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چکیده
امروزه با پیشرفت فناوریهای نوين اطالعاتی و ارتباطی همچون رساانههاای اجتمااعی جواما دساتوو
تغییرات بسیاری شدهاند و تغییرات زيادی را در فرهنگ و زندگی روزمره افراد به وجود آوردهاند .به طوری که
میتوان گفت رسانههای نوين بر شیوههای زندگی و سلیقههای عمومی در جامعه تأثیر میگذارناد؛ بناابراين
هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش رسانههای اجتماعی در گرايش جوانان ايرانی به سبک زندگی ناوين اسات.
اين مقاله به صورت پیمايشی و با اساتفاده از رو نموناهگیاری داوطلباناه و در دساتر و بهارهگیاری از
پرسشنامه اينترنتی محقق ساخته صورت گرفته است .جامعه آماری پاژوهش را کااربران جاوان رساانههاای
اجتماعی در پنج شهر اصفهان تهران تبريز مشهد و ساری در سال  1333تشكیل میدهند و حجا نموناه
برابر با  2122نفر است .يافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضويت میزان استفاده ناو
استفاده (هدفمند يا غیرهدفمند) و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب رسانههای اجتماعی و گرايش به سبک
زندگی نوين در ابعادی چون مدگرايی توجه و نگر به بدن اوقات فراغات همبساتگی معناادار مساتقیمی
وجود دارد؛ اما متغیرهای مستقل يادشده با بعد نحوه پوشش (گرايش به حجاا)) رابطاه معناادار معكوسای
دارند.
کلیدواژهها :رسانههای اجتماعی سبک زندگی مدگرايی توجه و نگر
حجا)

به بدن اوقات فراغت گرايش به

 -1استاديار گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربايجان (* نويسنده مسئول)
 -2دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تبريز
 -3دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 -4دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تبريز
Email: s.rasoulzadeh@azaruniv.edu
* :نويسنده مسئول
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مقدمه
بسیاری عصر کنونی را عصر انقال) اطالعات و ارتباطات نامیدهاند .عصری که در آن وسايل
ارتباط جمعی به پیچیدهترين ابزار القای انديشهها و کارآمدترين سالحها برای تسویر آرام جوام
تبديلشدهاند .در چند دههی اخیر با توجه به سرعت سرسامآور پیشرفت و رشد فناوری ارتباطات
و اطالعات هر روز بر پیچیدگی و کارآمادی اين ابزار و وسايل مرتبط با آن در جاهان افزوده
میشود .گستردگی و پیچیدگی جوام انسانی در دوران مدرن امروز وجود رسانههای جمعی را
در صحنه مناسبات اجتماعی انسانها به امری اجتنا)ناپذير بدل نموده است.
پیش از اين انسانها بهصورت رو در رو با يكديگر ارتباط داشتند و رونق و ترويج رو های
زندگی از طريق اين سنخ از ارتباطات با روندی بسیار کند و ضعیف همراه بود اما در سايه
گستر فناوریهای نوين اطالعاتی و ارتباطی میتوان به جرأت گفت که قدرت مافوق
تكنولوژی به جايی رسیده است که جوام بشری به صورت برخط با ه در ارتباط بوده و همین
باعث شده است تا سبکها و رو های زندگی جديدی در سطح دنیا در حال چرخش و تغییر
باشد .در واق امروزه با پیشرفت ارتباطات جوام دستوو تغییرات بسیاری شدهاند و
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی مانند رسانههای اجتماعی در سطح جامعه جايگاهی را اشغال
کردهاند که تغییرات در فرهنگ و زندگی روزمره تنها يكی از پیامدهای آن است.
سبک زندگی از مفاهیمی است که به دلیل گستردگی آن در رشتههای موتلفی چون
مطالعات فارهنگی و جامعهشناسی کاربرد دارد .به نظر گیدنز 1سبک زندگی را میتوان
مجموعهای ک و بیش جام از عملكردهايی دانست که فرد آنها را به کار میگیرد چون نه
فقط نیازهای جاری او را برآورده میکند بلكه روايت خاصی را ه که وی برای هويت شوصی
خود برگزيده است در برابر ديگران متجس میسازد (خوشنويس  .)3 :1333فردی که در
جامعه مدرن زندگی میکند هويت شوصیا را در سبک زندگی خويش متجلی میسازد و در
واق بر اسا نظر چنی )131 :1336( 2سبک زندگی رابطه مستقیمی با هويت افراد دارد .به
زع وی « سبک زندگی زبان هويت اجتماعی در فرهنگ فرد است؛ روشی نمايشی که فقط
خود را مشوص میکند».
رواج فناوریهای نوين در زندگی روزمره افراد ازدياد شیوههای جديد در دستر برای کنش
و شیوههای برقراری ارتباط و دستیابی به اطالعات طیف ابزاری را که افراد از طريق آنها
فرهنگ سبک زندگی و هويتهای روزمره خود را میسازند گستر داده است .در میان
1. Giddens
2. Cheney
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فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی رسانههای اجتماعی را میتوان به عنوان ابزار مناسبی برای
تحلیل فرايند دگرگونیای تلقی کرد که بهطور همزمان شامل افراد (زندگی روزمره فرهنگ
سبک زندگی و هويت) اطالعات و فناوریهای اطالعاتی است.
امروزه رسانههای اجتماعی به منزله رسانه همیشه و همهجا حاضر با توجه به توانمندیهای
بالقوه و بالفعل گستردهشان به سرعت در جامعه ما و به ويژه بین نسل جوان در حال
گستر اند .گستر سري فراگیر و همهجانبه رسانههای اجتماعی پرسشهايی را درباره
پیامدهای احتمالی آن برای کاربران و جامعه پديد آورده است .در واق ظهور رسانههای
اجتماعی با خود تغییرات اقتصادی و اجتماعی گسترده و حتی سبک زندگی کامالً جديدی به
وجود آوردهاند .بنابراين میتوان گفت که افراد نه تنها از ايان فناوری برای پیشابرد مقاصدشان
استفاده میکنند بلكه فنااوری نیز افاراد را منطبق با قاواعد خاص نحوه عملكرد خود تغییر
میدهد.
رسانههای اجتماعی عالوه بر اينکه مرج تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی
اعضای خود هستند اين امكان را برای اعضا فراه میکنند که همزمان با انجام ساير
فعالیت های اجتماعی از طريق کامپیوتر يا تلفن همراه فعالیت خود را در اين جوام مجازی
پیگیری کنند .در همین زمینه جسیكا هیلبرمن )2223(1معتقد است «امروزه بسیاری از جوانان
به فعالیتهای اجتماعی شبكهای اشتغال دارند و برای ساختن زندگی خود از روابط و مناسبات
اينترنتی استفاده میکنند .فعالیت در رسانههای اجتماعی دربرگیرنده همه ابعاد زندگی است».
در واق رسانههای اجتماعی سبکهای زندگی جوانان را بیش از سبکهای زندگی ساير
گروههای سنتی تغییر دادهاند .لذا يک مسئله جالبتوجه اين است که جوانان چگونه هويت و
سبک زندگی خود را در عرصه رسانههای اجتماعی میسازند .از آنجا که حدود  62از درصد
جمعیت کشور ما را جوانان تشكیل میدهند (کالنتری و حسنی  )122 :1331شايسته است
که رابطه آنها با رسانههای اجتماعی و تأثیرات آن بر حیات جوانان موردتوجه ويژه قرار گیرد.
بنابراين هدف پژوهش حاضر تحلیل تغییرات ايجادشده در سبک زندگی جوانان است که به
واسطه معرفی و رواج رسانههای اجتماعی به وجود آمده است .به عبارت ديگر مسئله محوری
نوشتار حاضر مطالعه نقش رسانههای اجتماعی در گرايش به سبک زندگی نوين در بین جوانان
ايرانی است.

1. Jessica Hilberman

43

تحلیل نقش رسانههای اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین ...

