستخوشدگرگونديباظهورتکنولوژيجدشود،یشاملم

درساختارمناسباتوارتباطاتانسانینيادیبنیدگرگون،یارتباطيهايفناور جاديایرا

اززياستکهضمنتمایازتعامالتانساندينوعجديریگامرشکلنياامدیکردهاست.پ

فرصتیجمعارتباطيهامرسومدررسانهیالگوهايارتباط درجهتینينويهاعمالً را

استجهانمجازيومعتقد ارتباطبلنیبهوجودآوردهاست.درهمت،يخودوهویتجل

بامکانبرقراريارتباطاتهم ظهورفرهنگشمار،یزمانو بهدنبالآنیآنيهامنشأ و

محدوديشکلمخلقيهاتيظهورهو استکهدردوره ظهورردیگیالساعهشده با و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Castells 
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.روندیمنیسرعتازببهديجديهاتيهو

پرتويیفضا،يمجازیاجتماعيهاشبکه در که دادنياست قرار دسترس در

.بخشدیميترگستردهیروانتیوامنشتریبنيبهفردقدرتنمادع،يوسرعیاطالعاتوس

استکهيی.فضاکندیمشیترازپومضطربترقدرتیب،ترامادرهمانحالاوراوابسته

یاجتماعیکپارچگيوترقیعمیتوافقاجتماع،یتعاملاجتماعطيشرالیتسهيدرپرتو

ايترفراخ زاوکندیمجاديرا از باز گريدياهياما سبب ویخصوصيکارکردهابه

فرد انزوازيتمااش،يمنحصراً گسترشمیاجتماعيو دهدیرا سوکيازکهيیفضا.

مروجوهاآنکنندهفیتضعگريديسوازواستیمحلویمليهاتيهوکنندهتيتقو

نییتعشیاستانداردوازپیزندگسبکدهندهجيترويیسواز،یفرامحلویجهانیتيهو

.یمختلفومتعددزندگيهامروجسبکگريديازسوشدهاستو

کردهوديراتشدتهیروندمتناقضمدرنشدنیکهجهانکندیمانی(ب1901)یفکوه

واردکردهیجماعت–یتيهويوناهمگنسازيسازمتقابلازهمگنينديآنرادرونفرا

بامفهومبیرکدرتیاجتماعتيوهویمفهومسبکزندگریتفسطيشرانیاستکههم

 (.1901:11،ی)فکوهشودیمریامروزمتفاوتتفسیروزمرگ

 گذشته مطالعات بر مروري و نظري مباني

يزعموکهشخصازخودشدارد.بهیفي:تعرازاستعبارتراتيهودنزیگدهیعقبه

رییتغوستهیپیزندگانيودرجرگرددیمجادياگرانيانساندرکنشمتقابلبادتيهو

وهموارهدرحالشدنوعوضالیستي.هوستینیثابتتيهويداراکسچی.هکندیم

بهعق «نيادیاعتمادبن»استقراریشخصتيتداركهویشرطاساسدنزیگدهیشدناست.

درزمانموردتوجهقراردادبلکهاشيبرحسبماندگارتوانیرانمیشخصتياست.هو

تيهو آگاهيادهيدعنوانبهبرخالفخود مستلزم هویبازتابیعام درواقعتياست.

یعاممستلزمآگاهيادهيپدگريدعبارتدارد.بهیاستکهفردبهآنآگاهيزیهمانچ

گر،يدعبارتدارد.بهیاستکهفردبهآنآگاهيزیدرواقعهمانچتياست.هویبازتاب

شدهضيفردبهاوتفویتماعاجيهاتداومکنشجهیکهدرنتستینیشخصيزیچتيهو
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چ بلکه بايزیباشد، فرد که دياست را اطوربهآن روزمره و درجاديمداوم کند.

موردحمایبازتابيهاتیفعال پشتتيخود هویبانیو دهد. حقیشخصتيقرار قتیدر

یعنيتي.هورديپذیماشنامهیاززندگیبازتابعنوانبههمانخوداستکهشخصآنرا

میشخصتيومفرددرزمانوهوتدا تداومنيکهشخصازايریتعبیبازتابتوانیرا

محتوا عنوانکرد. زندگيیهایژگيوگر،يدعبارتبهايیشخصتيهويدارد، نامهیکه

یوفرهنگیازنظراجتماعيوجوديهاعرصهگري.ماننددشودیمساختههاازآنیشخص

مختلفبرحسبمثالًشکلوسبکيهاتيرستمانندحکاافراددنامهیاست.زندگریمتغ

ارز ازنظر موضوع دارند، فرق هم اهمیشخصتيهویابيبا تجدد عصر نيادیبنیتیدر

(Aaron,1364:39دارد.)

یبهبررسيطورجداستکهبهنيکنشمتقابلنمادپردازانهيازنظریکيتربوركیپ

تئوریاجتماعتيهو اساس است. اتربوركیپتيهويپرداخته از است کهنيعبارت

باهااستکهتعارضآنيانامنظموجداگانهيهاتيازهویناش،یاجتماعيهااضطراب

بلکهباتوجهبهستند،یثابتنتيهويافرادداراي.بهنظروکندیمجادياسترساگريکدي

ممکناستهاتيهوني.اشودیمجادياديجدتيهوکنند،یمفايکهدرجامعهایهرنقش

ناقصبرطرفنشوديهاتيهونياتعارضکهیشکستهوناقصباشندوتاوقتايگسسته

کيعبارتاستازتيبورك،هوي.طبقتئورماندیمیباقیتعارضواضطراباجتماع

معان تعریمجموعه در یاجتماعتیموقعايینقشاجتماعکيفيکه شخصکيکه

(بامرجعاریمعاستاندارد)کيجداگانهمانندیمجموعهازمعاننيا.رودیبهکارمستیک

شود.تیتثبيباخودوندیکهپشودیفعالمتيهوکيیاست.وقت«بودنیکسبه»يبرا

بهازینم،یداشتهباشتيهويارهایادراکاتخودومعنیانطباقکاملبکيمیاگربخواه

دبيمبادالتگستردهوکنشمتقابلنماد مکانميدارگرانيا هرفرددريکنترلبرازمی.

تيهواریبامعديکهباتیموقعکيآنفرددريهاافتيمعامالتعبارتاستازدرنيا

نظر عاملتغتيهو،يانتقادپردازانهيمنطبقباشد. معتقدنددانندیمیاجتماعراتییرا و

باعثتحوالتیرندکهگاهکهافرادازخودشاندايیهایعبارتاستازآگاهتيهو
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(Abraham,1368:79.)شودیمیاساس

