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Abstract 
The purpose of this study was to measure the impact of virtual social 
networks on lifestyle and analyze the components that explain and influence 
lifestyle and virtual social networks. In the beginning, 13 papers were 
selected from the selected papers that showed the purpose and approach of 
the research. The criteria used in this meta-analysis are the reviewed 
theoretical approaches, the theoretical frameworks, research methods, 
methodological paradigms, the investigated networks, data analysis methods, 
statistical tests, theorizing, population, sample size, age range. The sample 
members were sampling method, reliability, analytical level, and 
researchers. The results of the meta-analysis showed that despite the 
strengths, the research has been influenced by theoretical and 
methodological weaknesses that could explain the differences and 
contradictions in the results of these studies. Dispersion and inconsistency in 
lifestyle indexation, different perceptions of the concept of virtual social 
networks, technological retardation toward theoretical frameworks, lack of 
attention to tool reliability, generalization of results despite the use of non-
probabilistic sampling methods, impact assessment subjective social 
networks, and lack of testing hypotheses by distinguishing indicators are the 
weak points that can be observed in research. 
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 یو سبک زندگ یاجتماع یها شبکه یپژوهش اتیادب فراتحلیل
 

 

   یشهناز هاشم
واحد تهران  ی،دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسالم اریدانش

 رانیمرکز، تهران، ا
 

نژاد  یدیسرمد توح

  

 

 ،مرکز واحد تهران ،یدانشگاه آزاد اسالم یعلوم ارتباطات اجتماع یدکتر یدانشجو 

 .رانیتهران، ا
 

 .رانیتهران، ا ،یئدانشگاه عالمه طباطبا ،یارشد علوم ارتباطات اجتماع یکارشناس   انیمراد عقوبی

  چکیده
يهامؤلفهاستوشدهانجاممجازيباسبکزندگییاجتماعهايفراتحلیلتأثیرشبکهباهدفاينپژوهش

تحلیلوتأثیرگذاربرسبکزندگیوشبکهکنندهنییتب ازمیانمیهاياجتماعیمجازيرا ابتدا کنددر

 معیارهاي31شدهانتخابمقاالت گرديد. مشخص بود نمايان تحقیق رويکرد و اهداف با که مقاله

چهارچوبیموردبررس شده، مرور نظري رويکـردهـاي فراتحلیـل، ايـن در نظـري ،مورداستفادههاي

پـارادايمروش تحقیـق، هـاي شبکهیشناختروشهـاي ، روشیموردبررسهاي داده، تحلیل وهاي ها

آمآزمون هاي روشيپردازهينظراري، نمونه، اعضاي سنی دامنه نمونه، حجم آماري، جمعیت ،

نتايجنمونه است. سطحتحلیلوپژوهشگرانبوده پايايی، نشـاندادکـهفراتحلیلازآمدهدستبهگیري،

رغمبهشدهانجاميهاپژوهش نقاطضعفنظريو از متأثر هسـتندکـهیشناختروشداشتننقاطقوت،

تفاوتمـی بـر توضـیحی تناقضتوانـد و ها نتايج در موجود آمدهدستبههاي اين باشد.هاپژوهشاز

هاياجتماعیمجازي،سـبکزندگی،تلقیمتفاوتازمفهومشبکهشاخصپراکندگیوعـدمانسـجامدر

چهارچوبیشناسروشیافتادگپس نسبتبه اعتیتوجهکمهاينظري، به نتايج تعمیم ابزار، رغمبهبار

روش از استفاده شبکهیاحتمالریغيریگنمونههاي تأثیر ارزيابی عدم، و روشذهنی به اجتماعی هاي

هستند.شدهانجاميهاپژوهشدرمشاهدهقابلنقاطضعفازجملهها،هابهتفکیکشاخصآزمونفرضیه

 .فراتحلیل ،یمجاز یاجتماع یها شبکه ،یسبک زندگ :ها واژهکلید
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 مقدمه 

شبکه امروزه جوامع و افراد بین در مهمی بسیار جايگاه اجتماعی هراندداکردهیپهاي .

بگذارد.برخیازيجابهبرافرادیراتیتأثتواندیمبنابهاقتضائاتخاصخودشيارسانه

شبکه عصرپژوهشگران، اجتماعی تغییرات و تحوالت در مهم عاملی را اجتماعی هاي

اجتماعیازتعامالتهاصورتیجديددانندکهکاربرانباحضوردراينشبکهکنونیمی

توانهاياجتماعیرادرشرايطکنونیدنیايامروزمیآورند.قدرتشبکهرابهوجودمی

تشبیهکرد؛کهباعثشدهارتباطوسیعیرامیانافرادوشهروندان«انفجارارتباطی»بهيک

اينوسعت با ريپذامکانايجادکندکهدردنیايواقعی، (تأثیر31:3:31نبود)افراسیابی،

مفاهیمیهمچونصمیمیتواعتماددرفضايسايبريریگشکلهاياجتماعی،باعثشبکه

ازطرفیبرخیازاطالعات تواندمنجربهکاهشتوسطکاربرانمیشدهارائهشدهاست.

تواندپايبنديبهمباحثاخالقیباشد؛کهاينامورنیزبردوامواستحکامروابطجوانانمی

هاياجتماعیاينترنتیباعثايجاده(عضويتدرشبک31:1:31اثرگذارباشد)افراسیابی،

هايیهستندکهمعموالًارتباطات،فعالیتگونهنياسبکجديدياززندگینیزشدهاست.

رسدبارشدکاربرانورزيم،اماامروزه،بهنظرمیمبادرتمیهاآندرزندگیروزمرهبه

بینج سبکزندگیمجازيدر نام زندگیبه سبکجديدياز حالاينترنت، واناندر

 زندگیکه اينشیوه شبکهختهیدرآمشکلگرفتنباشد. هاياجتماعیمجازياست،با

هايروزمرهراتحتتأثیرتواندسبکجديدياززندگیراشکلدهدکههمهفعالیتمی

می جذابیتشبکهقرار ديگر سوي از دهد. از اينترنتی اجتماعی سهولتسوکيهاي و

شودتارابطهمیانعضويتوحضورهازجوامعازسويديگرسببمیفعالیتدرايندست

شبکه در اينترنتی اجتماعی تغهاي راتییو سبکزندگی به يکسؤالعنوانبهمربوط

جديبرايپژوهشگرانعرصهفرهنگوارتباطاتمطرحشود.

تحلیل بنیاديندر مفاهیم يکیاز به امروزه سبکزندگیکه عیهاياجتمامفهوم

شدهليتبد ارمکی، 3131است)آزاد شیري، ربانیو نقلاز 3131به :3: از ياحوزه(.

محسوبم مطالعاتی مهم و سالشودیجديد در که توجه اخیر ازيامالحظهقابلهاي
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کهگفتهشدرشدکاربرانطورهماناجتماعیرابهخودجلبکردهاست.بنابراينمحققان

شبکه و يکاينترنت نام به زندگی از پیدايشسبکجديدي اينترنتی، اجتماعی هاي

هايزندگیجوامعمجازيرادرپیداشتهاست.اينشیوهزندگیکهدرآمیختهباشبکه

فعالیت همه استکه زندگی سبکجديدياز رااجتماعیمجازياست، هايروزمره

ق تأثیر میتحت دررار حضور و عضويت میان ارتباط جزئیات تا است الزم اما دهد؛

قرارگیردتایموردبررسهايمختلفسبکزندگیهاياجتماعیاينترنتیومقولهشبکه

هاياجتماعیاينترنتیوسبکزندگیبهبتوانیمدرکدرستیازمحدودهروابطمیانشبکه

تسلط حوزه گستردگی دلیل به آوريم. جوامعشبکهدست در مجازي اجتماعی هاي

ويژگیسیالبودن از برخوردارياينپديده نیز الزموحرکتامروزيو مدارانه، پويا

درابعادهاياجتماعیمجازي،استهمگامبارشدوتکاملتکنولوژيکیومحتوايشبکه

 کارکرد هاآنمختلف، تحوالتهاآننقشژهيوبه، در عصر در شدنیانجهاجتماعی،

(.:31:1:32بهنقلازعدلیپور،:313مطالعاتبیشتريصورتبگیرد.)رحمانزاده،

اينمقاله اينتوصیف، کوشدضمنمرورينظريبرمفهومسبکزندگیومیبا

مطالعهشبکه به اجتماعی، ياهاي حالتابهازآنچهفراتر حوزه اين استشدهانجامدر

بررسیايننکتهاستکهشبکهبپردازد.هدفاساسیاين هاياجتماعیمجازيومقاله،

،چهنقاطقوتوضعفیدارندوهمچنینفراتحلیلمعیـارهـايبراساسسبکزنـدگی،

انتخابمقاله مقولهچگونگی اساسکدام بر اينکه و تحلیل مورد دستبههاي ما هاي

مبسوطدرادامهتوضیحدادهخواهدشد.صورتبهايمزدهفراتحلیل

 