پیشینه پژوهش
بشیر و افراسیابی ( )1331در پژوهش خود با عنوان «شبكههای اجتماعی اينترنتی و سبک
زندگی جوانان» با استفاده از رو پیمايش و پرسشنامه اينترنتی به اين نتیجه رسیدند که
میان عضويت در شبكههای اجتماعی اينترنتی و نحوه اختصاص وقت به ساير فعالیتهای
اجتماعی ارتباط وجود داشته است .همچنین عضويت در اين شبكههای اجتماعی با مقولههايی
نظیر نحوه ارتباط با جنس موالف و شیوه محاورات اعضا در محیط بیرونی ارتباط وجود دارد؛
بنابراين میتوان گفت میان عضويت در شبكههای اجتماعی اينترنتی و سبک زندگی جوانان
ارتباط وجود دارد.
سپهری ( )1333در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل سبک زندگی جوانان کاربر شبكه
اجتماعی فیسبوك» نشان داد که شبكه اجتماعی فیسبوك منجر به تغییراتی در سبک زندگی
جوانان در زمینه هايی چون اوقات فراغت توجه و گرايش به بدن نحوه پوشش شیوه محاوره و
سبک بیان ايجاد شرايط برای برقراری ارتباط با جنس موالف و کسب توانمندیهای روز در
نگر به فضای جهانی شده است.
يافتههای پژوهش قاسمی و همكاران ( )1333حاکی از آن است که بین مدت زمان عضويت
در فیسبوك میزان استفاده از فیسبوك میزان مشارکت و فعال بودن کاربران در فیسبوك و
واقعی تلقی کردن محتوای فیسبوك با تصور بدن رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .همچنین
فیسبوك توانسته است تصور کاربران نسبت به بدن را تغییر دهد.
يافتههای پژوهش نوابوش ( )1333نشان میدهد که استفاده از ابزارهای نوين فناوری
اطالعاتی و ارتباطی به شكلگیری سبک زندگی ويژهای میانجامد و در هر يک از جنبههای
موتلف سبک زندگی نظام ارزشی و جهانبینی متفاوتی را ايجاد میکند که منجر به کنشهای
گوناگونی از جانب افراد میشود و باعث میشود تا افراد در حوزههای موتلف زندگی خود از جمله
اوقات فراغت و شیوه گذران آن نگر به ازدواج رفتارهای اعتقادی و پیروی از مد رفتارهای
متفاوتی داشته باشند.
نتايج پژوهش عدلیپور و همكارانش ( )1333حاکی از آن است که میزان استفاده از
رسانههای داخلی تنها با تمايل به پذير سبک زندگی نوين در بین زنان رابطه مثبت و
معناداری را نشان میدهد؛ اما تمايل به سبک زندگی جديد در بین مردان ارتباطی با میزان
استفاده از رسانههای داخلی نداشته است .همچنین رابطه میان میزان استفاده از رسانههای
خارجی با سبک زندگی جديد در مقايسه با رسانههای داخلی ه برای زنان و ه برای مردان
قویتر و معنادارتر بوده است.
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معمار و همكاران ( )2213در پژوهشی تحت عنوان «تبیین جامعهشناختی رابطه استفاده از
شبكههای اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان ايرانی» نشان دادند که سبک زندگی افرادی
که عضو فیسبوك هستند و کسانی که عضو نیستند متفاوت است .الگوی خريد و مصرف
فرهنگی افراد بر حسب عضويت يا عدم عضويت آنها در فیسبوك متفاوت است .همچنین میزان
استفاده از فیس بوك بیشترين اثر را بر الگوی خريد و مصرف فرهنگی دارد و مدت زمان عضويت
در شبكه اجتماعی فیسبوك تأثیر زيادی بر الگوی تغذيه داشته است.
در خارج از ايران تاکنون پژوهشهای فراوانی بر روی شبكهها اجتماعی مجازی و سبک
زندگی انجامگرفته است .در اينجا برای پرهیز از طوالنی شدن مطلب به چند مورد از اين
پژوهشها اشاره میشود.
يكی از پژوهشهای معروفی که به رابطه میان شبكههای اجتماعی و تغییر سبک زندگی
پرداخته است نظرسنجی است که با عنوان نظرسنجی  2222شهرت دارد .نظرسنجی 2222
توسط انجمن ملی جغرافیا از سپتامبر تا نوامبر  1333برای اعضای پايگاه اينترنتی اين انجمن که
خود نوعی شبكه اجتماعی را تشكیل میدادند قابلدستر بود .نتايج نظرسنجی  2222بیانگر
اين مطلب است که افرادی که مدت طوالنیتری در شبكههای اجتماعی عضويت داشتهاند به
انوا بیشتری از فعالیتهای اينترنتی پرداختهاند و رفتهرفته میزان حضورشان در فضای و)
بیشتر شده و فعالیتهای آنها در اجتما غیرمجازی کمتر میشود و در حقیقت شبكههای
اجتماعی به موضوعی محوری در ساخت و بازسازی شیوه زندگی و فعالیتهای موتلف اجتما
کاربران تبديل میشوند (به نقل از امیرپور و گريوانی .)31 :1333
وی 1در سال  2226تحقیقی با عنوان «سبکهای زندگی و رسانههای جديد :انطباق و
استفاده از فناوریهای ارتباطی بیسی در چین» به دنبال بررسی ارتباط بین سبک زندگی
مصرفکنندگان حومه شهری چین و انطباق و استفاده از پیجر و تلفنهای همراه انجام داد.
يافتهها نشان می دهند که پاسوگويان تمايل به شناسايی پیجر و تلفن همراه به عنوان مالك
غربیشدن و سبک زندگی اجتماعی فعال دارند.
ماری المجلد )2223( 2از طريق تحلیل محتوای يک گروه ساختهشده در شبكهاجتماعی مای
اسپیس توسط دانشآموزان دختر دبیرستان منطقه میدوسترن نشان داد که عضويت و حضور
در مای اسپیس چگونه سبب تغییر سبک زندگی اعضای شبكههای اجتماعی اينترنتی میشود.

1. Wei
2. Marie Almjeld
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وی همچنین نتیجه میگیرد که میان عضويت و حضور در شبكههای اجتماعی اينترنتی با نو
پیامها و عكسهايی که توسط اعضا منتشر میشود ارتباط وجود دارد.
يافتههای پژوهش گراسموك ) 2223( 1حاکی از آن است که استفاده افراطی کاربران از
فیسبوك زندگی روزمرهشان را در زمینههای موتلفی چون فعالیتهای زندگی خوا) و تغذيه
دچار اختالل میکند و اين افراد نمیتوانند مثل گذشته به اداره امور زندگی و فعالیتهای خود
بپردازند.
وانگ 2و همكارانش ( )2212در مطالعهشان با عنوان «تأثیر استفاده از اينترنت بر سبک
زندگی بزرگساالن» نشان دادند که عادتهای اينترنتی مشوص همچون بیش از حد آنالين
بودن دسترسی به اينترنت از کافینتها و استفاده از اينترنت برای تولیه هیجانی با عادات
سبک زندگی ضعیف در بزرگساالن در ارتباطند؛ اما استفاده از اينترنت برای اهداف آموزشی
همچون پیدا کردن اطالعات رابطه معنادار مثبتی با سبک زندگی سال در بزرگساالن دارند.
مبانی نظری پژوهش
سبک زندگی
بورديو 3گیدنز4

و چنی
از جمله جامعهشناسانی که به غنای مفهوم سبک زندگی افزودهاند
هستند .از نظر بورديو سبک های زندگی محصول منظ سرمايه فرهنگی هستند که بهنوبه خود
به نظامهايی از نشانه تشوص اجتماعی تبديل میشوند .در نظريه بورديو سبک زندگی که شامل
اعمال طبقهبندیشده و طبقهبندیکننده فرد در عرصههايی چون تقسی ساعات شبانهروز نو
تفريحات و ورز شیوههای معاشرت اسبا) و اثاثیه خانه آدا) سون گفتن و راه رفتن و در
واق عینیتيافته و تجس يافته ترجیحات افراد است .از يکسو سبکهای زندگی شیوههای
مصرف عامالن اجتماعیای است که دارای رتبهبندیهای موتلفی از جهت شأن و مشروعیت
اجتماعیاند .اين شیوههای مصرفی بازتا) نظام اجتماعی سلسلهمراتبی است؛ اما چنانچه بورديو
در کتا) تمايز بر حسب منطق ديالكتیكی نشان میدهد مصرف صرفاً راهی برای نشان دادن
تمايزات نیست بلكه خود راهی برای ايجاد تمايزات نیز است .بنابراين سبک زندگی محصول
نظاممند منش است که از خالل رابطه دو جانبه خود با رويههای منش درك میشود و تبديل به

