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 يزندگ كو سب يمجاز ياجتماع يها كهشبرابطه  يبررس

 1افروز آتشرا يسم

 

 ده:كيچ

جواندان و   هدرروزه  اندد و   شدده  رو روبده  ينظير كم يت جهانيبا محبوب يمجاز ياجتماع يهاهكر شبيدر چند سال اخ

از  يوانبا استقبال فرا ياجتماع يهاهك، شبطوركلي بهشوند  يم يمجاز ياجتماع يهاهكن شبيعضو ا يادينوجوانان ز

از زمان و اوقا  فراغدت خدود را در    توجهي قابلها بخش  ه آنك اي گونه بهنوجوانان و جوانان مواجه شده است،  يسو

 تدأثير ، تحدت  يمجداز  ياجتمداع  يهدا هكندد اسدتفاده از شدب   يهدا در فرا  نند  آنكيم يسپر ياجتماع يها هكن شبيا

 يمجداز  ياجتماع يها شبكهن يو انند كيجاد ميخود ا يگزند كدر سب ياديرا  زيي، تغييهاهكن شبيا  چنيمحتو

ق حا ر بدا  ينند  تحقكجاد ينوجوانان و جوانان ا يزندگ كسب خاوص بهو  يزندگ كبر سب ياديرا  زييند تغتوان مي

ق حا در  يد تحق يانجدام شدده اسدت   هددف اصدل      يزندگ كو سب يمجاز ياجتماع يها شبكهرابله  يمو وع بررس

ه كد  دهدد  مدي ق نشدان  يتحق هاي يافته  باشد مي يزندگ كبر سب يمجاز ياجتماع هاي شبكه ثيرتأو شناخت  يبررس

را بده وجدود    يمجداز  يزنددگ  كنندد و سدب  كيجاد ميا يزندگ كبر سب ياديرا  زييتغ يمجاز ياجتماع هاي شبكه

، يمجداز  ياجتمداع  يهدا هكه در صدور  عددم اسدتفاده درسدت از شدب     كد م يديجه رسد ين نتين به اي، همچنآورد مي

 نند كيجاد ميا يزندگ كبر سب ياديز يمنف تأثيرا  يمجاز ياجتماع هاي شبكه

 

   ي، مصرف فرهنگيمجاز ياجتماع هاي شبكه، يمجاز يزندگ ك، سبيزندگ كواژگان كليدي : سب

 

 مقدمه .1

جديد و مهم  هايباشد ويكي از حوزههاي اجتماعي ميمفهوم سبك زندگي امروزه يكي از مفاهيم بنيادين در تحليل

اسدت  هاي اخير توجه بسياري از محققان اجتماعي را بده خدود جلدن كدرده     شود كه در سالملاشعاتي محسوب مي

سبك زندگي مفهوم بسيار مهمي است كه اغلن براي بيان رو  زندگي مردم به كدار   ( 33:1391بشير و افراسيابي،)

                                                           

.
 samiraatashafrooz@yahoo.comكارشناسي ارشد ملاشعا  فرهنگي دانشگاه كاشان،  1
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هاي اجتماعي اسدت  سدبك زنددگي از اشگوهداي     و فعاشيتها، عقايد ي طيف كاملي از ارز رود و منعكس كنندهمي

-ها را در زندگي فردي و اجتماعي خود به كار ميگيرد و افراد به طور روزمره آنفرهنگي، رفتاري و عادا  شكل مي

هاي اجتماعي متقابل خود با واشدين، دوستان، همساالن، آشنايان و رسانه هداي جمعدي   گيرند  افراد به واسله كنش

ها را در هاي معمول و روزانه است كه شخص آنآموزند  به عبارتي سبك زندگي شامل فعاشيتوهاي رفتاري را مياشگ

-( به نظر گيدنز، سبك زندگي را مي300:1363روح االميني،) زندگي خود به كار گرفته و روي سالمت او تأثير دارد

گيدرد، چدون نده فقدط     ها را بده كدار مدي   د كه فرد آناي كم و بيش جامع از عملكردهايي تعبير كرتوان به مجموعه

كند، بلكه روايت خاصي را هم كه وي براي هويت شخادي خدود برگزيدده اسدت، در     نيازهاي جاري او را برآورده مي

ا  كند، هويت شخادي (  فردي كه در جامعه مدرن زندگي مي9:1389خو  نويس، ) سازدبرابر ديگران مجسم مي

سازد  در واقع، بدر اسداس نظدر چندي سدبك زنددگي بدا هويدت افدراد رابلده           يش متجلي ميرا در سبك زندگي خو

سبك زندگي، زبان هويدت اجتمداعي در فرهندگ فدرد اسدت، رو  نمايشدي كده فقدط          مستقيمي دارد  به باور وي،

 ( 191:1994چني،) كندخود  را مشخص مي

توانندد  هدايي اسدت كده در آن، كداربران مدي     هاي اجتماعي مجازي، سايت يدا مجموعده سدايت   از سوي ديگر، شبكه

اي از هاي اجتمداعي بده مجموعده   ها و كارهايشان را با ديگران در ميان گذارند  شبكهها، انديشهها، دشبستگيخواست

شود كه با قابليت ايجاد شبكه و ارتباطا  مجازي تعاملي در فضداي  گفته مي 2هاي مبتني بر فناوري وب وب سايت

هاي اجتماعي امكان شبكه سازي گسترده در اينترنت پردازند  اين شبكههاي رسمي ميثرگذاري بر سايتسايبر، به ا