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته

 هاي شبکه اجتماعي نظریه

 1چارچوب سازي

،ساختارهايشناختیاساسیوبنیادينیهستندکهنحوهارائهوادراکواقعیتهاارچوبچ

تعیینوبهفردکمک تفسیرمیرا بدينلحاظ،کنندتابتواننددنیاياطرافخودرا کند.
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میچارچوب را طرحها ازوارهتوان ما فهم ادراکو نحوه بر دانستکه شناختی هاي

(.33::313زاده،گذارد)مهدواقعیتتأثیرمی

هاييکواقعیتدرارتباطاتبهمعنايانتخاببرخیجنبهيچارچوبسازدرواقع

(.31:2:323زادهوافخمی،دريکمتناست)زابلیهاآنوبرجستهکردنشدهدرج

گیتلین بار نخستین را چارچوب مفهوم ارتباطات، حوزه 3:11)3در و3:31و )

ايازجانببنديوارائهکارآمداخباررسانه(برايبررسیچگونگیبسته3:13)2تاچمن

بهکارنگارانروزنامه درخصوصچگونگیايخاصیرچهارچوبرسانههاآنبردند. ا

اينگزارش هايخبريازارسالوانتشاراطالعاتخبريبهمخاطبانوچگونگیتفسیر

داندکهحاويمیسويکاربرانموردبرسیقراردادند.مینسکی،چارچوبراساختاري

هايمختلفاطالعاتیاست.اينساختارهايذهنیويااستداللی،ارتباطتنگاتنگیقسمت

گیريايدرساختوشکلهاسهمعمدهافزايدرسانهفطرحکلیدارند.ويمیباتوصی

.افرادباکمک(Roy Roger and Atollt, 2007: 71)هايکلیوالگوهادارنداينطرح

طرح و چارچوبالگوها موجود، کلی هاي شکل را خود شناختی اينمیهاي دهند.

هايشناختی،وابستهبهطرزفکروروشويژهکسینیستندبلکهازطريقگفتمانچارچوب

(.31:2:323زادهوافخمی،آيند)زابلیبهوجودمی

 شاو، و کامبیز يبندچارچوبمک برجستهعنوانبهرا دوم مطرحسطح سازي

(.متعاقبآن،شیوفلنیزاينديدگاهرامطرحکردهاستکهLee, 2006: 355اند)کرده

 میزان تأثیر تحت موضوع، يک درباره مردم انديشیدن بهیدسترسچگونگی

چارچوبهاستچارچوب . بیشتر که چارچوبدسترسقابلهاي کهباشند، هستند هايی

بهخاطرآورد)هاآنتوانترمیساده Sheivel, 1999, 115را توانگفتمیدرمجموع(

تأثیراترسانه ساختاري مدل به توجه با که بر متکی مخاطبان واقعیتنسخه»اي، از اي

شخصی تجربه دل از که وسايلهستند از گزينشتفسیري و همفکران با تعامل شان،

(.Newman et al, 1992: 120«)استآمدهدستبهیجمعارتباط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.T.Gitlin 
2.G.Tuchman 
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1نظريه دريافت
 

پیدايشنظريهدريافتدرمطالعاتارتباطیرابهمقالهرمزگذاريورمزگشايیدرگفتمان

استیوارت نسبتتلويزيونیاثر مطالعاترسانهمیهال در آنچه پژوهشعنوانبهايدهند.

دريافتشناختهشدازهمانابتدابامطالعاتفرهنگیومطالعاتمرکزبیرمنگامهمراهبود.

(Casey, 2002: 171.)

آلمانیدريافتکهدرازلحاظنظريهدريافتومطالعاتارتباطی نظريه تاريخیاز

 دهه درياف3:11اواخر تحلیل در است. پذيرفته تأثیر شد، ادبی نقد توسعه ت،سبب

ايدارايمعنايیثابتياذاتینیستنددرعوضبنیادينايناستکهمتونرسانهفرضشیپ

کهیهنگاميابند؛يعنیدرلحظهدريافتمتونازطرفمخاطباستکهاينمتونمعنامی

 و... استماع تماشا، قرائت، را متن میمخاطب معناگريدانیببهکند. مولد را مخاطب ،

ايرابهاي.مخاطب،متونرسانهمحضمحتوياترسانهکنندهمصرفهصرفاًشمرندونمی

تجربهذهنیاوازآنشرايطچندوچوناشوباهايیکهشرايطاجتماعیوفرهنگیشیوه

 (31:3:211کند.)کوبلی،میمربوطاسترمزگشايیياتفسیر
بررسیشیو اينمنظر، از دريافت، نظريه آغازهپژوهشگرانقائلبه هايمختلفیرا

ايواحديراموضوعهايمختلفمخاطبان،متنرسانههاگروهاندکهطبقآنشیوهکرده

صورتبههايینیستکهمردمدهند.عالقهاينپژوهشگرانمعطوفبهشیوهمیتفسیرقرار

مندند.مقصودازمعنايکنندبلکهبهمعناهاياجتماعیعالقهانفراديبرايمتنمعناخلقمی

اجتماعی،معنايیاستکهبهلحاظفرهنگیبینمردممشترکاست.برخیازپژوهشگران

هايمختلفیکههريکازمتنیواحد،تفسیرهايمتعلقبهاينسنتبرايارجاعبهگروه

هدفیطورکلبهکنند.استفادهمی«هايتفسیرگرجماعت»ارند،ازتعبیرمشترکخودراد

موقعیت در آدمیان که است نکته اين کشف دريافت، نظريه به قائل هايپژوهشگران

بهچهترتیبانواعمتونرسانه درکمیاجتماعیوتاريخیخود، کهينحوبهکنندايرا

(.231::313باشد)مهديزاده،الوصولدار،متناسبوسهلبرايشانمعنی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reception 
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 اي ي شبکه نظریه جامعه

ايياتصالياگرهنقطهاست.نقطهوستهیپهمبههايايازنقاطاتصالياگرهشبکهمجموعه

قطعمی را آنيکمنحنیخود در استکه چیزياستنقطهکهنياکند. ياتصالچه

يجريانمالیجهانیازنقاطاتصالهبستگیدارد.شبکموردنظرهايمشخصاًبهنوعشبکه

پیشرفته جانبی خدمات مراکز و بورس بازارهاي .هاآني ... و است شده تشکیل

شبکه تعريفمیتوپولوژيیکه مشخصمیها را نقطهکنندايننکته دو اگر که يسازد

فراوا شدتو )يا فاصله آنصورتاتصال باشنددر تعلقداشته يکشبکه به نیاتصال

کوتاه اجتماعی( جايگاه )يا نقطه بینآندو فراوانتعامل( اززمانیتر)يا شديدتر( يا تر،

يک درون در ديگر، سوي از باشند. نداشته تعلق يکشبکه به نقطه دو اين استکه

يخاصفاصلهشبکه میان يکسانهاانيجراي اتصال نقاط بین فاصله يا و ندارد وجود

فا بنابراين، )فیزصلهاست؛ يايي يکنقطه فرهنگی( سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، کی،