1. Grasmuck
2. Wang
3. Bourdieu
4. Giddens
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نظام نشانههايی میگردد که بهگونهای جامعهای مورد ارزيابی قرار گیرد (مثالً به عنوان
قابلاحترام ننگآور و غیره) (بورديو .)112 :1334
بورديو نظريهای منسج درباره شكلگیری سبکهای زندگی ارائه کرده است .مطابق مدلی که
وی ارائه میکند شرايط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید ذوق خاص
منجر میشود و ذوق مولد دو دسته نظام است :نظامی برای طبقهبندی اعمال و نظامی برای
ادراکات و شناختها (قريحهها) .نتیجه نهايی تعامل دو نظام سبک زندگی است .سبک زندگی
همان اعمال و کارهايی است که به شیوهای خاص طبقهبندی شده و حاصل ادراکات خاصی
هستند .در واق سبک زندگی حاصل ترجیحات افراد است که به صورت عمل درآمده و
قابلمشاهده هستند (فاضلی .)42 :1332
گیدنز معتقد است که سبک زندگی را میتوان به مجموعهای ک و بیش جام از عملكردها
تعبیر کرد که فرد آنها را به کار میگیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را برمیآورند بلكه روايت
خاصی را ه که وی برای هويت شوصی خود برگزيده است در برابر ديگران متجس میسازند
(گیدنز  .)113 :1331سبک زندگی رو الگومند مصرف درك و ارز گذاری محصوالت
فرهنگ مادی است که استقرار معیارهای هويتی را در چارچو) زمان و مكان ممكن میسازد
(گیدنز  .)33 :1333در نزد گیدنز تحول سبکهای زندگی و دگرگونیهای ساختاری مدرنیته
به واسطه بازتابندگی به يكديگر گره میخورند و به دلیل گشودگی زندگی اجتماعی امروزی و
کثرت زمینههای کنش و مناب انتوا) سبک زندگی برای ساختن هويت شوصی بهطور
فزايندهای اهمیت میيابد (گیدنز .)33 :1333
به نظر چنی سبک زندگی شكل اجتماعی جديدی است که نشانگر اولیه هويت هر فرد است.
وی بر اين باور است که سبکهای زندگی حساسیتهايی هستند که در اهمیتهای اخالقی
معنوی و يا زيبايیشناختی نفوذ میکنند .چنی معتقد است برای افراد و گروههايی که توسط
راههای سنتی تر زندگی در شرايط جديد دچار فقدان دوام و ثبات میشوند ساختن سبکهای
زندگی میتواند به عنوان ابزار مهمی برای مقابله با تغییرات اجتماعی کاربرد داشته باشد .اين
سبکها واکنشی رفتاری يا پاسخهای کارکردی به مدرنیته هستند (چنی  .)11 :1336لذا
سبکهای زندگی منابعی هستند برای ثبات يا مكانیزمهايی برای مقابله که به افراد کمک
میکنند روابطشان را در شرايط تغییر اجتماعی مديريت کنند.
در مجمو با توجه به نظر انديشمندان موتلف در خصوص سبک زندگی میتوان گفت که
سبک زندگی بوشی از زندگی است که عمالً تحقق میيابد و دربردارنده طیف کامل فعالیتهايی
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است که افراد در زندگی روزمره خود انجام میدهند .بنابراين طیف فعالیتهای موتلف افراد در
هر عرصه از زندگی میتواند سازنده سبک زندگی آنها در آن عرصه باشد.
در يک دستهبندی ساده میتوان سبک زندگی را به سبک زندگی دينی يا سنتی و مدرن
تقسی کرد:
سبک زندگی دينی مجموعهای است از رفتارهای منبعث از دين و بر مبنای دين است که به
صورت عملی در رفتارهای زندگی روزمره نمود پیدا میکند (کوهی و همكاران .)36 :1333
مهدوی کنی آن را چنین تعريف کرده است :عموم اديان دارای نظام معنايی آموزهها نهادها و
ساختارهايی هستند که پیروانشان را در ايجاد سبک زندگی مبتنی بر آنها توانمند میکنند.
اينگونه سبک زندگی ناشی از فرهنگ دينی را میتوان سبک زندگی دينی نامید (مهدویکنی
.)131 :1331
در تعريف سبک زندگی مدرن نیز میتوان گفت که سبک زندگی مدرن همان اعمال و
کردارهايی است که به شیوه مدرن طبقهبندی شده و حاصل ادراکات خاصی است و تجس يافته
ترجیحات افراد به استفاده از عناصر مدرن در زندگی است که به صورت عمل درآمده و
همچنین انتوا) رو ها الگوها طرز برخورد و روابط اجتماعی مبتنی بر عناصر زندگی مدرن
است (ايمان و مرحمتی .)3 :1333
جدول  :1گونهشناسی نوع روابط در سبک زندگی مدرن و دینی
مؤلفههای سبک زندگی

نوع روابط در سبک زندگی مدرن

نوع روابط در سبک زندگی دینی

اوقات فراغت

مبتنی بر مصرف

کلیه تعامالت مبتنی بر رضای خداوند و معنابوشی به
زندگی با تكیه بر قناعت

مصرف کاالهای فرهنگی

تظاهرنمايی

پرهیز از تظاهر و فروتنی و تعمق و تدبر بیشتر در دين و
توانايی تأثیرگذاری در تعامالت

انسانمحوری و توجه به بدننمايشی

خدامحوری و استفاده از بدن به عنوان وسیلهای در
جهت پیمودن کمال الهی و تقر) الی اهلل

کمرنگ شدن روابط مردساالرانه سنتی

رابطه مرد و زن بر اسا مكمل بودن افزايش رزق و
روزی آرامش تكمیل شدن دين

توجه و نگر

به بدن

کلیشههای جنسیتی

منب  :سیدی و بیرقی .62 :1331

رسانههای اجتماعی

استفاده از اصطالح «رسانههای اجتماعی» نوستین بار در جوالی  2226میالدی به کار گرفته
شد« .کريس شیپلی »1اغلب به عنوان اولین نفری شناخته میشود که اصطالح رسانههای
1. Chris Shipley
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اجتماعی را ارائه کرده است .شیپلی معتقد است رسانههای اجتماعی هدايتکننده رويدادهای
آتی برای گفتگو هستند؛ رويدادی که بحث درباره آن در وبالگنويسی ويكی شبكه اجتماعی و
فناوریهای مرتبط با فرومهای رسانههای مشارکتی به کار گرفته میشود .البته اين اصطالح قبالً
توسط «تینا شارکی »1در سال 1331میالدی برای توصیف نوعی از جامعه گرداننده محتوای
اينترنت به کار گرفته شده بود« .دارل بری »2نیز در سال 1331میالدی برای توصیف
سیست های نرمافزاری چندرسانهای که موجب تسهیل مشارکت جامعه و تجربه ذهن از فضای
به اشتراك گذاشتهشده توسط رسانههای الكترونیک میشوند به کار گرفت (بصیريانجهرمی
.)121 :1332
به هر حال هیچ تعريف جهانی جام و شناختهشدهای برای رسانههای اجتماعی مانند ساير
تعاريف حوزه ارتباطات وجود ندارد« .بريان سولیس »3در تعريف رسانههای اجتماعی میگويد:
«رسانههای اجتماعی از محتوای دموکراتیک تشكیلشده و درك درستی از روند نقش مردم
دارند؛ زيرا نقش آنها تنها انتشار اطالعات نیست؛ بلكه اطالعات را تولید و برای ديگران به
اشتراك میگذارند» (به نقل از عدلیپور .)1331
رسانههای اجتماعی عنوانی است که در سالهای اخیر به مجموعه سايتها و ابزارهايی اطالق
میشود که در فضای ايجادشده به وسیله رسانههای نوين از قبیل اينترنت و تلفنهای همراه
متولدشده و رشد پیدا کردهاند .در واق رسانههای اجتماعی توصیف ابزارهای آنالين هستند که
مردم از آن برای اشتراك محتوا پروفايلها نظرات ديدگاهها تجربیات و افكار استفاده میکنند.
اين ابزارها شامل وبالگها شبكههای اجتماعی مجازی (مانند فیسبوك و توئیتر) شبكههای
اجتماعی تلفن همراه (همچون وايبر تانگو واتس اپ) پادکستها فرومها و غیره هستند؛
بنابراين رسانههای اجتماعی تسهیلکننده گفتگوها و کنشهای متقابل آنالين بین گروههايی از
افراد هستند.
رسانههای جمعی و سبک زندگی نوین