شوبر به جهتاشاره را سبکزندگی سخنيهاوهیواژه لباسپوشیدن، رفتار،

هايمنزلتیمتفاوتبودند،بهکارکنندهگروههايیکهمشخصگفتن،انديشیدنونگرش

سبکمفهومسبکزندگیيابهسهي(ووبردرتحلیلیچندبعد1909:33ن،یگرفت)تأم

.ويخصیصهاصلیسبککندیتدبیرزندگیوبختزندگیاشارهمزندگی،شدنمند

انتخابیبودنآنم کهمحدودبهبرخیمضايقساختارياستوايندانستیزندگیرا

اجتماعمحدوديت و اقتصادي دوگانهاندیها کارکرد وبر قائليا. سبکزندگی براي

از برترشودیموجبتفاوتبینگروهیمرفطکياست. به طبقاتیيهايو منزلتیو

.بهنظرشودیمیگروهوازسويديگرموجبانسجامبخشیدندرونبخشدیمشروعیتم

برشباهتالگوهايمصرفاستوار باشد، تولیداستوار بر اوسبکزندگیبیشازآنکه

 (.1902:12است)فاضلی،

 نیشیپ مطالعات

1931)یابیافراسوریبش سبکيهاشبکه»عنوانتحتیقیتحقدر( اجتماعیاينترنتیو

کهدراينکنندیمانیجامعهمجازيايرانیانبنيترمطالعهمورديبزرگ؛«زندگیجوانان

بزرگ در جوانان عضويت بین رابطه آمارنيترمقاله اساس بر ايرانیان مجازي جامعه

شا از برخی و الکسا موردبررسيهاخصهتارنماي سبکزندگی با گرفتهیمرتبط قرار

جامعهمجازياستنيتراست.براساسآمارتارنمايالکساپايگاهاينترنتیکلوببزرگ

نوينيهايوباظهورفناورشدنی.درعصرجهانشودیکهازدرونکشورايرانمديريتم

کهايندوتأثیراتمتقابلیبرهجادشديارتباطی،يکفضايمجازيدرکنارفضايواقعیا

يکديگردارند.درهمینراستابرايسنجشارتباطمیانايندوفضااعماززمانیکهافراد

اينترنتاختصاصم شبکهدهندیبه در حضور تأثیراتفرهنگیعضويتو ساير يهاو

کاربرانفعالآنالينبرايصورتبهاجتماعی،ازروشپیمايشاينترنتیوارسالپرسشنامه

اجتماعیاينترنتیونحوهاختصاصيهاکلوباستفادهشدهاست.میانعضويتدرشبکه

فعال ساير به پاسخيهاتیوقت بیشتر و داشته وجود ارتباط اذعاناجتماعی دهندگان
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بکرده استفاده دلیل به که شبکهازحدشیاند فعالیتدر اينترنتبراي اجتماعیيهااز

مو شدهاينترنتی واقع خانواده اعضاي ساير اعتراض دررد عضويت میان همچنین اند.

مقولهيهاشبکه با اينترنتی شیوهيیهااجتماعی و مخالف جنس با ارتباط نحوه نظیر

گفتمیانعضويتتوانیمحاوراتاعضادرمحیطبیرونیارتباطوجوددارد؛بنابراينم

.دگیجوانانارتباطوجوددارداجتماعیاينترنتیوسبکزنيهادرشبکه

يهااستفادهازشبکهيهازهیتحتعنوانانگیقی(درتحق1939وهمکاران)يمراد

ازاينمطالعهبررسیتعدادتقريبیکاربران،تعدادهدفکهکنندیمانیمجازياجتماعیب

انتقريبدوستانودوستانجنسمخالف،فاکتورهايانگیزشیوتفاوتدخترانوپسر

اينمطالعهعنوانبه توصیفیپیمايشیصورتبهکاربرشبکهاجتماعیمجازيبودهاست.

انجامشدهاستکهازبین31-1938دربیندانشجوياندانشگاهسمناندرسالتحصیلی

آن اولو318ها بیست988نفردرمرحله از درسیمختلفکالسنفردرمرحلهدوم،

ابزاراينپژوهشپرسشنامهانگدراينياخوشهصورتبه يهازهیپژوهشانتخابشدند.

 از مانکوابوكفیساستفاده آزمون فراوانیو شاخصدرصد از نتايج برايارائه است.

خودبوكفیسدلیلجذبمخاطببهنيتراستفادهشد.نتايجاينمطالعهنشاندادکهمهم

،سومین13.1هبهبودوضعیتفرديبادرصد،دومینانگیز62.11افشاگرياستبامیزان

غوطه انگیزه استکه رسانه در شدن جستجوياطالعاتبا10.31ور چهارمینانگیزه ،

وقت19.13 انگیزه پنجمین یگذران، 12.31با با روابط حفظ انگیزه ششمین و96.0،

 با سرگرمی انگیزه مق91.91هفتمین خرده در همچنین افشاگريهااسی. خود ي،متغیر

معناداريباالترازپسرانطوربهورشدندررسانه،وضعیتفرديوسرگرمیدخترانغوطه

م بهرندیگیقرار اجتماعیمجازياستفاده. شبکه از دانشجويان از سوم دو حدود عالوه

کنندیم تقر18وهرکدامحدود مخاطبثابتدارندکه آن3باًيدوستيا از نفر ازها

کهدخترانوپسراندرمیزاناستفادهازدهدید.مجموعنتايجنشانمجنسمخالفهستن

انگبوكفیس نتايجاينپژوهشميهازهیبا يکديگرتفاوتدارند. درتواندیمختلفبا

 .باشدگشاراههابررسینیازهاوشرايطجوانانوتوجهبهآن
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وايتديگربربهرآمريکايی،زندگیسبکيکبهاشارهضمن(2881)روسويگ

اساسيافته تشخیص18هايپژوهشیشرکتکاريتاس، گروهسبکزندگیدرآمريکا

دارند.یسیاسیمتفاوتيهاشيدادهشدهاستکهرفتارهايمصرفیوگرا

نیبايکهآمیهستنيبهدنبالاقیتحقنيمادراشدهانیموضوعبتیباتوجهبهاهملذا

ویباسبکزندگيمجازیاجتماعيهاستفادهازشبکهدرایلیرشتهتحصسن،ت،یجنس

وجوددارد؟يارابطهانیدانشگاهفرهنگانيدانشجویاجتماعتيهو

 قیتحق يمفهوم و ينظر مدل

يکانتویمنیشیپتتحقیقاوهاهينظرورمروتحقیقافهدوامسئلهبهتوجهبانکنوا

نموآنآزلنبادبهوتحقیقتفرضیاهاآنبرمبتنیکهدکرئهارامفهومیوينظرلمد

هاآن شدهداخوممکنپیمايشمنجااطريقاز یاصلمستقلمتغیر. قیتحقنيادر

یلیرشتهتحصسن،ت،یشاملجنسیمستقلفرعيرهایومتغيمجازیاجتماعيهاشبکه

عملیاتیايبرکهستایاجتماعتيوهویسبکزندگ،تحقیقينابستهوامتغیر.باشدیم

سبکزندگیرابورديو؛استفادهشدهاستپردازانهيازمنظرنظرهافيتعرينازادنرک

کهانسانرااحاطهکردهاستيیزهایچازنظراوهمهداندیازابرازعادتمیتيرؤنتیجهقابل

کتاب اثاثیه، اسبابو لباسمثلمسکن، عطرها، سیگارها، غها، و سبکرهیها بخشیاز

(.1330:36،)پالومتسباشندیزندگیاوم

شناسهآنیاجتماعتياشارهکردکههوتوانیمیاجتماعتيدرموردهونیهمچن

بداندودرونيماخودرابدانمتعلق،منتسبومدریاستکهفردباضميحوزهوقلمرو

کهاشارهکردتوانی(.درادامهم1963:03،يمطهرکند.)فیبرابرآناحساستعهدوتکل

سعقیتحقيهاهیفرض که بررسیحاضر فضايرابطهیبه از سبکيمجازياستفاده با

تحصتیجنسسن،،یاجتماعتيهو،یزندگ رشته بهرهیلیو به توجه با ازيریگدارد

بهديگردمطرح براي وبلن تورشتاينونزیجنکزيمل، گئورگيهاهينظر ادامه در که

.شودیپرداختهمهاهیفرضانیوبیارائهمدلمفهوم

 