 ديايي  ) كشدند ي كارهداي خدود را بده فضداي واقعدي جامعده نيدز مدي        هدا دامنده  اند  گاهي ايدن شدبكه  پديد آورده

هاي به هم پيوسته است  نقلده  يا گرهاز ديدگاه كاستلز، شبكه عبار  از مجموعه اي از نقاط اتاال ( 11:1388پرور،

كند  اينكه نقله اتاال چه چيزي است بده طدور   اتاال يا گره، نقله اي است كه در آن يك منحني خود را قلع مي

توانند بدون هيچ محددوديتي  مشخص به نوع شبكه بستگي دارد  از نظر وي شبكه ها ساخت هاي باز هستند كه مي

يدي را درون خود پذيرا شوند تا زماني كه اين نقداط تواندايي ارتبداط در شدبكه را     گستر  يابند و نقاط شاخص جد

-براي مثال ارز  ها يا اهداف كداركردي( اسدتفاده مدي   )داشته باشند، يعني مادامي كه از كدهاي ارتباطي مشترك 

  (544-545: 1380كاستلز،) كنند

، تلويزيون، ويدئو، سينما و راديو فرم هاي جديد مارف جهاني شدن و فناوري هاي رسانه اي مانند اينترنت، ماهواره

ارتباطدا    را به وجود آورده اند و باعث به وجود آمدن سبك هاي زندگي جديد به خاوص در بين جوانان شده اندد  
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هاي جديدي را فدراهم سدازند كده خدود بده كدنش و انتخداب هداي         توانند زمينه شكل گيري عاد  وارهمجازي مي

كشداند و در نتيجده در   شود  ظهور عاد  واره هاي جديد، عاد  واره هاي قبلي را به چاشش مدي ي ميمتفاوتي منته

آنها جابه جايي هاي صور  مي گيرد  بدين ترتين اگرچه اساس فرايند بازآفريني باقي مي ماند، با ايدن حدال شديوه    

هداي اجتمداعي   شبكه ( 281: 1386ايي، ذك)سازد هاي متنوعي، مبناي تعريف ميدان و امكان عمل فرد را فراهم مي

اينترنتي با ار اي همزمان نيازهاي عقلي، منلقي و عاطفي جوانان، گروه هاي سني مذكور را به سدمت خدود جلدن    

كرده و مثسسان جوامع مجازي از اين فرصت براي انتقال مفاهيم فرهنگي، سياسي و اجتمداعي مددنظر را در قاشدن    

در دنياي امروز با گسدتر  فرهندگ عضدويت در     .(36:1389نجفي سوالري،) برندرا مي پنهان، نهايت استفاده نرم و

هاي اجتماعي مجازي به سرعت در حدال  هاي اجتماعي مجازي به ويژه در ميان جوانان، زندگي به سبك شبكهشبكه

بده   جود آمده اسدت  هاي اجتماعي به وگستر  است  اين و عيت در اثر افزايش روز افزون كاربران اينترنت و شبكه

رسد كه امروزه رشد كاربران اينترنت و شبكه هاي اجتماعي مجازي، پيدايش سبك جديدي از زندگي به نام نظر مي

هداي  سبك زندگي جوامع مجازي را در بين جوانان در پي داشته است  اين شيوه زندگي كده در آميختده بدا شدبكه    

بشدير،  ) دهدكه همه فعاشيت هاي روزمره را تحت تأثير قرار مياجتماعي مجازي است، سبك جديدي از زندگي بوده 

 ( 35: 1391افراسيابي، 

افزايد  كاربران گونداگون   هاي اجتماعي مي داليل و نيازهاي متنوع كاربران روز به روز بر رشد و دامنه گستر  رسانه

ر حسن عالئق، اهداف، داليدل و  در سلوح مختلف سني، تحايلي، فرهنگي و با جنسيت، نژاد و زبان هاي متفاو  ب

هداي   مي كنندد  در نتيجده اسدتفاده و وابسدتگي بده رسدانه       بازنشرنيازهاي خود طيف وسيعي از محتوا را توشيد و يا 

پس از مددتي جزئدي از سدبك     اجتماعي رشدي روز افزون داشته و در زندگي فرد جايگاه مشخاي پيدا خواهد كرد 

پژوهش حا ر در همين راستا با هدف بررسي و شدناخت رابلده    .ه خواهد شدزندگي فردي و جمعي افراد يك جامع

 باشد هاي اجتماعي مجازي و سبك زندگي جوانان )فرزندان( ميبين شبكه

 اهميت و ضرورت تحقيق .2

-هاي نوين ارتبداطي و نقدش   ها و تكنوشوژيانديشمندان اجتماعي مختلف از جمله كاستلز و تانكارد بر اهميت رسانه

كند كه ميدزان اسدتفاده و مدد  زمدان عضدويت در      ي كاشت خود بيان مياند  گربنز نيز در نظريها تأكيد كردههآن

هاي اجتماعي بدر زنددگي كداربران بده ويدژه از بعدد       هاي اجتماعي مجازي و واقعي تلقي كردن محتواي شبكهشبكه

و هدر چده ميدزان اسدتفاده و مدد  زمدان        ها و حق گذراندن اوقا  فراغت تأثيرگذار استآنهويت و سبك زندگي 
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ي تدر اسدت  همچندين ندوع اسدتفاده     يابد احتمال اثرپذيري كداربر بديش  هاي اجتماعي افزايش ميعضويت در شبكه

تواندد بدر   شوند نيز ميها، جوانان وارد فضاي مجازي ميهاي مجازي و علل مختلفي كه به دنبال آنكاربران از شبكه