از مه ترين جامعهشناسانی که به مطالعه رابطه رسانههای جمعی و سبک زندگی مدرن
پرداختهاند میتوان به گیدنز و کاستلز 4اشاره نمود .از ديدگاه گیدنز سبک زندگی رو الگومند
مصرف درك و ارز گذاری محصوالت فرهنگ مادی است که استقرار معیارهای هويتی را در
1. Tina Sharkey
2. Darrell Berry
3. Brian Solis
4. Castells
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چارچو) زمان و مكان ممكن میسازد .سبک زندگی اغلب به معانی نمادين محصوالت توجه
دارد؛ يعنی آنچه در ورای هويت آشكار اين محصوالت نهفته است سبک زندگی اصطالحی است
که در فرهنگ سنتی کاربرد چندانی ندارد چون مالزم با نوعی انتوا) از میان تعداد کثیری از
امكانهای موجود است اين رويكرد راهی است که به درك مدرن بودن سبکهای زندگی و تقابل
آنها با شكلبندیهای پیشین میانجامد و اين معانی نمادين اموری توافقی هستند که پیوسته از
نو ابدا میشوند (گیدنز  .)222 :1333شیوههای زندگی به صورت عملكردهای روزمره در
میآيند عملكردهايی که در نو پوشش خوراك طرز کار و محیطها مطلو) برای مالقات با
ديگران تجس میيابند هر يک از تصمی گیریهايی که يک شوص در زندگی روزانه میکند
(چه بپوش چه بوورم در کار چگونه کار کن پس از پايان کار با چه کسی مالقات کن ) در
تعیین و تنظی امور روزمره مشارکت دارند (گیدنز .)122 :1333
گیدنز معتقد است که ويژگی خاص مدرنیته پويايی تأثیر جهانگستر و تغییر دادن عمیق
رسوم سنتی است .مدرنیته سبب میشود که افراد هر چه بیشتر از قید انتوا)هايی که سنت
بهطورمعمول در اختیار آنان قرار میدهد رها شوند و بدين ترتیب فرد را رو در روی تنو ناامنی
از انتوا)های ممكن قرار میدهد و به دلیل آنکه دارای کیفیتی غیر شالودهای است چندان
کمكی به فرد ارائه نمیدهد تا وی را در گزينشهايی که بايد به عمل آورد ياری دهد .در اين
میان امنیت هستی شناختی فرد آسیب میبیند .فرد برای اعاده امنیت هستی شناختی خود از
میان انتوا)های موجود برخی را برمیگزيند .به عقیده گیدنز اين انتوا)ها تصادفی نبوده و
الگويی را پديد میآورند که فقط بوشی از آن مربوط به مصرف است .اين مجموعه الگومند
راهنمايی برای کنش میشود و فرد را از اين معضل که در هر لحظه مجبور به تصمی گیری
آگاهانه باشند میرهاند .هر سبک زندگی مستلزم مجموعهای از عادات و جهتگیریها است.
بنابراين برخوردار از نوعی وحدت است که عالوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت
وجودی پیوند بین گزينشهای فرعی موجود در يک الگوی ک و بیش منظ را نیز تأمین
میکند.
به عالوه با جهانیشدن فزاينده رسانههای ارتباط جمعی وجود و عملكرد محافل و
سازمانهای متعدد و گوناگونی در هر زمینه به گو میرسد و همین اطالعات طبعاً راههای
تازهای برای انتوا) در برابر شوص میگشايد تأثیر زياد رسانههای جمعی از طريق کنار ه قرار
دادن موقعیتها و حاالت گوناگون شكلها و نمادهای ويژهای به وجود میآورند که شیوههای
زندگی بیسابقه و بنابراين انتوا)های تازهای را القا میکنند .در واق از نظر گیدنز رسانهها نقش
مهمی در تبلیغ سبکهای زندگی موتلف دارند .طیف سبکهای زندگی با گونههای آرمانی که
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در رسانهها طرح میشوند شايد محدود باشند ولی گستردهتر از سبکهای زندگیای هستند که
افراد قاعدتاً در زندگی روزمره خود در قالب آنها جا میگیرند .البته به اعتقاد گیدنز رسانهها در
جهان جديد در عین اينكه امكانها و گونهها را به دست میدهند تفسیرهايی باريک انديشانهای
از نقشها يا سبکهای زندگی خاص نیز ارائه میدهند.
به باور کاستلز فرهنگ نوين تا حدود زيادی فرهنگ رسانهای الكترونیكی است که در آن
شیوههای شفاهی و کتبی انتقال مبتنی بر رسانههای الكترونیكی تكمیلشده و تا حدودی جای
خود را به آنها داده است (کاستلز  .)1331در واق مه ترين ويژگی نظامهای رسانهای در جامعه
شبكهای اين است که بیشتر جلوههای فرهنگی را با همه تنوعشان در قلمرو خود جای میدهند.
اين ابزار فرهنگ عامیانه و فرهنگ فرهیوتگان سرگرمی و اطالعات را به يكديگر پیوند میدهد و
بدين ترتیب با ايجاد معجونی محیط نمادين جديدی ايجاد کرده و دنیای مجازی را به واقعیت
اجتنا)ناپذير تبديل میکند(شريفی و همكاران .)31 :1333
نظريه جامعه شبكهای تأثیر شبكههای اجتماعی اينترنتی را بر همه ابعاد زندگی نشان داده و
مطرح میکند که چگونه شبكههای اجتماعی اينترنتی سبب تغییر سبک زندگی افراد میشود؟
به اعتقاد کاستلز «بهايی که بايد برای ورود به اين سیست (جوام مجازی) پرداخت تطابق
يافتن با منطق زبان ورودیها و سیست رمزگذاری و رمزگشايی آن است .از همین رو است که
اين سیست چنان نقش مهمی در تأثیرات اجتماعی موتلف دارد که بهجای يک سیست
چندرسانهای مرکز بايد يک شبكه ارتباطی افقی دارای کانونهای متعددی همچون اينترنت
ايجاد شود» (کاستلز  .)433 :1332اين بیان کاستلز را میتوان تأکیدی بر وجود ارتباط میان
عضويت و حضور در شبكههای اجتماعی و شاخصهای فرهنگی مرتبط با سبک زندگی دانست.
وی تأکید میکند« :برای جوام جديد ايجاد ممنوعیت برای ورود به اين سیست و گذاشتن
رمز ورود برای جريان يافتن و انتشار پیامها در سرتاسر سیست چالشهای فرهنگی مهمی
هستند که نتیجه آنها سرنوشت درگیریهای نمادينی را که در اين شرايط تاريوی جديد انجام
خواهد گرفت را از پیش تعیین میکند .در سیست جديد اينکه کاربران فعال و منفعل شبكهها
چه کسانی هستند تا اندازه زيادی چهارچو) سلطه و فرايندهای آزادی در اجتما اطالعاتی را
تعیین میکند (کاستلز  .)433 :1332در نهايت نتیجه گستر جوام مجازی دگرگون شدن
زندگی بشر بهگونه ای است که مناطق از معنای فرهنگی تاريوی و جغرافیايی خود تهیشده و
در شبكههای کارکردی يا کوالژهای تصويری گنجانده میشوند.
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چارچوب نظری
نظریه

کاشت1

نظريه کاشت يا پرور گربنر 2بر کنش متقابل میان رسانه و مواطبانی که از آن رسانه استفاده
میکنند و نیز بر چگونگی تأثیرگذاری رسانهها بر مواطبان تأکید دارد .فرض اساسی اين نظريه
اين است که بین میزان مواجهه و استفاده از رسانه و واقعیتپنداری در محتوا و برنامههای آن
رسانه ارتباط مستقی وجود دارد .به اين صورت که ساعتهای متمادی مواجهه با رسانهای
خاص باعث ايجاد تغییر نگر و ديدگاههای موافق با محتوای رسانه میشود .در واق نظريه
کاشت با تعیین میزان و نو برنامههای مورد استفاده از رسانهها میزان تأثیر را مطالعه میکند
تا به سازوکار و نحوه تأثیر دست پیدا کند (قاسمی و همكاران .)16 :1331
نظريه کاشت به فرايند انباشتی و متراکمی اشاره دارد که به وسیله آن رسانه اعتقادات و
باورها را درباره واقعیت اجتماعی پرور میدهد .همچنین بر اسا اين نظريه رسانه اغلب
استنباطهايی ويژه و غیرواقعی از دنیا ارائه میدهد و دنیا را مكانی خشنتر و خطرناكتر از آنچه
که آمارهای واقعی نشان میدهند معرفی میکند (باهنر و جعفری کیذقان  .)142 :1333وی
که اثر اصلی رسانه به خصوص تلويزيون را جامعهپذيری يعنی اشاعه ثبات و پذير وضعیت
موجود میداند معتقد است که رسانه تغییرات را بهتنهايی به حداقل نمیرساند؛ بلكه اين امر با
هماهنگی ديگر نهادهای عمده فرهنگی محقق میشود .اين نظريه معتقد است که رسانه در
بلندمدت موجب تأثیر در جهانبینی و نظام ارزشی بینندگان پرمصرف خود میشود و به آنها
نگر رسانهای واحد در مورد واقعیات میبوشد .در واق نظريه گربنر با تفاوت قائل شدن بین
مواطب عادی و پرمصرف تأثیر زياد تلويزيون بر مواطب پرمصرف را اثبات میکند .گربنر بیان
میکند که از نظر تماشاگران پرمصرف تلويزيون عمالً ديگر مناب اطالعات افكار و آگاهیها را
به انحصار درآورده و يكی میکند .اثر اين مواجهه با پیامهای مشابه چیزی را تولید میکند که
وی آنرا کاشت يا آموز جهانبینی نقشها و ارز های رايج مینامد (مورگان .)1331
بر اسا نظريه کاشت میتوان استنباط کرد که میزان استفاده و مدت زمان عضويت در
رسانههای اجتماعی و واقعی تلقی کردن محتوای رسانههای اجتماعی بر ارز های کاربران
جوان تأثیر دارد .میتوان گفت هر چه مدت زمان عضويت در رسانههای اجتماعی و میزان
استفاده از اين رسانهها افزايش يابد و فرد محتوای مطالب آن را بیشتر واقعی تلقی کند احتمال
تأثیرپذيری کاربر بیشتر است .برعكس هر چه مدت زمان عضويت و میزان استفاده از رسانههای
1. Cultivation Theory
2. Gerbner
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اجتماعی کاهش يابد و فرد محتوای آن را کمتر واقعی تلقی کند احتمال تأثیرپذيری وی کمتر
خواهد بود.
نظریه استفاده و خشنودی