 773 | دوست  طالبو  رپوریام؛  ....و سبک یاجتماع تیبرهو یمجاز یاجتماع یها شبکه ریتأث

 
 قیتحق يمفهوم مدل. 1 شکل

 پژوهش یها هیفرض

 از:اندعبارتحاضرقیتحقيهاهیفوقفرضیومفهوميبرچارچوبنظریمبتن

.داردوجودرابطهافرادیزندگسبکبايمجازيفضاازاستفادهنیب .1

داردوجودرابطهافرادیاعاجتمتيهوبايمجازيفضاازاستفادهنیب .2

.داردوجودرابطهافرادیاجتماعتيهوبایزندگسبکنیب .9

مانيدانشجو سن نیب .3 ازشبکهزانیبا رابطهوجوديمجازیاجتماعيهااستفاده

 دارد.

مانيدانشجوتیجنسنیب .1 شبکهزانیبا از تفاوتيمجازیاجتماعيهااستفاده

وجوددارد.

 هادادهيتبیینهاکیتکن

دانشگاهفرهنگیانمشهدتأثیرشبکههاياجتماعیمجازيبرهويتاجتماعیوسبکزندگیدانشجويان  

 هاافتهتجزيهوتحلیلي

 هويتاجتماعی

 دانشجوياندانشگاهفرهنگیانمشهد

 تأثیرشبکههاياجتماعیمجازيبرهويتاجتماعیوسبکزندگی

ياجتماعیهاشبکه

 مجازي

 سن

 جنسیت

رشته

 تحصیلی

زندگیسبک  
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 .داردوجودرابطهآنانیزندگسبکباانيدانشجوتیجنسنیب .1

.داردوجودرابطهافرادیاجتماعتيهوباانيدانشجوسننیب .6

.داردوجودرابطهآنانیزندگسبکباانيدانشجویلیتحصرشتهنیب .0

 پژوهش روش

قاتیخاصوجزوتحقیدرمقطعزمانیشيمایازنوعپیفیتوصموردنظرپژوهشروش

جامباشدیميکاربرد قیتحقيعهآمار. فرهنگانيدانشجوهیکلشاملحاضر، انیدانشگاه

)انیازدانشگاهفرهنگیافتيآماردراساسبرکهباشدیشهرمشهدم درنفر(2112حدوداً

بهرهکهبودندلیتحصمشغول1931یلیتحصسال يریگبا فرمولکوکران نفر922از

یتصادفيریگباکمکروشنمونهنیچنوهمديانتخابگرديحجمنمونهآمارعنوانبه

 .دياقدامگرديازکلجامعهآمارموردنظريحجمنمونهآمارینيگزيیسادهاقدامبهجدا

مها،دادهيآورجمعيبرامورداستفادهکیتکن محققساخته نياباشد،یپرسشنامه

لهیوسوبهقیقتحينظریازمبانيریگاهدافپژوهشوبهرهها،هیفرضاساسبرپرسشنامه

متخصصودیاساتديیآنموردتأيیساختهشدهاستکهروامیمفاهيبرايسازشاخص

ي.براگرفتقرارديیتأبرآوردومورد08/8کرونباخيآنبااستفادهازآزمونآلفايیايپا

آمارهازفیتوصبخشدراستشدهاستفادهيآماريهاروشازهادادهلیوتحلفیتوص

شدهاستفادههادادهسنجشسطحبامتناسب(مدوانهیمن،یانگیم)مانندیفیتوصمارآيها

است یهمبستگبيضرمانندیاستنباطيآماريهاآزمونازهادادهلیتحلبخشدر.

ترسون،یپ تحلیآزمون و وهمچناستفادهانسيوارلیتست است. وهيتجزنیشده

انجامشدهاست.29spssفزارنرماستفادهازباموردنظريهالیتحل

 قیتحق يها افتهی

.گرددیدرسهبخشارائهمقیتحقيهاافتهيپژوهشنيادر

.شودیپرداختهمانيپاسخگویشناختتیجمعيهایژگيویبخشاولبهبررسدر (1

 .شودیمیمطرحوبررسهاهیباتوجهبهفرضیاستنباطيهاافتهيبخشدومدر (2
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اختیجمعیتشنيهایژگيو

رازن91.1نفربا110درصدمردو19.3زانینفربام283:ازتعدادافرادپاسخگوتیجنس

.دهدیملیتشک

پاسخ29.3:يسن عیتوز 10.9سال،13درصد21.2دارند،سنسال10انيگودرصد

13.9سال،28درصد 21درصد 19.3سال، 22درصد دارند سن یسننیانگیمسال

سال13درصد21.2باقیتحقنيدراانيپاسخگوشتری.بباشدیسالم13.62انيگوپاسخ

سندارند.

بودند،لیدرحالتحصیمیشيریدررشتهدبانيگودرصدپاسخ3.6:التیتحص سطح

11.0 ا،یدرصدجغراف1.1خ،يدرصدتار3.9،یشناسستيدرصدز11.9درصدمشاوره،

1.2ک،يزیدرصدف1.2،یسیدرصدزبانانگل18.1ات،یدرصدادب3ات،یدرصداله1.2

اجتماع ترب0.1،یدرصدعلوم ارتباطتصو1.2،یبدنتیدرصد درصد2.2،يريدرصد

بودند.الزمبهلیدرحالتحصیتیدررشتهعلومتربانيگودرصدازپاسخ1.1ویاضير

 استکه اانيپاسخگوشتریبذکر قیتحقنيدر مشغول مشاوره رشته تحصدر بالیبه .

بودنددرصد(11.0)

انينفرازپاسخگو132قیتحقنيدراتأهل: تیوضع 198مجردو13.1با 38.3نفربا

باشندیمتأهلمدرصد

 ياستنباط يها افتهی

 هاداده بودن نرمال فرضشیپآزمون -
روشبراي منطقيهااجراي استنتاج مناسبو آزمون آماره محاسبه و دربارهیآماري

اقدامنيترمهمپژوهشيهاهیفرض انتخابروشآماريمناسببراي،یعملقبلازهر

برخورداراست.یاساستيهاازاولودادهعيازتوزیمنظورآگاهنيپژوهشاستبرايا

نوعکيکهرنوفیپژوهشازآزمونمعتبرکمولموگروفاسمنيمنظوردرانیبرايهم
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.شداستفادهپژوهشهايدادهبودننرمالفرضیبررسايبرباشدیمکيآزمونناپارامتر

کيناپارامتروکيپارامترآزمونازاستفادهجهتالزممجوزگرفتنبرايآزموننيا

بهها،هیفرضبهتوجهباآزموننيادر.گردداثباتاطالعاتبودننرمالتاگرددیماعمال

.ميپردازیمهادادهبودننرمالیبررس

آریمتغيهادادهعيتوزیبررسدر وابستهکه دارادادهايمستقلو نرمالعيتوزيها

بردهرنوفیازآزمونکمولموگروفاسمر؟یخايهستند ری.جهتتفسميااستفادهالزمرا

يداریکهسطحمعنصورتنياست.بديداریهاتوجهبهسطحمعنازراهیکيآزموننيا

نرمالوعيباشد،توز821/8ازشتریحاصلهبزانیگردداگرممیبردوتقسديآمدهبادستبه

دهيارائهگرد1درجدوللیتحلنياجينرمالخواهدبود.نتاریغعيصورتتوزنياریدرغ

است.

