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چکیده
هدف اصلی این تحقیق حاضر بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با مولفه های سبک زندگی با
استفاده از چارچوب نظری بوردیو  ،گیدنز ،زیمل و اینگلهارت طراحی و اجرا گردیده است .به منظور
بررسي این رابطه در منطقه  3شهر تهران 483 ،نفر از خانواده های ساكن این منطقه به روش
نمونهگيري تصادفی ساده انتخاب شدند .اين تحقيق به روش پيمايش و با ابزار پرسشنامه انجام شده
است كه دادههاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از روشهاي آماري در دو بخش آمار توصيفي و آمار
يدار
استنباطي ،مورد توصيف و تجزيه و تحليل قرار گرفته است .نتايج تحقيق ،حاكي از وجود رابطه معن 
بین سبک زندگی کاربران مرد و زن شبکه های اجتماعی ،کاربران مجرد و متاهل شبکه های اجتماعی،
میزان مصرف شبکه های اجتماعی ،نوع شبکه های اجتماعی مجازی و دو گروه از جوانان (جوانانی که از
شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند و جوانانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده

نمی کنند) می باشد.
واژگان کلیدی :شبکه های اجتماعی مجازی ،کاربران ،سبک زندگی ،شهر تهران.
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مقدمه
امروزه بسیاری از محققان فناوری و منتقدان اجتماعی اعتقاد دارند که فضای مجازی ،خصوصًاًا
شبکه های اجتماعی در حال تغییر حیات اجتماعی و فرهنگی افراد هستند( .برای مثال آندرسن و
بیکسون ،الو ،میتچل .) 998 1 ،در هر صورت تحلیل گران با ماهیت این تغییرات و این که این
تغییرات خوب یا بد هستند با یکدیگر مخالفت دارند .برخی محققان استدالل می کنند که شبکه
های مجازی موجب می گردد که افراد از لحاظ اجتماعی منزوی شوند و از روابط اجتماعی اصیل
دست بکشند ،چرا که آنها به تنهایی در کنار کامپیوترهای خود نشسته و یا با بیگانگانی ناشناس از
طریق یک رسانه از لحاظ اجتماعی ارتباط مجازی برقرار می کنند (تارکل .)05 : 6 99 1 ،آنان
بسیار نگران این موضوع هستند که سهولت ارتباطات مجازی می تواند افراد را تشویق و یا منجر به
یک روابط مصنوعی به قیمت از دست دادن گفتگو ها و مصاحبت های رودرو با خانواده و
دوستان کنند( .پاتنام .) 2000 ،همچنین عرصه جدیدی را بر گذران فراغت جوانان و شکل گیری
حوزه فرهنگ های مختلف با زمینه ها و عالیق متنوع فراهم ساخته است .اگر چه نگرش غالب به
این عرصه جدید ارتباطی و بهره مندی از آن عمومًاًا به آشنایی ها و گفتگوهای غیرجدی
کنجکاوانه و عادتی است با این حال اقلیتی مجال را به منظور تامل شیوه زندگی خود و تغییر
هویت خویش فراهم ساخته است.
در سال  1960نخستین بار بحث شبکههای اجتماعی در دانشگاه ایلی نیوز در ایالت متحده آمریکا
مطرح شد ،پس از آن در  997 1نخستین سایت شبکه اجتماعی به آدرس اینترنتی

تهای
SixDegress.comراهاندازی شد .اما بعد از سال  2 00 2انفجار تجارت در وب سای 

شبکه اجتماعی مانند  Lindedinو  Orkutو Friendestreو ...باعث تحول عظیم در این
عرصه و شکوفایی شبکههای اجتماعی شد .اما در ماه آوریل سال  ، 2008فیس بوک با ایجاد
صفحههای اصلی وب سایت خود به زبانهای مختلف باعث شد که این وب سایت  53 1درصد در
سال گذشته رشد داشته باشد .فیسبوک میگوید  ۸۴۵میلیون کاربر الاقل هفتهای یک بار از
سبوک در سایر کشورهای جهان
یکنند .به جز دو کشور روسیه و چین ،فی 
فیسبوک استفاده م 
یشود (.)Deutschewelle,2012
گترین و پرتعدادترین شبکهی اجتماعی محسوب م 
بزر 

اتفاقاتی از قبیل ،ایجاد کمپین اینترنتی حمایت از باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهموری
ایاالت متحده امریکا ،عضویت ملکه انگلستان در فیس بوک ،اغتشاشات ایجاد شده در انگلستان،
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جنبش  % 99در اروپا و بویژه آمریکا ،بهار عربی و از همه مهمتر اعتراضات صورت گرفته در ایران
در پی انتخابات ریاست جمهوری سال  88و استفاده گسترده معترضان ایرانی از شبکه های
اجتماعی مجازی از قبیل فیس بوک ،توییتر و یوتیوب برای زیر پوشش قرار دادن اخبار و اطالعات
نشان دهنده تاثیر و نفوذ شبکه های اجتماعی در تمامی حوزه های اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادی است .شبکه های اجتماعی در پنج سال گذشته نه تنها جلوه دیگری از کارکردهای متنوع
اینترنت در زندگی روزمره ما یافته اند بلکه سبک زندگی ما را نیز دستخوش تغییر کرده اند.
در کشورمان ایران در مورد شبکه های اجتماعی و قدرت آن زیاد شنیده ایم اما کمتر در مورد آن
مطالعه تجربی و همه جانبه ای صورت گرفته است .روابط اجتماعی انسان ها تاثیر زیادی بر روحیه،
گرایش سیاسی ،سر زندگی سیاسی و اجتماعی و حتی روابط عشقی ما دارند .نه فقط دیگران ما را
متاثر می سازند بلکه ما هم آنها را متاثر ساخته و زندگی آنها را شکل می دهیم .این فقط اطرافیان
یکند .نه فقط دوستان که
نیستند که از ما تأثیر میگیرند بلکه این تأثیر تا سه مرحله امتداد پیدا م 
دوستان دوستان و دوستان دوستان دوستان نیز در این سپهر جای دارند .به این شکل شادی و
سرزندگی یا اندوه و افسردگی هر یک از ما نه فقط دوستان ما که دوستان دوستانمان و دوستان
دوستان دوستانمان را متأثر میسازد .در گستره سیاست و جامعه ،بسیاری شبکه های اجتماعی را
بسان بدیل و جایگزین سازمانهای سیاسی و نهادهای مدنی می بینند .نا امید از شکل گیری احزاب،
اتحادیههای صنفی و نهادهای مدنی ،آنها چشم امید به شبکههای اجتماعی دوختهاند تا مردم بتوانند
بدون پرداخت هزینه¬ی قابل توجهی گرد خواستها و اهداف معینی جمع شوند.