نظريه استفاده و خشنودی ضمن فعال انگاشتن مواطب بر نیازها و انگیزههای وی در استفاده از
رسانهها تأکید میکند و بر آن است که ارز ها عاليق و نقش اجتماعی مواطبان مه است و
مردم بر اسا اين عوامل آنچه را میخواهند ببینند و بشنوند انتوا) میکنند.
پرسش اصلی نظريه استفاده و خشنودی اين است که چرا مردم از رسانهها استفاده میکنند
و آنها را برای چه منظوری به کار میگیرند؟ پاسوی که به اجمال داده میشود اين است که
مردم برای کسب راهنمايی آرامش سازگاری اطالعات و شكلگیری هويت شوصی از رسانهها
استفاده میکنند (مککوايل  .)124 :1333در واق اين نظريه علت اصلی استفاده مردم از
رسانهای خاص را با داليل کارکردی توضیح میدهد و برای مواطبان نیازهايی را متصّور میشود
که افراد برای رف آن به سمت رسانهها روی میآورند .حال اگر چنانچه رسانه موردنظر بتواند
نیاز فرد را به خوبی رف کند و بین محتوای رسانه و نیاز فرد همووانی وجود داشته باشد فرد
ارضاء و خشنود میشود و در غیر اينصورت نیاز وی ارضاء نشده باقی میماند و وی از رسانههای
موردنظر رويگردان می شود .فرض اصلی اين نظريه اين است که افراد مواطب ک و بیش به
صورت فعال به دنبال محتوايی هستند که بیشترين رضايت را برای آنان فراه سازد .میزان اين
رضايت بستگی به نیازها و عاليق فرد دارد (ويندال و همكاران .)214 :1331
هدف اساسی اين رويكرد تحقیق در چگونگی انتوا) دريافت و شیوه عكسالعمل مواطبان
رسانهها است .بر اسا اين رويكر د نظری فعال بودن يک مواطب قبل از هر چیز به انگیزه
روشن و مصرّانه او در انتوا) محتوا و برنامههای موردنظر بستگی دارد .هر چند اين انتوا)
میتواند تحت تأثیر موضوعات ديگری همچون بازتا) آگاهانه شوص از تجربیاتی باشد که در
مورد رسانهها حاصل میکند و همچنین تحتتأثیر فوايدی باشد که او از رسانهها به دست
میآورد و برای اهداف ديگری در زندگی مورداستفاده قرار میدهد .فرضیه کلیدی اين رويكرد
آن است که مواطب انتوابی را که از میان رسانهها و محتواهای موتلف به عمل میآورد
آگاهانه و بر اسا انگیزه است (هرمز  .)143 :1332در واق ديدگاه استفاده و خشنودی
فعالیت مواطب را مسلّ فرض میکند و معتقد است مواطبین از آنچه که انجام میدهند و
اينکه چرا انجام میدهند آگاه هستند و لذا میتوانند گزار های قابل اعتباری از
خشنودیهای رسانهای خود ارائه کنند.

33

تحلیل نقش رسانههای اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین ...

رابین )33 :1333( 1پنج فرض بنیادين نظريه استفاده و خشنودی را مشوص کرده است:
 )1مردم در استفاده از رسانهها دارای هدف و انگیزه هستند .چنین رفتار هدفمندی برای آنها
سودمند است و پیامدهايی برای خودشان و جامعه دارد.
 )2مردم برای برآورده ساختن نیازها يا امیال خود از مناب و محتوای ارتباطی استفاده میکنند.
استفاده از رسانهها به منظور کسب رضايت يا منفعت از جمله جستجوی اطالعات برای تقلیل
شک و ترديد و حل مسائل و مشكالت شوصی است.
 )3عوامل اجتماعی و روانشناختی واسطه رفتار ارتباطی است .رفتار ارتباطی پاسوی به رسانه-
ها به میانجی وضعیتهای اجتماعی و روانشناختی مانند تعامل میان فردی مقوله اجتماعی و
شوصیت است.
 )4بین رسانه ها و ديگر اشكال ارتباط برای انتوا) توجه و استفاده رقابت وجود دارد .به
عبارتی بین اشكال ارتباط رسانهای و ارتباط میان فاردی برای برآورده ساختن نیازها و
خواستهها رابطه وجود دارد.
 )1در روابط بین رسانهها و افراد معموالً افراد در مقايسه با رسانهها نفوذ و تأثیرگذاری بیشتری
دارند.
با توجه به اهمیت نیازها و انگیزههای مواطب در استفاده از رسانهها و زمینه فردی و
اجتماعی اين نیازها کاتز و بلومر )1314( 2الگوی اين نظريه را چنین ترسی کردهاند:
زمینههای اجتماعی و روانشناختی باعث ايجاد نیازهايی میشود که نتیجه آنها انتظارات و
توقعات از رسانههای جمعی است که موجب تنو و گوناگونی الگوهای عرضه رسانه میشود و به
برآورده شدن نیازهاا میانجامد .مجمو نیازها و انگیزههای مواطب در استفاده از رسانهها را
میتوان در چهار مقوله اصلی جای داد:
آگاهی و نظارت :مردم به منظور کسب اخبار و اطالعات از دنیای پیرامون و نظارت بر محیط
اجتماعی خويش از رسانهها استفاده میکنند.
روابط شوصی :مردم در فرايند ارتباط رسانهها را همراه و همنشین خود تلقی میکنند و از
محتوای رسانهای برای ارتباط و گفتگو با ديگران استفاده میکنند.
هاويت شوصی :مردم از رسانهها برای کسب خاودآگاهی يافتن الگوهای رفتاری و تقويت
ارز های شوصی استفاده میکنند.
سرگرمی و گريز از واقعیت :مردم از رسانهها برای سرگرم شدن و گريز از مشكالت زندگی
روزمره و تولیه عاطفی استفاده میکنند (به نقل از مهدیزاده .)13-14 :1333
1. Rubin
2. Katz & Blumer
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در واق کاربران بر اسا نظريه جديد استفاده و رضايتمندی بر اسا بافت اجتماعی خود
انگیزهها و اهداف متفاوتی را در استفاده از رسانههای اجتماعی دنبال میکنند و بر اين اسا
بازخوردهای متفاوتی نیز از ارتباط با اين رسانهها میگیرند و آنها را در ارز ها احساسات و
شناختهای خود اعمال میکنند .بنابراين هر چه اهداف و انگیزههای کاربران در استفاده از
رسانههای اجتماعی ابزاری و هدفمند باشد احتمال تأثیرپذيری آنها بیشتر خواهد بود؛ و هر
چقدر اهداف و انگیزههای کاربران در استفاده از رسانههای اجتماعی غیرهدفمند باشد احتمال
تأثیرپذيری آنها کمتر خواهد بود.
در مجمو با تكیه بر چارچو) نظری و پیشینه پژوهش میتوان فرضیههای زير را طرح
نمود:
 )1بین مدت زمان عضويت کاربران جوان در رسانههای اجتماعی با گرايش به سبک زندگی
نوين در بین آنها رابطه معناداری وجود دارد.
 )2بین میزان استفاده کاربران جوان از رسانههای اجتماعی با گرايش به سبک زندگی نوين در
بین آنها رابطه وجود دارد.
 )3بین نو انگیزه و هدف کاربران جوان در استفاده از رسانههای اجتماعی با گرايش به سبک
زندگی نوين در بین آنها رابطه معناداری وجود دارد.
 )4بین واقعی تلقی کردن محتوای مطالب رسانههای اجتماعی از سوی کاربران جوان با گرايش
به سبک زندگی نوين در بین آنها رابطه معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر با ت وجه به شرايط و موضو مورد بررسی نو رو پژوهش رو پیمايشی
است .همچنین از آنجايی که فضای مجازی رسانههای اجتماعی دارای مكان خاصی در دنیای
واقعی نیست و فضايی است بین کامپیوتری و مجازی و با لحاظ کردن اين نكته که دسترسی به
کاربران متنو و متفاوت رسانههای اجتماعی عمالً در دنیای واقعی به علت پراکندگی جغرافیايی
آنان امكانپذير نمیباشد و اصوالً مطالعه يک کاربر رسانه اجتماعی در فضای کاربری و در محیط
موردمطالعه شايستهتر و پربازدهتر است در اين پیمايش از تكنیک پرسشنامه اينترنتی
استفادهشده است .جامعه آماری اين پیمايش نیز شامل جوانان کاربر رسانههای اجتماعی در پنج
شهر اصفهان تبريز تهران ساری و مشهد است .در واق در پیمايش فوق بهعلت موجود و در
دستر نبودن هیچگونه چارچو) نمونهگیری مشوص و پراکندگی جمعیت آماری موردنظر از
نمونهگیری غیراحتمالی با استفاده از نمونههای در دستر داوطلبانه و شبكهای يا گلوله برفی
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استفادهشده است .پرسشنامه اين پژوهش در ابتدا برای نزديک به  11222نفر از جوانان کاربر
رسانه های اجتماعی در پنج شهر اصفهان تبريز تهران ساری و مشهد فرستاده شد و در مرحله
بعد از پرسشنامههای بازگشته و تكمیلشده توسط کاربران با توجه به تعريف جمعیت آماری
پژوهش و پس از حذف پرسشنامههای مشكلدار و ناقص در نهايت  2122پرسشنامه مورد
ارزيابی و استفاده قرار گرفت؛ که از اين تعداد  1622پرسشنامه به شهرهای اصفهان تبريز
ساری و مشهد (به تفكیک  422پرسشنامه برای هر شهر) و  122پرسشنامه به شهر تهران
اختصاص دارد.
الزم به توضیح است که با توجه به نو مواطب پژوهش و اينکه دسترسی به اعضا تنها از
طريق صفحات پروفايل ايشان میسر است در مجمو با ارسال  11222درخواست به کاربران
رسانههای اجتماعی  2222پرسشنامه دريافت گرديد و مبنای تحلیل اين پژوهش قرار گرفت.
اين درخواستها در ساعات موتلف بر اسا ساعات طبقهبندیشده در پرسشنامه شامل ساعت
 1بامداد تا  1صبح  1صبح تا  12ظهر  12تا  4بعدازظهر  4بعدازظهر تا  3شب  3شب تا 1
بامداد طی مدت سی روز متوالی در يک ماه ارسال شد .در هر روز  122درخواست در هر يک از
دستهبندیهای ساعتی به کاربران رسانههای اجتماعی ارسال و در مجمو طی هر روز از  32روز
مذکور تعداد  11222درخواست مشارکت در پژوهش برای کاربران رسانههای اجتماعی ارسال
شد .از تعداد  11222درخواست ارسالی در مجمو  2422نفر برای همكاری در پژوهش اعالم
آمادگی کردند که از اين میان  2222نفر در مرحله بعدی به پرسشنامه پاسخ دادند .پس از
جم آوری پرسشنامهها برخی پاسخها بسیار ناقص و غیرقابل استفاده تشویص داده شدند .به
همین دلیل  122پرسشنامه تكمیلشده از روند تحلیل اطالعات خارج و در نهايت 2122
پر سشنامه مورد تحلیل قرار گرفتند .همچنین گفتنی است که اين حج نمونه با توجه به عدم
اطال درست از تعداد واقعی جامعه آماری موردمطالعه و متعاقب آن عدم امكان استفاده از
فرمولهای رايج تعیین حج نمونه بهطور تجربی و با عنايت به حج نمونه در پژوهشهای
مشابه انتوا)شده است.
تعریف عملیاتی مفاهیم
رسانههای اجتماعی