 رهایمتغ عیتوز بودن نرمال فرض يبررس جهت رنوفیاسم -کالموگروف آزمون جینتا. 1 جدول

 
 

 - كولموگروف آزمون آماره

 اسمیرنوف

p-

value 
 N یدگیكش یكج

 922 625.- 229. 201. 287. یزندگسبک

 922 303.- 165. 352. 652. یاجتماعتيهو

يهااستفادهازشبکهزانیم

 يمجاز
.101 .875 

-

.239 
.236 922 

ازآزمونکولموگروفاسمدستبهيکهسطحمعنادار1جدولبهتوجهبا رنوفیآمده

باشدیم81/8ترازمقداربزرگنيازاي.چونتعدادباشدیم8.81باالترازرهایمتغيبرا

باشندینرمالمرهایتعدادازمتغنيانيبنابرا ویآزمونکجبهتوجهباگريديسوازاما.

-2تا2نیبرهایمتغیهانرمالهستندچراکهدرتمامنشاندادکهدادهتوانیمیدگیکش

مکباشدیم نرمالبودندادها نشاناز آزمونآمارباشدیه از لذا توانیمکيپارامتري.

.استفادهکرد

 افرادرابطهوجوددارد.یباسبکزندگيمجازياستفادهازفضانیباول: هیفرض
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آزمونازهیفرضنيایبررسيبرا.باشدیمیهمبستگصورتبههیفرضنيمرتبطبااریمتغ

(ارائهشدهاست.2)جدولدرآنجينتاکهاستشدهاستفادهرسونیپیهمبستگبيضر

 يزندگ سبک با يمجاز يفضا از استفاده رسونیپ يهمبستگ بیضر .3 جدول

 رهایمتغ یزندگ سبک

 یهمبستگبيضر 8.321

 يمعنادارسطح 8.881 يمجازيفضاازاستفاده

 نمونهتعداد 922

درجدول)همان 2طورکه نياانگریبرسونیپیهمبستگبيضرجينتاشودیمهمالحظ(

وجوددارديداریمعنیهمبستگیباسبکزندگيمجازياستفادهازفضانیاستکهب

(8.81p<چون.)8.81مقدارمطلوباستچراکهازنياست،ا8.881يداریکهسطحمعن

يمجازيفضاازاستفادهنیبیعنيشودیمديیتأقیتحقهیفرضني.پسبنابراباشدیکمترم

.داردوجودرابطهافرادیزندگسبکبا

 يونیرگرس لیتحل -

یبررسرایزندگسبکنییتبقدرت،یونیرگرسمدلارائهبامیخواهیمقسمتنيادر

.استشدهدادهنشان(2)شمارهجدولدرآنجينتاکهمیکن

 يعوامل مؤثر بر سبک زندگ يونیمعادله رگرس .2جدول 

Sig یونیرگرس بیضر ونیرگرس 

 يمجازيفضاازاستفاده .321 .888

888. 2.193 F 

321. R 

166. R2 

دارندیزندگسبکبريداریمعنریکهتأثيیرهایمتغ،آمدهدستبهنییتعبيتوجهبهضربا

هزارمدرصدوار816ازشیب تبریمتغانسي. کنندیمنییوابستهرا توانیماساسنيابر.
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دارد.اماچونیعواملبستگنيبهایهزارمدرصدسبکزندگ8.166ازشیتکهبگف

 نيبنابرا.شودنمیديیکمتراستپسفرضیهصفرتأ8.81آمدهازدستبه يداریسطحمعن

 به که نمود يریگجهینت نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر با توانیم آزمون جهینت به توجه با

:خگوپاس هايیآزمودناعتقاد

 «وجوددارديداریافرادرابطهمعنیباسبکزندگيمجازياستفادهازفضانیب»

وجوديداریافرادرابطهمعنیاجتماعتيباهويمجازياستفادهازفضانیب:دوم هیفرض

 دارد

اریمتغ براباشدیمیهمبستگصورتبههیفرضنيمرتبطبا ازهیفرضنيایبررسي.

(ارائهشده3آندرجدول)جياستفادهشدهاستکهنتارسونیپیهمبستگبيآزمونضر

است.

 يزندگ سبک با يمجاز يفضا از استفاده رسونیپ يهمبستگ بی. ضر0جدول 

 رهایمتغ یاجتماع تیهو

 یهمبستگبيضر 8.930
 

 يمجازيفضاازاستفاده
 يمعنادارسطح 8.888

 نمونهتعداد 922

درجدول)همان 3طورکه م( نياانگریبرسونیپیهمبستگبيضرجينتاشودیمالحظه

وجوددارديداریمعنیهمبستگیباسبکزندگيمجازياستفادهازفضانیاستکهب

(8.81p<چون.)8.81مقدارمطلوباستچراکهازنياست،ا8.888يداریکهسطحمعن

يمجازيفضاازاستفادهنیبیعنيشودیمديیتأقیتحقهیفرضني.پسبنابراباشدیکمترم

.داردوجودرابطهافرادیاجتماعتيهوبا

 يونیرگرس لیتحل -

رایاجتماعتيهوزانیمنییقدرتتب،یونیرگرسمدلارائهبامیخواهیمقسمتنيادر

(نشاندادهشدهاست.3آندرجدولشماره)جيکهنتامیکنیبررس
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 ياجتماع تیهو زانیر بر معوامل مؤث يونیمعادله رگرس .5جدول 

Sig یونیرگرس بیضر ونیرگرس 

 يمجازيفضاازاستفاده .930 .888

888. 9.063 F 

930. R 

110. R2 

ضربا به تأثيیرهایمتغ،آمدهدستبهنییتعبيتوجه تيهوزانیمبريداریمعنریکه

نيابر.کنندیمنییوابستهراتبریمتغانسيهزارمدرصدوار8.110ازشیبدارندیاجتماع

یبستگعواملنيابهیاجتماعتيهودرصدهزارم8.110شیبکهگفتتوانیماساس

اماچونسطحمعندارد -نمیديیپسفرضیهصفرتأاستکمتر81آمدهدستبه يداری..

شود  نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر با توانیم آزمون جهینت به توجه با نيبنابرا.