ازصفر)برايهريکازگره بیجايگاه تا نقطههايشبکه( يخارجازنهايت)برايهر

هاکهتوسطشبکه(متغیراست.حضوردرشبکهياحذفازآنومعماريروابطبینشبکه

تکنولوژي عمل نور سرعت با که اطالعات میمیهاي انجام پیکربنديکنند گیرد،

(.31:1:433کنند.)کاستلز،فرآيندهاوکارکردهايمسلطجوامعماراتعیینمی

میشبکه هستندکه ساختارهايباز توانندبدونهیچمحدوديتیگسترشيابندوها

درنقاطشاخصجديديرادردرونخودپذيراشوندتازمانیکهايننقاطتوانايیارتباط

کنند.يکساختارشبکهراداشتهباشنديعنیمادامکهازکدهايارتباطیمشترکاستفاده

سیستمبازوپويايیاستکهبدون توازنآنباتهديديکهنيااجتماعیمبتنیبرشبکه،

شبکه توانايینوآوريدارد. ابزارمناسبیبرايروبروشود، مختلفهستند:يهاتیفعالها

اقت سرمايهبراي صاد کارگران، کار، براي شرکتداري، حکومتهاو براي براي، و ها

سازمان چندگانهشبکهازآنجاکههاياجتماعی. بینشبکهها کلیدهايیکه و کدها هااند،

منابعاصلیعملمی تبديلمییدهشکلکنندبه ساختنجوامع هدايتوگمراه شوند.،

تکنولوهم و اجتماعی تکامل اجتماعیژيگرايی ساختار سرتاسر در اطالعات، هاي
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اينشالودهايجادکردههاتیفعاليماديجديديبرايشالوده يماديکهدردروناند.

کندوبدينترتیب،ساختارهاجايدارد،فرآيندهاياجتماعیمسلطرامشخصمیشبکه

(.434-31:1:433دهد)کاستلز،اجتماعیراشکلمی

 سبك زندگي و مصرف هاي نظریه

 0تورستین وبلن

.گرددیبازماودرکتابنظريهطبقهمرفه"زیتظاهرآممصرف"شهرتوبلنبهارائهمفهوم

پردازد.اواودراينکتاببازبانیگزندهبهنقدسبکزندگیطبقهمرفهجامعهآمريکامی

کافینیستبلکهمعتقداستکهصرفداشتنثروتبرايمتمايزساختنخودازديگران

کند.بهعبارتیطبقاتباالبراياينکهوجهتمايزنمايشآناستکهاينتمايزراايجادمی

نسبتبهگروه ازطريقوتفکیکخودرا هايديگرنشاندهند،ثروتودارايیخودرا

گروه بر باشد نمايشیداشته جنبه که میمصرفزياد آشکار اينهايديگر به تا سازند

هايهايديگرجامعهنشاندهندوفاصلهخودراباديگرگروهطريقخودراباالترازگروه

(.3131:322جامعهبرايعمومآشکارسازند)وبلن،

 و آشکار میزیتظاهرآممصرف اسرافرا استفاده بیتوان و وکارانه کاال رويه

عضويازصورتبهیتخدماتتعريفکردکهباهدفمشخصجلوهدادنيااحرازموقع

مشخص هم باز و طبقاتباالتر از خصوصاً اجتماعیخاص، يکطبقهيکطبقه از تر

طبقاتیاست؛الگويیناعادالنههايگیرد.مصرفآشکارمستلزمتمايزپرورصورتمیتن

بنانهادهشدهاستوهريکازپرورتنازرفتارمصرفیکهتوسطگروهبااليیيعنیطبقه

(31:1:13کنند)امیدي،تراجتماعیبنابهشیوهخودباآنرقابتمیپايینطبقات

آمیزاستوکندکهمصرفکاالبدونتالشتولیدي،رفتاريافتخاروبلنعنوانمی

ايکهازايازتوانمنديوشرطالزمبزرگوارياست.درهرجامعهبیشازهرچیزنشانه

نهايتپیشرفتهافتهيسازمانصنعت مالیدر استتوانايی ايزمینهنيترمهمايبرخوردار

توانباآنتوانايیکهمیيالهیهايشهرتواعتباربرآناستواراستووساستکهپايه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Thorstein Veblen 
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آسايیومصرفتظاهريمالیرابهنمايشگذاشتوشهرتواحترامبهدستآورد،تن

(.3131:322کاالهاست)وبلن،

می معین استکه برتر طبقه اين وبلن، نظر رادر زندگی شیوه کدام جامعه کند

ارائهسبکآراستگیوافتخارعنوانبه آمیزيخواهدپذيرفتونیزوظیفهآناستکهبا

ترينشکلآنترينوآرمانیراهوروالمطلوب،سبکاجتماعیزندگیخوبرادرعالی

(.:3131:31رواجدهد)وبلن،

 بوردیو

بهبحثبورديودربارهمصرفوسبکزندگیمی اثرمهمدرواقعپردازيم.دراينجاصرفاً

 نوعی )تمايز( نقشزمینهیشناسجامعهبورديو بر استکه سبکزندگی و هايسلیقه

شکل در ذائقهاجتماعی گیري برداشتمیدیتأکیشناختيیبايزهاي با و هايکند

مخالفاست.شدتبهشوددرفلسفهتحلیلمیآنچهنهياگرايانهوفردگراياذات

مصرفکاال بحثمربوطبه اينموضوعبورديو به افراد مصرفدر تأثیر از را ها

تمايز دادن نشان براي ابزاري به مصرف چگونه استکه اجتماعیمعطوفکرده هاي

کندکهفرهنگزندگیکردن(.اواستداللمی3134:13تبديلشدهاست)شويرهوفونتن،

بهزمبارزهطبقاتوگروه)سبکزندگیوامثالآن(حوزهمهمیا هاياجتماعیاست.

اين ناآگاهانه، و ناخواسته وخواه آگاهانهوتعمداً خواه بورديومصرففرهنگ، اعتقاد

بخشد.بنابراينمصرفهاياجتماعیرامشروعیتمیکارکرداجتماعیراداردکهتفاوت

بايدهمچوندسته تمايزاتنعنوابهايازاعمالاجتماعیوفرهنگیرا راهیبرايايجاد

بینگروه صرفاً تفاوتمثابهبههاياجتماعیدانستنه راهیبرايبیان جهیدرنتهايیکه

(.1::3133اند)باکاک،ازعواملاقتصادي،قبالًبهوجودآمدهخودمختارهايرشته

نبايد نظربورديومصرفرا نیازعنوانبهاز از نظرزارضاييکدسته يستیهاياز

کسیديدکهکوشیدهعنوانبهتوانتحلیلکردبلکهدراينمسیر،بورديورامیدارشهير

 رهیافتیشناسجامعهاستدر طريقانگارهشدهتیتثبهاي، از هايهايگروهمصرفرا
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نشانه و نمادها رهیافتیبه با مهماجتماعیمنزلتی، آن از و فرهنگترکیبکندها به تر

(.1::3133)باکاک،

موقعیتدرواقع عبارتی به دارد. طبقاتی مبنايی بورديو انديشه در سبکزندگی

عادتواره افراد، میطبقاتی شکل را متمايزي فرهنگی اشتغاالت و ها و جهیدرنتدهد

آورد.ازنظربورديونوعمصرففیزيکی)غذا،هايزندگیمختلفیرابهوجودمیسبک

تزيینووسايلمصرفی(وس کهخود،هاستآنسبکزندگیکنندهنییتعمبلیکافراد،

ها،ترکیبینامحدودازاستفادهازنشانهوسبکبرحسبدهد.البتههويتافرادرانشانمی

ژهيوبهتوانتصورکردکهبیانگرفرديتوحقانتخابآزادافراد،هايزندگیرامیسبک

(.31:1:311درجامعهپسامدرناست)ذکايی،

طبقاتاجتماعیژهيوبههايخاص،خالصهتحلیلبورديوايناستکهگروهطوربه

هايارائهخوراکوغذاخوردن،مبلماناقتصادي،ازمیانانواعکاالهايمصرفی،روش–

گیرندتاسبکزندگیمجزايخودرامشخصکنندووتزيیناتداخلیمنزلرابهکارمی

(323-3134:22سازند.)جنکینز،خودراازديگرانمتمايز

 گیدنز

 کتاب در تشخص"گیدنز و "تجدد از يکی را سبکزندگی نيترتوجهجالبمفهوم

ترمدرنیتهوانتخابیداندوآنرادردرونمفهوموسیعمی"خودیتأملپروژه"هاينمونه

کند.شدنزندگیطرحمی

تعريف،زندگیرادرمحدودهبرحسب،جاافتادهورسومآدابگیدنزسنتوزعمبه

پیشباًيهايیتقرکانال جريانمیشدهفيتعراز رويبه در رو را فرد تجدد اما اندازند؛

انتخاب از غامضی میتنوع قرار ممکن غیرهاي کیفیتی داراي آنکه دلیل به و دهد

نمی3ياشالوده ارائه فرد چندانکمکیبه پیامداست، اينامر هايگوناگوندارد.دهد.