توان گفت (  از اين رو، مي1391بشير و افراسيابي،) ها مثثر باشدهاي اجتماعي بر زندگي آنميزان تأثيرگذاري شبكه

اي( كه افراد و جوامدع را  ي شبكهجامعه) هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي، با فراهم آوردن امكان پيداييانقالب فناوري

ها، بلكده ايسدتار مدا را    ارتباط و تعامل ميان انسان هاي تازه، هويت بخشيده، نه تنها قواعد و قوانين حاكم بردر قاشن

هداي اجتمداعي   رسدانه  (  از آغاز قرن اخيدر، 1391معيدفر و گنجي،) نسبت به خود، ديگران و جهان تغيير داده است

، همواره جدزء جدذاب   1در رتبه بندي پايگاه اشكسا آورند هاي اجتماعي مجازي را فراهم ميي شبكهمجازي كه زمينه

اي اسدت كده در سدال    اين محبوبيدت بده گونده    اند هاي اينترنت پايه( بودهرسانه) هايو پر مخاطن ترين گونه ترين

 هداي اجتمداعي هسدتند    هاي شبكه، از ده وب سايت بر ترجمان در فهرست اشكسا، هفت مورد جزء وب سايت2013

ني بر وب است كه ايدن امكدان را بدراي    هاي مبتهاي اجتماعي مجازي مجموعه اي از سرويس(، شبكه2013اشكسا،)

كه بدا ديگدر اعضداي شدبكه ارتبداط       آورد كه توصيفا  عمومي يا خاوصي براي خود ايجاد كننداشخاص فراهم مي

ها به اشتراك بگذارند و از ميان توصيفا  عمومي ديگر افراد، بدراي يدافتن اتاداال     برقرار كنند، منابع خود را با آن

هاي مجازي هويت فردي، كدنش جمعدي، شديوه گذرانددن     شبكه ( 2،22:2007ويد و اشيسونب) جديد جستجو كنند 

بدا   هاي كنشگري را در مقايسه با آنچه كه در دنياي واقعي بوده،اي، سبك زندگي و شيوهاوقا  فراغت، مارف رسانه

 هدا، كاربران از ايدن رسدانه   استقبال فزاينده و پر شتاب ( 236:2007كاستلر،) قدر  روزافزون خود متمايز ساخته اند

 هداي موجدود در فضداي مجدازي غيدر قايدل انكدار اسدت        حتي در ميدان كداربران ايراندي نيدز بدا وجدود محددوديت       

 ( 20:1386كوثري،)

هاي اجتمداعي مجدازي بدر هويدت     (، با عنوان بررسي تأثيرا  و پيامدهاي شبكه1391هاي پژوهش عدشي پور )يافته

هاي اجتماعي مجازي به عنوان يك پديده نوظهور هدم داراي آثدار مثبدت و    د كه شبكهدهاجتماعي جوانان نشان مي

فضدا و   زمدان،  دگرگدوني مفداهيم مكدان،    آثار منفي آن شامل: تكه پاره گشتن سريع جوامع، باشد هم آثار منفي مي

م و سدرقت هويدت   هاي سيال و گمنارواج هويت هاي اصيل و سنتي،اي، به چاشش كشيده شدن هويت منابع فرهنگي

توان غافدل ماندد  افدزايش مندابع هدويتي و آزادي      است  علي رغم، اين نكا  منفي، از آثار مثبت اين پديده نيز، نمي

                                                           
1
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عمل افراد براي كسن منابع مورد نياز، رهايي و آزادي از چنگال هويت سازي و غيره از آثار مثبت اين پديده هستند 

 عمل آيد، باعث رشد و پويايي هويت اجتماعي در ميان افراد جامعه خواهد گشت ها استفاده درستي به كه اگر از آن

اي كه باشند، به نحوي بدا ايدن تحدوال     ي خاكي در هر نقلهتوان گفت كه افراد كرهبا توجه به تو يحا  فوق، مي

هاي نوين از جمله تلفن هاي تحت تأثير رسانگسترده روبه رو هستند و ابعاد گوناگون زندگي افراد به طور همه جانبه

هداي ندوين   توان آثار و پيامدهاي اين فناوريهاي اجتماعي مجازي قرار گرفته است  به طوري كه نميهمراه و شبكه

اطالعاتي و ارتباطي را انكار كرد  ايران نيز هم زمان با ساير كشورها در معرض اين تغييرا  قرار گرفته است  جوانان 

تدرين تدأثير را از فضداهاي    ي جدواني، بديش  ري هستند كه به دشيل خاوصيا  مربوط به دورهترين اقشايكي از مهم

هداي ندوين   (  شذا ملاشعه و تحقيق در مدورد تدأثيرا  فنداوري   7:1391قاسمي و همكاران،) مجازي پذيرا خواهند شد

 شود هاي اجتماعي مجازي امري مهم و  روري قلمداد ميارتباطي از جمله شبكه

 يقروش تحق .3

يدا   «اي ملاشعده »كه بده آن رو    ايرو  كتابخانه باشد رو  تحقيق مورد استفاده اين مقاشه رو  كتابخانه اي مي

 شود  ي منابع و مأخذ مختلف انجام مي ملاشعه ي است كه از طريقتحقيقرو  ، گويندمينيز  اسنادي

 بحث اصلي .4

ناسي و ملاشعا  فرهنگي به كار گرفته شده و كدم و  مفهوم سبك زندگي در روزگار ما از سوي پژوهشگران جامعه ش

 1929بيش مورد پذير  رهبران و مديران اجتماعي نيز قرار گرفته است  مفهوم سبك زنددگي اوشدين بدار در سدال     