:پاسخگو هايیآزمودناعتقاد به که نمود يریگجهینت

«وجوددارديداریافرادرابطهمعنیاجتماعتيباهويمجازياستفادهازفضانیب»

.وجوددارديداریافرادرابطهمعنیاجتماعتيباهویسبکزندگنیب:سوم هیفرض

آزمونازهیفرضنيایرسبريبرا.باشدیمیهمبستگصورتبههیفرضنيمرتبطبااریمتغ

(ارائهشدهاست.1)جدولدرآنجينتاکهاستشدهاستفادهرسونیپیهمبستگبيضر

 ياجتماع تیبا هو يزندگ سبک رسونیپ يهمبستگ بی. ضر6 جدول

 رهایمتغ یاجتماع تیهو

 یهمبستگبيضر 8.331

 

 یزندگسبک
 يمعنادارسطح 8.882

 نمونهتعداد 922

درجدول)کطورهمان م1ه مالحظه نياانگریبرسونیپیهمبستگبيضرجينتاشودی(

(.>8.81pوجوددارد)يداریمعنیهمبستگیاجتماعتيباهویسبکزندگنیاستکهب

معنچون سطح ا8.882يداریکه نياست، از مطلوباستچراکه کمتر8.81مقدار
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پسبنابراباشدیم بايمجازيفضاازاستفادهنیبیعنيشودیمديیتأقیتحقهیفرضني.

.داردوجودرابطهافرادیاجتماعتيهو

 يونیرگرس لیتحل -
رایاجتماعتيهوزانیمنییقدرتتب،یونیرگرسمدلارائهبامیخواهیمقسمتنيادر

(نشاندادهشدهاست.6آندرجدولشماره)جيکهنتامیکنیبررس

 ياجتماع تیهو زانیل مؤثر بر معوام يونیمعادله رگرس .7جدول 

Sig یونیرگرس بیضر ونیرگرس 

 یزندگسبک .331 .888

888. 18.913 F 

331. R 

231. R2 

ضربا به تأثيیرهایمتغ،آمدهدستبهنییتعبيتوجه تيهوزانیمبريداریمعنریکه
نيا.برکنندیمنییوابستهراتبریمتغانسيهزارمدرصدوار8.231ازشیبدارندیاجتماع
بتوانیماساس درصدم8.231شیگفتکه ایاجتماعتيهوزانیهزارم عواملنيبه
کمتراستپسفرضیهصفر8.81آمدهازدستبه يداریدارد.اماچونسطحمعنیبستگ
 نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر با توانیم آزمون جهینت به توجه با نيبنابرا.شودینمديیتأ
:پاسخگو هايیآزمودناعتقاد به که نمود يریگجهینت

 «وجوددارديداریافرادرابطهمعنیاجتماعتيباهویسبکزندگنیب»

متیجنسنیب:چهارم هیفرض فضازانیبا از وجوديداریتفاوتمعنيمجازياستفاده

 دارد

 یمجاز یاستفاده از فضا انزیبا م انیگو پاسخ تیدو نمونه مستقل پیرامون جنس tنتایج آزمون  .8جدول 

 
 P-value یآزاد درجه tآماره  مقدار اریمع انحراف نیانگیم تعداد

 1.80603 9.2188 283 مرد
9.106 928 883. 

 1.19281 9.1118 110 زن
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انيگوپاسختیآماريحاکیازآناستکهتفاوتمیانگینبیندومتغیرجنسيهایبررس

ايندکنندهيیوجودداردطوريکهانحرافمعیارنیزتأيمجازياستفادهازفضازانیبام

 آماره tتفاوتاست. چونباشدیمطلوبم8.883حاصليسطحمعنادار9.106برابر

 به توجه با نيبنابرا.گرددینمديیصفرتأهی.استپسفرض81کمترازيداریمعنسطح

اعتقاد به که نمود ريیگجهینت نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر با توانیم آزمون جهینت

:پاسخگو هايیآزمودن

وجوديداریتفاوتمعنيمجازياستفادهازفضازانیبامانيگوپاسختیجنسنیب»

 «دارد

 وجوددارديداریتفاوتمعنیباسبکزندگتیجنسنیب:پنجم هیفرض

 يبا سبک زندگ انیگو پاسخ تیدو نمونه مستقل پیرامون جنس tنتایج آزمون  .9جدول 

 
 P-value یآزاد درجه tآماره  مقدار اریمع انحراف نیانگیم تعداد

 1.21113 9.3211 283 مرد
2.013 928 881. 

 1.23332 9.9133 110 زن

انيگوپاسختیآماريحاکیازآناستکهتفاوتمیانگینبیندومتغیرجنسيهایبررس

اينتفاوتاست.آمارهدکنندهيیحرافمعیارنیزتأوجودداردطوريکهانیباسبکزندگ

tکمتريداریمعنسطحچونباشدیمطلوبم8.881حاصليسطحمعنادار2.013برابر

 با توانیم آزمون جهینت به توجه با نيبنابرا.گرددینمديیصفرتأهی.استپسفرض81از

:پاسخگو هايیآزمودنقاداعت به که نمود ريیگجهینت نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر

 «وجوددارديداریتفاوتمعنیباسبکزندگانيگوپاسختیجنسنیب»

.وجوددارديداریرابطهمعنيمجازياستفادهازفضازانیسنبامنیب:ششم هیفرض

 يمجاز يفضا از استفاده زانیمبرحسب  ها يآزمودن سن يآمار فیتوص .14جدول 

 سن تعداد نیانگیم اریمع انحراف اریمع یخطا

 سال10 66 9.2626 1.18602 8.12121
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 سن تعداد نیانگیم اریمع انحراف اریمع یخطا

 سال13 01 9.3869 1.82130 8.11911

 سال28 13 9.2000 1.11832 8.11186

 سال21 12 2.3133 1.13130 8.11192

 سال22 39 9.8398 8.36191 8.13019

 کل 922 9.2163 1.18991 8.1133

مگونههمان مالحظه نیانگیمشودیکه سن يمجازيفضاازاستفادهزانیمبرحسب

شاخصانحرافمع خطااریمتفاوتاست. سننیانگیتفاوتمدکنندهيیتأزیناریمعيو

.دهدیمرانشانيمجازيفضاازاستفادهزانیمبرحسب

 يمجاز يفضا از استفاده زانیمبرحسب  ها يآزمودن سن انسیوار سهیآزمون مقا .11 جدول

Levene Statistic یدار یمعن سطح 2 یآزاد درجه 1 یآزاد درجه 

1.913 2 916 8131 

معناداراست.یگروهدرونانسياستکهوارنيازایآزمونلونحاکجينتا

 يمجاز يفضا از استفاده زانیمسن بر  رامونیپ طرفه کی انسیوار لیآزمون تحل جینتا .13 جدول

 سطح

 یمعنادار

 مقدار
F 

 نیانگیم

 ربعاتم

 درجه

 یآزاد

 مجموع

 مجذورات
 راتییتغ منبع

8.888 9.011 

 یگروهنیبانسيوار 3.120 3 2.386

 یگروهدرونانسيوار 901.111 916 1.282

 کلانسيوار 938.609 921 

يفضاازاستفادهزانیمسنبرحسبرامونیپطرفهکيانسيوارلیآزمونآماريتحلنتايج

تفاوتوجوديمجازيفضاازاستفادهزانیموسننیبزآناستکهاحاکیهاآنيمجاز

ايناختالفآن طوريکه است.دارد. معناداريشده رابطه به منجر استکه زياد قدر

دستبهيهاافتهي آماره که است آن از حاکی Fآمده با 9.011برابر و سطحاست

فرضیهصفرپس.کمتراست.81.چراکهازباشدیممطلوب=s 8.888حاصليداریمعن

 نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر با توانیم آزمون جهینت به توجه با نيبنابرا.شودینمديیتأ
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:پاسخگو يهایآزمودناعتقاد به که نمود يریگجهینت