بودنآنريناپذاجتنابشودبهاهمیتيافتنسبکزندگیويکیازاينپیامدهامربوطمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Non Fundamental 
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 سنتی:3132:33برايفردعامل)گیدنز، پسا دردوره متأخر،3(. درمدرنیته ومخصوصاً

هاياجتماعیتوسطديگرنقشازآنجاکهامحدودنیستندولیهايزندگینگزينهنکهيباا

هابايدسبکزندگیخودشود،انسانشودوياکمترتحمیلمیجامعهبرافرادتحمیلنمی

هايمختلفطبقاتمرفهشهريبینشیوهياراانتخابکنند.شايدادعاشودکهصرفاًپاره

تدرجامعهمدرن،همهبايدسبکزندگیزندگیحقانتخابدارنداماگیدنزمعتقداس

گروه بعضی براي انتخاب امکان هرچند کنند انتخاب را )گیدنز،خود است بیشتر ها

کنیمهايزندگیمعینیپیرويمیازشیوهتنهانه(.درجهانمتجددکنونیهمهما3133:11

درحقیقتانتخابد ناچاربهاينپیرويهستیم. گزينشجزبهيگريبلکهبهتعبیرديگر،

(.3132:32نداريم)گیدنز،

انتخاب طريق از خود معرفی از ناگزير افراد گیدنز ديدگاه سبکزندگیاز هاي

می مباحثاتهاآنباشند. و زندگیکارشناسان به پیرامونسبکزندگیبرايهاآنبايد

وخودراازطريقاينکنندهايیرااتخاذمیحمايتوپشتیبانیتوجهنمايند.افرادگزينه

محققمیگزينه بازار در لیکنترکیباينگزينهها معنايسازند. به مباحثمکمل يا ها

ها،هدايتزندگیبهسمتغايتگوياومهارمخاطراتمحدودنمودندامنهعظیمگزينه

(.Wilska, 2002:117باشد)زندگیمدرننمیيريدناپذيتردمحضو

 روش پژوهش

یشناختروشدرپاسخبهيکبحرانفراتحلیلشود.میانجام2فراتحلیلاينمقالهبهروش

31کهدردهه بودبهوجودآمدوتوسعهيافت، بسترحالنیدرعمیالديبهاوجرسیده

بانتايجهاپژوهشالزمبراياجرايآننیزوجودداشت،اينبسترچیزينبودجزانباشت

 )مهري، مهم31:1متناقض زمره در روش اين رويکرده(. روزآمدترين و وترين ها

هايعلمیاستکهبهشکلمتمايزيازروشسنتی،امکانتلخیص،ادغام،ترکیبروش

وکیفیوحتیبسطوگسترشکمیيهاپژوهشها،شواهدونتايج)سنتز(وتفسیرداده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Post Traditional 

2. Meta-analysis 
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مفهونظريه مدل و ها حوزهمی از بسیاري در هايرا وازجملهمطالعاتی اجتماعی علوم

میرفتاريفراهم ترکیبیفراتحلیلکند. فنآماريو يا و مسیر روش، مقیدبهرويکرد،

 پراگماتیستیيا رويکرد از انعطافانهيگراعملخاصینیست. وبسیار کرده پذيراستفاده

عملاست)قاضیهايعینیوکارآمددرها،تفاسیروقضاوتهمیشهدرپیانجامترکیب

 ودادهیر، و :313طباطبايی :1: فراتحلیل( را امکان اين پژوهشگران درمیبه که دهد

منفردبهشناختیبیشترازپديده مداخلهواحديا يکمطالعهويا موردنظرهايمقايسهبا

برسند.معیاراساسیبرايانتخابمقاالتاينپژوهشبرگزيدنمقاالتیاستکهبهسبک

اند.هايمجازيدرايرانپرداختهزندگیوشبکه

 مقاله شبکهمیاين و زندگی سبک مفهوم بر نظري مروري ضمن هايکوشد

بهمطالعه حالتابهازآنچهايفراتراجتماعی، هدفاسشدهانجامدراينحوزه تبپردازد.

برهاياجتماعیمجازيوسبکزنـدگی،اساسیاينمقاله،بررسیايننکتهاستشبکه

،چهنقاطقوتوضعفیدارند.فراتحلیلمعیـارهـاياساس

جهاد علمی پايگـاه ابتـدا شـد: انجـام مرحله سه در منتخب مقاالت فراتحلیل

ترکیبـیيهادواژهیکلقرارگرفتوبااستفادهازیموردبررسالیکدانشگاهی،سايتسیوي

هاياجتماعیمجازي،فناورياطالعات،شبکهبوکسیفسـبکزندگی،اينترنت،تلگرام،

مقالهبـراسـاس31بودنـد،آمدهدستبهمقاله21واينترنتموردجستجوقرارگرفتواز

ـلانتخـابشـدند.ربـطموضـوعیوبـدونمحدوديتزمانیجهـتفراتحلی

تجـاربپژوهشی، از اسـتفاده و تحقیقـاتقبلـی بـه مراجعـه بـا دوم، مرحلـه در

فهرستیازمعیارهايفراتحلیلاستخراجوتنظیمشد.

 شده،یموردبررسمعیارهاي مرور نظري رويکـردهـاي فراتحلیـل، ايـن در

چهارچوب نظـري روشمورداستفادههاي پـ، تحقیـق، ارادايمهـاي ،یشناختروشهـاي

شبکه روشیموردبررسهاي داده، تحلیل آزمونهاي و ها آماري، ،يپردازهينظرهاي

روش سنیاعضاينمونه، دامنه نمونه، حجم سطحيریگنمونهجمعیتآماري، پايايی، ،

تحلیلوپژوهشگرانبودهاست.
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 ياجتماع يها و شبکه يسبك زندگ

 ردیف موضوع نویسندهنام  چارچوب نظری روش 

عدمتأثیر

هايشبکه

اجتماعیبرسبک

زندگی

 زيمل،وبلن پیمايش

شیداشکاري

نمین،ابراهیم

 حاجیانی

هاياجتماعیبررسیتأثیرشبکه

برسبکبوکسیفمجازي)

 زندگیجوانان(

3

عدمتأثیر

هايشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

پیمايش

 

چارچوبتلفیقی

اينگلهارت،)گیدنز،

 بورديو(

سروشفتحی

وهمکاران
 

هايبررسیرابطهمصرفشبکه

اجتماعیمجازيباسبک

موردمطالعهجوانان)یزندگ

 جوانانشهرخلخال

2 

هايتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

 ياکتابخانه

يوخشنوداستفاده

کاتزبالمر

وگورويچوساخت

 يابیگیدنز

مهنازامیرپور

 

هاياجتماعیبرکهتأثیرشب

سبکزندگیجوانان

 

1 

عدمتأثیر

هايشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

 بورديو پیمايشی

مجتبیشاهنوشی

ومحمدرضا

 تاجی

هاياجتماعیبرتأثیرشبکه

سبکزندگیدرشهرستان

 شهرکرد

3 

هايتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

 پیمايشی
آنتونیگیدنزو

 ديويدچینی

مقدساصغریعل

 وهمکاران

هايارتباطیوتأثیرفناوري

اطالعاتیبرسبکزندگی

مهاجرومطالعهمورديافراد

 بومیطايفهدهدارفارس

4 

تأثیرشديد

هايشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

 کاستلز پیمايش

حسنبشیر،

محمدصادق

 افراسیابی

هاياجتماعیاينترنتیوشبکه

هسبکزندگیجوانان)مطالع

جامعهنيترمورديبزرگ

 مجازيايرانیان(

1 

عدمتأثیر

هايشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگیدانشجويان

 پیمايشی

نظريهکاشتگربنر

خشنودياستفادهو

 کاتزبالمرگورويچ

شعلهبحرانیو

 همکاران

يجنسیتیرابطهيسهيمقا

ها،هويتوسبکزندگیرسانه

 دربینجوانانشیراز

1 
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 ردیف موضوع نویسندهنام  چارچوب نظری روش 

هايشبکهتأثیر

اجتماعیبرسبک

زندگی

پیمايشی
هانسن؛اشنايدرمنو

اسـمیت

،پوشاهیس

ارجمند،حیدري.