مدت زمان عضویت کاربران در رسانههای اجتماعی :عبارت است از مدت زمانی که فرد به
عضويت رسانههای اجتماعی درآمده است .در پژوهش حاضر؛ مدت زمان عضويت کاربران در
شش طبقه )1 :کمتر از شش ماه  )2از شش ماه تا کمتر از يک سال  )3از يک سال تا کمتر از
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دو سال  )4از دو سال تا کمتر از سه سال  )1از سه سال تا کمتر از چهار سال و  )6از چهار
سال تا بیشتر از چهار سال دستهبندیشده است.
میزان استفاده کاربران از رسانههای اجتماعی :عبارت است از مدت زمانی از شبانهروز که فرد
از رسانههای اجتماعی استفاده میکند .در پژوهش حاضر؛ میزان استفاده کاربران از رسانههای به
شش طبقه )1 :کمتر از يک ساعت  )2از يک ساعت تا کمتر از دو ساعت  )3از دو ساعت تا
کمتر از سه ساعت و  )4از سه ساعت تا کمتر از چهار ساعت  )1از چهار ساعت تا کمتر از 1
ساعت و  )6از پنج ساعت تا بیشتر از پنج ساعت دستهبندیشده است.
انگیزه و هدف کاربران در استفاده از رسانههای اجتماعی :به میزان عالقه نیاز و شرايطی
اطالق میشود که کاربران را به استفاده از رسانههای اجتماعی سوق میدهد .در پژوهش حاضر
تفاوت در نیازها اهداف و انگیزههای افراد در استفاده از رسانههای اجتماعی در دو نو
جهتگیری به شرح ذيل منعكس میشود:
 )1جهتگیری ابزاری :اين نو جهتگیری به رفتار رسانهای فعال و هدفمند اشاره میکند که
به انتوا) و استفاده از محتوای رسانه برای هدف خشنودی نیازهايی مانند کسب اخبار و
اطالعات (سیاسی اجتماعی فرهنگی و )...برقراری ارتباط با دوستان آشنايان و
همكالسیها دوستيابی و ارتباط با دوستان قديمی تشكیل گروه و شرکت در بحثها و
امكانات ديگر بیان احساسات و عواطف خود ديدن عكسها و فعالیتهای دوستان خود به
اشتراكگذاری هرگونه ويدئو عكس کلیپ و غیره پیگیری و دنبال کردن مباحث
موردعالقه خود گو دادن به موسیقی آشنايی با سبک ارتباطات مدرن و مجازی منجر
میشود.
 )4جهتگیری عادتی :اين نو جهتگیری به رفتار رسانهای اشاره میکند که کمتر هدفمند و
فعال است و برای تفريح بازی سرگرمی و وقتگذرانی و همچنین فرار از مشكالت زندگی
روزمره صرفنظر از محتوای آن به کار میرود.
واقعی تلقی کردن محتوای رسانههای اجتماعی از دید کاربران :به میزان شناخت و اعتقاد
کاربران نسبت به صحت محتوای مطالب مورداستفاده در رسانههای اجتماعی اطالق میشود .در
پژوهش حاضر برای سنجش واقعی تلقی کردن محتوای مطالب رسانههای اجتماعی از
معرفهای زير استفاده میشود:
 )1اعتقاد کاربران نسبت به صحت و درستی اخبار و اطالعات رسانههای اجتماعی مورداستفاده؛
 )2میزان اعتماد و خو بینی کاربران نسبت به محتوای مطالب رسانههای اجتماعی
مورداستفاده در مقايسه با رسانههای داخلی؛  )3اعتبار و مقبولیت پیامرسانان رسانههای
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اجتماعی مورداستفاده از ديد کاربران و  )4درست و مورد تأيید بودن تحلیلهای صورت گرفته
در مورد مسائل سیاسی دينی اجتماعی و غیره در رسانههای اجتماعی از ديد کاربران.
سبک زندگی نوین
در پژوهش حاضر مفهوم سبک زندگی نوين با توجه به پژوهشهای ايمان و مرحمتی ()1333
عدلیپور و همكاران ( )1334بحرانی و همكاران ( )1332و عدلیپور و همكاران ( )1333با
استفاده از ابعاد و گويههای زير (جدول شماره  )2سنجیده شده است.
جدول  :4گویههای سنجش سبک زندگی نوین به تفکیک ابعاد آن
متغیر

ابعاد

نحوه
پوشش

سبک

مدگرایی

زندگی
نوین
توجه و
نگرش به
بدن
اوقات
فراغت

گویهها

آلفای
کرونباخ

وقتی لبا شیک میپوش جنس موالف بیشتر به من توجه میکند .زنان بايد
جاذبه های جسمانی زنانه را از ديگران پنهان کنند .حضور زنان در جامعه با آرايش
ضرورت ندارد .نمايش اندام زنانه در بیرون از خانه اشكال ندارد .آرايش موصوص
مهمانی و جشنها است .لبا های تنگ و چسبان را دوست دارم .زنان و دختران
بايد چادر بپوشند.

2/11

اکثراً از مدل لبا و آرايش روز غربی تقلید میکن  .جوانان هر چه مدگراتر باشند
محبو)تر به نظر میرسند .به نظرم پیروی از مد چیز خوبی است .مدگرايی بهروز
بودن را نشان میدهد .موسیقی غربی برای من جذابیت بیشتری دارد .گاهی فكر
میکن بهتر است مدهای غربی در ايران رواج پیدا کنند.

2/32

از وسايل آرايشی که من را زيباتر نشان دهند استقبال میکن  .از راههای جديد
برای جذا)تر شدن استقبال میکن  .مردم به کسی که آرايش نمیکند اعتنايی
نمیکنند .دخترانی که آرايش نمیکنند ديرتر ازدواج میکنند .اين روزها مردم
بیشتر به اندام ظريف توجه میکنند .الغری اندام نشانه زيبايی است .از ظاهر و
اندام خود راضی هست .
رفتن به سینما و تئاتر و مراکز فرهنگی گشت و گذار در خیابانها و پاساژها گشت
و گذار در اينترنت و فضای مجازی گو دادن به موسیقی حضور در پاركها و
تفرجگاهها مطالعه غیردرسی در فضای مجازی.

