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 چکیده
ي اجتماعی تلفن همراه همچون تلگرام، اینستاگرام ها شبکه از مفرط استفاده

 از مدت طوالنی استفاده اجتماعی اثرات که ي گرفتها ندهیفزادر حالی رشد ... و

در  تلفن همراههاي اجتماعی   شبکهاستفاده از. شده است  ها نادیده گرفته آن
و جوانان شده نوعی اعتیاد میان بسیاري از نوجوانان  سرعت تبدیل به بهایران 

زندگی روزمره نسل  .هاي اجتماعی را تشدید کرده است و برخی از آسیب
از همین روي،  .خورده است  گرهتلفن همراههاي اجتماعی  جوان به شبکه

 تلفن اجتماعی يها شبکهمقاله حاضر به بررسی رابطه بین میزان استفاده از 
به این منظور با . زدپردا یم 29 تا 15جوانان  تغییر سبک زندگی وهمراه 
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ي ا خوشهگیري   سال شهر تهران با استفاده از روش نمونه29 تا 15
  :نتایج آن حاکی از آن است که. اي توزیع شد چندمرحله
یر ي سبک زندگی همچون تغییر سلیقه در نوع پوشش، تغیها مؤلفهبین 

در شیوه تغذیه، تغییر در خودآرایی، تغییر در انتخاب دکوراسیون و اثاثیه 
  گذران اوقات فراغت و تفریحيها وهیشمنزل، تغییر در سبک خرید، تغییر در 

میزان استفاده از  و تغییر در تعامالت و ارتباطات رو در روي کاربران با
که با افزایش  طوري رابطه وجود دارد بهتلفن همراه  اجتماعی يها شبکه

ي سبک زندگی نیز ها مؤلفه تغییر در هر یک از ها شبکهساعات استفاده از این 
  .شود یمبیشتر 

ي اجتماعی مجازي، جوانان، تلفن همراه، ها شبکه : کلیديهاي هواژ
   در سبک زندگیریی تغسبک زندگی،

  
  مقدمه و بیان مسئله

 مظاهر فناوري ارتباطی نوین در عنوان یکی از  بهفضاي مجازي و اینترنت هامروز
 الینفک مناسبات ءمؤثر دارد و جزگسترده و زندگی فردي و اجتماعی بشر جایگاهی 

 زندگی ، ادعا کرد براي بسیاري از افرادتوان یکه م طوري  به،شود یروزمره محسوب م
ي ها شبکه فضاي مجازي و .کم مطلوبیتی ندارد پذیر نیست یا دست بدون آن امکان

ویژه جوانان  ها و به در دهه اخیر بشدت جاي خود را بین افراد خانوادهاعی اجتم
ي اجتماعی در ها شبکههاي ارتباطی و  گرچه آثار مثبت کاربرد فناوري. بازکرده است

هاي نوین چون   مانند سایر فناوريانکار نیست اما جهت توانمندسازي شهروندان قابل
 به دنبال داشته باشدزیادي نیز  آثار منفی اجتماعی تواند یتلویزیون، ویدیو و ماهواره م

  .)3: 1394فقیه آرام و همکاران، (
ي اجتماعی ها شبکهگردد اما  ي اجتماعی به تاریخ بشریت بازمیها شبکهوجود 

که  طوري به. کرده است ي است که در چند دهه اخیر معنا و مفهوم پیداا دهیپدمجازي 
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ناپذیر در زندگی بسیاري از کاربران قرارگرفته است  عنوان ضرورتی اجتناب امروزه به
)Cachia, 2008: 13 .( ي اشتغال دارند ا شبکهي اجتماعی ها تیفعالبسیاري از جوانان به

 کنند یمو در انتخاب سبک زندگی خود از روابط و مناسبات اینترنتی استفاده 
)Hilberman, 2009: 3.(  

ي اجتماعی در کشورمان ها شبکهستفاده از ي اخیر با توجه به افزایش اها سالدر 
با توجه به . میباش یمي از رفتار، عادات و عقاید مردم کشورمان ا هشاهد تغییر درمجموع

 بر ها شبکه این ریتأثي اجتماعی تلفن همراه در بین جوانان و ها شبکهاستفاده گسترده از 
ین میزان استفاده از سبک زندگی آنان در این مقاله قصد داریم به بررسی روابط ب

  . سال بپردازیم29 تا 15ي تلفن همراه و تغییر سبک زندگی جوانان ها شبکه
  

  ها هیفرض
  :اند از ي مورد پژوهش در این مقاله عبارتها هیفرض

هاي اجتماعی  بین تغییر سلیقه در نوع پوشش کاربران و میزان استفاده از شبکه .1
  .تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد

هاي اجتماعی تلفن  ین تغییر در شیوه تغذیه کاربران و میزان استفاده از شبکهب .2
  .همراه رابطه معناداري وجود دارد

هاي اجتماعی تلفن  بین تغییر در خودآرایی کاربران و میزان استفاده از شبکه .3
  .همراه رابطه معناداري وجود دارد

ان و میزان استفاده از بین تغییر در انتخاب دکوراسیون و اثاثیه منزل کاربر .4
  .هاي اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد شبکه

هاي اجتماعی تلفن  بین تغییر در سبک خرید کاربران و میزان استفاده از شبکه .5
  .همراه رابطه معناداري وجود دارد
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 کاربران و میزان استفاده  گذران اوقات فراغت و تفریحهاي یوهشبین تغییر در  .6
  .هاي اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد کهاز شب

 کاربران و میزان استفاده از يبین تغییر در تعامالت و ارتباطات رو در رو .7
  .هاي اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد شبکه

  
  بحث نظري و مفهومی

  اجتماعی يها شبکه. الف
 صفحات اینترنتی هستند که افراد با عضویت  اجتماعی اینترنتی به زبانی ساده،يها شبکه
 را ییها لمینظر بپردازند، تصاویر و ف یابی کنند، به بحث و تبادل  دوستتوانند یها م در آن

ها و  مندي  تا درباره عالقهابندی یکه دوست دارند به اشتراك بگذارند و این فرصت را م
 مطابق باسلیقه و نظر خود منتشر مطالب دیگران اظهارنظر کنند و خودشان نیز مطالبی را

ها، تصویري خیالی از خود ارائه کنند  کنند و حتی در دنیاي مجازي این شبکه
  ).15 :1392افراسیابی، (

 اجتماعی به يها خصوص اینترنت و ورود شبکهبهاي مدرن و  با ظهور فناوري
ه ارتباطات گرفته است که از آن ب زندگی افراد، نوع جدیدي از روابط بین فردي شکل

در واقع، این ارتباطات مجازي بین فردي در قالب . شود یمجازي تعبیر م
ایجاد ارتباطات جمعی . اند  اجتماعی، بر پایه مشارکت همگانی بنا شدهيها يساز شبکه

 و نظرات از العات، تبادل اطیرسان و میان فردي، تشکیل اجتماعات مجازي، اطالع
 يها  شبکهيها یژگیبرخی از و.  فضاها هستند کارکردهاي ایننیتر شده شناخته

دهی، دوستی، اعتماد، استناد و تعمیم،  ، سازمانيگذار اشتراك: اند از عبارتاجتماعی 
، یشدن، بازانتشار، خرد جمع کردن و دنبال رحمانه، دنبال  بودن، نقد بیيا چندرسانه

القیت ر و خساختار دمکراتیک، قدرت سرمایه اجتماعی، تحرك اجتماعی و ابتکا
  ).24 :1388،  و عقیلیضیایی پرور(
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 مناطق سطح در که هایی بررسی در (2010) همکاران و1 والک بین  این در

 :مانند هاي نوین، در کشورهایی کنند که فناوري گزارش می اند، داشته توسعه آسیا درحال
 دورافتاده، نواحی مردم است که سبب شده بنگالدش، و هند تایلند، مغولستان، فیلیپین،

 به بهینه استفاده فرصت، این از بیابند و را موردنظرشان هاي آموزش به دسترسی امکان

هاي فراوانی  شود تلفن همراه عالوه بر مزیت اما آنچه در عمل مشاهده می .عمل بیاورند
  .هاي اخالقی را نیز در برداشته است کاهش و انحطاط ارزش که دارد عوارضی همچون

یافته است که افزایش  نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست) ) 2008کریستال
 و ها ارزش نوین همچون تلفن همراه و فضاي مجازي با کاهش هاي فناورياستفاده از 

  .هنجارهاي تربیتی جامعه همراه بوده است
بسیاري از مشکالتی که امروزه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور با 

 نوین ارتباطی هاي فناوري دیگر، بیان به.  است فرهنگیيکمبود بسترهاآن مواجه است 
حساب آمده و در یک بستر  هرگز داراي بار خنثی نیستند، بلکه جزئی از فرهنگ به