بریجمعارتباطتأثیروسايل

سبکزندگیروستايیو

عشايريشهرگیالنغرب

3



هايتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

پیمايشی کاشتگربنر

سیدجواد

زادهوجمعهامام

همکاران

رابطهمصرفرسانهوبررسی

سبکزندگیدربیندانشجويان

دانشگاهاصفهان



:

هايتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

پیمايشی کاشتگربنر

غالمرضا

وبخشتاج

همکاران

بررسیتأثیرمصرفرسانهبر

سبکزندگیجوانانشهرخرم

آباد

31



هايتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

زندگی

کیفی ورديوگیدنزوب

نیمحمدحس

حسنیو

محمدسعید

ذکايی

هاياجتماعیمجازيوشبکه

سبکزندگیجوانان:فراتحلیل

پیشینيهاپژوهش

33



تأثیرمحدود

هايشبکه

اجتماعیبرسبک

زندگی

پیمايشی کاستلز

صمدعدلیپور،

سلیمانیو

مفاخري

باهويتيارابطهمصرفرسانه

اجتماعیوسبکزندگینوين

دربینجوانانشهرتبريز

32

عدمتأثیر

هايشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

 پیمايشی شهرامرنجدوست

هايیبرنقششبکهفراتحلیل

اجتماعیبرسبکزندگیدانش

آموزاندورهدوممتوسطهازنظر

31:1دبیرانشهرمرنددرسال

31

هايتأثیرشبکه

تماعیبرسبکاج

زندگی

پیمايشی

نظريهاستفادهو

خشنودي،ساخت

يابیگیدنز

ماهريو

همکاران

تأثیراعتیادبهاينترنتبرسبک

زندگیدانشجويانساکن

خوابگاهعلومپزشکیتهران

33

هايتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

زندگی

پیمايشی بورديو
محمدمهدي

رحمتی

سبکزندگیوالگويمصرف

:تلفنهمراهموردمطالعه
34

هايتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

زندگی

پیمايشی

وکاشتگربنر

وخشنودياستفاده

کاتزبالمرورويچ

وزادهرسول

همکاران

هاياجتماعیتحلیلنقشرسانه

درگرايشبهسبکزندگی

نويندربینجوانانايرانی

31
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 ردیف موضوع نویسندهنام  چارچوب نظری روش 

هايتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

گیدنز پیمايشی
مهديمختارپور

وسروشفتحی

هاياجتماعیدرنقشرسانه

سبکزندگیاعضاي

هايعمومیکتابخانه

31

هايتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

بورديو،مکلوهان پیمايشی
نوردينرضوي

زاده

هابرتمايلبهبررسیتأثیررسانه

تغییرسبکزندگیروستايی
33

يهاتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

 پیمايشی
استفادهوخشنودي،

مکلوهان
کريمی

هاياجتماعیدرنقششبکه

دخترانوپسرانشهريیمدگرا

شوشتر

3:

هايتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

گیدنزبورديو پیمايشی

بیژن

،ينورخواجه

مريمسروش

ها،سبکاستفادهازرسانه

جوانانزندگیوکیفیتزندگی

شیراز

23

هايتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگی

گیدنز،بورديو پیمايشی احمديان

هاياجتماعیبررسیتأثیرشبکه

برسبکزندگیزنانشهر

همدان

21

 هاي اجتماعي سبك زندگي و شبکه

روش 

 یریگ نمونه

حجم 

 نمونه

جمعیت 

 آماری

روش 

تحلیل 

 ها داده

های  شبکه

مورد 

 تحلیل

دامنه 

 سنی
 ردیف نام مقاله

 دانشجويان 2:3 تصادفی

(one 

sample
t-test

 33-24 بوکسیف

هايشبکهریتأثبررسی

اجتماعیمجازي

برسبکبوکسیف)

 زندگیجوانان(

3 

ياخوشه

باحجمياطبقه

 نامتناسب

233 

زنانو

مردان

ساکن

 خلخال

Tپیرسون،

 مستقل

کلی)شبکه

 اجتماعی(
2:-34 

بررسیرابطهمصرف

هاياجتماعیشبکه

یزندگمجازيباسبک

موردمطالعهجوانان)

 جوانانشهرخلخال

2 

 ياکتابخانه جوانان کتابخانه ياکتابخانه
شبکه

 مجازي

همه

 هاسن

هاياجتماعیتأثیرشبکه

 برسبکزندگیجوانان
1 
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روش 

 یریگ نمونه

حجم 

 نمونه

جمعیت 

 آماری

روش 

تحلیل 

 ها داده

های  شبکه

مورد 

 تحلیل

دامنه 

 سنی
 ردیف نام مقاله

دردسترسو

 هدفمند
 مردوزنان :23

آزمونآنوا،

 پیرسون

همراهتلفن

 هوشمند
14-33 

سنجشتأثیراستفادهاز

تلفنهمراههوشمندبر

سبکزندگیکاربـران

 ايرانـی

3 

 313 سرشماري
افرادطايفه

 دهدار

وFآزمون

 رگرسیون
 اينترنت

سال34

 بهباال

يهايآورفنتأثیر

ارتباطیواطالعاتی

نوينبرسبکزندگی:

مطالعهمورديافراد

يفهيمهاجروبومیطا

 دهدارفارس

4 

 جوانان 131 غیراحتمالی
جداولتحلیل

آماري

اعضاي

 کلوب

کاربران

 اينترنت

هاياجتماعیشبکه

اينترنتیوسبکزندگی

جوانان)مطالعهموردي

جامعهنيتربزرگ

 مجازيايرانیان(

1 

يریگنمونه

ياطبقه

 تصادفی

 دانشجويان 221

آزمونتی

ستپیرسونو

 گرسیون

 تلگرام
سال33

 بهباال

هاينقششبکه

اجتماعی)تلگرام(در

سبکيریگشکل

زندگیدانشجويان

:)دانشجويانموردمطالعه

گروهعلومانسانی

مرکزدانشگاهپیامنور

 (شهرضا

1 

غیراحتمالی 111
زنانو

مردان
آمارتوصیفی

وبوکسیف

تـويیتر
34-31

بررسیتأثیرات

اجتماعیيهاشبکه

ويیتربروتبوکسیف

گرايشاعضابهاين

 هاشبکه

3

ياخوشه 313 دانشجويان ضريب کلیه 31-33 بررسیرابطهمصرف :
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روش 

 یریگ نمونه

حجم 

 نمونه

جمعیت 

 آماری

روش 

تحلیل 

 ها داده

های  شبکه

مورد 

 تحلیل

دامنه 

 سنی
 ردیف نام مقاله

همبستگیو

رگرسیونچند

متغیره

هارسانه رسانهوسبکزندگی

دربیندانشجويان

 دانشگاهاصفهان

يریگنمونه

تصادفی

چندياطبقه

مرحله

112 دانشجويان

پیرسون،

چندرگرسیون

متغیره،آزمون

tياتکنمونه

و

کلیه

هارسانه
3:-33

بررسیتأثیرمصرف

رسانهبرسبکزندگی

 آبادخرمجوانانشهر

31

تحقیقاتپیشین کیفی جوانان تحلیلی
شبکه

مجازي


بررسیتأثیرات

هايمجازيبرشبکه

سبکزندگیوهويت

 دينیجوانان

33

یتصادف 3113
نوجوانانو

جوانان

،tيهاآزمون

تحلیل

واريانس

هايشبکه

مجازي
14-31

هايبررسینقششبکه

اجتماعیبرسبک

زندگینوجوانانو

 جوانانشهرتهران

32

تصادفی

نسبیياطبقه
231

دبیرانزن

دورهدوم

متوسطه

تکTآزمون

نمونه

هايشبکه

مجازي
34-24

یبرنقشفراتحلیل

هاياجتماعیبرشبکه

سبکزندگیدانش

آموزاندورهدوم

دبیرانازنظرمتوسطه

 31:1شهرمرنددرسال

31

241 یتصادف
نوجوانانو

جوانان

آزمونتی

ستپیرسونو

 گرسیون

هايشبکه

مجازي
12-32

بررسیوضعیتموجود

هاياجتماعیوشبکه

نقشآنبرسبک

زندگینوجوانانو

جوانانشهراراکدر

 31:3سال

33

121 یتصادف جوانان ضريب تلفنهمراه  سبکزندگیوالگوي 34
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روش 