وجوديداریمعنتفاوتهاآنيمجازياستفادهازفضازانیبامانيگوسنپاسخنیب»
 «دارد

وجوددارديداریرابطهمعنیسنباسبکزندگنیب:هفتم هیفرض

 يزندگ سبکبرحسب  ها يآزمودن سن يآمار فیتوص .12جدول 

 سن تعداد نیانگیم اریمع انحراف اریمع یخطا

 سال10 66 9.3821 1.23823 8.13683

 سال13 01 9.9218 1.86891 8.11639

 سال28 13 9.3810 1.21186 8.11310

 سال21 12 9.1303 1.29618 8.11611

 سال22 39 9.9211 1.93823 8.28390

 کل 922 9.3881 1.22312 8.1023

.شاخصستیمتفاوتنیزندگسبکسنبرحسبنیانگیمشودیکهمالحظهمگونههمان

رایزندگسبکسنبرحسبنیانگیتفاوتمدکنندهيیتأزیناریمعيوخطااریانحرافمع

دهدینشاننم

 يزندگ سبکبرحسب  ها يآزمودن سن انسیوار سهیآزمون مقا .10 جدول

Levene Statistic یدار یمعن سطح 2 یآزاد درجه 1 یآزاد درجه 

1.829 3 916 8.803 

معناداراست.یگروهدرونانسياستکهوارنيازایآزمونلونحاکجينتا

 يسن برحسب سبک زندگ رامونیپ طرفه کی انسیوار لیآزمون تحل جینتا .15 جدول

 راتییتغ منبع مجذورات مجموع یآزاد درجه مربعات نیانگیم F مقدار یمعنادار سطح

 

8.830 

 

1.291 

 یگروهنیبانسيوار 2.112 3 8.120

 یگروهدرونانسيوار 363.280 916 1.112

 کلانسيوار 301.928 921 
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هاآنیزندگسبکسنبرحسبرامونیپطرفهکيانسيوارلیآزمونآماريتحلنتايج

.طوريکهايناختالفنداردتفاوتوجودیزندگسبکوسننیبازآناستکهحاکی

ازحاکیآمدهدستبهيهاافتهيکهمنجربهرابطهمعناداريشدهباشد.ستیقدرزيادنآن

 آماره استکه Fآن با 1.291برابر مطلوب=s 8.830حاصليداریمعنسطحاستو

باشدینم از چراکه ب81. شتری. تأپساست. شودیمديیفرضیهصفر  به توجه با نيبنابرا.

سننیب» که نمود يریگجهینت نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر با توانیم آزمون جهینت

 «نداردوجوديداریمعنتفاوتهاآنیباسبکزندگانيگوپاسخ

یوفرعیاصلمستقليرهایازمتغکيکهکداممسئلهنيایمنظوربررسادامهبهدر

پيیتنهابه به ونیرگرسبيضراجينتاليذجدولدراست،وابستهریمتغینیبشیقادر

 .شدگزارش

تیموردنظر،جنسيرهایمتغنیکهازبدهدیاستانداردشدهنشانمونیرگرسبيضرا

نت استبا P،831/1=881/8)جهیبرابر =t نتریمتغو( P،806/1<881/8)جهیسنبا =t)

زمیمناسبینیبشیپتوانندیم سبکزندگیاجتماعتيهونهیدر داشتهانيدانشجویو

متغ،باشد تحصریاما P،911/8>881/8)یلیرشته =t يهانیبشیپوباشدیدارمیمعن(

اند.وابستهنبودهریمتغيبرایخوب

 ياجتماع تیبر هو يمجاز ياجتماع يها بکهش ریتأث يدر مدل بررس ونیرگرس بیضرا .16 جدول

 يو سبک زندگ

 مدل

 راستانداردیغ بیضرا
 استانداردشده بیضرا

Beta 
 t P-value آماره

b 
 انحراف یخطا

 اریمع

 86/8 021/1 - 19/13 69/21 ثابت مقدار

 881/8 806/1 91/8 211/8 836/1 سن

 رشته

 یلیتحص
192/8 313/8 82/8 911/8 619/8 

 881/8 831/1 900/8 100/8 312/8 تیجنس
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 گیري نتیجه و بحث
ویاجتماعتيبرهويمجازیاجتماعيهاشبکهریتأثیشدبهبررسیسعقیتحقنيدرا

یاجتماعيهاتراشارهشدشبکهکهقبلطورهمان،پرداختهشودانيدانشجویسبکزندگ

تاکاربرانبتوانندآوردیفراهممیکهامکانهستنديیهاگاهيمجموعهپاايگاهيپاینترنتيا

همگرانيبهاشتراكبگذارندودگرانيخودشانراباديهاتیافکاروفعالها،يمندعالقه

فعالنيا و سههاتیافکار آنان با بهمیرا محل،یاجتماعيهاشبکهیطورکلشوند.

ميیگردهما اونیلیصدها بنترنتيکاربر توجه بدون که واست جنس زبان، مرز، ه

وشيافزايبرایاجتماعيها.درواقعشبکهپردازندیفرهنگ،بهتعاملوتبادلاطالعاتم

اندشدهیطراحيمجازيفضادریاجتماعتعامالتتيتقو افرادیاجتماعيهاشبکهدر.

.کنندیمبرقرارارتباطگريکديبامحوردنبالهايو محوردوستصورتدوبه

شبکهتوانیمیتعباربه که کرد دنيمجازیاجتماعيهااشاره مايایدر امروز

نمياگونهبه استکه کرده همیزندگتوانینفوذ اما کرد، تصور را آن فضانیبدون

يمتعدديهابیآس استکه دنبالداشته به خود با اصلیکيرا ها،بیآسنيانيتریاز

رییباشندوباتغيبعديهانسليدهندهپرورشوشکستنمرزباورهاویسبکزندگرییتغ

غربوحاکمانشبکهمجازیرانينسلاتيهوتوانیمتشان،يدرهو استحالهکرد. يرا

چنلینيبرا زميزيربرنامه،یهدفنیبه در معتبر شواهد فقدان دارند. يهانهیگسترده

رابطهنیهمچنوانهيراونتنتريابهيرفتاریوابستگ،يریگاندازهوع،یشف،يمختلفتعر

،یخانوادگمدرسه،وکارازبتیغ،یلیتحصبازدهوکارکردمثليگريدمیمفاهباهاآن

کهيیهاازمطالعاتوپژوهشياریکهبسدهدینشانمآن،مانندودوستانبامعاشرت

اندبهگونههنتوانسترودیمکارآنانبهیاجتماعيامدهایوپيرفتاریوابستگنییتبيبرا

وشفافکنند.حيهاوعواملآنراتشروکامل،ابعاد؛جنبهقیدق

هايیونارساهایکاستر،یکهبتوانندبهگونهفراگيیهاپژوهشياجرارسدیبهنظرم

پ شبکهيامدهایو به ضرورتيمجازيهامربوط برطرفکنند است؛ريناپذاجتنابیرا

ازیوعملينظريهاانیوگسترشبننییتببهسوکيکهازيیهاپژوهش کمککنند،
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اجرانییتعيبراگريديسو مدیخانوادگيهایمشخطها،استیسيو منابعتيريو