2/12

2/14

یافتههای پژوهش
يافتههای توصیفی پژوهش بیانگر اين است که  44/1درصد پاسخگويان مرد و  11/1درصد آنها
زن بودهاند .از لحاظ توزي سنی گروه سنی بین  22تا  24سال با  12/4درصد پاسخگويان
دارای بیشترين میزان و گروه سنی  11تا  13سال با  4/1درصد داری کمترين فراوانی میباشد.
از نظر مقط تحصیلی  2/3درصد پاسوگويان در مقط ديپل  1/4درصد در مقط کاردانی
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 11/1درصد در مقط کارشناسی  11/1درصد در مقط کارشناسی ارشد و  3/1درصد در
مقط دکتری قرار دارند .همچنین از لحاظ وضعیت تأهل  31/4درصد پاسخگويان مجرد و
 12/6درصد متأهل هستند .از نظر وضعیت شغلی  31درصد پاسوگويان دانشجو يا دانشآموز
 12/3درصد خانهدار  1درصد بیكار و  4/3درصد نیز شاغل هستند.
جدول شماره  3نشاندهنده توزي فراوانی پاسخگويان بر حسب بعد نحوه پوشش (گرايش به
حجا)) سبک زندگی است .بر اسا دادههای اين جدول  63درصد از پاسخگويان نحوه پوشش
خود را در حد متوسط و  23/3درصد از افراد آن را در حد باال میدانند اين در حالی است که
تنها  3/1درصد از پاسخگويان نحوه پوشش خود را در حد پايین گزار کردهاند .میانگین بعد
نحوه پوشش پاسوگويان در حد متوسط ( )3/22است .مقايسه میانگینهای نحوه پوشش جوانان
پنج شهر موتلف نشان میدهد که میانگین نحوه پوشش جوانان شهر ساری با  3/12و جوانان
شهر تهران با  3/24دارای بیشترين میزان میباشد .همچنین کمترين میزان در نحوه پوشش به
جوانان شهر تبريز با میانگین  2/62و جوانان شهر اصفهان با میانگین  2/31تعلق دارد.
جدول  :4وضعیت نحوه پوشش (گرایش به حجاب)

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پایین

12

14

24

6

24

6

42

12

24

6

تعداد

پوشش

تهران

اصفهان

ساری

درصد

نحوه

تبریز

مشهد

کل

132

3/1

متوسط

212

12

324

16

326

16/1

242

62

224

16

1324

63

باال

132

36

12

13

12

11/1

122

32

112

33

134

23/3

جمع

122

122

422

122

422

122

422

122

422

122

2122

122

میانگین
(از )3

3/24

2/62

2/31

3/23

3/12

3/22

جدول  4نشاندهنده توزي فراوانی پاسخگويان بر حسب بعد مدگرايی سبک زندگی است .بر
اسا دادههای اين جدول  11/1درصد از پاسخگويان مدگرايی خود را در حد متوسط و 26/3
درصد از افراد آن را در حد ک میدانند اين در حالی است که  21/1درصد از پاسخگويان
مدگرايی خود را در حد زياد گزار کردهاند .میانگین بعد مدگرايی پاسوگويان در حد ک ()2
است .مقايسه میانگینهای مادگرايی جوانان پنج شهر موتلف نشان میدهد که میانگاین
مدگرايی جوانان شهر تهران با  2/32و جوانان شهر اصافهان با  2/26دارای بیشاترين میزان
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میباشد .همچنین کمترين میزان در مدگرايی به جوانان شهر مشهد با میانگین  1/42و جوانان
شهر ساری با میانگین  2/22تعلق دارد.
جدول  :3وضعیت مدگرایی
مدگرایی

تهران
تعداد

تبریز

درصد

تعداد

اصفهان

درصد

تعداد

کم

32

16

42

12

42

12

متوسط

212

12

216

14

222

12

مشهد

کل

ساری

درصد

تعداد

درصد

تعداد

232

13

32

22

163

42

232

13

درصد

درصد

تعداد
162

26/3

1232

11/1

زیاد

112

34

144

36

162

42

2

2

33

22

416

21/1

جمع

122

122

422

122

422

122

422

122

422

122

2122

122

میانگین
(از )3

2/12

2/32

1/42

2/26

2

2/22

جدول شماره  1نشاندهنده توزي فراوانی پاسخگويان بر حسب بعد توجه و نگر به بدن
است .بر اسا دادههای اين جدول  63/2درصد از پاسخگويان نگر به بدن خود را در حد
متوسط و  21/1درصد از افراد آن را در حد زياد میدانند اين در حالی است که تنها 12/1
درصد از پاسخگويان نگر به بدن خود را در حد ک گزار کردهاند .میانگین بعد نگر به
بدن پاسوگويان در حد متوسط ( )2/32است .مقايسه میانگینهای نگر به بدن جوانان پنج
شهر موتلف نشان میدهد که میانگین نگر به بدن جوانان شهر تهران با  3/12و جوانان شهر
ساری با  3/26دارای بیشترين میزان میباشد .همچنین کمترين میزان در نگر به بدن به
جوانان شهر تبريز با میانگین  2/12و جوانان شهر اصفهان با میانگین  2/32تعلق دارد.
جدول  :3وضعیت توجه و نگرش به بدن
تهران

نگرش

تبریز

مشهد

اصفهان

کل

ساری

به بدن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کم

22

4

32

22

32

22

2

2

32

3

212

12/1

متوسط

362

12

264

66

262

61

324

16

242

62

1432

63/2

زیاد

122

24

16

14

62

11

36

24

123

32

416

21/1

122

122

422

122

422

122

422

122

422

122

2122

122

جمع
میانگین
(از )3

3/12

2/12

2/32

3/21

3/26

2/32

جدول شماره  6نشاندهنده توزي فراوانی پاسخگويان بر حسب بعد اوقات فراغت سبک
زندگی است .بر اسا دادههای اين جدول  44/3درصد از پاسخگويان اوقات فراغت خود را در
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حد متوسط و  43/1درصد از افراد آن را در حد زياد میدانند اين در حالی است که تنها 11/1
درصد از پاسخگويان اوقات فراغت خود را در حد ک گزار کردهاند .همچنین  2/3درصد افراد
حاضر در تحقیق هیچ نو اوقات فراغتی ندارند .میانگین بعد اوقات فراغت پاسوگويان در حد
متوسط ( )3/21است .مقايسه میانگینهای اوقات فراغت جوانان پنج شهر موتلف نشان میدهد
که میانگین اوقات فراغت جوانان شهر تهران با  4/13و جوانان شهر اصفهان با  3/43دارای
بیشترين میزان میباشد .همچنین کمترين میزان در اوقات فراغت به جوانان شهر مشهد با
میانگین  2/31و جوانان شهر ساری با میانگین  3/13تعلق دارد.
جدول  :3وضعیت اوقات فراغت
تهران

اوقات

تبریز

فراغت

تعداد

درصد

تعداد

اصفهان

درصد

تعداد

مشهد

درصد

تعداد

ساری

درصد

تعداد

کل

درصد

تعداد

درصد

اصالً

12

2

2

2

2

2

2

2

3

2

13

2/3

کم

62

12

11

3/3

11

3/3

36

24

43

12

234

11/1

متوسط

212

42

131

41

116

43/1

222

12

162

42

343

44/3

زیاد

222

44

224

11

211

12/3

124

26

134

46

321

43/1

122

122

422

122

422

122

422

122

422

122

2122

122

جمع
میانگین
(از )3

4/13

3/42

3/43

2/31

3/13

3/21

همانطور که قبالً ه گفته شد پژوهش حاضر دارای چهار فرضیه بود که به منظور بررسی
صحت و سق اين فرضایات از آزمونهای آماری موتلفی استفاده شده که در اين قسمت به
آنها پرداخته میشود .اطالعات جدول شماره  1نشان میدهد که بین متغیر مدت زمان
عضويت در رسانههای اجتماعی با گرايش به سبک زندگی نوين در همه ابعاد آن (به جز بعد
نحوه پوشش) رابطه معنادار مثبتی وجود دارد؛ يعنی با افزايش مدت زمان عضويت در رسانههای
اجتماعی گرايش جوانان به سبک زندگی نوين افزايش میيابد .همچنین بین میزان استفاده از
رسانههای اجتماعی با گرايش به سبک زندگی نوين در همه ابعاد آن (به جز بعد نحوه پوشش)
رابطه معنادار مثبتی وجود دارد؛ يعنی با افزايش میزان استفاده از رسانههای اجتماعی گرايش
به سبک زندگی نوين در بین جوانان افزايش میيابد؛ اما بین میزان استفاده از رسانههای
اجتماعی با بعد نحوه پوشش يا گرايش به حجا) رابطه معنادار معكوسی وجود دارد .عالوه بر
اين بین نو استفاده (استفاده هدفمند و غیرهدفمند) از رسانههای اجتماعی با گرايش به سبک
زندگی نوين در همه ابعاد آن (به جز بعد نحوه پوشش) رابطه معنادار مثبت و با بعد نحوه
پوشش رابطه معنادار معكوسی وجود دارد؛ يعنی با افزايش نو استفاده از رسانههای اجتماعی
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گرايش جوانان به سبک زندگی نوين افزايش میيابد .همچنین بین واقعی تلقی کردن محتوای
مطالب ارائهشده در رسانههای اجتماعی و گرايش جوانان به سبک زندگی نوين در همه ابعاد آن
(به جز بعد نحوه پوشش) رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.
جدول  :3آزمون فرضیههای پژوهش
متغیر
نحوه پوشش