در سال های اخیر تا حد زیادی جو بسیار سنگین و مشکوکی نسبت به شبکه های اجتماعی بوجود
آمده است و همین شرایط باعث شده تا نوعی «فوبیا» یا هراس بیمارگونه روانی نسبت به آن ایجاد
شود که در اثر آن «شک و تردید» و دیدن «خطر» در همه جا ایجاد شده است .فوبیا بیش از هر
کجا در جایی ما را به وحشت می اندازد که کمترین شناخت را از آن داشته و کمترین کنترل را
نیز داشته باشیم دو شرطی که محیط مجازی هر دو را دارد .نه ما و نه هیچ کس نمی تواند ادعا کند
که شناختی کامل از شبکه دارد زیرا بنابر تعریف ،این نوعی فناوری است که بر اساس ابهام و
همچون یک َاَابر مبهم و نوعی نظام فازی ابداع و رشد کرده است و اشراف بر آن وجود ندارد.
امروز می بینم که بزرگترین قدرت های که خود این شبکه را تاسیس و مراکز اصلی آن را در
دست دارند ،گاه از برخورد با تروریست ها روی آن ناتوانند ،این حاصل عدم شناخت است .عدم
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توانایی به کنترل کامل و کاهش نسبی این کنترل ها نیز به نظر جزیی الینفک از رشد و توسعه
شبکه های مجازی است(فکوهی.) 1390 ،
بر این اساس یکی از مهم ترین وجوه عملکرد شبکه های اجتماعی ،تاثیرات منفی و مثبت آنها در
عرصه اجتماعی است .به همین سبب نقش شبکه های اجتماعی در زندگی ،بویژه تاثیر این پدیده
در سبک زندگی جوانان بایستی مورد توجه محققان قرار گیرد .این موضوع می تواند یکی از نقاط
پیوند رشته های جامعه شناسی و ارتباطات به شمار آید؛ از این رو تحقیق در این زمینه ماهیتی
عمدتًاًا میان رشته ای دارد .جهت گیری نظریه های اجتماعی در دهه اخیر به سمت پذیرش اهمیت
فزاینده سبک زندگی (حوزه مصرف) در شکل دادن به هویت شخصی و اجتماعی است و به
عنوان موضوعی برای نظریه و پژوهش اجتماعی مطرح شده است (نوذری .)7 : 1389 ،اینکه شبکه
های اجتماعی تا چه حد می توانند تاثیرگذار باشد و چه تغییراتی را در عناصر مختلف جامعه
بوجود می آورند ،مخاطبان عمده این شبکه ها چه کسانی هستند و چه نوع استفاده ای از این شبکه
ها می کنند نیازمند تحقیقات و بررسی های مداوم است تا روند تغییرات و جنبه های مختلف
تاثیرات آن مورد توجه قرار گیرد ،باید بررسی شود که با ورود شبکه های اجتماعی چه تغییراتی
در سطوح مختلف جامعه و زندگی افراد بوجود می آید و آیا می توان ورود شبکه ها و کاربرد
آنها را به گونه ای کنترل نمود تا تعارضات اجتماعی و فرهنگی ناشی از ورود آنها را به حداقل
برساند .از طرفی از آنجایی که جوانان یک جامعه مستعدترین قشر جامعه به حساب می آیند و
ریسک پذیری باالتری نسبت به بقیه قشرها دارند و با این گونه تغییرات آسانتر روبرو می شوند.
بنابراین این وظیفه بر دوش محققان و کارگزاران است که منشاء تغییرات و تاثیر آنها را شناسایی
کنند و برنامه هایی جهت سازماندهی و کنترل بهتر این تغییرات ارائه دهند .در تحقیق حاضر قصد
داریم تا به این پرسش ها پاسخ دهیم که
)1

رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با مولفه های سبک زندگی چگونه است؟

)2

وضعیت شبکه های اجتماعی و کمیت و کیفیت استفاده از آن در بین جوانان منطقه  3شهر

تهران چگونه است؟
)3

سبک زندگی جوانان در منطقه  3شهر تهران چگونه است؟

از آنجایی که در عصر عمومی شدن شبکه های اجتماعی در جوامع بشری هستیم ،قطعًاًا مسائل
اجتماعی جدیدی بوجود خواهد آمد ،و هر روز بیش از پیش به اهمیت استفاده از آنها در زندگی
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انسانها افزوده خواهد شد .سبک زندگی و مکانیسم های حاکم بر شکل گیری ،و حفظ آن به
واسطه پیدایش و ورود فن آوری های نوین ارتباطی یعنی اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی
در حال دگرگونی است .این دگرگونی به این معنا است که این فن آوری ها قادرند نقش به
سزایی را در تغییر شیوه و سبک زندگی ما ایفاء کنند .از این رو اندیشمندان در عرصه های
مختلف از جمله جامعه شناسی ،روانشناسی و ارتباطات را تشویق به تحقیق و پژوهش های جدی
در این خصوص می کند .یکی از این فن آوری های جدید که بستر مناسبی را برای تغییر سبک
زندگی پدید آورده و روابط انسانی را در فضای آنالین و آفالین تحت تاثیرات مثبت و منفی قرار
داده شبکه های اجتماعی مجازی است که مباحث مناقشه انگیز و تحقیقات دامنه داری را باعث
شده است .بی تردید یکی از الزامات ،درک تحوالت ایجاد شده در سبک زندگی که ناشی از
گسترش سایت های شبکه اجتماعی و استقبال روزافزون از آنهاست ،تحلیل تاثیر شبکه های
اجتماعی بر سبک زندگی است .این مهم با توجه به اقبال قشر جوان به عضویت در این سایت ها و
نیز وجود دیدگاه های مثبت و منفی به عضویت در این شبکه ها اهمیت دو چندانی می یابد .بدین
ترتیب این تحقیق می کوشد تا به بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر مولفه های سبک زندگی
جوانان بپردازد.
پيشينه تحقيق

تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده در راستای موضوع تحقیق

ارتباط و تاثیر فضای مجازی در رفتار ،در تحقیقات متعددی مورد توجه قرار گرفته است اما نتایج
پژوهش ها متفاوت هستند .تحقیقات کرات و همکاران که در سال  2 00 2به مدت دو سال بر روی
خانواده ها انجام شد ،نمونه خوبی از تالش های این اندیشمندان در مورد تایید فضای مجازی در
روابط خانوادگی بود .نتایج این تحقیقات که بر روی خانواده هایی که به طور تصادفی انتخاب
شده بودند و از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می کردند نشان داد که استفاده از شبکه ها
همراه با کاهش متوالی در ارتباطات خانوادگی ،حضور اجتماعی ،انزوا و پیوندهای ضعیف
اجتماعی و افسردگی در خانواده ها و به خصوص جوانان همراه بوده است .نمونه های بررسی شده
مشابه نیز در گذشته توسط محققانی همچون ولمان و ورتلی (  ،) 1990کالرک ( ،)6 99 1و هاوارد و
همکاران (  ،) 2001نیز مورد تایید قرار گرفته است.
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همچنین تحقیقات دیگری که در زمینه تاثیرات احتمالی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر
جوانان انجام شده است توسط محققانی چون کریستوفر ساندرز ،تیفانی ام فیلد ،میکل دیگو،
کپالن (  ،) 2007بولن و هری (  ) 2000نشان داد که جوانانی که از فضای مجازی استفاده می کنند
بیشتر از جوانانی که استفاده نمی کنند دچار کاهش فعالیت های اجتماعی ،حمایت اجتماعی،
ارتباط ضعیف با دوستان و همساالن و کاهش مشارکت در انجمن های علمی و فرهنگی و
اجتماعی می شوند( .باقرنژاد و لواسانی .) 1385 ،استانفورد نیز نشان داد که به نظر می رسد استفاده
از اینترنت بر اشکال سنتی رسانه های جمعی تاثیر داشته و استفاده فزاینده از اینترنت با کاهش
تماشای تلویزیون و مطالعه روزنامه رابطه دارد .سایرین نیز استدالل می کنند که شبکه های مجازی
منجر به روابط بهتر و بیشتر اجتماعی و فرهنگی به وسیله رها کردن افراد از موانع و محدودیت های
جغرافیایی و فرهنگی و یا انزوای ناشی از برچسب خوردن های بیماری و یا زمانبندی می گردد.
(کاتز و آسپدن) 82 : 997 1 ،
ارتباطات شامل تماس با همسایگان ،دوستان ،خانواده و مشارکت در گروه های اجتماعی ،حمایت
اجتماعی افراد ،احتمال تحقق بخشیدن روابط فردی ،حس آنها از معنا در زندگی ،التزام آنها به
هنجارهای اجتماعی و اجتماع خود و سالمت جسمی و روانی را نیز در بین کابران بهبود می بخشد
(کوهن و ویلس.) 310 : 1985 ،
همچنین فضای مجازی از طریق استفاده آن برای ارتباطات می تواند تاثیرات اجتماعی مثبت بر
افراد (مک کنا و بارگ ،) 57 : 2000 ،سازمانها (اسپرول و کیسلر ،) 1991 ،اجتماعات (ولمان و
هامپتون ) 1999 ،و در سطح گسترده جامعه (هیلتز و تورف ) 978 1 ،داشته باشد .دسترسی گسترده
اجتماعی می تواند مشارکت اجتماعی افراد را همانطور که تلفن این کار را انجام داد ،افزایش دهد
(فیشر .) 978 1 ،شبکه های مجازی همچنین می تواند شکل گیری روابط جدید (کاتز و آسپدن،
 ،) 86 : 997 1هویت اجتماعی (مک گیوری و کیسلر ) 1984 ،و تحرک سیاسی را تسهیل بخشد
(کروت.) 017 1 : 998 1 ،
یافته های پروژه پیو اینترنت (برای مثال هاوارد و همکاران ) 2001 ،نشان می دهد که استفاده از
اینترنت به جای آنکه تماس اجتماعی را کاهش دهد ،افزایش داده است .هاوارد و همکاران
همچنین گزارش دادند که کاربران در مقایسه با میانگین دیگر کاربران ،فضای سایبر بر زندگی
شخصی آنها تاثیر بسزایی داشته و منجر به بهبود شیوه یادگیری در مورد سرگرمی ها ،یادگیری
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چیزهای جدید ،کنترل امور شخصی و به دست آوردن اطالعاتی در مورد مراقبت های بهداشتی و
انجام امور خرید شده است.
مطالعه پیو اینترنت همچنین نشان می دهد که  24میلیون آمریکایی از شبکه های مجازی برای پیدا
کردن دوستان و اقوامی که آنها را گم کرده بودند استفاده کرده اند 61 .میلیون نفر اظهار داشتند
که آنها چیزهای زیادی در مورد اقوام خودشان از زمانی که شروع به استفاده از پست الکترونیک
کرده اند ،آموخته اند و  54میلیون نفر به گروهی تعلق دارند که در آن از این فضای مجازی جهت
جستجوی تاریخچه خانوادگی و یا شجره شناسی استفاده می شود 17 .درصد زنان گفته اند که
پست الکترونیک تماس آنها با دوستان شان را افزایش داده و احتماال بیشتر از این فضا به عنوان
مکانیسم حمایتی استفاده می کنند .همانطور که لن مارک و همکاران ،کروت و همکاران)2 00 2 ،
و پاتنام گزارش دادند که اینترنت دوستی کاربران را تا حدی و یا خیلی زیاد افزایش داده و همراه
با پیامدهای مثبت مثل کاهش تنهایی و افزایش مشارکت اجتماعی بوده است .یافته های پژوهش
هوم نت نیز نشان داد که تجربه های مثبت کاربران از این فضای مجازی جهت برقراری ارتباط
والدین با فرزندانی که در دوردست قرار دارند ،یافتن دوباره دوستان قدیمی ،مشورت افراد با
یکدیگر و ادامه دوستی بین همکالسی ها پس از مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است (بونوا و
همکاران.) 2001 ،