 با مفهوم خاص خودشان باعث ایجاد دلیل و به همین گردند یمفرهنگی ایجاد 
ي در ا تازه باورهاي  وها نگرشي نوین در جوامع گشته و موجب پیدایش ها ارزش

ي تربیتی جامعه از طریق ها ارزشاین در حالی است که باورها و . شوند یماذهان مردم 
ي ها يتکنولوژ، آنگاه است که از این گردد یمفرآیند آموزش در ذهن مخاطبان نهادینه 

 ها يفناور و باورهاي جوامع واردکننده و پذیراي این ها ارزشمنظور تقویت  نوین به
 که جوامع پذیرا از هیچ شود یم و خطر موقعی گریبانگیر این جوامع شود یمفاده است

  برخوردار نباشند و مخاطبان باها يفناوربرداري مناسب از این   خاصی براي بهرههبرنام
  ).102: 1388مزرعی جوشري، (ها و هنجارهاي خویش بیگانه باشند  ارزش

                                                   
1. Valk 

2. Crystal 
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ها را  را پراهمیت و تأثیر آن اجتماعی يها آنچه در حال حاضر وجود شبکه
که  طوري به. استها  ، اقبال عمومی کاربران اینترنت به این شبکهدهد یتر جلوه م پررنگ
 متمادي از يها ها، ساعت میلیون نفر در دنیا با عضویت در این شبکهصدها روزانه 

  ).15 :1392افراسیابی، ( کنند ی اجتماعی ميها وگذار در شبکه عمرشان را صرف گشت
  
 ي ارتباطی تلفن همراهها شبکه. ب

 در فنالند و 90 همراه در اواخر دهه يها همزمان با موفقیت دور از انتظار تلفن
هاي ارتباطی جدید بر حیات   زیادي در مورد تأثیرات فناورييها دیگر کشورها، بحث

 يها این پدیده جدید منجر به بحث . اجتماعی مطرح شديها تیروزمره و فعال
 اجتماعی مرتبط با آن يها دهیتوجهی پیرامون عادات در حال تحول ارتباطی و پد جالب

، زیرا به نظر شد یدر جریان این مباحثات، غالباً تلفن همراه با تلفن ثابت مقایسه م .شد
علت آن .  که تلفن همراه آزادي جدیدي را در بعد مکان به ارمغان آورده استدیرس یم

، همه نیباا . ممکن بود"در هر زمان و در هر مکان" تماس بود که برقراري و دریافت
مشخص بود که این قابلیت کارکرد معکوس هم خواهد داشت و براي مثال قابلیت در 

 فصل اول،: 1993 روس، (شود یودن مداوم باعث افزایش فشار و کنترل مبدسترس 
  .)مقدمه

ر دسترس این مسئله باعث محو مرزهاي زندگی عمومی و خصوصی شده و د
 .)469: 2004 گیدنز،( کند یطور مداوم به این مسئله کمک م بودن به

 يها شدت با شبکه  است که یک فرد را بهيا لهیدر حال حاضر تلفن همراه وس
تلفن همراه همچنین . )1999  و گیت لین،2 :2004 گیدنز، (دهد یاجتماعی مهم پیوند م

کوهن  (شود ی گوناگون شناخته ميها تیو براي تداوم نظم اجتماعی و ایجاد هيا لهیوس
 کاربرد تلفن همراه هماهنگ کردن جزییات زندگی روزمره است .)2003 و وکفورد،

 مؤثر و ظریف مانند مذاکره در مورد زمان و يها یزیرا با استفاده از آن فرصت هماهنگ
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و  .)69: 2004  لینگ، و147: 2001 لینگ و یتري، (دیآ یمکان یک مالقات فراهم م
 لینگ،( ، پرداختمینام یوگذار در توري که ما آن را شبکه اجتماعی م  به گشتتوان یم

2004 :2(.  
تلفن همراه پاسخی به نیازها و آرزوهاي مدرن است و یک وسیله ارتباطی 
الکترونیکی است که تأثیري قابل تطبیق بر شیوه زندگی ما دارد و در جهت آشنایی از 

بر تلفن همراه ما را به درك جدیدي از وضعیت موجود راه دور و مصاحبت مبتنی 
  .)121 :2004 لینگ، (رساند یم

 که جامعه اطالعاتی سیار نوع جدیدي از جامعه باشد که اجتماعی رسد یبه نظر م
 تا آنجا که سازد یشدن و معاشرت مبتنی بر تلفن همراه را هم ممکن و هم ضروري م

عضو "به زودي خود را  )اعم از زن و مرد (کنند یافرادي که از تلفن همراه استفاده نم
و مدیریت امور  )43: 2005 استراسولدو،(خواهند دانست  "یک قبیله در حال نابودي

شده از تلفن همراه، دشوار خواهند  متداول در زندگی روزمره را در یک جامعه اشباع
سیار براي وجوش و   همراه فرصتی را براي ترکیب روشی پر جنبيها تلفن یافت و

، فراهم شد یزندگی، با روشی که قبالً براي مدیریت امور در خانه به کار گرفته م
و شکل جدیدي از اجتماعی شدن و آشنایی از راه دور را  )15: 2000 کوپوما،(کنند  یم

 از تأثیرات اساسی تلفن همراه بر روي حیات اجتماعی، آن است که یکی. کنند یایجاد م
 دقیق و از پیش يها طور مداوم جایگزین نیاز به پیروي از برنامه در دسترس بودن به

 يها يزیر  تا بیشتر بر طبق برنامهدهد یاین امر به مردم امکان م. شود ی مشده نییتع
 دیگر تلفن همراه افزایش تعداد دوستان بالقوه براي ریخودشان زندگی کنند و تأث

 .)40: 2000 کوپوما،(است برقراري ارتباط در هر محل خاص و لحظه بخصوص 

 مدنی يها تی پیشرفت کرده است تا در فعاليا ندهیامروزه تلفن همراه به نحو فزا
به کار  )m-Learning( دادن در انتخابات و مشارکت در آموزش همراه يآتی مانند رأ

و  به معناي واقعی کلمه ابزاري کامالً فراگیر توان یبنابراین تلفن همراه را م .ه شودتگرف
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: 2005سلوین، ( براي انجام تمام امور خصوصی و عمومی یک فرد دانست رندهیدربرگ
 همراه، ابعاد کاربردي تلفن همراه را توسعه داده و يا هاي رسانه پیشرفت فناوري ).4

 کامالً جدید اجتماعی و کاربردي از این وسیله را به وجود آورده يها احتمال استفاده
  .است

 گوناگون يها مثبت و منفی تلفن همراه بر حوزه تعددتأثیرات مباید گفت 
برکسی پوشیده اجتماعی و فرهنگی، روانی، اقتصادي، پزشکی، بهداشتی و زیبایی 

 را  علمیگوناگون يها اندیشمندان رشتهویژه  توجه ،نیست و بررسی این تأثیرات
ایش امنیت  افزشامل تأثیرات مثبت تلفن همراه جامعه شناسان معتقدند که. طلبد یم

 افزایش شادکامی، بهبود کیفیت زندگی، اجتماعی شدن تحرك اجتماعی، کاهش ،فردي
 کاري و بهبود يور ، افزایش بهرهيفشار زمانی، تعادل بین زندگی خانوادگی و کار

، افزایش تهدید حیات ي افزایش بارکارعواملی چونو بوده کیفیت اوقات فراغت 
ود در تلفن همراه، افزایش احتمال تصادفات  دوربین موجدلیلخصوصی افراد به 

 ازجمله تأثیرات منفی تلفن همراه رانندگی و تغییر احساس تعلق از خانواده و کار
  .)1394 : به نقل از شاوردي:2008  و پوفی،2007 آمتا، (باشد یم

 نیتر  مهم.دهند یمبخش بزرگی از کاربران فضاي مجازي را تشکیل بزرگساالن 
براي این گروه، مفهومی است که با اقتباس از اندیشه هانس گسر  مراهکارکرد تلفن ه

 نقش نظارتی و توانند ی از طریق تلفن همراه مآنان. نامید» والدینی از راه دور «توان یم
 از و از این طریق کنند  خود بر فرزندان را حفظ کرده و در زندگی آنان نفوذ یکنترل

ر بگذارند و میزان مشخصی از زندگی آنان در لحاظ اجتماعی بر فرزندان خود تأثی
 از طریق صحبت کردن مدام با فرزندان خود و یا نیهمچن. فضاي عمومی را کنترل کنند

 از این  مطلع شده وگوناگوناز حضور فرزندان خود در اماکن ارسال و دریافت پیامک، 
 و دهد یما نشان برخی مطالعات نیز عکس آن ر. ها در تماس هستند دائماً با آن«طریق 

 به) و همچنین جوانان( که استفاده از تلفن همراه توسط نوجوانان حاکی از این است
شده  ان فرزندو روابط قدرت بین والدین باعث تغییر  وزند یملطمه اقتدار والدین 
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. کنند یدوستان خود تماس برقرار م/ ؛ فرزندان بدون اطالع والدین، با همساالن است
. شناسند یها را نم  عدم ارتباط با دوستان فرزندان خود، آندلیلالدین به گاهی اوقات و

به نقل از شاوردي : 2005: گامپبل (رود یبنابراین، کنترل والدین بر فرزندان زیر سؤال م
1394(.  