مدورد اقبدال    1961از سدال   توسط آشفرد آدشر، روان شناس اجتماعي، ملرح شد و پدس از يدك دوره افدول، مجدددا     

ص جامعه شناسان قرار گرفت  در ادبيا  جامعه شناسي از مفهوم سبك زنددگي دو برداشدت و   انديشمندان به خاو

كه سبك زندگي معرف ثرو  و موقعيت اجتماعي افراد و غاشبدا    1920مفهوم سازي وجود دارد، يكي مربوط به دهه 

يني كده تنهدا در مدتن    به عنوان شاخص تعيين طبقه اجتماعي به كار رفته است و دوم به عنوان شكل اجتمداعي ندو  

يابد و در اين معنا سبك زنددگي راهدي اسدت بدراي تعريدف      تغييرا  مدرنيته و رشد فرهنگ مارف گرايي معنا مي

ابداذري  ) يابدد روز افدزايش مدي   هاي اجتمداعي روزبده  ها و رفتارهاي افراد كه اهميت آن براي تحليلها و نگر ارز 

هدا و انتظدارا    هدا و نگدر   ها، ارز سي از تجربيا  زندگي، موقعيت(  سبك زندگي هر فرد انعكا1381وچاوشيان،

هاي مارف افدراد  ها غاشن است، گزينهاوست  در جوامع سنتي، به ويژه در كشورهايي كه فرهنگ جمع گرايي در آن

انتخداب   اما در جوامع مدرن، مارف كننددگان در  به شد  تحت تأثير طبقه اجتماعي، خانواده و اطرافيان قرار دارد؛
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اي كنند، آزاد هستند  يك فرد با انتخداب مجموعده  هايي كه به واسله آن خود را تعريف ميكاالها، خدما  و فعاشيت

دارد كه چه كسي است، چه ماهيتي دارد و دوست دارد، عضو چده تيدپ افدرادي    از كاالها و خدما  در واقع ابراز مي

 ( 145:1386صمدي،) شناخته و دسته بندي شود

داند از نظر او همه چيزهايي كده انسدان را احاطده كدرده     رديو سبك زندگي را نتيجه قابل رويتي از ابزار عاد  ميبو 

را تشدكيل   ها و غيره بخشدي از سدبك زنددگي او   ها، سيگارها، علرها، شباساست مثل مسكن، اسباب و اثاثيه، كتاب

شدوند و بيشدتر جنبده    كه از ذوق و سليقه فرد ناشي ميداند هاي نظام مندي ميدهند  او سبك زندگي را فعاشيتمي

بخشدند و ميدان اقشدار مختلدف اجتمداعي      عيني و خارجي دارند و در عين حال به صور  نمادين به فرد هويت مدي 

(  در واقع سبك زندگي، به عنوان يكدي از پيامددهاي پايگداه اجتمداعي، بده      249:1382گيدنز،) كنندتمايز ايجاد مي

گويدد:  كند  همان گونه كه وبر مدي هاي مربوط به پايگاه اجتماعي را از هم متمايز ميشود كه گروهمي صفاتي مربوط

سبك زندگي همچون پاره فرهنگ، متمايز كننده طبقا  اجتماعي در درون فرهندگ اصدلي جامعده در نظدر گرفتده      

واژه فراگيري روبدرو هسدتيم كده از     (  به نظر آرتور آسابرگر براي تعريف سبك زندگي، با59:1382رسوشي،) شودمي

شدود  واژه سدبك   سليقه فرد در زمينه آرايش مو و شباس تا سرگرمي، تفريح، ادبيا  و مو وعا  ديگر را شدامل مدي  

 ( 141:1383آسابرگر،) كندرا تداعي مي «مد»

هاي  ز نظر او سبكاز ديدگاه ديويد چيني سبك زندگي تعبيري از ملاشعه ميزان و نوع مارف اعضاي جامعه است  ا

هاي منزشتي هستند  از آنجا كه منزشت اجتماعي ناشدي از چگدونگي بهدره منددي     زندگي، همه متعلق به گروه بندي

-هاي زندگي بر مبناي نوع و ميزان مارف بندا نهداده مدي   افراد از امتيازا  و منابعي است كه در اختيار دارند، سبك

شاشووده ساختارهاي طبقداتي كده مبتندي بدر شديوه توشيدد اسدت و از دل آن        شوند  در اين ديدگاه، به جاي تكيه بر 

صدداقت زادگدان و   ) هاي مرتبط با مارف مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت     شود، نگر ساختارهاي طبقاتي زاده مي

 ( 84:1378فردرو،

كده در آن افدراد بدا     هاي اجتماعي گوناگون جامعه تعبير كردتوان به شيوه زندگي طبقا  و گروهسبك زندگي را مي

هاي اجتماعي يا انتخاب نهادهاي فرهنگدي و منزشتدي خداص،    هنجارها و ارز  ها،پيروي از اشگوهاي رفتاري، با رو 

(  سيوبرگ و انگلبرگ پژوهشي راجع به سبك زندگي 55:1382رسوشي،) كنندتعلقا  خود را نسبت به آن هويدا مي

هايي كده فدرد بدا ارجداع بده تعدداد       ارز  -1اند: محور و ويژگي تعريف كردهانجام داده، اين مفهوم را بر مبناي سه 

هدا، مندافع و   اي از باورهدا، نگدر   دسدته  -2دارد  ها و معيارها نظير آزادي، عداشت و برابري بيان مدي اندكي از مالك
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ريدف سدبك زنددگي    (  پارندل و همكدارانش نيدز در تع   2005سيوبرگ و انگلبرگ،) اشگوهاي واقعي رفتار -3ها  كنش