زهره رجبی (  ) 1389تحقیقی در مورد "بازنمایی گرایش های سیاسی کاربران ایرانی در شبکه های

اجتماعی مجازی با مطاله موردی فیس بوک"انجام داده است .این تحقیق با بهره گیری از ترکیب

دو روش تحلیل محتوا کیفی و مصاحبه آنالین انجام شده است و جامعه آماری این تحقیق
صفحات پروفایل فیسبوک کاربران فارسی بوده است .این تحقیق در جهت یافتن پاسخ به این
سوال اساسی که گرایش های سیاسی کاربران چگونه در شبکه اجتماعی فیس بوک بازنمایی می
شود انجام شده است .برای یافتن پاسخ مقوالتی متناسب با قابلیت های فیس بوک طراحی شده و
مشخص می شود که گرایش های کاربران در فیس بوک با نمادهای شاخص هر یک از سه نامزد
مطرح در دهمین دوره ریاست جمهوری ایران است .هم چنین ابراز عالقمندی با کلیک روی

گزینه  Likeدر صفحات فیس بوک طرفداران نامزدهای ریاست جمهوری ،عضویت در
گروههای مختلف مربوط به نامزدهای ریاست جمهوری ،عضویت درجنبش ها ،اشتراک گذاشتن
لینک ها ،تصویر پروفایل کاربر ،خود اظهاری کاربران با بیان نظرات از طریق پست جمله یا کلمه
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یا شعر روی دیوار نوشته-ها ،کامنت گذاشتن برای بیان عقاید سیاسی از ابزارهایی مختلفی است
که در نمونه مورد بررسی توسط کاربران فیس بوک استفاده شده است و گرایشات سیاسی
کاربران در فیس بوک با این ابزارها بازنمایی شده است.

سارا زند وکیلی ( " ،) 1389درآمدی بر :تحلیل کارکردهای عکس های شخصی کاربران در شبکه
های اجتماعی مجازی" یکی دیگر از تحقیقات مرتبط در این زمینه است که در گروه عکاسی و

ارتباط تصویری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران انجام گرفته است .در این تحقیق
کارکردهای اجتماعی عکس های شخصی متشکل از چهار کارکرد )1 :کارکرد یادمان )2
کارکرد آیینی  )3کارکرد هویتی  )4کارکرد ارتباطی بررسی شده و این نتایج به دست آمده است
که  )1عدم کنترل بر انتشار عکس های شخصی موجب خدشه دار شدن  )2فرایند آگاهانه
مدیریت تاثیرگذاری :اهمیت بیشتر نسبت به دغدغه های امنیتی  )3امکان تابو شکنی تدریجی در
جامعه نسبت به معیارهای پیشین روابط و رفتارهای خصوصی در نتیجه رسانه¬ای شدن تعامالت
روزمره افراد

جواد افتاده (  ،) 1389تحقیقی در زمینه "شبکه های اجتماعی مجازی؛ ابزار نوین روزنامه نگاری

شهروندی"انجام داده است و این نتایج را به دست آورده است که  )1شهروندان روزنامه نگار،
جانشین روزنامه نگاران حرفه ای نیستند بلکه در امتداد آنها حرکت می کنند )2 .همگرایی
روزنامه نگاری شهروندی در کنار روزنامه نگاری حرفه ای در شبکه های اجتماعی می تواند
قدرت صداقت و شفافیت اطالعات را افزایش دهد )3 .شهروندان روزنامه نگار در نهایت باعث
ایجاد جامعه چند صدایی و گفت و گویی می شوند.

اسماعیل حسام مقدم (  ،) 1389تحقیقی با عنوان "برساخت سوژه الکانی و بالگرهای نوجوان در

شبکه های مجازی (تحلیل نشانه شناختی)"به انجام رسانده است .این تحقیق مبتنی بر گزاره های
زیر است:
•

جهان پسا یازده سپتامبری

•

خاورمیانه و پروبلماتیک فرهنگ جوانان و نوجوانان

•

سوژگی کاربران در فضای مجازی

•

شبکه های مجازی؛ مطالبات و امیال

•

تمایز در سبک زندگی طبقه متوسط ایرانی
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•

وبالگستان فارسی و حضور گروههای خاموش (نوجوانان)

و نتایج ذیل را به دست آورد:


تمایز محسوسی در سبک زندگی نوجوانان دهه هشتاد (جوانان دهه نود) از طریق
مشاهده فضای مجازی وبالگستان فارسی



نقش اولویت دار فانتزی و تصور در برساخت سوژگی وبالگرهای نوجوان



پیش بینی صورت بندی جدیدی از جدال بین سنت و مدرنیته در دهه نود در فرهنگ
ایرانی



افسون زدایی از قدرت هژمونی امر نمادین فرهنگ مسلط و افسون شدگی مجدد درون
ساخت هژمونیک میل



«شبکه های اجتماعی مجازی مقوم سپهر عمومی» تحقیق دیگری است که احسان پوری
انجام داده و در این تحقیق به بررسی نقش و تاثیر فیس بوک بر شکل گیری شبکه های
اجتماعی از دیدگاه محققان و کارشناسان امور رسانه پرداخته است.

سید نورالدین رضوی زاده ( ) 383 1در پایان نامه اش تحت عنوان "تاثیر ارتباطات در تمایل به تغییر
سبک زندگی روستایی" نشان می دهد که در خصوص استفاده از رسانه ها میزان استفاده بر مبنای
جنسیت تغییر محسوسی نمی کند و بیشتر سن افرادی که از رسانه ها استفاده می کنند و همچنین
تغییر درآمد افراد روستایی تاثیر زیادی روی آنها نمی گذارد ،اما تحصیالت باال به استفاده بیشتری
از رسانه ها ارتباط دارد.

چاوشیان (  ) 1380پایان نامه ای تحت عنوان "سبک زندگی و هویت"به انجام رسانده که درآن به
این پرسش اساسی پاسخ داده شده است که در اوضاع و احوال فعلی کالن شهری مثل تهران که
جامعه ای در حال گذر و شتاب است ،آیا می-توان خطوط تمایز و تشابه سبک های زندگی خود
را بر اساس متغیرهای ساختاری تعیین نمود؟ و این فرضیه کلی را استنتاج نموده است که
خصوصیات فرهنگی اعضای یک جامعه مدرن به کمک موقعیت یا ویژگی های ساختاری آنها
قابل پیش بینی نیست و بین عناصر گوناگون سبک زندگی ارتباط و سازگاری معناداری وجود
دارد .برای آزمودن این فرضیه متغیرهایی مثل پایگاه اجتماعی ،اقتصادی ،سرمایه فرهنگی ،ذوق و
سلیقه هنری ،دین داری و  ...روی نمونه¬های  528نفری از ساکنان باالی  81سال شهر تهران به

 ............................................... 34 1پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دهم ،شماره دوم  ،تابستان 59 13

روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند و یافته¬های تحقیق تا حد زیادی با فرضیات کلی آنها
همخوانی دارد.