  
 سبک زندگی. پ

واسطه آن،   که بهدهد یفرآیندي را توضیح م» منش«با مفهوم ) 1984(بوردیو 
وخوهاي   از خلقيا منش، مجموعه. کند ی سبک زندگی را بازتولید معملکردهاي تغییر

 يها افراد طبق چنین نظام. آورد یپایدار در افراد است که کردارهاي خاصی پدید م
، رو ینازا. نامد یم» ناخودآگاه فرهنگی« که بوردیو آن را کنند ی عمل ميا درونی شده

ارهاي ذهنی و اجتماعی در فعالیت منش سازوکاري انتقالی است که به مدد آن ساخت
  ).48: 1387 ،یفاضل (یابد یاجتماعی روزمره تجسم م

ي موجود ها امکانازنظر گیدنز سبک زندگی نوعی انتخاب از میان تعداد کثیري از 
. شود یمشود بلکه پذیرفته  ینم از نسل گذشته تحویل گرفته فقط نهاست و در عمل، 

عملکردهایی که در نوع . آیند یدرماي روزمره  عملکردهصورت بههاي زندگی  یوهش
. یابند یمهاي مطلوب براي مالقات با دیگران تجسم  یطمحپوشش، خوراك، طرز کار و 

ولی این امور روزمره، در پرتو ماهیت متحرك هویت شخصی به طرزي بازتابی در 
  ).1385گیدنز، (برابر تغییرات احتمالی باز و پذیرا هستند 

سبک زندگی سالم را تالش براي دستیابی به ) ) 1998هداشتسازمان جهانی ب
سبک زندگی سالم . حالت رفاه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف کرده است

. کنند یشامل رفتارهایی است که سالمت جسمی و روانی انسان را تضمین م
د بع.  ابعاد جسمانی و روانی استهدیگر، سبک زندگی سالم دربردارند عبارت به

                                                   
1. World Health Organization 
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جسمانی شامل تغذیه، ورزش، و خواب است و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی، 
  . مطالعه و معنویت است، یادگیرييها مقابله با استرس، روش

پژوهشی راجع به سبک زندگی انجام داده، این ) ) 2005سیوبرگ و انگلبرگ
  :اند مفهوم را بر مبناي سه محور و ویژگی تعریف کرده

ها و معیارها نظیر آزادي،   که فرد با ارجاع به تعداد اندکی از مالكییها  ارزش-1
  .دارد یعدالت، برابري و دموکراسی بیان م

ها؛ ترکیبی از مفاهیم که گمان  ها، منافع و کنش  از باورها، نگرشيا  دسته-2
  .بندي افراد جامعه استفاده کرد بندي و دسته  از آن براي طبقهتوان ی مرود یم

ی نظیر گوناگون يها  زندگی را مؤلفهيها هاي واقعی رفتار؛ مثالً سبک الگو–3
  .کنند یاوقات فراغت مشخص م

  
 ي ارتباطی تلفن همراهها شبکه زندگی و  سبک.ت

سـو ریـشه در فـرد و هویـت       سـبک زنـدگی در یـک   طور کـه مطـرح شـد       همان
ی نظیـر   اجتمـاع هـاي  ینـه فردي دارد و از دیگر سـو وابـسته بـه عوامـل فرهنگـی و زم         

 جمعـی و الکترونیکـی یکـی        يهـا   رسـانه . جمعی و فـضاي مجـازي اسـت       ي  ها  رسانه
ــین  ــل تعی ــر از عوام ــ    دیگ ــمار م ــه ش ــدگی ب ــبک زن ــده در س ــد یکنن ــدوز و ( آین ری

 2200بـــیش از  بررســـی. ) ،2011 :398بـــه نقـــل از ســـانتروك: 2005همکـــاران، 
سـاعت از یـک      5/6طـور متوسـط        بـه  حاکی از این اسـت کـه آنـان        کودك و نوجوان    

ــه را بــه رســانه5/44 حــدودروز و   و تنهــا دهنــد یهــا اختــصاص مــ  ســاعت در هفت
 دقیقـه را بـه انجـام تکـالیف اختـصاص      50 سـاعت از روز را بـا والـدین و فقـط     2/5
 سـاعت از یـک   3 در دسـترس حـدود   هـاي  تکنولـوژي  گـسترش  و بـاوجود  دهنـد   یم

ــصاص    ــون اخت ــاي تلویزی ــه تماش ــیروز را ب ــد م ــه. دهن ــشدید  آنچ ــب ت ــه موج  ک
                                                   

1. Sioberg & Engelberg 
2. Santrock 
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ــه    ــان ب ــان و جوان ــرایش نوجوان ــتگ ــاي فعالی ــسترش    ه ــت گ ــده اس ــی ش  فراغت
 اي کـه تـافلر   گونـه  بـه .  الکترونیکی و دسترسـی بـه فـضاي مجـازي اسـت           هاي  رسانه

ــدمن) 2006( ــی) ) 2007و فری ــد م ــه  گوین ــروز ب ــا ام ــل همحاصــر م ــا می ــا ه  و بالگه
ــده ــم درآم ــبکه و ای ــاي ش ــواع  ه ــاعی و ان ــانه اجتم ــا رس ــازي و  ه ــاي مج  و ابزاره

  .آیند  میحساب  بر کلیات و روند زندگی ما بهتأثیرگذارالکترونیکی از عوامل 
، استفاده نوجوانان و جوانان سراسر دنیا از اینترنت در          گوید  می) 2011(سانتروك  

 در اسـتفاده از اینترنـت در کـشورهاي    تـوجهی  قابـل حال افزایش است ولـی تغییـرات    
 اقتصادي وجود دارد، و به نقـل از دیگـر محققـان     - اجتماعی هاي  روهگ دنیا و    گوناگون

 8طـور متوسـط     بـه ساله 18 تا 8 که افراد دهد می، برآوردهاي اخیر نشان     دارد  میاظهار  
  .دهند می ها اختصاص اي چندرسانهساعت از هر روز را به استفاده از 

 مفهـوم اهلـی سـازي     هاي الکترونیک در زندگی کاربران،        در رابطه با نقش رسانه    
هاي راه یـافتن   تالشی جهت فهم شیوهاین مفهوم  ..شده است مطرح3توسط سیلورستون  

نوعی ریـشه در فرآینـد     به وهاي ارتباطی و اطالعاتی به زندگی روزمره است    تکنولوژي
مفهـومی کـه اولـین بـار در مطالعـات بریتانیـایی             . هاي ارتباطی دارد    مصرف تکنولوژي 

هـاي    ر گرفت، تا چارچوبی براي فهم نحوه ورود و مصرف تکنولـوژي           مورداستفاده قرا 
 .ارتباطی و اطالعاتی در خانه باشد

این مفهوم فرآیند ورود محصول به بستر خانواده و مصرف آن تحت نظر اقتـصاد               
 و ابراز مصرف رسانه بـه دنیـاي      تکنولوژي  آشکار فرآیند مصرف  و نیز    اخالقی خانواده 

 خانواده با مصرف تکنولوژي خود را تعریف کـرده و        .کند  مییف  بیرون از خانه را توص    
 گذارد میتر به نمایش   همتا در یک اجتماع بزرگ   هاي  گروه، همکاران و    ها  همسایهبراي  

  ).126: 1994 ،سیلورستونفرقانی و بدیعی به نقل از (

                                                   
1. Toffler 
2. Friedman 
3  silverestone 
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 ها يهاي اطالعات و ارتباطات برخالف دیگر فناور فناوري) 1387(به گفته پایا 
با سپهر معنا، چیستی در این فضاي جدید، روابط متقابل و انسان و ماهیت بخشی به او 

 تعریف دیگري پیدا کند و ترس تواند یاحتمال پویایی گروه م. در ارتباط است
 به فرصت و حتی نقطه تواند ی منماید ی که در ارتباطات چهره به چهره رخ ماي یهودهب

 يها تر مبادله و از همه مهم. ت ارتباط تبدیل شودگیر و سخ قوت افراد خجول و گوشه
تر   افزونها یتتر شود و راه را براي بروز خالق  پرشورتر و جسورانهتواند یفکري م