 یریگ نمونه

حجم 

 نمونه

جمعیت 

 آماری

روش 

تحلیل 

 ها داده

های  شبکه

مورد 

 تحلیل

دامنه 

 سنی
 ردیف نام مقاله

:موردمطالعهمصرف همبستگی

 تلفنهمراه

يریگنمونه

تصادفی

چندياطبقه

مرحله

124 جوانان

ضريب

همبستگیو

رگرسیونچند

 متغیره

کلیه

هارسانه
14-31

هايتحلیلنقشرسانه

گرايشبهاجتماعیدر

سبکزندگینويندر

 بینجوانانايرانی

31

تصادفی

نسبیياطبقه
314

ودختران

پسران

پیرسون،

 رگرسیون

کلیه

هارسانه
11-34

هاينقشرسانه

اجتماعیدرسبک

زندگیاعضاي

 هايعمومیکتابخانه

31

کیفی -
زنانو

مردان
کیفی

کلیه

هارسانه


هابربررسیتأثیررسانه

تمايلبهتغییرسبک

 زندگیروستايی

33

تصادفی

نسبیياطبقه
131

دخترانو

پسران

وFآزمون

 رگرسیون

فضاي

مجازي
11-31

هاينقششبکه

يیمدگرااجتماعیدر

دخترانوپسرانشهر

 شوشتر

21

ياخوشه 234
زنانو

مردان

آزمونآنوا،

 پیرسون

فضاي

مجازي
41-33

ها،استفادهازرسانه

سبکزندگیوکیفیت

زندگیجوانانشیراز

3:

تصادفی 2:3 زنان  پیرسون
هايشبکه

اجتماعی
33-33

هايبررسیتأثیرشبکه

اجتماعیبرسبک

 زندگیزنانشهرهمدان

23

طبقیموردبررسيهاپژوهشيبنددستهشودابتدامیهايتحقیقارائهدراينقسمتيافته

مالک مختلف ازجملههاي تکنیک جنس، مطالعه، شیوهيآورجمعروش اطالعات،

گردد.ارائهمیهاپژوهشوحجمنمونهيریگنمونه
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 روش مطالعه برحسبتوصیف تحقیقات 

ودرصدپژوهشباروشکمی1:مقالهمطالعهشدهدراينپژوهش،نزديکبه23ازمیان

ترکیبیوکیفیدريهاپژوهش.ايندرحالیاستکهسهماندشدهانجامباابزارپرسشنامه

يهامؤلفهدراينحوزهبسیاراندکاست.گستردگیابعادوشدهانجاميهاپژوهشمیان

هايمجازيباعثشدهاستکهپژوهشگرايرانیناگزيربهاستفادهسبکزندگیوشبکه

شیوه از شودیکمهاي وجودنيباا. دازنظرنبايد دقیقدور و عمیق بررسی که اشت

شبکهیزندگسبکيهامؤلفه شدتارتباطو نوعو بینپاسخگويانو هايمجازيدر

استکهاستفادهازرويکردهايکیفیوترکیبیاعتناترقابلبامتغیرهايديگرزمانیهاآن

شود.روروبهدراينحوزهبااقبالبیشتريازسويپژوهشگران

 روش مطالعه برحسبتوزیع تحقیقات  .0جدول 

 درصد فراوانی نوع روش ردیف

3

2



پرسشنامه–یکم

مصاحبه-کیفی

جمع

3:

2

23

:1/1

31/1

311

 جنس برحسبتوصیف تحقیقات 

 شبکهيهاپژوهشتأکید تأثیر مطالعه بر شده سبکمطالعه بر مجازي اجتماعی هاي

نشان بهمطالعهسبکزندگیهردوهاپژوهشدرصد2/1:بیشازکهدهدیمزندگی،

 اند.خاصپرداختهطوربهجنسزنومرد

 جنسیت برحسبتوزیع تحقیقات  .7جدول 

 درصد فراوانی جنسیت ردیف

3

2

1

فقطزنان

فقطمردان

هردو

جمع

2

-

3:

23

31/1

-

:1/1

311/1
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 و تحلیل اطالعات يآور جمعتکنیك  برحسبتوصیف تحقیقات 

اطالعاتيآورجمعولیوتحلهيتجزتکنیکبرحسبیموردبررسدرجدولزيرمقاالت

وحجمنمونهارائهشدهاست.يریگنمونهوشیوه

اطالعات  يآور جمعو  لیوتحل هیتجزتکنیك  برحسب يموردبررستوزیع متون تحقیقاتي  .3جدول 

 و حجم نمونه يریگ نمونهو شیوه 

کد 

 مقاله
 لیوتحل هیتجزتکنیک 

 یآور جمعتکنیک 

 اطالعات
 یریگ نمونهشیوه 

حجم 

 نمونه

2:3تصادفیپیمايشیوانسمپلوتیتست3

پیمايشیمستقلTپیرسون،2
باحجمياطبقهياخوشه

نامتناسب
233

کتابخانهياکتابخانهياکتابخانهياکتابخانه1

:23دردسترسوهدفمندپیمايشیآزمونآنوا،پیرسون3

313سرشماريپیمايشیورگرسیونFآزمون4

131غیراحتمالیپیمايشجداولتحلیلآماري1

1
آزمونتیستپیرسونو

گرسیون
پیمايشی

ياطبقهيریگنمونه

تصادفی
221

111غیراحتمالیپیمايشیآمارتوصیفی3

:
ضريبهمبستگیورگرسیون

چندمتغیره
313ياخوشهپیمايشی

31
همبستگیپیرسون،ضريب

رگرسیونچندمتغیره،
پیمايشی

تصادفیيریگنمونه

چندمرحلهياطبقه
112

33
ايوآنالیزتکنمونهtآزمون

واريانس
---

-تحقیقاتپیشینکیفیتحلیلی32

3113یتصادفپیمايشی،تحلیلواريانسtيهاآزمون31

231نسبیياتصادفیطبقهپیمايشیتکنمونهTآزمون33

34
آزمونتیستپیرسونو

گرسیون
241یتصادفپیمايشی

121یتصادفپیمايشیضريبهمبستگی31
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کد 

 مقاله
 لیوتحل هیتجزتکنیک 

 یآور جمعتکنیک 

 اطالعات
 یریگ نمونهشیوه 

حجم 

 نمونه

31
ضريبهمبستگیورگرسیون

چندمتغیره
پیمايشی

تصادفیيریگنمونه

چندمرحلهياطبقه
124

314نسبیياتصادفیطبقهپیمايشیپیرسون،رگرسیون33

-کیفیپیمايشیکیفی:3

234ياخوشهپیمايشیآزمونآنوا،پیرسون21

131نسبیياتصادفیطبقهپیمايشیورگرسیونFآزمون23

2:3تصادفیپیمايشیپیرسون22

 چارچوب نظري بر اساستوصیف تحقیقات 
 چارچوب نظري بر اساستوزیع تحقیقات  .0جدول 

 درصد فراوانی پرداز هینظر

زيمل

 وبلن

گیدنز

اينگلهارت

 بورديو

کاتزبالمروگورويچ

 بورديو

 ديويدچینی

 کاستلز

گربنر

اشنايدرمن

 اسـمیت

مکلوهان

جمع

3

4

3

3

1

4

1

3

2

3

3

3

2

11

11/1

31/1

22/1

11/1

13/1

31/1

13/1

11/1

14/1

33/1

11/1

11/1

14/1

311
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داده نتايج آمدهدستبههاي مینشان شتر به که چارچوبدهد درمورداستفادهنظري