پروین سازگارا ( ) 383 1تحقیقی تحت عنوان "بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان

سنتی (طبقه متوسط جدید و قدیم)" انجام داده است .فرض اصلی این پژوهش این است که طبقه
اجتماعی در یک چارچوب چند بعدی و سلسه مراتبی قابل فهم و بررسی است ،عالوه بر سرمایه
اقتصادی عوامل دیگر مثل سرمایه فرهنگی و نمادین هم بر شکل گیری ساختار طبقه اجتماعی اثر
می گذارد .در نتیجه این پژوهش تفاوت معنا داری در سبک زندگی طبقه متوسط جدید و قدیم
مالحظه گردید واین قشر در انتخاب مصادیق سبک زندگی تفاوت قابل مالحظه ای با هم دارند.
چارچوب نظری تحقیق

نظريه استفاده و رضايتمندي کاتز و بلومر :اين باور که استفاده از رسانه به خرسندي ،نياز،
آرزو يا انگيزه هاي تک تک مخاطبان بستگي دارد تقريبًاًا قدمتي همانند خود رسانه پژوهشي دارد.
مخاطبان اغلب بر مبناي شباهت نيازها ،عاليق و ساليق فردي شکل مي گيرند که منشاء اجتماعي يا
روان شناختي دارد ،اين شيوه تفکر متعلق به مکتب پژوهشي با نام «استفاده يا رضايتمندي يا بهره
وري و خرسندي» است (مک کوايل) .اين رويکرد اولين بار در مقاله اي از کاتز (  ) ۱۹۵۹توصيف
شد ،چيزي که کاتز آن را با سوال «مردم با رسانه ها چه مي کنند؟» آغاز کرد.
كاتز چنين مي گويد :ريشه هاي اجتماعي و روانشناختي باعث نيازها يي مي شودكه نتيجه آنها به
انتظارات از رسانه هاي جمعي مي انجامد .سابقه رويکرد رضامندي و استفاده :سابقه تحقيق
رضامندي از رسانه ها بر مي گردد به گزارش تحقيقاتي «راديو و صفحه کتاب» در سال  ۱۹۴۰که
در آن روزها ،انتظار مي رفت با آمدن راديو ،رسالت آموزش از انحصار رسانه هاي چاپي در آيد
ولي نتايج تحقيق اين انتظار را رد کرد ،يکي از مطالعات اوليه اين رويکرد به پژوهش
«هرتاهرزوگ» در سال  ۱۹۴۴بر مي گردد که با زنان خانه داري که هر روز سريال هاي راديو يي را
گوش مي کردند ،در مورد داليل استفاده از راديو مصاحبه کرد .از جمله اين داليل کنجکاوي،
رضايت ،آسودگي عاطفي و منجي براي حل مشکالت بود .همچنين برنارد برلسون مطالعه جامعي
در اين مورد در سال  ۱۹۴۵انجام داد و عکس العمل مردم نيويورک را در قبال اعتصاب روزنامه ها
بررسي کرد ،مردم داليل استفاده از روزنامه را پرکردن اوقات فراغت ،احساس به جاي قهرمانان
داستان هاي روزنامه بودن و ...ذکر کردند .مرحله دوم تاريخي رويکرد استفاده رضامندي،
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کاربردي کردن متغ يي رهاي جامعه شناختي که مهمترين آنها گونه شناسي السول براي بيان
کارکردهاي رسانه هاست که معتقد بود کارکرد رسانه ها شامل :نظارت بر محيط ،مربوط کردن
بخشهاي مختلف جامعه به يکديگر (همبستگي) و انتقال ميراث فرهنگي است و رايت در سال
 ۱۹۶۰کارکرد سرگرمي را به آن اضافه کرد .مرحله سوم تاريخي الگوي کاتز ،بلومر و گورويچ
بود که در اين مرحله شکل گرفت و گامي به سوي رويکردي که با آن مي شد انگيزه ها
وانتظارات مخاطب را با هم مرتبط ساخت.
رضامندي و بهره وري ،توسعه و تعميم نظريه گزينش و محدود بودن تاثير وسايل ارتباط جمعي،
هر سه نظريه معتقد است ،مخاطب خود تصميم مي گيرد ،چه برنامه اي را و از کدام وسيله
ارتباطي انتخاب کند؟ اين رويکرد به دنبال علل و انگيزه ها يي است که مخاطب را وا ميدارد ،به
طرق مختلف و اشکال گوناگون از رسانه استفاده نمايد و بدان وسيله به ارضاء خود بپردازد و
هدف اصلي ما در اينجا چگونگي انتخاب ،دريافت و شيوه عکس العمل مخاطبان رسانه هاست.

اين نظريه مي گويد مخاطب به نياز خود آگاهي دارد ،بنابراين فرايند انتقال پيام پنج ويژگي دارد:
 )1مخاطب فعال است.
 )2رسانه ها با خود رقابت مي کنند تا نياز مخاطبان را بر آورده سازند.

 )3مخاطب جستجوگر است يعني براي تامين نيازها و رضايت خودش روشهاي مختلفي را
تجربه مي کند.
 )4مخاطبان از نياز خود آگاه هستند و براي تامين نيازهاي خود آگاهانه رسانه مورد نظر را
انتخاب مي کنند.
 )5مخاطبان براي تأمين نيازهاي معرفتي خود ،آگاهانه رسانه موردنظر را انتخاب مي كنند.
آنچه تع يي ن کننده ميزان تمايل فرد به وسايل ارتباط جمعي است ،اين است که فرد از رسانه چه مي
خواهد و در آن به دنبال چه مي گردد .چند ويژگي در اين نظريه ديده ميشود که آن را از ساير
يکند :ويژگي اول :اين است که اين نظريه مخاطب را مرکز توجه قرار ميدهد و
نظريهها متمايز م 
چندان اعتنا يي به فرستنده ندارد .ويژگي دوم :که مرتبط با ويژگي اول است ،برخالف نظريه هاي
فرستنده محور که مخاطب را منفعل و پذيرنده تلقي ميکنند مخاطب را فعال و انتخاب کننده به
يآورد .ويژگي سوم :اين است که نيازهاي روان شناختي و اجتماعي را متغ يي ر و عامل
حساب م 
يگيرد .و ويژگي آخر :اين
تع يي ن کننده استفاده از رسانهها يا محتواي خاصي از رسانهها در نظر م 
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که خشنودي مخاطب را پيامد يا نتيجه استفاده در نظر ميگيرد که در پي انتخاب فعاالنه محتوا
توسط مخاطب حاصل ميشود ،بنابراين به جاي تاکيد و توجه اصلي به اثرهاي ناخواسته بر
مخاطب که در خيلي از نظريهها مورد تاکيد است ،بر نتيجه¬اي تاکيد ميکند که خواست و نياز

خود مخاطب است ،البته در اينجا پيامدهاي ناخواستهاي هم ممکن است از استفاده از رسانهها
يشود.
حاصل شود ولي به عنوان امري فرعي در نظر گرفته م 