كه خود اين بدين معندا سدت كده فدرد از چده       كندسبك زندگي يعني اين كه يك نفر چگونه زندگي مي»معتقدند: 

كندد و راجدع   ها چه فكر ميا  از محاوال  چگونه است، در مورد آن ي استفادهكند، شيوهمحاوالتي استفاده مي

هدا و  اند كه در انتخداب هايي فرديداشت فرد از خويش و ارز هاي زندگي بيان برها چه احساسي دارد  سبكبه آن

هاي زندگي مظهر يا اشگوهاي واقعي رفتارهدايي اندد كده بدا     يابند  همچنين سبكرفتارهاي مارفي افراد انعكاس مي

 ( 2006)پارنل و همكاران،«يابندها، عاليق و عقايد مارف كننده تبلور ميفعاشيت

دانندد كده   هدا مدي  هدا و ارز  از سبك زندگي، آن را اشگوي ثابتي از رفتارها، عادا ، نگر  آرو و ونزل نيز در تعريفي

شود  در تعريفي ديگر، آن را كليت رويكردهاي هنجداري و اشگوهداي رفتداري    ها قلمداد ميويژگي و خاوصيت گروه

اس، سبك زندگي شدامل رفتارهدا،   ها را در فرد به وجود آورده است  بر اين اسدانند كه فرايند اجتماعي شدن آنمي

ها با منابع فرهنگي، محيط اجتماعي و اقتاادي در ارتباط اندد  در كدل،   هاي فرد است و اين ويژگيها و نگر ارز 

-ها و فرد كه بر رشد و تكامل فرد تدأثيرمي شناخت سبك زندگي، يعني تال  براي درك تعامال  بين محيط، نظام

اي دارد كه اشبتده كمدابيش بده      بر اساس اعتقاد آدشر، هر كس براي خود سبك زندگي(1998شئو و همكاران،) گذارد

سبك زندگي ديگران شبيه است اما كامال  مشابه و همسان نيست، سبك زندگي نوعي منشدأ دروندي در فدرد دارد و    

(  16:1387ان،خادميد ) ي محديط نيسدت  هاي كودكي اوست و اشزاما  موروثي يدا حتدي زاده  برخاسته از نخستين سال

هاي جديدي بگشدايد و  تواند در درك رفتار فراغتي جوانان افقاستيون ميلز معتقد است كه مفهوم سبك زندگي مي

 ها و رفتار فراغتي جوانان به ايدن نتيجده رسديد كده    ها، نگر به همين جهت او در تحقيق خويش در زمينه مارف

)اسدتيون ميلدز،   «روندد ي غام  تغييرا  شتابان اجتمداعي مدي  جوانان با سبك زندگي خويش به رويارويي با معما»

 ( veal،2001به نقل از: 2000

اي نسبتا  هماهندگ و منسدجم   در مجموع، براي تعريف نهايي از سبك زندگي، بايد بگوييم كه سبك زندگي مجموعه

وهداي رفتداري، روابدط اجتمداعي،     ها، اشگتواند شامل دارايياز كليه امور عيني و ذهني فرد يا گروه است  اين امور مي

ي غذا خوردن و دكوراسديون مندزل و     باشدد    هاي فراغتي و سرگرمي، پوشش و مديريت بدن، نحوهمارف، فعاشيت

هداو    باشدد كده رفتارهدايي     تواند در برگيرندده گدرايش  اند  همچنين ميكه امور و رفتارهايي بيروني و قابل مشاهده

گيرد كه اصلي انسجام بخش و هماهنگ كننده بر آن اي رفتاري را در بر ميگي، گسترهاند  سبك زنددروني و ذهني
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هدا و  حاكم است و بخش اعظم زندگي فرد را تحت سيلره دارد  مك كي سبك زندگي را اشگدويي بدر آمدده از ارز    

 ( 81:1969،مك كي) شودداند كه به صور  رفتارهاي مشترك ظاهر ميباورهاي مشترك يك گروه يا جامعه مي

اند به طدوري  هاي اجتماعي مجازي با محبوبيت كم نظير جهاني روبه رو شدهاز سوي ديگر، در چند سال اخير شبكه

اي و ندوع همكداري، وابسدتگي حرفده     ها عضويت دارند و روابط انسداني، ها نفر از سراسر دنيا در اين شبكهكه ميليون

كنند  بده شحداظ   ها ايجاد يا دنبال ميياسي خود را در بستر اين شبكهبسياري امور اقتاادي، اجتماعي و فرهنگي، س

هاي اجتماعي مجازي چنددي بديش از يدك فضداي اطالعداتي جهداني       توان گفت در فضاي شبكهگستره كاربري مي

جديد در حال ساخته شدن است و نياز دارد كه مدا فنداوري را    «بافت اجتماعي»وجود دارد  برخي معتقدند كه يك 

هاي اجتمداعي مجدازي   شبكه ( 2:2006اندرسون،) منظور كاركردي كردن خدما  تحت وب به رسميت بشناسيم به

هدا بده دشيدل تكثدر و تندوع محتدوايي و       روند  ايدن شدبكه  ترين رسانه آنالين در دنيا به شمار ميدر حال حا ر قوي

ها، اند  وجه ويژگي اين شبكهربران مواجه شدههاي متعدد نرم افزاري و اينترنتي، با استقبال وسيعي توسط كاقابليت

 ديايي پدرور و   ) اي ميان دوسدتان و همفكدران بده صدور  مدنظم و سدامان مندد اسدت        قدر  برقراري نظام شبكه