 گیدنزبا ساخت نظريه پیشین ومی22/1تحقیقات خشنودي نظريه بعد رتبه در و باشد

قراردارند.31/1رضايتکاتزبالمروگورويچووبلنبا

 موردمطالعهنوع رسانه  بر اساستوصیف تحقیقات 
 موردمطالعهنوع رسانه  بر اساستوزیع تحقیقات  .5جدول 

 درصد فراوانی نوع شبکه

 بوکسیف

 هايمجازيکلیهشبکه

 تلفنهمراههوشمند

 اعضايکلوب

 تلگرام

جمعکل

2

34

2

3

3

23

31/1

13/1

31/1

14/1

14/1

311

داده نتايج آمدهدستبههاي شبکهمینشان بیشتر که دهد اجتماعی درموردمطالعههاي

 حدود و مشخصنشده پیشین شبکه13/1تحقیقات کلیه تحقیقات رااز مجازي هاي

وتلفنهمراهدررتبهبعديقراردارد.بوکسیفاندوشبکهقراردادهموردمطالعه

 موردمطالعهرویکردهاي نظري  بر اساستوصیف تحقیقات 

 موردمطالعهرویکردهاي نظري  بر اساستوزیع تحقیقات  .6جدول 

 درصد فراوانی نوع شبکه

ولمن،يافردگرايیشبکه

سبکزندگیبورديو

کاستلزياجامعهشبکه

نظريهکنشپارسنز

سبکزندگیزيمل

نظريهانزواياجتماعیترکل

کاشتگربنر

سرمايهاجتماعیپوتنام

2

1

4

1

3

3

1

3

11/1

3:/1

31/1

31/1

31/1

11/1

22/1

11/1
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 درصد فراوانی نوع شبکه

 هويتبازانديشانهگیدنز

جمعکل

1

14

3:/1

311

آمدهدستبههاينتايجداده رويکردمینشان از بیشتر شده تحقیقاتمطالعه در که دهد

ودررتبهبعدهويتبازانديشانهگیدنزوسبکزندگیبورديواستفاده22/1نظريگربنربا

شدهاست.

هاي  تأثیر، عدم تأثیر و تأثیر محدود شبکه برحسبتوصیف تحقیقات 

 اجتماعي مجازي بر سبك زندگي

 هاي مجازي بر سبك زندگي توزیع تحقیقات بر تأثیر، عدم تأثیر و تأثیر محدود شبکه .2جدول 

 درصد فراوانی  ردیف

3

2

1

هاياجتماعیمجازيبرسبکزندگیتأثیرشبکه

سبکزندگیهاياجتماعیمجازيبرعدمتأثیرشبکه

هاياجتماعیمجازيبرسبکزندگیتأثیرمحدودشبکه

جمع

34

4

3

23

13/1

23/1

14/1

311/1

توانبامعیارشدتتأثیراتبهسهمیشبکهاجتماعیوسبکزندگیرايهاپژوهشنتايج

برخیاز هاياجتماعیبرسبکزندگی،شبکهرینشانگرتأثهاپژوهشدستهتقسیمکرد:

هايازعدمتأثیرشبکهيیهاپژوهشهاياجتماعیبرسبکزندگی؛وتأثیرمحدودشبکه

نتايجتحقی از13/1دهدکهمیاتنشانقاجتماعیمجازيبرسبکزندگیداللتدارد.

شبکه تأثیر بر شده مطالعه حوزه اين در که تحقیقات بر مجازي اجتماعی سبکهاي

اندوهاياجتماعیمجازيبرسبکزندگیتأکیدنمودهبههدمتأثیرشبکه23/1زندگی،

.اندکردهاشارهبرسبکزندگیيمجازهاياجتماعیدرصدبهتأثیرمحدودشبکه14/1
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 پیشین يها پژوهش يشناخت روشتحلیل . 8جدول 

های  پارادایم

 یشناخت روش
 گرایی، تفسیرگرایی اثبات

پیمايش،مصاحبهنیمهساختاريافته،اسناديتحقیقيهاروش

هايسنجش/شاخص

سبکيسازمفهوم

زندگی

فراغتی،نوعونحوهپوشش،يهاتیفعالاي،مديريتبدن،مصرففرهنگی،مصرفرسانه

سرمايه بدن، اهمیتبه عملکردهايبدن، بدن، رضايتاز موسیقیايی، گذاريبدن،ذائقه

هايارتباطی،اوقاتفراغت،ارتباطباجنسمخالف،شیوهمحاوره،توانمندييهاتیفعال

دينداري، مديريتبدن، رفتارسیاسی، رفتارانحرافی، تلويزيونوسینما، مصرفروزنامه،

عمومی، فضاهاي مصرف ورزش، دسترسی، الگوي بیان، الگوي کنشگري، الگوي

ا،عضويتدراجتماعات،عاليقفرهنگیوههاياخالقی،نگرشهنري،ارزشيهاتیفعال

خانوادگی، اعتماد مجازي، ارتباطات محتوا، مصرف و تولید مرجع، گروه اجتماعی،

روزانهخانوادگی،روابطخويشاوندي،روابطدوستی،روابطخانوادگی،تعامليهاتیفعال

س،مصرفسیگاربادوستان،افرادمهم،مشارکتدراجتماعات،تغذيه،فعالیتبدنی،استر

وموادمخدر،روابطجنسی،معیارهايازدواج،مديريتاسترس،روابطفرديومسئولیت

بهداشتی

هايتحلیلروش

ها/آزمونفرضیهداده

 مستقل، تی کندال، عاملی، تحلیل يسازمدلپیرسون، روشهفت يامرحلهساختاري،

سکولیز،اسپیرمن،رگرسیون،کاياسکور،کروسکالوالی

،جوانانساکنشهرشاپیکافدانشجويان،جوانان،کاربراناينترنتدرجمعیتآماري

نفر21:-341هايکمیحجمنمونه

نفر24هايکیفیحجمنمونه

دامنهسنیاعضاي

نمونه
سالوباالتر)نامشخص(41ـ33

هانوعشاخص

)استاندارد،محقق

(ساخته/ترکیبی

قبلی(يهاپژوهشمحققساخته،نیمهاستاندارد)تکرارشدهدر

يااعتبارصوري،اعتبارسازهيريپذديیتأاعتبار

بهروشآلفايکروبناخپايايی

خرد،میانیوکالنسطحتحلیل

ياهايرشتهسنت

پژوهشگران

فرهنگی،یشناسجامعه مطالعات سیاسی، علوم رسانه، مديريت روانشناسی، ارتباطات، ،

آموزشبهداشتویشناسمردم مديريتخدماتبهداشتی، بهداشتعمومی، پرستاري، ،

ارتقايسالمت
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 هاي فراتحلیل نتیجه شناختي یافته

«یراتشدتتأث»توانبامعیارهاياجتماعیوسبکزندگیرامیشبکهيهاپژوهشنتايج

 از برخـی کرد: تقسیم دسته سه شبکههاپژوهشبه تأثیراتعمیق هاياجتماعینشانگر

بیانگرهاآن؛برخیازباشدمیکاربرانمجازيبرسبکزندگیفرهنگی،اجتماعیومادي

انـدکینیـزيهاپژوهشهستندوهاآنهابرسبکزندگیتأثیراتنسبتاًمحدوداينشبکه

هاياجتماعیمجازيبرسبکزندگیهستند.حـاکیازعدمتأثیرشبکه

هايشـبکهتوجهقابلحاکیازتأثیراتهاپژوهش:ايندستهازالف( تأثیرات قوي

اجتمـاعیواينترنـتبـرسـبکزندگیکاربرانهستند.تغییرتصورازبدنومیزانرضايت

هايیچون(؛تغییـراتسـبکزندگیدرزمینه31:1همکاران،وازوضعیتبدنی)قاسمی

تغییـرنحـوهپوشـش،شـیوهمحـاورهوسـبک توجهوگـرايشبـهبـدن، اوقاتفراغت،

 )سپهري، 31:1بیـان کشیدن چالش به کشیدنمراتبسلسله(؛ چالش به خانواده، در

تغییرمصرففرهنگیو31:2خودمختارينوجوانانوشکافانتظـارات)خلیلیآذر، (؛

(؛تغییرنحوهارتباطباجـنسمخالفو31:2زادهوهمکاران،جمعهامامسبکزندگی)