افراد به رسانه روي مي آورند تا  2پاداش کسب کنند -1 :پاداش آني مثل حوادث و رويدادها
(نياز به داشتن اطالعاتي كه در زندگي جاري و روزمره مؤثر است) -2 .پاداشهاي آتي ،خدمات
يها ،استفاده هاي آموزشي
و مقولههاي آموزشي و درازمدت (نياز به يافتن شغل و جستجوي آگه 
و  .) ...مهمترين انتقادي که وارد شده به نظريه نيازجو يي اين است که تاثير رسانه را بر ايجاد نيازها
و تامين آنها ناديده مي گيرد.
الگو وعناصر رويکرد استفاده و رضامندي :کاتز ،بلومر و گورويچ معتقد بودند ريشه هاي
اجتماعي و رواني افراد باعث ايجاد نيازها يي مي شود که سبب مي شود افراد از رسانه ها توقعات
و انتظاراتي داشته باشند و اين کار باعث گوناگوني و تنوع در عرضه رسانه ها مي شود و در ادامه
باعث بر آوردن نيازهاي مخاطب مي شود.
 )1در اين نظريه مخاطب فعال محسوب مي گردد و استفاده او هدفي را دنبال مي کند ،محققان
طرفدار اين رويکرد ابعاد فعال بودن مخاطب را نيز ذکر کرده اند ،تعمدي بودن :که مبتني بر
استفاده هدفمند و برنامه ريزي شده از رسانه است .انتخابي بودن که «خود را آگاهانه در معرض
رسانه قرار دادن» تعريف کرده اند و سودمندي :بهره اجتماعي يا روانشناختي استفاده کننده از
رسانه.
 )2در فرآيند ارتباط جمعي مخاطب در امر مرتبط ساختن ارضاي نياز و انتخاب رسانه اي ابتکار
عمل زيادي به خرج مي دهد و رسانه ها با ديگر منابع ارضاي نياز رقابت مي کنند.
 )3از ديگر عناصر اين رويکرد مي توان به رضايت هم اشاره کرد ،يعني دريافت پيام از رسانه
براي مخاطب هم بايد رضايت بخش باشد ،يعني رسانه بايد براي کسب رضايت مخاطب چه
محتوا يي داشته باشد که اين خود سبب رقابت رسانه ها مي شود.
بنابراين استفاده از رسانه ،تابعي است از اين عقيده که هر رسانه خاص داراي ويژگي هاي معيني
است که باعث مي شود انتخاب هر رسانه توسط مخاطب به معناي ارزشيابي مثبت يا منفي او باشد.
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نظریه وابستگی مخاطبان بال روکیج این تئوری توسط " ساندرا بال روکیچ" و" ملوین د

فلور " در سال  6 97 1مطرح شد .این نظریه از ورای یک رابطه منظم پدید آمده است.
نظریه وابستگی دیدگاههای مختلفی را در خود دارد.
.1

آمیزه ای از دیدگاه های روانشناختی با تئوریهای اجتماعی است.

.2

دیدگاه های سیستمی را با عناصری از رویکردهای علی آمیخته است.

.3

ترکیبی از مطالعات در حوزه عناصر استفاده و رضامندی و تاثیرات رسانه ای
است.

همان تمرکزی که روی تاثیر رسانه ها عمدتا محدود است .و باالخره فلسفه ای از روی قرائن و
شواهد ،در درون تئوری شکل می گیرد که نمادی از محتوا و تاثیر آن بر مخاطبان را به صورت
یک جا ارائه می کند .مطالعات و بررسی ها از طریق مدلهای ارائه شده ،توسعه و گسترش می
یابد .مدل هائی که سعی دارد بیشتر وصفی باشد تا تشریحی و حدس و گمان.
تئوری وابستگی رابطه یکپارچه ای را بین مخاطبان و رسانه ها و نظام وسیع اجتماعی پیشنهاد می
کند .بر اساس این نظریه ،شخص در جهت دست یافتن به اطالعات مورد نیاز خود  ،هدفهای
خاصی را برای خود ترسیم می کند ،همانند آنچه که در تئوری استفاده و رضامندی وجود دارد و
کم کم به اطالعات رسانه ها وابسته می شود .اما شخص نسبت به همه رسانه ها به یک اندازه
وابسته نمی شود  .دو عامل در تعیین درجه وابستگی فرد به رسانه ها نقش دارند.


اول آنکه فرد به رسانه ای که بیشترین نیازهای اطالعاتی وی را برآورده می سازد،
گرایش پیدا می کند و تا حدودی به آن وابسته می شود تا رسانه ای که در آن نیازهای
اطالعاتی وی برآورده نمی شود یا کمتر برآورده می شود.



دوم  ،عامل مهمی که در وابستگی نقش بسیار مهمی دارد ،ثبات اجتماعی است .زمانیکه
جمع دگرگون می شود و تضاد در آن به اوج خود می رسد ،سازمانها  ،موسسات؛ و
شرکتهای رسانه ای فرد را وادار می سازند تا باورها  ،گرایشها ،و تصورات و عالیق قبلی
و رویه پیشین خود را دو باره ارزیابی کنند و در مورد انتخاب های جدید نیز فکر کنند.

در چنین شرایطی وابستگی به اطالعات رسانه ها افزایش می یابد  ،اما در یک شرایط با ثبات ،
وابستگی به رسانه ها ممکن است سیر نزولی داشته باشد.
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نیازهای انسانی همیشه شخصی نیستند بلکه ممکن است به واسطه مسائل فرهنگی شکل گرفته باشند
و یا شرایط مختلف اجتماعی در آن اثر گذار باشند .به کالم دیگر نیازهای فردی  ،گرایش ها
واستفاده رسانه ای ،بیشتر به عوامل بیرونی و محیطی مرتبط است تا عالئق و سالئق درونی و فردی
و تقریبا این عوامل بیرونی است که بیشترین نقش را به عهده دارد .از قبیل شرایط و امکان
دسترسی به رسانه ها و یا چگونگی استفاده از امکانات چند رسانه ای و نیز توان دست یابی به
مراکز اطالعاتی غیر رسانه ای .
عالوه بر این رسانه های جایگزین جهت برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی فردی  ،هم موجب
وابستگی مخاطبان شده و هم خشنودی آنان را در پی دارد.
از نظر بال روکیج و دی فلور هر چه قدر جوامع پیچیده تر شوند و همچنین هر چه فناوری رسانه
پیچیده تر می شود کارکردهای منحصر به فرد رسانه ها بیشتر و بیشتر می شود .سرانجام درجه
وابستگی به رسانه ها در میان مخاطبان تفاوت می کند .برخی افراد عالقه زیادی به ورزش دارند،
در حالی که دیگران عالقه بیشتری به بازار سهام دارند .بال روکیچ و دی فلور استدالل می کنند
که هر چه وابستگی رسانه ای در ارتباط با یک پیام ویژه بیشتر باشد ،این احتمال که پیام ،شناخت
ها ،احساسات و رفتارهای مخاطبان را تغییر دهد بیشتر است .یکی از نیازهای اصلی مردم ،کاهش
ابهام است .آنها یادآوری می کنند که در یک جامعه پیچیده جدید ،موضوعات جدیدی وجود
دارد که مخاطب ممکن است راجع به آنها اطمینان نداشته باشد و موارد جدیدی نیز به طور دائم
اضافه می شوند .این ابهام ،تشویش آور است و در نتیجه افراد ممکن است برای کاهش آن به
رسانه های جمعی روی آورند .این امر می تواند در تعریف و شکل دهی واقعیت قدرت زیادی به
رسانه ها بدهد (سورین و تانکارد .) 387 : 1381 ،در نتیجه همانطور که دانستیم مخاطبان وابستگی
زیادی به اطالعات رسانه های جمعی در خصوص مسائل مذهبی دارند .این مهم زمانی مشخص تر
می شود که به بررسی رابطه سه گانه رسانه ها ،مخاطبان و جامعه توجه بیشتری مبذول داریم .اگر
در جامعه و روابط میان فردی بین اعضای جامعه در راستای برنامه های صدا و سیما باشد در نتیجه
تلویزیون در پیشبرد اهداف خود مسیر راحت تری را در پیش دارد.
نظریه دگرگونی فرهنگی اینگلهارت :اولین نظریه مورد بررسی در این تحقیق متعلق به
اینگلهارت و همکارانش است ،که تحت عنوان دگرگونی فرهنگی مطرح شده است .اینگلهارت و
همکارانش پس از بررسی هایی در زمینه رابطه دگرگونی های فرهنگ با توسعه اقتصادی که
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ازسال  1970آغاز گشت ،دریافتند که ارزش های مردم غرب از تاکید بر رفاه مادی و امنیت جانی
به سوی تاکید بیشتر بر کیفیت زندگی ،زوال گرایش های مذهبی سنتی و تغییر هنجارهای
اجتماعی مرتبط با خانواده و سقط جنین متمایل شده است .اینگلهارت در تبیین تحول ارزش های

مادی به فراماّدّدی دو فرضیه را به شرح زیرمطرح کرد:

فرضیه کمیابی :فرضیه کمیابی مبتنی بر سلسله مراتب نیازهای مازلو است .مفهوم سلسله مراتب
نیازهای مازلو در ساده ترین صورت خود به رضایت عمومی اشاره دارد .نیازهای مادی ارضا نشده
بر نیازهای ذهنی زیباشناختی و اجتماعی تقدم دارد .فرق اساسی بین نیازهای مادی و طبیعی و
ایمنی و نیاز اجتماعی وجود دارد .سلسله مراتب نیازها در نظریه مازلو به صورت یک هرم در نظر
گرفته می شود ،پایین ترین نیاز به نیازهای فیزیولوژیک و زیستی است ،در مرحله بعد نیاز به
امنیت ،نیاز به عشق و احترام ،نیاز به ارزیابی از خود .بر طبق نظر اینگلهارت شخص بیشترین ارزش
ها را برای آن چیزهایی قایل می شود که عرضه آنها نسبتًاًا کم است.
اگر بخواهیم این نظریه را با شبکه های اجتماعی مجازی مرتبط سازیم ،این گونه می توان بیان
کرد که با تو ّجّجه به سلسله مراتب نیازهای مازلو ،عرضه نیازهای فیزیولوژیک کم است .بدین جهت
کاربران شبکه های اجتماعی مجازی رفع این نیازها را در محیط های اینترنتی جستجو می کنند.
پس با تو ّجّجه به این نیازها ،هر چه از نیازهایی که به بقا مربوط می شوند فراتر رویم ،از وضوح
اهم ّیّیت نیازهای مادی کاسته می شود و بر اهم ّیّیت نیازهای فرا ّمّمادی مانند نیاز به احترام ،ابراز نظر و
ارضای نیازهای زیبایی شناختی افزوده می شود و نیازهایی که در سطح باالی هرم قرار دارند
تحقق می یابند و اینگلهارت با تو ّجّجه به این تئوری ،فرضیه خود را فرضیه کمیابی نام می گذارد،
که این گونه مطرح می شود :اولویت های فرد بازتاب محیط اجتماعی و اقتصادی وی است،
شخص بیشترین ارزش ها را برای آن چیزهایی قائل می شود که عرضه آنها نسبتا کم است .با تو ّجّجه
به این نظریه می توان گفت که فرد بر حسب محدودیت ها و اقتضای بافت اجتماعی و فرهنگی که
درآن زندگی می کند ،نوع استفاده اش از شبکه های اجتماعی مجازی نیز شکل می گیرد.
بوردیو و سبک زندگی :پیر بوردیو بی گمان پر خواننده ترین جامعه شناسی است که درباره
سبک زندگی سخن گفته است .بسیاری کتاب تمایز وی را انجیل محققان این عرصه می دانند.
بخشی از این اقبال به اندیشه بوردیو ناشی از آن است که وی شاید تنها کسی باشد که بنیان نظری
محکمی برای تحلیل پدیده مصرف پدید آورد .روش وی توجه کردن به زندگی روزمره است اما
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نه به شیوه ای که اتنومتدولوژیست ها و پدیدارشناسان انجام می دهند ،بلکه توجه به شرایط مادی
و اجتماعی بر ساخته شدن ادراکات و تجربه های فردی و در این میان (اصل ناآگاهی) راهنمای
پژوهش وی است (فاضلی.) 44:1382 ،
او نظریه ای منسجم درباره شکل گیری سبک زندگی ارائه می کند .او اعتقاد دارد که شرایط عینی
زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید منش خاص منجر می شود .منش مولد دو
دسته نظام است  :نظامی برای طبقه بندی و نظامی برای ادراکات و شناخت ها ،نتیجه نهایی تعامل
این دو نظام ،سبک زندگی است .سبک زندگی همان اعمال و کارهایی است که به شیوه خاص
طبقه بندی شده وحاصل ادراکات خاصی هستند ،سبک زندگی تجسم یافته ترجیحات افراد است
که بصورت عمل در آمده و قابل مشاهده هستند .الگویی غیر تصادفی است و ماهیت طبقاتی دارد

(  .)Boudieu، 71 1 1984:بوردیو با نشان دادن اینکه سبک های زندگی محصول منش ها و خود
نقش ها و تابعی از انواع تجربه ها از جمله آموزش رسمی هستند و با بیان این نکته که الگوهای

مصرف اصلی ترین سبک های زندگی اند ،ارتباط آموزش رسمی در ساختار سرمایه داری و باز
تولید آن را تحلیل کرد(.فاضلی ) 45:1382
بوردیو همچون وبر ،از سبک زندگی به عنوان شاخصه و نماد و یا حتی فرصت¬های جلوه¬گری

یا اثبات منزلت اجتماعی گروه های منزلتی و طبقات اجتماعی بهره می¬گیرد .اما در توضیح و

تشریح رابطه سبک زندگی و طبقه ،بسیار فراتر از وبر قدم بر می دارد و آن را چارچوب نظریه

عمل خود قرار می دهد.

"...سبک های زندگی محصول نظام مند عادت واره هستند که روابط دو جانبه شان از خالل
طرحهای عادت واره درک می شوند .این سبکها نظام هایی نشانه ای هستند که بصورت اجتماعی

دارای شرایط الزم شده اند ،مانند "برجسته""،مبتذل" و("...مهدوی کنی.) 174 :

به زعم بوردیو افراد و گروهها در یک جامعه ،دارای موقعیت¬های متفاوت و متمایزی هستند

(وضع یا فضای اجتماعی) .فرد یا گروه با درونی کردن این وضعیت و نمادهای آن یک نظام طبقه
بندی اجتماعی را در ذهن خود پدید می آورند .این نظام مجموعه ای از ترجیحات و انتخابات ها
(سلیقه )1را در ذهن فرد یا افراد تولید می کند که معنا (ارزش) هایشان از خالل روابط و تضادها
درک می شود .به عبارت دیگر معنایشان ذاتی نیست بلکه رابطه ای است .این ترجیحات و انتخابها

وقتی در محدوده توانایی های (یا همان سرمایه) اقتصادی و نمادین در قالب کنشها و دارایی بروز
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می یابد سبک های زندگی متمایزی پدید می آورد و به بیان دیگر نظام اجتماعی باز تولید می
شود .بوردیو این تفاوت ها و تمایز ها را در قالب نظام طبقاتی و نزاع بر سر فرهنگ مشروع قابل
فهم می داند .به این ترتیب سبک زندگی او ًالًال فرصتی است برای تجربه یا اثبات موقعیت فرد در
فضای اجتماعی که معموال در قالب فاصله هایی که در مورد فرد و شئونات او محفوظ داشته می
شود یا رتبه او که تایید می شود خود را نشان می دهد و ثانیًاًا سبک زندگی حاصل نظام طبقه بندی
اجتماعی است .نظامی که بطور مستمر ضرورتها را به راهبردها تغییر شکل می دهد و آنها را به
ترجیحاتی بدل می کند که فرد بدون آن که تحمیلی حس کند آنها را به عنوان گزینه هایی پیش
روی خود تلقی می کند ،این گزینه ها همان سبک های زندگی است .به همین دلیل معنا
(ارزش)های سبک های زندگی از همین نظامی که حاوی تضادها و روابط میان اجزا و موقعیت
های مختلف اجتماعی است.
بوردیو در کنار سبک زندگی از یک فرایند نام می برد که با فاصله گرفتن از ضرورت ها و
نیازهای زندگی یا به عبارتی باال رفتن از سلسله مراتب اجتماعی ،آغاز شده پررنگ تر می شود.