مدت زمان

میزان

استفاده

استفاده

نوع

واقعی تلقی

عضویت

استفاده

ابزاری

عادتی

استفاده

کردن محتوا

*-2/233

**-2/122

*-2/231

*-2/231

*-2/232

**-2/111

**

**

**

**

مدگرایی

**

توجه و نگرش به بدن

**

اوقات فراغت
سبک زندگی نوین

2/113

**

2/316

**

2/263

**

2/334

**

2/336

**

2/112

**

2/232

2/143

2/113

2/141

2/111

2/132

**2/211

**2/233

**2/446

**2/323

**2/423

**2/143

**

**

**

**

**

**

2/223

2/236

2/331

2/321

2/361

2/112

*ضريب همبستگی در سطح  2/21معنیدار است.
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نتايج مندرج در جدول  3نشان میدهد همبستگی چندگانه ( )Rمعادل  42درصد
محاسبهشده که گويای اين مطلب است که متغیرهای مدت زمان عضويت میزان استفاده نو
استفاده و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائهشده در رسانههای اجتماعی بهطور همزمان 42
درصد با متغیر سبک زندگی نوين ارتباط دارند .ضريب تعیین ( )R2نیز  16درصد محاسبهشده
است .به اين معنی که حدود  16درصد از تغییرات سبک زندگی نوين توسط متغیرهای مدت
زمان عضويت میزان استفاده نو استفاده و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائهشده در
رسانههای اجتماعی توضایح داده میشود .ضرايب تاأثیر استاندارد موجود در جدول  1نشان
میدهد که قویترين پیشبینی کنندههای متغیر سبک زندگی نوين به ترتیب متغیرهای نو
استفاده (بتا= )2/23میزان استفاده (بتا= )2/13مدت زمان عضويت (بتا= )2/12و واقعی تلقی
کردن محتوای مطالب ارائهشده در رسانههای اجتماعی (بتا= )2/12میباشند.
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جدول  :3ضرایب بتای تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل بر سبک زندگی نوین و ابعادش
ابعاد متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
مدت زمان عضويت
میزان استفاده

نحوه پوشش

مدگرایی

*2/12

توجه و نگرش
به بدن

اوقات فراغت

**2/22

*2/11

**2/16

-2/14

**

**

*

**

سبک زندگی
نوین
*2/12
**

2/13

2/42

2/11

2/11

نو استفاده

2/24

**2/22

*2/12

**2/31

**2/23

واقعی تلقی کردن محتوا

**-2/12

*2/11

** 2/12

2/21

*2/12

R

2/21

2/42

2/32

2/43

2/42

R2

2/26

2/11

2/12

2/13

2/16

F

11/11

111/23

23/2

121/41

32/21

Sig

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

*ضريب همبستگی در سطح  2/21معنیدار است.
**ضريب همبستگی در سطح  2/21معنیدار است.

بحث و نتیجهگیری
رسانههای نوين يكی از عوامل مه در دگرگونیهای فرهنگی و فرهنگپذيری جوانان محسو)
میشوند و از منظر فرهنگی اين رسانههای نوين محیطی برای امكان آشنايی و يادگیری تمام
عناصر فرهنگی جهان هستند که میتوانند به اعضای فرهنگهای موتلف ديگر منتقل شوند .با
گستر استفاده از رسانههای اجتماعی ويژگیهای فرهنگی از مكان و زمان خود جداشده و در
اختیار همگان قرار گرفته است .به طوری که در جوام فعلی رسانههای اجتماعی توانستهاند
مفاهیمی چون دوست ارتباط خانواده هويت و حتی مسائلی جزئی مانند نحوه احوالپرسی
کردن را بازتعريف کنند.
همچنان که نتايج پژوهش حاضر نشان داده است در زمینه تأثیر رسانههای اجتماعی در
گرايش جوانان به سبک زندگی نوين میتوان گفت که بین مدت زمان عضويت در رسانههای
اجتماعی میزان استفاده از رسانههای اجتماعی نو استفاده (استفاده هدفمند يا غیرهدفمند)
و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائهشده در رسانههای اجتماعی و گرايش به سبک زندگی
نوين (در ابعاد توجه و نگر به بدن مدگرايی و اوقات فراغت) رابطه معنادار مثبتی وجود دارد؛
يعنی با افزايشهای متغیرهای مستقل يادشده گرايش جوانان به سبک زندگی نوين افزايش
پیدا میکند؛ اما بین مدت زمان میزان استفاده نو استفاده (استفاده هدفمند يا غیرهدفمند)
و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائهشده در رسانههای اجتماعی و نحوه پوشش (گرايش به
حجا)) رابطه معنادار معكوسی وجود دارد .اين يافتهها در راستای يافتههای پژوهش سپهری
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( )1333قاسمی و همكاران ( )1333نوابوش ( )1333معمار و همكاران ( )2213و عدلیپور و
همكارانش ( )1333است.
در مجمو يافتههای پژوهش نشان میدهد که رسانههای اجتماعی عاملی تأثیرگذار در
گرايش جوانان ايرانی به سبک زندگی نوين است و اين رسانهها با توجه به افزايش و گرايش
روزافزون کاربران خود منجر به تغییراتی در شیوه زندگی جوانان در زمینههايی همچون اوقات
فراغت توجه و نگر به بدن نحوه پوشش و گرايش به مد يا مدگرای شدهاند .در واق
رسانههای اجتماعی با ويژگیهايی چون «فراگیری» «قابلیت دسترسی دائ » «فرامكانی»
«فرازمانی» «جهانی بودن» «سیّال بودن» «تشديد شدن واقعیت» «چندرسانهای بودن»
«تعاملی بودن» «امكان تعامل و ارتباط با فاصله و تعامل همزمان» و غیره زندگی کاربران خود
بهويژه جوانان را تحت تأثیر قرار داده و آنها را با موج گستردهای از ارتباطات و اطالعات در
مورد سبکهای زندگی نوين مواجه ساختهاند.
در تحلیل نقش رسانههای اجتماعی در گرايش جوانان به سبک زندگی نوين میتوان گفت
که رشد و گستر رسانههای نوين بر الگوپذيری جوانان برای انتوا) تفريح و سرگرمی
مديريت و تصور بدن نو پوشش بدن و نیز باال رفتن فزاينده سطح نیازهای آنان تأثیر
گذاشتهاند و گاه دستهای را به کندن از واقعیات حقیقی و پناه بردن به واقعیات مصنوعی و به
تعبیر بل )1333( 1تابعیت فرهنگهای نمايشی کشاندهاند .عالوه بر اين تصاوير و مطالب
ارائهشده در رسانههای اجتماعی تأثیر بهسزايی در ترويج فرهنگ مصرفی دارد و واکنشهای
هیجانی شديدی را ازجمله لذت تمايل و خودشیفتگی در هويت جوانان برانگیوته است .امروزه
بسیاری از جوانان و نوجوانان میتوانند با طیفی از سايتها و نرمافزارهای کامپیوتری کار کنند و
به راحتی آن را بفهمند .اين تحوالت تكنولوژيک عالوه بر تأثیرگذاری بر ذوق سلیقه و نیاز
ارتباطی آنها گذران اوقات فراغت آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده است .دو فرايند «رسانهای
شدن» و «خانگیشدن» توصیفکننده گذران بوش عمدهای از فراغت نوجوانان و جوانان در
جوام مدرن است .جوانان فراغت خود را بیش از پیش در خلوت سپری میکنند و برای سرگرم
شدن بهطور فزايندهای به رسانههای اجتماعی متكی هستند.
همچنین رسانههای جديد توانستهاند همه ابعاد زندگی بشری از جمله تصور ذهنی او نسبت
به بدن خود را تغییر دهند .اين فناوریها با تأثیرات شگرف خود باعث میشوند که نگاه انسان
نسبت به بدن خود میزان رضايت از وضعیت بدنی خويش اهمیتی که به آن میدهد و نیز وقت
و سرمايهای که صرف آن میکند بهطور معناداری متفاوت شود .عالوه بر اين با توجه به جوان
1. Bell

دو فصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال چهارم -شماره  -6بهار و تابستان 9314

33

بودن جمعیت کشور ما شاهد تغییر در الگوهای فرهنگی جوانان کشور به ويژه دختران و زنان
جوان نسبت به بسیاری مسائل ازجمله مدل لبا و آرايش نیز هستی  .نكته قابلتوجه در زمینه
تغییر ديدگاه جوانان نسبت به نو پوشش و آرايش و بهطورکلی مدگرايی آنها اين است که
الگوهای جمعی در جامعه بهشدت در حال تضعیف و فردگرايی و توجه به خود در حال رشد
است .آراستگی و زيبايی ظاهر جوان امروز که موردپسند اوست بهگونهای متفاوت از الگوهای
جمعی است که فرهنگ سنتی جامعه برای او ترسی میکند .در واق در جامعه جوان ايران
انتوا) نو پوشش و سبک آرايش بیتأثیر از برنامههای ماهواره و صفحات گوناگون مد و
زيبايی رسانههای اجتماعی و سايتهای اينترنتی نیست.
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