هاي اجتماعی در درون خانواده   کم شدن روابط و کنشیی همچونها یالبته نگران. نماید
 و مشکالت اخالقی اي یانها و جرائم رها يهویت، بزهکار  بیيها و دوستان، ایجاد گروه

  .همچنان پابرجا خواهد بود  هم نوعانه و انسانیهاي یشتر کاهش گرا و از همه مهم
ها اشاره شد یعنی افزایش حجم دسترسی و استفاده از اینترنت،  مباحثی که به آن

 رود ی اجتماعی و تغییراتی که احتمال ميها اینترنت و شبکه الگو و سبک استفاده از
طورکلی سبک زندگی ما  ها و احساسات و رفتارها و به  اجتماعی بر نگرشياه شبکه

 نوجوانان ه الکترونیکی و فضاي مجازي بر زندگی روزمريها بگذارد نشانگر تأثیر رسانه
  .ها است و جوانان و در پی آن سبک زندگی آن

  
 ي پیشینها پژوهشمروري بر 

ي اجتماعی مجازي بر سبک ها کهشب ریتأث عنوان باپژوهشی ) ) 2014کوالندیراج
 دانشجوي دختر و پسر 250ي این پژوهش شامل ها نمونه. زندگی انجام داده است

ي ها افتهبر اساس ی. اند داده پژوهش پاسخ سؤاالتگیري از مصاحبه به   که با بهرهاند بوده
ي اجتماعی بر سبک زندگی دانشجویان تأثیرات ها شبکه ،آمده از این پژوهش دست به

 ،ي مجازي بر نوع تفریح، تغذیهها شبکه دهد یم نشان ها افتهی. ندا اي داشته مالحظه قابل
در همچنین .  بوده استتأثیرگذارورزش و انتخاب موسیقی دانشجویان مورد بررسی 

                                                   
1. Kulandairaj 
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بیشترین استفاده این . این تأثیرات میان دانشجویان زن و مرد تفاوتی وجود نداشته است
رسانی، ارسال عکس و فیلم و مواردي از این قبیل  ، شامل پیامها شبکهدانشجویان از این 

ي مجازي نیز بر سبک زندگی ها شبکهذکر است که نوع استفاده از  شایان. بوده است
 با اثرات نامطلوب ها شبکهکه استفاده تفریحی از این  طوري کاربران اثرگذار بوده است به

 تأثیري یادشدهي ها شبکه ارتباطی از صرفاً بر سبک زندگی همراه بوده است اما استفاده
  .بر سبک زندگی دانشجویان نداشته است

 زندگی سبک بر اجتماعی يها  شبکهریتأث) 2013 (1گاوندر و وراسماي
 است آمده پژوهش این در .ندا را مورد بررسی قرار داده جنوبی آفریقاي در دانشجویان

 مدرن جامعه زندگی اساسی ملزومات زا یکی عنوان به امروزه اجتماعی يها  شبکهکه
 افراد زندگی سبک بر شدت بهها   شبکهاین رسد ی منظر به که طوري بهاند  شده

 بر. است بوده کمی-توصیفی يها  پژوهشزمره در پژوهش این روش. ندتأثیرگذار
 بیش زندگی سبک بر اجتماعی يها  شبکهپژوهش این از آمده دست به يها افتهی اساس

عنوان   بهبوك سیف. است داشته چشمگیري اثرات موردمطالعه دانشجویان زا نیمی از
 شبکه اجتماعی در میان دانشجویان بر نوع لباس پوشیدن، آرایش، ورزش، نیتر محبوب

 با شکل منفی بر ابعاد ها شبکه از این ازحد شیباستفاده . تغذیه و کنترل وزن اثر دارد
  .سبک زندگی همراه بوده است

ي اجتماعی براي تغییر سبک زندگی ها رسانه عنوان باپژوهشی ) ) 2013نیلندر
ي پژوهشی دانشجویان ها نمونهدر این پژوهش طی دوازده گام از . انجام داده است

ي اجتماعی در تغییر سبک ها رسانه ریتأث است تا به بررسی آمده عمل بهیی ها مصاحبه
ي اجتماعی بر ابعاد ها رسانهین پژوهش آمده از ا دست بر اساس نتایج به. زندگی بپردازد

ي ها گروه تجربیات عملی کاربران، ایجاد حس قوي با ازجملهگوناگون سبک زندگی 

                                                   
1. Verasmy & Gavender 
2. Nylander 
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ي پژوهشی تأثیرگذار بوده ها نمونهاجتماعی، نوع لباس پوشیدن، مصرف و سبک خرید 
 .شندبا یمي اجتماعی قدرت تغییر سبک زندگی را دارا ها رسانه تر قیدقبه عبارت . است

ي اجتماعی و سبک زندگی مبتنی بر ها رسانه عنوان باپژوهشی ) ) 2013سنتوال
رفتار بهداشتی شامل مدیریت بدن، تغذیه و ورزش . رفتار بهداشتی انجام داده است

عنوان منبعی   بهتوانند یمي اجتماعی ها رسانهي این پژوهش ها افتهبر اساس ی. بوده است
تبلیغات ابعاد سبک . رفتار بهداشتی در نظر گرفته شوندمهم در سبک زندگی مبتنی بر 
عنوان ابعاد و عناصري از سبک زندگی در   بهدنتوان یمزندگی، ورزش و تغذیه سالم 

 این. ي داشته باشندا نهیبه نقش دنتوان یمر سبک زندگی افراد دنظر گرفته شوند که 
دارو، مصرف  از استفاده ورزش، غذایی، رژیم در اجتماعی يها  رسانهری تأثها افتهی

تبلیغات در جهت بهبود رفتارهاي  .سازد یم استفاده از فست فودها را نمایانگر  وسیگار
 به افزایش رفتارهاي مبتنی بر سبک زندگی ازجمله کاهش مصرف تواند یمبهداشتی 

  .سیگار، افزایش ورزش، تغذیه مناسب و کاهش مصرف دارو نقش مهمی را ایفا نماید
ي اجتماعی و ها شبکهي ها تیسا عنوان باپژوهشی ) ) 2011 همکارانهمپتون و

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیرگذاري . اند دادهزندگی ما انجام 
 زندگی افراد و نحوه اثرپذیري گوناگوني اجتماعی مجازي بر ابعاد ها شبکهي ها تیسا

تی از قبیل سن و جنس بوده  بر اساس متغیرهاي جمعیت شناخها شبکهافراد از این 
ي ها شبکهآمده از این پژوهش بیشترین استفاده از  دست ي بهها افتهبر اساس ی. است

بوده است که عمده کاربران جوان % 33و توییتر با % 52بوك با  اجتماعی مربوط به فیس
آمده ي به عمل ها یبررسهمچنین بر اساس . اند داشتهبوده و در سنین جوانی قرار 

 زندگی و گرایش به انزوا و محدود کردن گوناگون بر ابعاد یادشدهي اجتماعی ها هشبک
صورت که با افزایش استفاده از  بدین. اند داشته فراوانی ریتأثروابط و تعامالت کاربران 

                                                   
1. Centola 
2. Hampton Et Al 
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 شیوه زندگی به سمت انزوا و کاهش روابط اجتماعی ،ي اجتماعیها شبکهي ها تیسا
  .شود یمسوق داده 
 بر مجازي اجتماعی يها  شبکهنقش تبیین عنوان با پژوهشی) ) 1394افروز آتش

 با و پیمایش روش به تحقیق. است داده انجام کاشان دانشگاه دانشجویان زندگی سبک
 دانشجویان کلیه تحقیق آماري جامعه. است گرفته  انجام پرسشنامه تکنیک از استفاده

 کارشناسی مقطع در 1393-1394 سال در که باشد می کاشان دانشگاه کارشناسی
 با و انتخاب نفر 415 کوکران فرمول اساس بر نمونه حجم. اند بوده تحصیل به مشغول
 تحقیق هاي یافته. اند شده  يآور  جمعاطالعاتبندي   طبقهگیري نمونه روش از استفاده

  وتأهل وضعیت جنسیت، متغیرهاي اي؛ زمینه متغیرهاي میان از که دهد می نشان
که زنان،  طوري به دارند آن ابعاد و زندگی سبک با معناداري رابطه اقتصادي وضعیت

ي را نسبت به سایر تر مطلوب سبک زندگی ،متاهیلن و افراد با وضعیت اقتصادي باال
  .اند داشته ها گروه

 ری تأثشناختی جامعه تبیین عنوان با پژوهشی) ) 1393فراهانی نژاد عبداهللا 
 علمی دانشگاه دانشجویان مطالعه مورد زندگی سبک بر يمجاز اجتماعی يها شبکه