وبر نام این فرایند را " سبک دهی به زندگی" گذاشته است .طی این فرایند فرد فرصت آن را می
یابد که هرچه بیشتر به فعالیت ها و دارایی های خود جهت و سازمان معینی ببخشد .به بیانی روشن
تر با توجه به اینکه نیازهای فرد بر آورده شده ،او فرصتی یافته است تا به نتایج و کارکردهای
فعالیت ها و دارایی های خود کمتر بیاندیشد و مانند یک هنرمند در فکر لذت بردن از نظم و
تناسب گزینش شده آنها باشد.
بوردیو در اینجا از دو گروه یاد می کند که چنین فرصتی را بدست آوردند  :اول آنهایی که
سرمایه اقتصادی بیشتری برخوردارند و دوم آنهایی که سرمایه فرهنگی و نمادین بیشتری را کسب
کرده اند .تاریخ جوامع مختلف نمایانگر جنگی طوالنی میان این دو دسته است .گروه اول که
مصداق بارز آن بورژوا هستند ،با سرمایه اقتصادی خود سعی می کنند دستاورد گروه دوم که
مصداق روشن آن هنرمندان هستند را به گونه ای صوری و به دور از معنای آن در خدمت خود و
جلونگاه جلوه گری های خود در آورند وبه گونه استبدادی فرهنگ و سبک زندگی "مشروع"
نشان دهند (مهدی کنی.) 77 1:
پس بوردیو همچون وبر ،سیاست را به عنوان قلمرو سوم اجتماعی به دو قلمرو اقتصاد و فرهنگ
(اجتماع) پیوند میزند .سبک زندگی پیوند این سه قلمرو در جامعه است.
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از نظر بوردیو تا وقتی جلوه های سبک زندگی معادل تجلی آشکار فرد وشخصیت و "تصور از

خود" (یعنی ارزشها و قابلیت های او) باشد ،این جلوه ها مبین صوری از تحقق زیبایی شناسی و
نوعی اخالق روزمره هستند .معنا و کارکرد هر مولفه و گونه سبک زندگی در میان طبقات
مختلف  ،متفاوت است و باید این مسئله را در هر تبیینی در نظر گرفت (بوردیو  ) 238:1381به
همین دلیل او معتقد است اگر کسی این نکته را درک کند" :اگر کسی جهان های فعالیت ها بدان

تعلق دارد را دریافته باشد سبک فعالیت های مختلف فرهنگی فلسفه های اجتماعی و جهان بینی ای

که از این فعالیت ها بر می خیزد را بسیار بهتر درک خواهند کرد.)Bourdieu 984:283 1 ( ".

این همه را بوردیو بر اساس یک مبنا بیان می کند ":سلیقه فرمول مولد سبک زندگی است،

مجموعه ای یگانه از ترجیحات متمایز که همان قصد رسا را در منطق خاص زیر هر فضای نمادین

بیان می کند "(مهدی کنی .) 179 :بر مبنای نظریه بوردیو سلیقه چیزی نیست جز نظام طرح هایی
برای درک و ارزیابی که از عادت واره استخراج شده است و عادت واره طبقاتی معنای منتسب به

فعالیت های سبک زندگی را تعریف می کند و همچنین عوایدی را که از آن انتظار می رود ،از
جمله این عواید ،ارزش اجتماعی است که از پیگیری این فعالیت ها ناشی می شود( .بوردیو
) 239 - 240:1381
پیر بوردیو از جمله تاثیرگذارترین نظریه پردازانی است که آثار او بازتعریف سودمندی از جامعه
شناسی و انسان شناسی بوده و نیز در دوره معاصر توانسته است تحلیل نظری جامعی درباره مفاهیم
مصرف و سبک زندگی ارائه دهد .وی بر این موضوع تاکید می کند که چگونه اعمال افراد به
وسیله ساخت جهان اجتماعی آنها تحت نفوذ و تاثیر قرار می گیرد و در مقابل چگونه این اعمال،
آن ساخت را مجدد تولید می کنند.
بوردیو فضای اجتماعی را بر محور اشکال مختلف سرمایه اعم از سرمایه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ترسیم می¬کند و معتقد است این اشکال سرمایه به میدان معنا داده و حجم ترکیب آنها

نزد افراد جایگاه آنها را در سلسله مراتب میدان تعیین می-کند .مفهوم ساختار نیز در اندیشه بوردیو
با توجه به دو مفهوم میدان و سرمایه شکل می گیرد؛ به این معنا که ساختار عبارت است از

مجموعه پایگاه هایی که با توجه به حجم و ترکیب سرمایه های موجود در آنها قابل مقایسه با
یکدیگر هستند ( فاضلی .) 38 : 1382 ،بوردیو در کتاب تمایز به گونه ای به بازنگری نظریه وبر،
یعنی احیای تضاد میان «طبقه» و «جایگاه» می پردازد ،او با وبر در خصوص جایگاه افراد در سلسله
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مراتب فرادستی -فرودستی موافق است ،اما پایگاه فرد را تنها از منظر روابط اقتصادی نمی نگرد و
معتقد است که پایگاه فرد جنبه نمادین یا بعدی از ساختار طبقه است که صرفا به روابط اقتصادی
قابل تقلیل نیست .برای بوردیو ،رابطه میان پایگاه و طبقه اتفاقی نیست ،بلکه باید گونه ای برابری و
تشابه میان افراد وجود داشته باشد تا آنها را در پایگاه و جایگاه مشابهی قرار دهد .او این تجانس را
با ابزار " ملکه" یا " منش" تعریف می¬کند (خادمیان .) 43 : 1381 ،این مفهوم هسته اصلی تبیین
وی برای کنش های انسان را شکل می دهد .بوردیو منش را نظامی از تمایالت با دوام و قابل

انتقال می داند که مولد اعمال ساخت یافته و به شکل عینی مجسم شده است (بوردیو .)2 : 1381 ،از
نظر بوردیو منش محصول تمایل های عینی و تاریخی شخص بوده و قادر است محدودیت های
ادراکی ناشی از ترکیب انواع سرمایه در نزد هر کنشگر را تبیین کند و نیز می تواند ویژگی
مصرف نزد هر طبقه را تبیین نماید (فاضلی.) 39 : 1382 ،
منش در نظام ساختاری بوردیو ،هم «ساختار ساختار دهنده» یعنی ساختی که جهان اجتماعی را
شکل می دهد و هم «ساختار ساخت یابنده» یعنی ساختی که به وسیله جهان اجتماعی ساخته شده
است ،دستگاهی از تمایالت و خلق و خوها که برای عامالن نیمی شناخته و نیمی ناشناخته است؛
هنجارها و ارزش هایی است که به سیاق فرآیندهای اجتماعی شدن ،به کنش شکل می دهد .منش
درواقع تشکیل دهنده معرفت است (چاوشیان .) 43 : 1381 ،به این ترتیب بوردیو از طریق مفهوم
منش و ساختار ذهنی ،اعمال اجتماعی را به فرهنگ ،ساخت و قدرت مرتبط می سازد.
پیر بوردیو در ادامه مجموعه مفاهیمی که به کار می گیرد ،به مفهوم قریحه اشاره می کند و آن را
«ظرفیت آن که گروهی از اشیا و اعمال را به صورت مادی و نمادین و به معنای مجموعه ای از
ترجیحات متمایزکننده به کار گرفت» ،معنا می کند .وی قریحه را محصول منش و مبنای داوری
درباره ارزش تجربه های مختلف می داند که بر نوع و میزان مصرف موثر بوده و نشان دهنده پیوند
میان بعضی محصوالت و مصرف کنندگان آنها در یک فضای اجتماعی طبقه بندی شده است
(فاضلی.) 42 : 1382 ،
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فرضيه ها
به نظر می رسد بین سبک زندگی کاربران مرد و زن شبکه های اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
به نظر می رسد بین سبک زندگی کاربران مجرد و متاهل شبکه های اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان مصرف شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان رابطه معنی داری وجود
دارد.
به نظر می رسد بین نوع شبکه های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.
به نظر می رسد بین دو گروه از جوانان (جوانانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند و
جوانانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده نمی کنند) و سبک زندگی آنان رابطه معنی داری وجود
دارد.