 ( 24:1388عقيلي،

ي وسديع جغرافيدايي در   هاي اجتماعي مجازي، به شحاظ عموميت يافتن در ميان كاربران و بدا گسدتره  در واقع شبكه

مرزهاي ملي، تبديل شدن به يك ارتباط خاوصي و شخاي و فار  بودن از هر نوع كنتدرل از سدوي مراجدع    درون 

ي تدأثير گدذاري خدارج از كنتدرل     اند و نه تنها، زمينهي ارتباطا  تبديل شدهاي بي بديل در عرصهقدر ، به وسيله

(، بلكده امكاندا  زيدادي را در    15:1391كاران،قاسمي وهم) اندها و نمادهاي قدر  را در جوامع به وجود آوردهدوشت

بده عبدار     (؛1392خانيكي و بايريان جهرمي،) اندي جوامع نيز فراهم نمودهجهت تغيير و پيش بيني مسير توسعه

ي ها هسدتند كده بده وسديله    هاي اجتماعي مجازي، ساختار اجتماعي تشكيل شده از اشخاص يا سازمانديگر، شبكه

را نخستين  هاي اجتماعياصلالح شبكه(  11:1389خلقتي،) اندشتر كاربر به يكديگر مرتبط شدهيك نفر يا تعداد بي

اي كليدي در تحقيقدا  و ملاشعدا  بددل    طرح كرد و از آن پس به سرعت به شيوه 1954در سال  1بار چي اي بارنز

هاي همگداني  ز تركين رسانه، ا1990ي ي دوم دهههاي اجتماعي مجازي در نيمهمعتقد است شبكه 2گشت  كاستلز

جهاني و سفارشي و ارتباط كامپيوتري شكل گرفت و بعد از آن به دشيل ويژگي خداص ايدن سيسدتم جديدد، قلمدرو      

 ( 38:1391بشير و افراسيابي،) ارتباط اشكترونيكي به كل زندگي گستر  يافت

                                                           
1
.J.A.Barnes 

2
.Castells  
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آورد تدا  را براي اشخاص فراهم مي هاي وب است كه اين امكاناي از سرويسي اجتماعي مجازي، مجموعهيك شبكه

ها بده  توصيفا  عمومي يا خاوصي براي خود، ايجاد و با ديگر اعضاي شبكه ارتباط برقرار كنند و منابع خود را با آن

اشتراك بگذارند و از ميان توصيفا  عمومي ديگر افراد، براي يافتن اتااال  جديدد بده جسدت و جدو بپردازندد  بدر       

دهندد در سداختاري   هاي اجماعي مجازي، خدما  آناليني هستند كه به افراد اجدازه مدي  بكهاساس تعريف ديگر، ش

شان را داشته باشند، خود را به ديگران معرفي كنندد، اطالعاتشدان را بده اشدتراك     مشخص و معين، پروفايل شخاي

هداي  با ديگران را حفظ كنند و ارتبداط ارتباط شان  توانندبگذارند و با ديگران ارتباط برقرار كنند  از اين راه افراد مي

هاي اجتماعي مجدازي بده منزشده رسدانه     (  امروزه شبكه212:2008بويد و اشيسون،) اجتماعي جديدي را شكل دهند

شان، به سرعت در جامعده مدا و بده ويدژه بدين      هاي باشقوه و باشفعل گستردههميشه و همه جا با توجه به توان مندي

هدايي را  هاي اجتمداعي مجدازي، پرسدش   اند  گستر  سريع، فراگير و همه جانبه شبكهنسل جوان در حال گستر 

هداي اجتمداعي مجدازي،    درباره پيامدهاي اجتماعي آن براي كاربران و جامعه پديد آورده است  در واقع، ظهور شبكه

تدوان  بنابراين مي اند؛هبا خود تغييرا  اقتاادي و اجتماعي گسترده و حتي سبك زندگي كامال  جديدي را پديد آورد

برند، بلكه فن آوري نيز افراد را منلبق با قواعد گفت، افراد نه تنها از اين فن آوري براي پيشبرد مقاصدشان بهره مي

هاي اجتماعي مجدازي، افدزون بدر ايدن كده مدرج تدأمين بسدياري از         دهد  شبكهخاص نحوه عملكرد خود، تغيير مي

كنند كه هم زمان با انجام ديگدر  ضاي خود هستند، اين امكان را براي اعضا فراهم مينيازهاي فرهنگي و اجتماعي اع

هاي اجتماعي از طريق رايانه يا تلفن همراه، فعاشيت خود را در اين جوامدع مجدازي پيگيدري كنندد  جسديكا      فعاشيت

اي اشدتغال دارندد و   شدبكه  هداي اجتمداعي  امروزه بسياري از جوانان به فعاشيت»هيلبرمن در اين زمينه معتقد است: 

هداي اجتمداعي در بدر    كنندد  فعاشيدت در شدبكه   براي ساختن زندگي خود از روابط و مناسبا  اينترنتي استفاده مي

-هاي اجتماعي مجازي به مجموعده به طور كلي شبكه ( 34:1391)بشير و افراسيابي،«گيرنده همه ابعاد زندگي است

هدا،  اند و مواردي مانندد اطالعدا  نيازمنددي     گروهي با يكديگر ارتباط داشتهشود كه به صوراي از افراد اطالق مي

هايي هسدتند كده بدا    هاي اجتماعي مجازي پايگاهها و افكار خود را به اشتراك بگذارند، به عبار  ديگر شبكهفعاشيت

ي، انتقال تاوير و صدداو      استفاده از يك موتور جست و جو گر و افزودن امكاناتي مانند چت، پيام رساني اشكترونيك