 گرفته  انجام پیمایش روش اساس بر پژوهش این. است داده انجام تهران شهر کاربردي
 روش از استفاده با که است دانشجویان از نفر 400 شامل تحقیقنمونه . است
 تحقیق این در فادهاست مورد  ابزار.اند شده  انتخاب تصادف  به بندي طبقه گیري نمونه

 کاتز و باندورا ر،نگرب اینگلهارت، نظریات از گیري بهره با پژوهش این. است پرسشنامه
 زیمل و وبلن بوردیو، گیدنز، نظریات و مجازي اجتماعی يها  شبکهتأثیرات زمینه در
 بین که دهد ی منشان پژوهش از حاصل نتایج. است شده استفاده زندگی سبک زمینه در

 تغذیه شیوه همچنین و فراغت و مدگرایی، اوقات مجازي يها  شبکهاز ستفادها میزان
 اوقات گذران نوع مجازي يها  شبکهاز استفاده افزایش باو  دارد وجود مستقیم رابطه

                                                   
1. Atashafrooz 
2. Abdollahnejadefarahani 



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 13هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      274

 از استفاده میزان لحاظ از مردان و زنان  بین.است کرده تغییر نیز تغذیه شیوه و فراغت
 اجتماعی يها  شبکهاز مردان از بیشتر زنان که شد مشاهده تفاوت مجازي يها شبکه

 تفاوت مجازي يها  شبکهاز استفاده و تأهل وضعیت بین ،کنند ی ماستفاده مجازي
 .دارد وجود معکوس رابطه مجازي يها  شبکهاز استفاده میزان و سن بین. ندارد وجود
 ارشد رشناسیکا و کاردانی مقطع دانشجویان میان مجازي يها  شبکهاز استفاده میزان
 شغلی ي گروهامیان مجازي يها  شبکهاز استفاده میزان و بود کارشناسی از بیشتر

 .کنند ی ماستفادهها   شبکهگونه ازاین بیشتر بیکار افراد است متفاوت

 بر مجازي ارتباطی يها  شبکهری تأثبررسی عنوان با پژوهشی)  )1392عبداللهی
 آزاد دانشگاه انسانی علوم و مهندسی فنی يها  دانشکدهدانشجوي جوانان زندگی سبک
 زندگی سبک بر مجازي ارتباطی شبکه ری تأثفهم بابت. است داده انجام گرمسار واحد

 این روش. است شده استفاده بوردیو و گیدنز کاشت، خشنودي، و استفاده يها هی نظراز
 آوري جمع پرسشنامه طریق از موردنیاز اطالعات و است پیمایشی روش نوع از تحقیق

) اینترنت (مجازي ارتباطی شبکه بین داري معنی  که رابطهدهد یمنتایج نشان . است شده 
 بین همچنین. دارد وجود انسانی علوم و فنی گروه دانشجویان مدرن زندگی سبک با

 و موسیقی سبک (زندگی سبک يها  مؤلفهبا هفته طول در اینترنت از استفاده میزان
 میزان بین اما. دارد وجود داري معنی رابطه انسانی گروه نشجویاندا در) ازدواج الگوي
 دانشجویاندر ) اجتماعی روابط (زندگی سبک مؤلفه با هفته طول در اینترنت از استفاده

 در اینترنت از استفاده میزان بین همچنین. ندارد وجود داري معنی رابطه انسانی گروه
 رابطه فنی گروه دانشجویان بین در) تماعیاج روابط (زندگی سبک مؤلفه با هفته طول
 يها  مؤلفهبا اینترنت در استفاده مورد سایت نوع بین همچنین. دارد وجود داري معنی
 فنی گروه دانشجویان بیندر ) افراد تفریحات سبک افراد، ورزش سبک (زندگی سبک

 با ینترنتا در مورداستفاده سایت نوع بین و ندارد وجود داري معنی تفاوت انسانی و

                                                   
1. Abdollahi 
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 فنی گروه دانشجویان بیندر ) بدن مدیریت میزان تغذیه، سبک (زندگی سبک يها مؤلفه
 ها افتهبه ی توجه با کرد بیان توان یدرمجموع م. دارد وجود داري معنی تفاوت انسانی و

 انسانی از گروه بیشتر فنی دانشجویان میان در مدرن زندگی سبک به عالقه میزان
  .باشد یم

 سبک بر اجتماعی يها  شبکهری تأثعنوان با پژوهشی) ) 1391تاجی و شاهنوشی
 این موضوعی قلمرو. است داده انجام شهرکرد شهرستان جوانان اجتماعی زندگی

 سبک و اجتماعی تجمع ارزشی، انسجام ي،ا  رابطهانسجام ي،ا نهی زممتغیرهاي پژوهش
 سال 15-35 سنین ینترنتیا کاربران کلیه شامل طرح این آماري جامعه. است زندگی
 نوع تعیین براي. شود ی م1389 سال در شهرکرد شهرستان فعال نت ی کاف16 در حاضر
 استفاده ساخته محقق پرسشنامه از مستقل متغیرهاي يها  معرفایجاد و زندگی سبک
 و ارزشی انسجام سکونت، محل شبکه، نوع بینکه  داد نشان تحقیق نتایج. است شده

 تحصیالت، میزان جنسیت، متغیرهاي بین ولی ،ندارد وجود يا طه رابزندگی سبک
  .وجود دارد معنادار رابطه زندگی سبک و اجتماعی تجمع ي،ا  رابطهانسجام

  
 چارچوب نظري

ات حـ سـبک زنـدگی دربرگیرنـده ترجی   آیـد   شـده برمـی     گونه که از مباحث مطرح      همان
.  زندگی اسـت هاي شیوه افراد در انتخاب هاي رجحانشخص در روش زندگی کردن و     

ی از خـود    گونـاگون  رفتارهـاي    ، متنوع هاي  محیط و   ها  موقعیتشرایط،   افراد تحت تأثیر  
دیگر، سرشت روابط میان فردي و روابط در گروه اجتمـاعی و              عبارت  به. دهند مینشان  

هاي  براین اساس عضویت افراد در شبکه     . کند  رفتار در سطح اجتماعات چنین حکم می      
ازي و روابط متقابل آنان در این فضا بر سبک زندگی کاربران تأثیر دارد و              اجتماعی مج 

بنا . گذارند  هاي اجتماعی بر هویت افراد نیز تأثیر می         ها و شبکه    همچنین از طرفی رسانه   

                                                   
1. Shahnooshi Et taji 
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هـاي راه یـافتن    تالشـی جهـت فهـم شـیوه    مفهـوم اهلـی سـازي    1به نظر سیلورسـتون    
نوعی ریـشه در فرآینـد     به وگی روزمره استهاي ارتباطی و اطالعاتی به زند    تکنولوژي

هاي ارتباطی دارد تـا چـارچوبی بـراي فهـم نحـوه ورود و مـصرف              مصرف تکنولوژي 
این مفهوم فرآیند ورود محـصول بـه   . هاي ارتباطی و اطالعاتی در خانه باشد    تکنولوژي

 فرآینـد مـصرف   و نیـز  بستر خانواده و مصرف آن تحت نظر اقتـصاد اخالقـی خـانواده    
 .کنـد  مـی  و ابراز مصرف رسانه به دنیاي بیـرون از خانـه را توصـیف            تکنولوژي شکارآ

، همکـاران و    هـا   همـسایه خانواده با مصرف تکنولوژي خود را تعریـف کـرده و بـراي              
 .گذارد میتر به نمایش   همتا در یک اجتماع بزرگهاي گروه

بر آن  با تکیه توان یمیی است که ها هینظرازجمله 2نظریه استفاده و رضامندي 
آگاه  این نظریه نیز اذعان دارد که مخاطب به نیاز خود. ي پژوهش را تبیین نمودها افتهی

کننده میزان  میزان ابهام و مناسب دانستن موضوع به کار و زندگی فرد، تعییناست و 
 میزان .جمعی براي رفع نیازهاي شناختی است تمایل فرد به رویارویی با وسایل ارتباط

جمعی و موضوع آن به میزان ابهام و مناسبت داشتن آن با   فرد به وسایل ارتباطتمایل
  .کار و زندگی فرد بستگی دارد

 مهم علوم ارتباطات يها هیازجمله نظر3یابی گیدنز  ساخت از طرفی دیگر نظریه
 اجتماعی بر سبک زندگی از يها  درباره موضوع تأثیر شبکهتوان یاجتماعی است که م

 در زندگی اجتماعی، از آنچه يزیهر چبر اساس این نظریه  استفاده کرد؛ این نظریه
 در شود یگیرند تا آنچه وضعیت فکري یک فرد محسوب م می بر  جهانی دريها ستمیس