روش شناسی
روش تحقیق از نوع پیمایش و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است .جامعه
آماری این تحقیق را خانواده های شهر تهران در منطقه  3تشکیل می دهند.
جدول  :1اطالعات جمعیتی منطقه  3شهر تهران به استناد سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

منطقه

تعداد خانوار

زن

مرد

جمعیت

3

6 0604 1

165491

148621

314112

چنان که می دانیم در تحقیقات اجتماعی ،امکان مراجعه به تک تک افراد جمعیت مورد مطالعه
وجود ندارد و یا بسیار مشکل به نظر می رسد .چنین کاری مستلزم صرف وقت و هزینة فراوانی
است و در نهایت هم ممکن است نتیجة درستی دربر نداشته باشد .از این رو انجام نمونه گیری
درست و علمی که امکان مراجعه به درصدی از جمعیت را برای ما فراهم می کند ،ضروری به نظر
می رسد .شیوه نمونه گیری در این تحقیق جزء گروه نمونه گيري احتمالي (يعني احتمال
برابرحضور كليه افراد جامعه آماري در فرآيند نمونه گيري) و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده
می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و نسبت به جمع آوري اطالعات از
طريق پرسشنامه اقدام شده است .با توجه به این که حجم نمونه در این تحقیق  314112بدست
آمده و با در نظر گرفتن طبقات موجود به محاسبه تعداد نمونه متناسب با حجم هر طبقه می
پردازیم.
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یافته ها

فرضیه  :1به نظر می رسد بین سبک زندگی کاربران مرد و زن شبکه های اجتماعی رابطه معنی
داری وجود دارد.
با توجه به این که سبک زندگی و جنسیت کاربران شبکه های اجتماعی به ترتیب متغیرهای رتبه
ای و اسمی می باشند از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
جدول  :2آزمون همبستگی اسپیرمن میان سبک زندگی و جنسیت کاربران شبکه های اجتماعی

متغیرها

تعداد

سبک زندگی و جنسیت کاربران شبکه

384

مقدار ضریب

سطح معنی داری

همبستگی

()0/50

0/ 412

0/ 013

های اجتماعی
با توجه به جدول ( )2میزان ضریب همبستگی میان متغیر های سبک زندگی و جنسیت کاربران
شبکه های اجتماعی برابر با  0/ 412محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا
قوی و مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا کاهش) سطح سبک زندگی نوع جنسیت
کاربران شبکه های اجتماعی تغییر می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با 0/ 013
است و کوچکتر از  0/50محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می
شود .یعنی بین سبک زندگی و جنسیت کاربران شبکه های اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه  :2به نظر می رسد بین سبک زندگی کاربران مجرد و متاهل شبکه های اجتماعی رابطه
معنی داری وجود دارد.
با توجه به این که میزان عدالت سبک زندگی کاربران شبکه های اجتماعی و تاهل آنها به ترتیب
متغیرهای رتبه ای و اسمی می باشند از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
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جدول  : 3آزمون همبستگی اسپیرمن میان سبک زندگی کاربران شبکه های اجتماعی و تاهل آنها

متغیرها

تعداد

سبک زندگی و تاهل کاربران شبکه

384

مقدار ضریب

سطح معنی داری

همبستگی

()0/50

0/ 380

0/0 02

های اجتماعی
با توجه به جدول ( )3میزان ضریب همبستگی میان متغیر های سبک زندگی و تاهل کاربران شبکه
های اجتماعی برابر با  0/ 380محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و
مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا کاهش) سطح سبک زندگی نوع تاهل کاربران شبکه
های اجتماعی تغییر می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/ 002است و
کوچکتر از  0/50محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی
بین سبک زندگی و تاهل کاربران شبکه های اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه  :3به نظر می رسد بین میزان مصرف شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان رابطه
معنی داری وجود دارد.
با توجه به این که میزان مصرف شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان متغیرهای رتبه ای می
باشند از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
جدول  :4آزمون همبستگی اسپیرمن میان میزان مصرف شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان

متغیرها

تعداد

میزان مصرف شبکه های اجتماعی و

384

مقدار ضریب

سطح معنی داری

همبستگی

()0/50

0/ 411

0/081

سبک زندگی جوانان
با توجه به جدول ( )4میزان ضریب همبستگی میان متغیر های میزان مصرف شبکه های اجتماعی و
سبک زندگی جوانان برابر با  0/ 411محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا
قوی و مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا کاهش) میزان مصرف شبکه های اجتماعی نوع
سبک زندگی کاربران تغییر می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/081است و
کوچکتر از  0/50محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی
بین میزان مصرف شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.
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فرضیه  :4به نظر می رسد بین نوع شبکه های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان رابطه
معنی داری وجود دارد.
با توجه به این که نوع شبکه های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان به ترتیب متغیرهای
اسمی و رتبه ای می باشند از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
جدول  :5آزمون همبستگی اسپیرمن میان میزان مصرف شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان

متغیرها

تعداد

نوع شبکه های اجتماعی مجازی و سبک

384

مقدار ضریب

سطح معنی داری

همبستگی

()0/50

0/ 07 1

0/5 03

زندگی جوانان
با توجه به جدول ( )5میزان ضریب همبستگی میان متغیر های نوع شبکه های اجتماعی مجازی و
سبک زندگی جوانان برابر با  0/ 07 1محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا
قوی و مستقیم است .بدین معنی که با تغییر نوع شبکه های اجتماعی مجازی سبک زندگی جوانان
تغییر می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/ 07 1است و کوچکتر از 0/50
محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی بین نوع شبکه های
اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه  :5به نظر می رسد بین دو گروه از جوانان (جوانانی که از شبکه های اجتماعی مجازی
استفاده می کنند و جوانانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده نمی کنند) و سبک زندگی
آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به این که سبک زندگی و کاربران و غیرکاربران به ترتیب متغیرهای رتبه ای و اسمی می
باشند از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
جدول  : 6آزمون همبستگی اسپیرمن میان سبک زندگی و کاربران و غیرکاربران

متغیرها

تعداد

سبک زندگی و کاربران و

384

غیرکاربران

مقدار ضریب

سطح معنی داری

همبستگی

()0/50

0/ 489

0/ 00 0
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با توجه به جدول ( )6میزان ضریب همبستگی میان متغیر های سبک زندگی و تاهل کاربران شبکه
های اجتماعی برابر با  0/ 489محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و
مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا کاهش) سطح سبک زندگی نوع گروه کاربران و
غیرکاربران شبکه های اجتماعی تغییر می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با
 0/ 00 0است و کوچکتر از  0/50محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید
می شود .یعنی بین دو گروه از جوانان (جوانانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می
کنند و جوانانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده نمی کنند) و سبک زندگی آنان رابطه
معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری

با توجه به آنچه در مباحث نظری مطرح کردیم و نتایجی که در این بررسی بدست آمده است می-

توان اینگونه نظریات مطرح شده را تحلیل کرد .همانطور که گیدنز میگوید این ساختار اجتماعی
است که سبک زندگی را متاثر میسازد و افراد با توجه به جایگاهی که در ساختار اجتماعی دارند
سبکهای زندگی متفاوتی را برای خود ایجاد میکنند .همینطور بوردیو شرایط عینی و شرایط فرد
در اجتماع را موثر بر سبک زندگی افراد میداند و از نظر وی شرایط فردی و اجتماعی منجر به
تمایزات بین افراد شده و ترجیحات متفاوتی را بین این افراد با توجه به جایگاهی که در اجتماع
دارند و پیشینه اجتماعی خود از همدیگر متمایز میشوند و ویژگیهای فردی و اجتماعیشان بر
انتخاب آنها در استفاده از شبکه اجتماعی موثر بوده پس نوع کنش آنها نیز متفاوت میباشد.
بنابراین در انتخاب نوع شبکههای اجتماعی و نوع برنامهها متفاوت هم عمل میکنند .پس از
آنجایی که نوع شبکهای که این افراد انتخاب میکنند و میزان استفاده آنها با هم متفاوت است.
همچنان که گربنر بیان میکند رسانه در بلند مدت موجب تاثیر در جهانبینی و نظام ارزشی استفاده
کنندگان پرمصرف خود میگردد و به آنها نگرشی واحد در مورد واقعیات میبخشد .همانطور که
در بعضی از فرضیات اثبات شد استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی به شکلگیری سبک

زندگی ویژهای میانجامد و در هر یک از جنبههای مختلف سبک زندگی ،نظام ارزشی و جهان-
بینی متفاوتی را ایجاد میکند که منجر به کنشهای گوناگونی از جانب افراد میشود و باعث می-

شود تا افراد در حوزههای مختلف زندگی خود از الگوهای متفاوتی پیروی کنند .همانطور که
اثبات شد شبکههای اجتماعی مجازی میتوانند تاثیرات متفاوتی برجای بگذارند.
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با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص شد که رابطه شبکههای اجتماعی مجازی با
سبک زندگی جوانان در کلیت تایید میشود ولی با ورود به جزییاتی از قبیل میزان استفاده
کنندگان از اینترنت ،میزان مطالعه استفاده کنندگان از شبکههای اجتماعی مجازی ،توجه به نحوه
پوشش و تناسب اندام  ،معیارهای ازدواج ،اطالع از وضعیت احزاب سیاسی ،پیگیری اخبار و
اطالعات احزاب ،انتقاد به وضعیت موجود ،ابراز عقیده بدون سانسور ،عدم خود سانسوری و غیره
تاثیر مشهود است.
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