هداي اجتمداعي   آورندد  شدبكه  اي از روابط فردي و گروهدي فدراهم مدي   امكان ارتباط بيشتر كاربران را در قاشن شبكه

اندد  ايدن گونده    مجازي، نسل جديدي از امكانا  وب هستند كه امروزه در كانون توجه كاربران اينترنت قدرار گرفتده  

هايي از كاربران اينترندت را كده داراي   كنند و هر كدام دستماعا  بر خط فعاشيت ميها بر مبناي تشكيل اجتسايت
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ها در واقع نوعي رسانه اجتماعي هستند كده  آورند  اين گونه شبكههاي مشترك هستند، گرد هم ميعاليق يا ويژگي

ند  صدها ميليون نفر از كداربران  اشيوه جديدي از برقراري ارتباط و اشتراك اطالعا  را در اينترنت امكان پذير كرده

 گدذرد ها مدي شان در اين سايتاينترنت عضو صدها شبكه اجتماعي مختلف هستند و بخشي از فعاشيت بر خط روزانه

 ( 333:1391برا  دستجردي و صيادي،)

 ندد  اهاي اجتماعي مجازي براي افزايش و تقويت تعامال  اجتماعي در فضداي مجدازي طراحدي شدده    در واقع، شبكه

هداي كداربردي مختلدف، مانندد چدت و ايميدل بدا        ببينند و از طريق برنامه هاي ديگران راتوانند پروفايلكاربران مي

ها و به ي جوامع و فرهنگ(  گستر  اين پديده، براي همه228:2009پمپ و همكاران،) يكديگر ارتباط برقرار كنند

اي در سست كردن انسدجام اجتماعدا    شته است  نقش فزايندهها پيامدهاي متفاوتي به دنبال داخاوص كاربران آن

هدا  اند كه بسياري از آنهاي نوين فراهم نمودهاي كردن جوامع انساني دارد  جوامع مجازي كه تكنوشوژيواقعي و ذره

  از ها و به ويژه جوامع در حال توسدعه از جملده ايدران اسدت    هاي حاكم بر فرهنگ جوامع و ملتدر مغاير  با ارز 

ي ها به دنبال داشته است اين در حداشي اسدت كده اسدتفاده    ها و كاربران آناين رو، آثار مخرب بسياري را براي ملت

تواند آثار و پيامدهاي مثبت بي شماري را بده  هاي نوين و ارتباطا  در دنياي مجازي ميبهينه و درست از تكنوشوژي

 ( 160:1391معمار و همكاران،) دنبال داشته باشد

هاي جديدي را فدراهم سدازند كده    ي شكل گيري عاد  وارهزمينه توانندذكايي معتقد است كه ارتباطا  مجازي مي

هداي قبلدي را   هاي جديد، عاد  وارهشود  ظهور عاد  وارههاي مجازي متفاوتي منتهي ميها و انتخابخود به كنش

گيرد  بدين ترتين اگر چده اسداس فرآيندد بداز     صور  مي هاييها جا به جاييكشاند و در نتيجه در آنبه چاشش مي

سازد كده در  هاي متنوعي، مبناي تعريف ميدان و امكان عمل فرد را فراهم ميماند، با اين حال شيوهآفريني باقي مي

، 1(  ريچدارد بارتدل  281:1386ذكدايي، ) دهدد ي ارتباطا  و فرآيند معناسازي را براي وي گستر  مدي نهايت گستره

كند و معتقد است كده فضداهاي مجدازي بدراي     ي گستر  ارتباطا  ميان افراد معرفي ميهاي مجازي را زمينهفضا

بيندد،  آورند كه فرد با تاويري از خود كه آن را مأنوس تر با خود واقعي يا ايده آشيش مدي اي را فراهم ميمردم آيينه

نمايد  در واقع، ماهيت مكان و فضا در دنياي ديجيتداشي  مي كند و از اين رو، كاربران زيادي را جذبارتباط برقرار مي

هدا بسديار دشدوار    كه تفكيك آن رود كهشود و دنياي واقعي و مجازي كاربران چنان درهم فرو ميكامال  دگرگون مي
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هدا و مشدكال  جديددي اسدت كده در      شود  اين عدم انلباق جهان مجازي با جهان واقعي زمينه سداز ا دلراب  مي

 ( 165:1391معمار و همكاران،) هرگز تجربه نشده استگذشته 

اي از نهادهداي اجتمداعي كده شدامل مدردم و      ي اجتمداعي، مجموعده  ي اجتماعي سنتي، يك شبكهدر تئوري شبكه

هدا و روابدط   اند و روابدط بدر دوسدتي   اي از روابط معني دار اجتماعي به هم متالي مجموعهها كه به وسيلهسازمان

ي مجدازي  تدر بدر جامعده   ي اجتماعي امدروزه بديش  اما خدما  شبكه گيرد؛متمركز است را در بر مي چهره به چهره

گيدرد و كداربران   ها كداربر اينترنتدي را در بدر مدي    آنالين و ارتباطا  كامپيوتر و تلفن همراه متمركز است كه ميليون

هداي  پردازندد  در واقدع شدبكه     مدي بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ خويش بده تعامدل و تبدادل اطالعدا    

اند، امدروزه در بسدياري   اجتماعي مجازي كه براي افزايش و تقويت تعامال  اجتماعي در فضاي مجازي طراحي شده

و  1پمپدك ) اندد از جوامع و به ويژه كشورهاي در حال توسدعه پيامددهاي منفدي مخدرب تدري را بده دنبدال داشدته        