 کردار به معنی اجراي ماهرانه رفتار و تعامل رفتار. دیآ ییک کردار اجتماعی به وجود م
ظام اجتماعی در زمان و مکان به همدیگر در نظریه ساخت یابی فرد و ساخت ن. است

 و قلمرو مطالعات علوم اجتماعی بررسی اعمال اجتماعی است که دنکن یارتباط پیدا م
  .اند کرده دایدر پهنه زمان و مکان نظم پ

                                                   
1. Silverestone 
2. Uses and Gratification theory 
3. Structuration Theory 
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 ردیگ ی از مفاهیم اصلی را به کار ميا شبکهنیز در خصوص سبک زندگی بوردیو 
ها  ها سخن گفت، فقط وقتی همه آن  تأخر آن درباره تقدم وتوان یکه در نهایت نم

عنوان  در نظر بوردیو جامعه به.  طرحی از نظریه وي را مجسم کردتوان یتشریح شوند م
 این فضاي اجتماعی که جایگاه رقابتی شدید و شود یفضاي اجتماعی بازنمایی م

و چارچوب  که ماده کند ی ظهور مییها ها تفاوت  است و در جریان این رقابتانیپا یب
  .آورند یالزم براي هستی اجتماعی را فراهم م

  
  روش پژوهش
جامعه آماري این پـژوهش شـامل   .  استفاده شده است پیمایشاز روش   در این پژوهش    
 آخـرین سرشـماري   بـر اسـاس   سال شـهر تهـران اسـت کـه     29 تا  15تمام شهروندان   

مول کوکران حجـم    با استفاده از فر    .است نفر 2695428 شامل نفوس و مسکن؛   عمومی
گیـري    شد و پرسشنامه پژوهش بـا اسـتفاده از روش نمونـه   برآورد نفر  384برابر  نمونه  
صورت که در مرحله اول به دلیل تنوع جمعیتی  بدین. اي توزیع شد ي چندمرحلها خوشه

 منطقه 5که از نظر شرایط اقتصادي و اجتماعی در شهر تهران وجود دارد شهر تهران به    
 منطقه شهر تهران مناطق     22 بر اساس  شرق، غرب و مرکز تقسیم شد و         شمال، جنوب، 

 منطقـه جنـوب،   20 و 19، 18، 17، 16 شهرداري را منطقه شـمال، منـاطق   4 و  3،  2،  1
، 7، 6 منطقه غرب و منـاطق  22 و 21، 5 را منطقه شرق، مناطق   15 و   14،  13،  8مناطق  

زیـع نـسبی حجـم نمونـه در هـر           تو مرکزي در نظر گرفته شد و       منطقه 12،  11،  10،  9
با استفاده از نقشه هر منطقه و متناسب با سهم هر منطقه، از میـان         منطقه تعیین و سپس   

در مرحله دوم . گیري تصادفی ساده دو تا سه محله انتخاب شد هر منطقه، به شیوه نمونه
 شـهرداري ها در مناطق از لیـست محـالت هـر منطقـه، از سـایت                 براي انتخاب خوشه  

 تصادفی و بـدون  صورت به شد و سپس انتخاب مناطق جهت پرسشگري    استفاده تهران
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 در. صـورت گرفـت   2 از طریق سـایت شـهرداري        اعداد تصادفی  جایگزینی، از جدول  
ن مجدداً وارد سایت شهرداري و نقـشه شـهر تهـرا    ها مرحله سوم براي تعیین سرخوشه   

از هر محله به تعداد . ها مشخص گردید شده و از روي لیست محالت هر منطقه، خوشه
 صـورت  بـه سـپس  . ها تهیه شـد     هاي موردنیاز، یک نسخه نقشه و کروکی خیابان         خوشه

روش کار به این صورت است که در نقشه مورد نظر . تصادفی سرخوشه انتخاب گردید  
وسـیله خودکـار       سپس جهـت حرکـت بـه       شود و   طور تصادفی انتخاب می     یک نقطه به  

هـاي سـاعت و    ها در جهت عقربه جهت حرکت در همه خوشه  . شود  گذاري می   عالمت
سپس در زیر کروکی آدرس محله و مشخصات خیابان         . شود  در سمت راست اعالم می    

براي هر سرخوشه نیز یـک عـدد تـصادفی بـر اسـاس جـدول تـصادفی                  . شود  ثبت می 
هاي انتخابی از هر خوشه بر اساس درصد   یق تعداد نمونه  در این تحق  . گردد  مشخص می 

جمعیت هر محله نسبت به منطقه تعین شده و سپس به هر بلوك از آن منطقه مراجعـه                 
 هپس از مراجعه پرسشگر به منزل ب. تکمیل شد3 خود ایفا  صورت  بهها    پرسشنامه. گردید

تماعی تلفن همراه اسـتفاده  ي اجها شبکه سال حاضر در منزل که از        29 تا   15کلیه افراد   
افـراد حاضـر در منـزل اطالعـات         . به هر نفر یک پرسشنامه تحویـل داده شـد         . کنند یم

ها را در حضور پرسشگر تکمیل نموده و در صورت بروز سـؤال یـا مـشکل،             پرسشنامه
  .کرد یمپرسشگر براي رفع اشکال اقدام 

 استفاده » ساخته محققپرسشنامه«آوري اطالعات از  در این پژوهش جهت جمع
که روایی صوري آن توسط .  سؤال است93شده داراي  پرسشنامه تدوین. شده است

  . قرار گرفتدییتأاستادان این رشته مورد 
شده  بندي مقیاس لیکرت طراحی که پرسشنامه خودساخته بر اساس رتبه آنجا از

؛ و استفاده شدخ بود، براي بررسی اعتبار و همسانی درونی آن از ضریب آلفاي کرونبا
 نفري از جامعه مورد 30شده روي یک نمونه کوچک  به این منظور پرسشنامه تدوین

                                                   
1. random Number generator 
2. http://www.random.org/ 
3. Self administerated 
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آمده وارد رایانه شده و  دست ي بهها دادهصورت تصادفی و آزمایشی اجرا و سپس  بهر نظ
نتایج حاکی از آن است که . ، ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شدSPSSافزار  با نرم

  .اعتبار مناسبی برخوردار بوده است از 94/0معادل پرسشنامه با ضریبی 
  
  ي تحقیقها افتهی

 درصـد مـرد و    8/50 انـد   داده نفري که پرسشنامه پژوهش حاضـر را پاسـخ           384از مجموع   
 20 تـا  15 بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  از نظر توزیع سنی   . اند  بوده درصد زن    2/49

 میـانگین سـن نمونـه    . سال است29 تا   26سنی زیر   سال و کمترین فراوانی مربوط به گروه        
  . سال بوده است29 سال و باالترین 15ترین سن  یینپا سال بوده و 20مورد بررسی 

 درصد 9/28 پلم،ی دری زالتی درصد با تحص1/20 یزنهمچنین از نظر تحصیالت 
 درصد با تحصیالت 6/27 ،دیپلم  فوقالتی درصد با تحص13با تحصیالت دیپلم، 

 درصد نیز با تحصیالت دکترا 4/3لیسانس و   درصد با تحصیالت فوق7سانس، لی
 درصد پاسخگویان مشغول به تحصیل اعم از 50از نظر وضعیت اشتغال . اند بوده

 درصد شاغل اعم از بخش دولتی، خصوصی و آزاد، 4/35 دانشجو و محصل بوده و
  .اند بوده درصد نیز بیکار 1/9دار و   درصد خانه5/5

 تـا  15 درصد از جوانـان      4/98آمده مشخص شد که       دست   توجه به اطالعات به    با
 درصد آنان از طریق تلفن همراه به اینترنت و   99 سال تلفن همراه هوشمند داشته و        29

ي ارتبـاطی  هـا  شبکه درصد آنان در 4/97 و همچنین  شوند یمي ارتباطی متصل    ها  شبکه
 ساعت  5 تا   1روزانه حداقل   )  درصد 4/48(ها    تلفن همراه عضویت داشته و اکثریت آن      

همچنین دو شبکه ارتباطی تلگرام و اینستاگرام بـیش از      . کنند یم استفاده   ها  شبکهاز این   
  . موردتوجه جوانان پاسخگو بوده استها شبکهسایر 

گیري اسمی براي متغیر  ي تحقیق با توجه به سطح اندازهها هیفرضمنظور بررسی  به
ي ا رتبهگیري  ي اجتماعی تلفن همراه و سطح اندازهها شبکهده از میزان ساعات استفا

  .ي مستقل از آزمون ضریب همبستگی کرامر استفاده شده استرهایمتغ بیشتربراي 
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هاي سبک زندگی  توزیع فراوانی و درصدي تغییر در مؤلفه  درصد و-1 جدول
 هاي اجتماعی تلفن همراه واسطه استفاده از شبکه به