اريکاربردپذیانسانيروین در لذا اقیتحقنيباشند، راستانيبه در ریتأثیبررسيمهم

باوشدپرداختهانيانشجودیوسبکزندگیاجتماعتيبرهويمجازیاجتماعيهاشبکه

مبان به اهدافمطرحينظریتوجه هفتفرضو اولادعايهیفرض،ديمطرحگردهیشده

بيضرجينتاافرادرابطهوجوددارد.یباسبکزندگيمجازياستفادهازفضانیداردکهب

برسونیپیهمبستگ ازفضانینشاندادکه سبکزندگيمجازياستفاده یهمبستگیبا

)يداریعنم دارد چون>8.81pوجود معن(. سطح ا8.881يداریکه مقدارنياست،

یعنيشودیمديیتأقیتحقهیفرضني.پسبنابراباشدیکمترم8.81مطلوباستچراکهاز

معادلهجينتانیافرادرابطهوجوددارد.همچنیباسبکزندگيمجازياستفادهازفضانیب

یونیرگرس بر متغیسبکزندگعواملمؤثر که داد تأثيیرهاینشان بريداریمعنریکه

بر.کنندیمنییوابستهراتبریمتغانسي.هزارمدرصدوار816ازشیبدارندیزندگسبک

بتوانیماساسنيا شیگفتکه سبکزندگ8.166از درصد ایهزارم عواملنيبه

استپسفرضیهصفرکمتر8.81آمدهازدستبه يداریدارد.اماچونسطحمعنیبستگ

 نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر با توانیم آزمون جهینت به توجه با نيبنابرا.شودنمیديیتأ

فضانیب»:پاسخگو هايیآزمودناعتقاد به که نمود يریگجهینت از بايمجازياستفاده
 نظراتاستباهمخوانهیفرضنياجينتا.«وجوددارديداریافرادرابطهمعنیسبکزندگ

 ارتباطاتپیوند با رابطه در دو اين نظرات زيرا وبلن وتورشتايننزیجنکزيمل، گئورگ

 ديیتأ براي را الزم مفهومی چارچوب تواندیمزندگی سبک يریگشکل و اجتماعی

.کند فراهم پژوهش فرضیه

اشارهکردافرادیاجتماعتيباهويمجازياستفادهازفضانیبيدومبهرابطههیفرض
برسونیپیهمبستگبيضرجينتاکه که داد فضانینشان از سبکيمجازياستفاده با

)يداریمعنیهمبستگیزندگ دارد چون>8.81pوجود معن(. سطح 8.888يداریکه

ا پسبنابراباشدیکمترم8.81مقدارمطلوباستچراکهازنياست، قیتحقهیفرضني.

افرادرابطهوجوددارد.یاجتماعتيباهويمجازيتفادهازفضااسنیبیعنيشودیمديیتأ
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رگرسجينتانیهمچن میونیمعادله بر مؤثر کهیاجتماعتيهوزانیعوامل داد نشان

هزارمدرصد8.110ازشیبدارندیاجتماعتيهوزانیمبريداریمعنریکهتأثيیرهایمتغ

هزارم8.110شیبکهگفتتوانیماساسنيابر.کنندیمنییوابستهراتبریمتغانسيوار

آمدهدستبه يداری..اماچونسطحمعنداردیبستگعواملنيابهیاجتماعتيهودرصد

 تأ8.81از صفر استپسفرضیه شودنمیديیکمتر  آزمون جهینت به توجه با نيبنابرا.

نیب هايیآزمودنتقاداع به که نمود يریگجهینت نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر با توانیم
.وجوددارديداریمعنافرادرابطهیاجتماعتيباهويمجازياستفادهازفضا

 وبلن وتورشتايننزیجنکزيمل، گئورگ نظراتهمخواناستباهیفرضنياجينتا

یاجتماعتيهو يریگشکل و اجتماعی ارتباطاتپیوند با رابطه در دو اين نظرات زيرا

.کند فراهم پژوهش فرضیه ديیتأ براي را الزم مفهومی چارچوب تواندیم

فرض کههیدر شد مطرح هویسبکزندگنیب،سوم رابطهیاجتماعتيبا افراد
بایسبکزندگنینشاندادکهبرسونیپیهمبستگبيضرجينتاوجوددارد،يداریمعن

)يداریمعنیهمبستگیاجتماعتيهو دارد چون>8.81pوجود .) سطح يدارینمعکه

ا8.882 پسباشدیکمترم8.81مقدارمطلوباستچراکهازنياست، هیفرضنيبنابرا.

افرادرابطهوجودیاجتماعتيباهويمجازياستفادهازفضانیبیعنيشودیمديیتأقیتحق

نشاندادکهیاجتماعتيهوزانیعواملمؤثربرمیونیمعادلهرگرسجينتانیدارد.همچن

هزارمدرصد8.231ازشیدارندبیاجتماعتيهوزانیبرميداریمعنریکهتأثیيرهایمتغ

هزارم8.231شیگفتکهبتوانیماساسنيابر.کنندیمنییوابستهراتبریمتغانسيوار

م ایاجتماعتيهوزانیدرصد بستگنيبه معنیعوامل سطح چون اما  يداریدارد.

 جهینت به توجه با نيبنابرا.شودنمیديیسفرضیهصفرتأکمتراستپ8.81آمدهازدستبه

یآزمودناعتقاد به که نمود يریگجهینت نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر با توانیم آزمون

«وجوددارديداریمعنافرادرابطهیاجتماعتيباهویسبکزندگنیب»:پاسخگو هاي

 وبلن وتورشتايننزیجنکزيمل، گئورگ نظراتهمخواناستباهیفرضنياجينتا

وزندگی سبک يریگشکل و اجتماعی ارتباطاتپیوند با رابطه در دو اين نظرات زيرا
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.کند فراهم پژوهش فرضیه ديیتأ براي را الزم مفهومی چارچوب تواندیمیاجتماعتيهو

تفاوتيمجازياستفادهازفضازانیبامتیجنسنیچهارماشارهشدکهبهیفرضدر
زانیبامانيگوپاسختیدونمونهمستقلپیرامونجنسtنتايجآزمونوجوددارديداریمعن

باانيگوپاسختینشاندادکهتفاوتمیانگینبیندومتغیرجنسيمجازياستفادهازفضا

فضازانیم از تأيمجازياستفاده نیز انحرافمعیار طوريکه دارد ايندکنندهيیوجود

 آماره tتفاوتاست. چونباشدیمطلوبم8.883حاصليسطحمعنادار9.106برابر

 به توجه با نيبنابرا.گرددینمديیصفرتأهی.استپسفرض81کمترازيداریمعنسطح

تیجنسنیب که نمود ريیگجهینت نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر با توانیم آزمون جهینت

مانيگوپاسخ فضازانیبا از تيمجازياستفاده جهینتکهداردوجوديداریمعنفاوت

.داردیخوانهم(1939وهمکاران)یفتحقیتحقجيبانتاموردنظريهیفرض

بديپنجممطرحگردهیفرضدر سبکزندگتیجنسنیکه يداریمعنتفاوتیبا
یباسبکزندگانيگوپاسختیدونمونهمستقلپیرامونجنسtآزموننتايجوجوددارد
وجودداردیباسبکزندگانيگوپاسختیهتفاوتمیانگینبیندومتغیرجنسنشاندادک