هداي اجتمداعي در ميدان جواندان و از جملده      نترنت و اين اواخر مخاوصا  شبكه(  استفاده از اي228:2009همكاران،

دهد ايدن روندد كماكدان ادامده دارد  اينترندت،      ها نشان ميجوانان ايراني به طور قابل توجهي افزايش يافته و بررسي

ها را بده شدد    ندگي آنتلفن همراه و ساير نرم افزارهاي جهان مجازي در ميان جوانان ايراني شيوع زيادي دارد و ز

 تر ساخته است تر، فاحشهاي قديميها را با ساير نسلي آنتحت تأثير قرار داده وفاصله

 نتيجه گيري .5

-اندد و بده رده پدر بينندده    هاي اخير جايگاه قابل توجهي در اينترنت پيدا كدرده هاي اجتماعي مجازي در سالشبكه 

هاي اجتماعي مجازي در سراسر دنيا همچنان رو به هاي شبكهش به سايتاند  گرايفضاي مجازي راه يافته هايترين

كه عمر خيلي زيادي ندارند اما در زندگي روزمره افراد نقدش بسديار پدر رنگدي     هاي اجتماعي با اينرشد است  شبكه

هسدتند سدر   اند و بسياري از كاربران روزانه حداقل يك بار به صفحه شخاي خود در شبكه اجتماعي كه عضو داشته

 زنند مي

هاي اخير جايگاه قابل توجهي در بين نسل جوان جامعه ما پيدا كرده است  ارتباطا  از طريق فضاي مجازي در سال

فردي و اجتماعي( تأثير  مي گذارند و باعدث تغييدرا  زيدادي در    ) هاي اجتماعي در ابعاد مختلف زندگي افرادشبكه

كنند سبك زندگي هم از اين قاعده مستثني نمي باشد  شبكه هداي اجتمداعي   زندگي و نحوه زندگي افراد ايجاد مي 

مجازي تغييرا  زيادي بر سبك زندگي ايجاد مي كنند و تا باعث به وجود آمدن نوعي سبك مجازي مي شوند  پس 
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به صور  كلي مي توان گفت كه سبك زندگي تحت تاثير شبكه هاي اجتمداعي مجدازي مدي باشدد و شدبكه هداي       

عي مجازي مي توانند تغييرا  زيادي بر سبك زندگي ايجاد كنند، و باعث ايجاد سبك هاي كه مغاير با سدبك  اجتما

تدوان  اندد، نمدي  رسمي كشور مي باشد، مي شوند  امروزه با توجه به نقشي كه تا كنون در ابعاد مختلف زندگي داشته

-هاي بشري محسوب مدي ي افكار و انديشهي توسعهها را ناديده گرفت  در حال حا ر اينترنت ابزاري مناسن براآن

شود به شرط آن كه در راه صحيح استفاده شود  افراد بايد براي ورود به دنيداي مجدازي اطالعدا  كدافي در اختيدار      

داشته باشند تا دچار مشكال  ماشي و اجتماعي نشوند  ارتباطا  ساشم در فضاي مجازي و شدزوم هشدياري جواندان و    

هداي اجتمداعي   ي نخست اوشويت قرار دارد  پيشگيري از آسينسبت به تهديدا  فضاي سايبري در درجهها نخانواده

هدا، واشددين بايدد تدا     باشد و براي جلوگيري از هم پاشديدگي خدانواده  و توجه واشدين به رفتار فرزندان بسيار مهم مي

رفتار فرزندان به معناي ايجداد تغييدر در طدرز    هاي روز دنيا مسلط باشد و آگاه باشد كه تغيير در حدودي به فناوري

ها به صور  ناصحيح شدكل گيدرد، راه نفدوذ شدياران را بده      هاست و هنگامي كه بنيان فكري و شخايت آنفكر آن

هداي جديدد ارتبداط    ها نسدبت بده شديوه   شود  شذا، چنانچه خانوادهحريم خاوصي افراد و محيط امن خانواده باز مي

را داشته باشدند، از انجدام بسدياري از جدرايم و ارتباطدا  پنهداني آندان         و شناخت كافي و الزمفرزندان خود آگاهي 

هدا را  تدوان آن اند، نمدي آيد  امروزه با توجه به نقشي كه تا كنون در ابعاد مختلف زندگي داشتهجلوگيري به عمل مي

 ناديده گرفت و در آينده نقش و تأثير بيشتري نيز خواهند داشت 

اند كه در صور  اجدراي  هاي اجتماعي در فضاي مجازي راهكارهايي ملرح شدهور پيشگيري از كاهش آسينبه منظ

 توانند ثمر بخش واقع شوند:به موقع و مناسن مي

كه بيشتر استفاده كنندگان از فضاي مجازي نوجوانان و جوانان هسدتند بده فرهندگ سدازي بدراي      با توجه به اين  1

تواند مثثر واقدع  ري است  شذا اطالع رساني، آموز  نحوه استفاده صحيح از اين فناوري ميكاهش پيامدهاي آن  رو

 گردد 

-هاي آموزشي در مدارس جهت آگاهي دادن به نوجوانان و جوانان در مورد مزايا و معاين فنداوري برگزاري كالس  2

 ها ي استفاده صحيح از آنهاي جديد و نحوه

 هاي اجتماعي و تقويت اين گونه رفتارها توسط واشدين تشويق به شركت در فعاشيت  3

گذاراندن اوقا  بيشتري بافرزندان در فضاي بيرون از خانه به طوري كه فرزنددان از نظدر عداطفي، احسداس خدأل        4

 نكنند و جهت جبران اين كمبود به فضاي مجازي پناه نبرند 
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