دود  کم  ها گویه
ا ح

ت
  ي

یاد
ز

  

 جمع

  گذران اوقات فراغت و تفریحيها وهیشتغییر در  384 214 78 94  فراوانی

اجتماعی تلفن  هاي شبکهواسطه استفاده از  کاربران به

 همراه
 0/100 7/55 8/19 5/24  درصد

واسطه استفاده از  تغییر در سبک خرید کاربران به 384 132 123 129  فراوانی

 0/100 4/34 0/32 6/33  درصد اجتماعی تلفن همراه هاي شبکه

واسطه  تغییر در سلیقه و نوع پوشش کاربران به 384 103 97 184  فراوانی

 0/100 8/26 3/25 9/47  درصد  اجتماعی تلفن همراه هاي شبکهاستفاده از 

واسطه استفاده از  تغییر در خودآرایی کاربران به 384 122 114 148  فراوانی

 0/100 8/31 7/29 5/38  درصد اجتماعی تلفن همراه هاي شبکه

تغییر در انتخاب دکوراسیون و اثاثیه منزل کاربران  384 183 88 113  فراوانی

اجتماعی تلفن  هاي شبکهواسطه استفاده از  به

  همراه
 0/100 7/47 9/22 4/29  درصد

واسطه استفاده از  تغذیه کاربران بهشیوه تغییر در  384 148 96 140  فراوانی

 0/100 5/38 0/25 5/36  درصد  عی تلفن همراهاجتما هاي شبکه

 يتغییر در تعامالت و ارتباطات رو در رو 384 142 84 158  فراوانی

اجتماعی  هاي شبکهواسطه استفاده از  کاربران به

 تلفن همراه
 0/100 0/37 9/21 1/41  درصد
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  یاد و خیلی زیاد در هم ادغاموز  کم و خیلی کم1ذکر است که در جدول   شایان
  .اند شده

ي ها شبکه بین تغییر سلیقه در نوع پوشش کاربران و میزان استفاده از :1فرضیه 
  .اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد

  
ي اجتماعی تلفن همراه و ها شبکه بررسی رابطه بین میزان ساعات استفاده از -2 جدول

  ش کاربرانتغییر سلیقه در نوع پوش

 رهایمتغ
نوع 

 همبستگی

میزان 
 همبستگی

جهت 
 همبستگی

سطح 
 داري معنی

میزان ساعات استفاده از 
ي اجتماعی تلفن ها شبکه

همراه و تغییر سلیقه در نوع 
 پوشش کاربران

 016/0 مثبت  149/0 کرامر

  
شده و این میزان    محاسبه016/0 سطح معناداري برابر با 2با توجه به جدول 

ي ها شبکه که بین تغییر سلیقه در نوع پوشش کاربران و میزان استفاده از دهد یمنشان 
که کاربرانی که میزان ساعات  طوري به. اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد

 که سلیقه اند داشته اظهار کردند یمي اجتماعی تلفن همراه استفاده ها شبکهبیشتري از 
  . تغییر کرده استآنان در نوع پوشش بیشتر

  
ي اجتماعی ها شبکه بین تغییر در شیوه تغذیه کاربران و میزان استفاده از :2فرضیه 

  .تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد
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ي اجتماعی تلفن همراه و ها شبکه بررسی رابطه بین میزان ساعات استفاده از -3 جدول
  تغییر در شیوه تغذیه کاربران

 رهایمتغ
نوع 

 همبستگی

میزان 
 همبستگی

جهت 
 همبستگی

سطح 
 داري معنی

میزان ساعات استفاده از 
ي اجتماعی تلفن ها شبکه

همراه و تغییر در شیوه تغذیه 
 کاربران

 001/0 مثبت  166/0 کرامر

  
شده و این میزان    محاسبه001/0 سطح معناداري برابر با 3با توجه به جدول 

ي ها شبکه کاربران و میزان استفاده از  که بین تغییر در شیوه تغذیهدهد یمنشان 
که کاربرانی که میزان ساعات  طوري به. اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد

 که در شیوه اند داشته اظهار کردند یمي اجتماعی تلفن همراه استفاده ها شبکهبیشتري از 
  .خوراك و تغذیه آنان تغییر بیشتري ایجادشده است

  
ي اجتماعی ها شبکهین تغییر در خودآرایی کاربران و میزان استفاده از  ب:3فرضیه 

  .تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد
ي اجتماعی تلفن همراه و ها شبکه بررسی رابطه بین میزان ساعات استفاده از -4 جدول

  تغییر در خودآرایی کاربران

 رهایمتغ
نوع 

 همبستگی

میزان 
 همبستگی

جهت 
 همبستگی

 داري عنیسطح م

میزان ساعات استفاده از 
ي اجتماعی تلفن همراه ها شبکه

 و تغییر در خودآرایی کاربران

 006/0 مثبت  156/0 کرامر
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شده و این میزان    محاسبه006/0 سطح معناداري برابر با 4با توجه به جدول 
اجتماعی ي ها شبکه که بین تغییر در خودآرایی کاربران و میزان استفاده از دهد یمنشان 

که کاربرانی که میزان ساعات بیشتري  طوري به. تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد
 که در شیوه اند داشته اظهار کردند یمي اجتماعی تلفن همراه استفاده ها شبکهاز 

  .شده است خودآرایی آنان تغییر بیشتري ایجاد
 کاربران و میزان استفاده  بین تغییر در انتخاب دکوراسیون و اثاثیه منزل:4فرضیه 

  .ي اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود داردها شبکهاز 
  

ي اجتماعی تلفن همراه و ها شبکهبررسی رابطه بین میزان ساعات استفاده از  -5 جدول
  تغییر در انتخاب دکوراسیون و اثاثیه منزل کاربران

 رهایمتغ
نوع 

 همبستگی

میزان 
 همبستگی

جهت 
 همبستگی

ح سط
 داري معنی

میزان ساعات استفاده از 
ي اجتماعی تلفن ها شبکه

همراه و تغییر در انتخاب 
دکوراسیون و اثاثیه منزل 

 کاربران

 000/0 مثبت  176/0 کرامر

  
شده و این میزان نشان   محاسبه000/0سطح معناداري برابر با  5با توجه به جدول 

ثاثیه منزل کاربران و میزان استفاده از  که بین تغییر در انتخاب دکوراسیون و ادهد یم
که کاربرانی که  طوري به. ي اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود داردها شبکه

 اظهار کردند یمي اجتماعی تلفن همراه استفاده ها شبکهمیزان ساعات بیشتري از 
ي ایجادشده  که در شیوه انتخاب دکوراسیون و اثاثیه منزل آنان تغییر بیشتراند داشته
  .است
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ي ها شبکه بین تغییر در سبک خرید کاربران و میزان استفاده از :5فرضیه 
  .اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد

  
ي اجتماعی تلفن همراه و تغییر ها شبکهمیزان ساعات استفاده از بررسی رابطه بین  -6 جدول

   کاربرانسبک خریددر 

 رهایمتغ
نوع 

 همبستگی

ن میزا
 همبستگی

جهت 
 همبستگی

سطح 
 داري معنی

میزان ساعات استفاده از 
ي اجتماعی تلفن ها شبکه

همراه و تغییر در سبک 
 خرید کاربران

 000/0 مثبت  181/0 کرامر

  
شده و این میزان نشان   محاسبه000/0 سطح معناداري برابر با 6با توجه به جدول 

ي اجتماعی ها شبکه میزان استفاده از  که بین تغییر در سبک خرید کاربران ودهد یم
که کاربرانی که میزان ساعات بیشتري  طوري به. تلفن همراه رابطه معناداري وجود دارد

 که در سبک خرید اند داشته اظهار کردند یمي اجتماعی تلفن همراه استفاده ها شبکهاز 
 خرید از جاي خرید از پاساژها و مراکز آنان تغییر بیشتري ایجادشده است و به

ي رحضوریغي اجتماعی که مخصوص خرید اینترنتی هستند خرید ها شبکهي ها کانال
  .اند داشته

  
 کاربران و میزان  گذران اوقات فراغت و تفریحيها وهیش بین تغییر در :6فرضیه 

  .ي اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود داردها شبکهاستفاده از 
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ي اجتماعی تلفن همراه و ها شبکهان ساعات استفاده از  بررسی رابطه بین میز-7 جدول
   کاربران گذران اوقات فراغت و تفریحيها وهیشتغییر در 