تأ نیز معیار انحراف که دکنندهيیطوري آماره است. تفاوت tاين سطح2.013برابر
يداریمعنسطحچونباشدیمطلوبم8.881حاصليمعنادار از استپس81کمتر .
 31 نانیاطم بيضر با توانیم آزمون جهینت به هتوج با نيبنابرا.گرددینمديیصفرتأهیفرض

زندگانيگوپاسختیجنسنیب که نمود ريیگجهینت نیچن درصد سبک تفاوتیبا
فرضيداریمعن همانند دارد، چهارميهیوجود نيهیفرضجينتا،شماره زیپنجم جينتابا

.داردیهمخوان(1939وهمکاران)یفتحقیتحق
ديدششممطرحگرهیفرضدر منیبکه فضازانیسنبا از رابطهيمجازياستفاده

سنبرحسبرامونیپطرفهکيانسيوارلیوجودداردنتايجآزمونآماريتحليداریمعن

آنيمجازيفضاازاستفادهزانیم حاکیها آناستکه سننیباز ازاستفادهزانیمو

طوريکهايناختالفآنيمجازيفضا قدرزياداستکهمنجربهتفاوتوجوددارد.

 است. دستبهيهاافتهيرابطهمعناداريشده برابرباFآمدهحاکیازآناستکهآماره
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9.011 باشدیممطلوب=s 8.888حاصليداریمعنسطحاستو از چراکه کمتر81. .

 بيضر با توانیم آزمون جهینت به توجه با نيبنابرا.شودینمديیفرضیهصفرتأپساست.

ياستفادهازفضازانیبامانيگوسنپاسخنیبکه نمود يریگجهینت نیچن درصد 31 نانیاطم
آنيمجاز يداریمعنتفاوتها دارد نتاتوانیمووجود که کرد يهیفرضجياشاره

 .داردیهمخوان(1939)یانیوحاجيشکارقیتحقجيبابانتاموردنظر

وجوددارديداریمعنرابطهیباسبکزندگسننیبکهشداشارههفتمهیفرضدر

یزندگسبکسنبرحسبرامونیپطرفهکيانسيوارلیآزمونآماريتحلنتايج

.طوريکهايننداردتفاوتوجودیزندگسبکوسننیبازآناستکهحاکیهاآن

ستیقدرزيادناختالفآن باشد. آمدهدستبهيهاافتهيکهمنجربهرابطهمعناداريشده

 آماره آناستکه Fحاکیاز با 1.291برابر  8.830حاصليداریمعنسطحاستو

s=با نيبنابرا.شودیمديیفرضیهصفرتأپساست.شتری.ب81.چراکهازباشدینممطلوب 

نیب که نمود يریگجهینت نیچن درصد 31 نانیاطم بيضر با توانیم آزمون جهینت به توجه
سانيگوسنپاسخ آنیبکزندگبا يهیهمانندفرضونداردوجوديداریمعنتفاوتها

ی(همخوان1939)یانیوحاجيشکارقیتحقجينتاباموردنظريهیفرضجينتاشمارهششم

کهازدهدیمنشانشدهاستانداردونیرگرسبيضرااشارهکردکهتوانیمانيدارد.درپا

نتبرابراستتیموردنظر،جنسيرهایمتغنیب سنباریمتغو(P،831/1=t=881/8)جهیبا

وسبکیاجتماعتيهونهیدرزمیمناسبینیبشیپتوانندی(مP،806/1=t<881/8)جهینت

یدارمیمعن(P،911/8=t>881/8)یلیتحصرشتهریمتغاما،داشتهباشدانيدانشجویزندگ

.اندوابستهنبودهریمتغيبرایخوبيهانیبشیپوباشد

 ها شنهادیپ

ابا-1 به اهدافتحقیکيکهنيتوجه  يهاشبکهریتأثزانیم در تفاوت یبررسقیاز

حلراهيکعنوانبهيسازلذافرهنگباشدیمانيدانشجو سنبه توجه با مجازي یاجتماع

استکهاگرعواملیکهدراجتماعیکردنافراددخالتدارنددرستوظايفيامقوله

تاحدوديدرکاهشاستفادهازتوانندیبروزباشندمگريدعبارتدهندوبهخودراانجام
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يسازفرهنگيبرايریتدابکشورپردازانهينظرومسئوالنمؤثرواقعشوند.يمجازيفضا

تاازشنديندیبجوان،بخصوصکاربرانيمجازیاجتماعيهاشبکهکاربراناستفادهجهت

فرهنگملّقيطرنيا برانيایبتوان در انیرا تاتيتقوبوكسیفیرانيکاربران کرد

.رنديبپذهستند،مایبومفرهنگباهمسوکهرایجهانيهافرهنگ

ا-2 به توجه یبرسبکزندگيمجازیاجتماعيهانشاندادشبکهقیتحقجهینتکهنيبا

انيدانشجو برنامهلذااسترگذاریتأثدانشگاه و دریسعورکشیفرهنگزانيرمسئوالن

ینوعداشتهباشندتابهيمجازيدرفضایفرهنگملّیمعرفيمنسجمبرايهابرنامهيارائه

کاربرانبهیجهانيعرصهدراثرگذاريهاازفرهنگیکيعنوانبهرایرانيبتوانفرهنگا

.نمودیمعرفیخارج

اهدافاگريدیکي-9 هويازمجیاجتماعيهاشبکهریتأثیبررسقیتحقنياز تيبر

يهاهمنشاندادشبکهقیتحقجهیمشهدبودکهنتانیدانشگاهفرهنگانيدانشجویاجتماع

برگذاردیمریمشهدتأثانیدانشگاهفرهنگانيدانشجویاجتماعتيبرهويمجازیاجتماع

منيا کهشنهادیپنياتوانیاساس کرد مطرح بیاجتماعتيهورا انيدانشجونیدر

استکهبهبودآنیازمسائلیکيکشوررابسازد،ندهيآديازجامعهکهبايشرقعنوانبه

برنامهديبا گيهادر هوردیدولتقرار فضایاجتماعتي. تسرّ،يمجازيدر بهيقابل

ایواقعیزندگ است. بهنيافراد جنبهينوبهمسئله زندگيهاخود رایگوناگون افراد

متحت قرار مدهدیالشعاع زتواندیو و سوانيسببضرر از شود. کشور به يیفراوان

زندگیاجتماعتيهوتيتقوگريد در تسرّ،یواقعیشهروندان تيهونيايسبب

يمجازيهاشبکهنياریتأثوکاربران،کمترتحتشودیميمجازيبهفضاافتهيانسجام

رندیگیمقرار تيهوتيتقوهتجيیهابرنامهکهرسدیمنظربهيضرورنيبنابرا.

بهکهیجهانيهافرهنگازیآنيهايرياثرپذازتاشوددهیشياندشهروندان،یاجتماع

.شوداجتنابآورند،وجودبهرایمشکالتاستممکنیبومفرهنگباتطابقعدمخاطر

توجهبها-3 براساسیاجتماعيهااستفادهازشبکهزانینشاندادمقیتحقجهینتکهنيبا

دادشنهادیپتوانیهستندميمجازيهادرفضااززنشتریمتفاوتاستومردهابتیجنس
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استفادهکمترنهیزمقيطرنيگروهازانيايبراشتریبیشغليهاکهبافراهمکردنفرصت
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