 رهایمتغ
نوع 

 همبستگی
میزان 

 همبستگی
جهت 

 همبستگی
سطح 

 داري معنی
میزان ساعات استفاده از 

ي اجتماعی تلفن همراه ها شبکه
 گذران يها وهیشو تغییر در 

  کاربرانریحاوقات فراغت و تف

 000/0 مثبت  187/0 کرامر

  
شده و این میزان نشان   محاسبه000/0 سطح معناداري برابر با 7با توجه به جدول 

 کاربران و میزان  گذران اوقات فراغت و تفریحيها وهیش که بین تغییر در دهد یم
که  يطور به. ي اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود داردها شبکهاستفاده از 

 کردند یمي اجتماعی تلفن همراه استفاده ها شبکهکاربرانی که میزان ساعات بیشتري از 
 آنان تغییر بیشتري  گذران اوقات فراغت و تفریحيها وهیش که در اند داشتهاظهار 

 را فضاي مناسبی براي گذراندن اوقات فراغت خود ها شبکهایجادشده است و این 
  .گذرانند یمي اجتماعی ها شبکها در  و بیشتر وقت خود ردانند یم

 بین تغییر در تعامالت و ارتباطات رو در رو کاربران و میزان استفاده از :7فرضیه 
  .ي اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود داردها شبکه

  
ي اجتماعی تلفن همراه و ها شبکه بررسی رابطه بین میزان ساعات استفاده از -8 جدول

  الت و ارتباطات رو در رو کاربرانتغییر در تعام

 رهایمتغ
نوع 

 همبستگی
میزان 

 همبستگی
جهت 

 همبستگی
سطح 

 داري معنی
میزان ساعات استفاده از 

ي اجتماعی تلفن ها شبکه
همراه و تغییر در تعامالت و 
 ارتباطات رو در رو کاربران

 016/0 مثبت  149/0 کرامر
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شده و این میزان نشان   محاسبه016/0 سطح معناداري برابر با 8با توجه به جدول 
 کاربران و میزان استفاده از ي که بین تغییر در تعامالت و ارتباطات رو در رودهد یم

که کاربرانی که  طوري  به،ي اجتماعی تلفن همراه رابطه معناداري وجود داردها شبکه
اظهار  کردند یمي اجتماعی تلفن همراه استفاده ها شبکهمیزان ساعات بیشتري از 

  . آنان کمتر شده استي که در تعامالت و ارتباطات رو در رواند داشته
  

  گیري یجهنت
 و تلفن همراه اجتماعی يها شبکهرابطه بین میزان استفاده از  بررسی مقاله این هدف

 تحقیق این اصلی هدف دیگر، عبارت به. است 29 تا 15جوانان تغییر سبک زندگی 
 و پیامدها و ...ن همراه مانند تلگرام، اینستاگرام وتلف اجتماعی يها  شبکهبررسی

 هاي کنش بر آن تأثیرات و جوانان زندگی سبک روزمره زندگی در آن کارکردهاي
، نظریه اهلی سازي سیلورستون نظریه از و است شان اجتماعی روابط نیز و روزمره،
 "اي اجتماعیفض" نظریه و همچنین 3دنزی گیابی ساخت هینظر، رضامندي و استفاده
زیر  شرح ه نتایج حاصل از پژوهش بکهاست  شده استفاده مسئله تبیین براي 4بوردیو
  : است

 4/97 و اند داشته سال تلفن همراه هوشمند 29 تا 15 درصد از جوانان 4/98
)  درصد4/48(ي ارتباطی تلفن همراه هستند و اکثریتشان ها شبکهدرصد آنان عضو 

همچنین دو شبکه ارتباطی . کنند یم استفاده ها شبکهت از این  ساع5 تا 1روزانه حداقل 
  . موردتوجه آنان استها شبکهتلگرام و اینستاگرام بیش از سایر 

ي سبک زندگی همچون تغییر سلیقه ها مؤلفه حاکی از آن است که بین ها یبررس
وراسیون در نوع پوشش، تغییر در شیوه تغذیه، تغییر در خودآرایی، تغییر در انتخاب دک

                                                   
1. silvereston 
2. Uses and Gratification theory 
3. Structuration Theory 
4. bourdio 
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 و  گذران اوقات فراغت و تفریحيها وهیشو اثاثیه منزل، تغییر در سبک خرید، تغییر در 
 يها شبکه کاربران و میزان ساعات استفاده از يتغییر در تعامالت و ارتباطات رو در رو

که با افزایش ساعات استفاده از این  طوري رابطه وجود دارد بهتلفن همراه  اجتماعی
این نتایج با . شود یمي سبک زندگی نیز بیشتر ها مؤلفهیر در هر یک از  تغیها شبکه

 عنوان با) ) 2014 همچون پژوهش کوالندیراجشده  انجامي ها پژوهشي سایر ها افتهی
 گاوندر و ي اجتماعی مجازي بر سبک زندگی، پژوهش وراسمايها شبکه ریتأث
 آفریقاي در دانشجویان ندگیز سبک بر اجتماعی يها  شبکهریتأث عنوان با) 2013(

ي اجتماعی براي تغییر سبک زندگی، ها رسانه عنوان با) 2013( 3جنوبی، پژوهش نیلندر
ي اجتماعی و سبک زندگی و پژوهش ها رسانه عنوان با) ) 2013پژوهش سنتوال

ي اجتماعی و زندگی ما، ها شبکهي ها تیسا عنوان با) ) 2011همپتون و همکاران
  .هنگی داردهمخوانی و هما

شان  همچنین نتایج نشان داد که کاربران زن بیشتر از مردان در سبک زندگی
ي اجتماعی تلفن همراه تغییر ایجادشده است و جوانان با ها شبکهواسطه استفاده از  به

همچنین کاربران با سن کمتر . شان تغییر کرده است تحصیالت باالتر بیشتر سبک زندگی
دار  نتایج نشان داد که کاربران خانه. ستخوش تغییر شده استشان د بیشتر سبک زندگی

ي اجتماعی تلفن ها شبکهواسطه استفاده از  شان به و بدون شغل بیشتر سبک زندگی
بنابراین بین جنسیت، تحصیالت، سن، وضعیت اشتغال و تغییر . همراه تغییر داشته است
فن همراه رابطه معناداري ي اجتماعی تلها شبکه سال 29  تا15سبک زندگی کاربران 

ي ها تیسا"در ) 2011( با نتایجی که همپتون و همکاران ها افتهوجود دارد این ی
 يها  شبکهنقش تبیین" در) 1394( 6افروز ، آتش"ي اجتماعی و زندگی ماها شبکه
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 تبیین" در )1393( 1فراهانی نژاد عبداهللا ،"زندگی سبک بر مجازي اجتماعی
 دانشجویان موردمطالعه زندگی سبک بر مجازي اجتماعی يها بکه شری تأثشناختی جامعه

 يها  شبکهری تأثبررسی" در) 1392( 2، عبداللهی"تهران شهر کاربردي علمی دانشگاه
 علوم و مهندسی فنی يها  دانشکدهدانشجویان جوانان زندگی سبک بر مجازي ارتباطی
 يها  شبکهریتأث" در) ) 1391تاجی و ، شاهنوشی"گرمسار واحد آزاد دانشگاه انسانی

) ) 1387خرم جاه  و"شهرکرد شهرستان جوانان اجتماعی زندگی سبک بر اجتماعی
اند،  گرفته "بررسی ارتباط بین رسانه و سبک زندگی مطالعه موردي شهر تهران"در 
  .ی داردخوان هم

 ي اجتماعی تلفن همراه باعث تغییر در سبک زندگیها شبکهطورکلی استفاده از  به
 موجب تغییر ها شبکهطور جزئی استفاده از این   سال شده است و به29 تا 15جوانان 

جاي خرید از پاساژها و  جوانان به. در سبک پوشش و خودآرایی جوانان شده است
ي اجتماعی که مخصوص خرید ها شبکهي ها کانال از دهند یممراکز خرید ترجیح 

ي اجتماعی تلفن ها شبکه استفاده از .دي داشته باشنرحضوریغاینترنتی هستند خرید 
 کاربران نیز شده يتا حدودي موجب کاهش تعامالت و ارتباطات رو در رو همراه
 و رسانی اطالعآگاهی دهی به جوانان و ي و ا رسانهآموزش سواد  رسد یه نظر مب. است

 هاياد پیشنهعنوان به تواند ی اجتماعی ميها سازي و نظارت کارشناسانه بر شبکه فرهنگ
گذاران حوزه مجازي باشد تا بتوان با استفاده از امکانات و  اساسی براي سیاست

 شرایط تقویت و گسترش سبک زندگی ،اجتماعیي ها هاي ایجادشده در شبکه فرصت
سازي در  و از تهدیدهاي آن نیز با فرهنگ سالم و بدون تنش را براي جوانان مهیا کرد

  .ده فرصت کرامان ماند و تهدیدها را تبدیل ب
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