 افراسیابی، و )بشیر محاوره بـا31:3شیوه پسـامدرن زنـدگی سـبک به گرايش (؛

 مصرفو سرگرمی، اهمیتيافتن التقاطی، سـلیقه و مـد نظیـر يیگرالذتمشخصـاتی

والدينياعتمادیبروزانـهدرمحـیطخانواده،هايفعالیت(؛کـاهش31:1،تسرشپاک)

 وکاهشتعامـلبـا خانواده افراد با کاهشارتباطاترودررو فرزندان، )عـدلیهاآنبه

 همکاران، و )عباسی31:1پـور درکشده کاهشاحساستنهايی و تقويتروابط (؛

 همـايون، و تضـعیفسـب31:1شوازي (؛ همکاران، و )ماهري سالم (31:3کزندگی

.اندذکـرشدههاپژوهشهاياجتماعیهستندکهدرايندستهازتأثیراتشبکهازجمله

ب( تأثیرات محدود از دوم دسته شبکههاپژوهش: تأثیراتمحدود اجتماعیبه هاي

(نشاندادهاستکهاستفاده31:2.درايـنگروه،پژوهشساداتی)اندکردهاشارهمجازي

یتوجهقابلهاياجتمـاعیتماشـايتلويزيـونراکـاهشدادهامـانتوانستهتغییراتازشبکه
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وبـالگدرمصرفرسـانه سـینما، ايمیـلووبگـرديداشـتهباشـد.هـايچـاپی، نويسـی،

نیزن31:1خانیکیوبابايی) اندکهبینالگوهايکنشگريوالگوهايبیـانیوشانداده(

ذکايی پژوهش دارد. وجود ضعیفی اما مثبت رابطه اينترنـت ارتبـاطی سـازوکارهاي

هايفراغتی(نیزبیانگرآناستکهکارکردغالبچـتبـرايکـاربرانايرانیجنبه31:1)

 منکنندهسرگرمو و مثبـت اشـکال در کـه اسـت آن کنندهلیتسهفـی، کنندهجبرانو

درعرصهواقعیاست.هاآننیـازهـايارتباطی

ج( عدم تأثیر:  از سوم گروه )هاپژوهشدر همکـاران و نژاد سلیمانی نشـان31:3، )

اندکـهاينترنـتتغییـريدروضعیتفعالیتبدنیوسبکزندگیدانشجويانايجادداده

 استو شبکهنبوددهندهنشاننکرده از استفاده بین کلی بارابطه هاياجتماعیمجازي

سبکزندگیاست.

 يریگ جهینت

نيترمهمکند.ازرامشخصمیشدهانجاميهاپژوهشنتايجفراتحلیل،نقاطقوتوضعف

موضوعپژوهش،مروررويکردهاينظريضرورتبهتوانمیهاپژوهشنقـاطقـوتايـن

چهارچوب از استفاده و ازمتنوع استفاده مصرففرهنگی، بر تأکید هاينظريتلفیقی،

هايدانشجويیوجوانان،ها،توجهبهنمونههايآماريومضمونیبرايتحلیلدادهروش

توجهبهسـطححضورپررنگجامعهشناسانومتخصصانارتباطات،توجهبهپايايیابزار،

منفیشبکه پیامدهايمثبتو به پرداختن و سبکتحلیلخرد هاياجتماعیمجازيبر

زندگیکاربراناشارهکرد.

حالنيباا محدوديتشدهانجاميهاپژوهشدر فقر، همچون ضعفی نقاط و ها

مطابقتشاخصيپردازهينظر و انسجام عدم و پراکنـدگی سنجشسـبکبـومی، هاي

 شدهارائهيسازمفهومزنـدگیبـا بیيیگرااثبات، پیمـايش، هايتوجهیبهروشوغلبـه

کیفی،توجهکمتـربـهنوجوانـانوجوانـانخـارجازيهاروشتلفیقی،توجه)محدود(به

توجهیبهاعتباروکميارشتهنیبهايهمکاريهايدانشـگاهی،حضـورکمرنـگمحـیط
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هاياجتماعی،شبکهشدهانجاميهاپژوهششود.ازطـرفديگـر،دربیشـترابزارديدهمی

فیسیموردبررس به محدود برخـیاز در و هوشمند تلفنهمراه نیـزهاپژوهشبوکو

(.31:1اند)فتحیوهمکاران،مشخصنشدهیموردبررسهايشبکه

تناقضيهاپژوهشدرضعفنقطهنيترمهمدرسطحنتیجهشناختینیز مرورشده،

 اصلی نتايج هاستآندر يکی دال. نمونهلياز رعايتاصول عدم تناقضبه گیرياين

منتايجدراندوتعمیپیمايشـیبودهشدهانجاميهاپژوهشاکثـرکهیدرحالمربوطاست؛

نمونه پیمايشبا احتمالی ريپذامکانگیري نمونـهحالنيباااسـت، غالـب،روش گیـري

،تناقضنتايجمربوطیشناختروشازنوعدردسترسبودهاست.دومیندلیلیراجتماعیغ

افراسیابی) و بشیر بـراينمونـه اسـت؛ ابـزار اعتبار همکاران31:3به و سلیمانینژاد و )

شبکه31:3) تأثیر مورد در را( کاربران نظر و روشذهنـی اينترنـت، و اجتمـاعی هاي

توانندسهميکشبکهمحـدودکاربرانبهروشذهنینمیکهیدرحالاند.مالکقرارداده

توان،نمیترقیماننـدکلـوپرادرتغییراتسبکزندگیخودمشخصکنند.بهعبارتیدق

بهايعینیبیندومتغیـرمصرفشبکهبرقراريرابطهيجابه ايوسبکزندگی،تأثیررا

رأيگذاشت.

هايسبکزندگیوسومیندلیلتناقضوتفاوتدرنتايج،بهمتفاوتبودنشاخص

.باتوجهبـهگرددیبازمهاآنونحوهآزمونآماريروابطبینیموردبررسهايحتیشبکه

شـا تنـوع و شبکهخصتعـدد تنوع نیز موارد از برخـی در و سـبکزنـدگی هايهاي

نمییموردبررساجتماعی آزمونکلیفرضیه دسـتبدهـد.، بـه نتـايجدقیقـیرا توانـد

هايسبکزندگیمتشکلازمصـرف(شاخص31:3مـثالًدرپژوهششاهنوشیوتاجی)

ورزشی،مديريتبدن،هايلیتفعافضـاهـايشـهري،مصـرففرهنگـی،هنريومذهبی،

شـبکه و اسـت بدن پوشش و دخانیات مصرف اجتمـاعی شاملیموردبررسهاي نیز

وغیرهبودهاسـت.بوکسیف

رابطهحالنيباا درايبیننوعشبکه، زيرا است؛ وسبکزندگیبهدستنیامده ها

شودوروابطیرديدهمیايـنپـژوهشتنهـايـکآزمـونکلـیبرايروابطبینايندومتغ
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تـر،آزموننشدهاست.ازجزئـیصورتبههايسبکزندگیهاباشاخصبینانواعشبکه

دشدهيیتأ(درحالی31:3ايدرپژوهشبشیروافراسیابی)طرفديگر،وجودچنینرابطه

هايسبکزندگیدراينپژوهشعبارتازارتباطباجنسمخالف،اسـتکهشاخص

پ نحوه اجتماعی شـبکه و محـاوره شـیوه و است.یموردبررسوشش بوده کلوپ نیز

شاخصگريدیعبارتبه پژوهشیکه شـبکههايمتنوع، و یراتوجهقابلهاياجتمـاعیتر

نتوانستهرابطه پژوهشیکهشـامليـکپوششداده، اما بینايندوبهدستدهد؛ ايرا

ابعادمحدودتري اجتمـاعیبـا تشخیصشـبکه معناداريرا رابطه ازسبکزندگیبوده،

دادهاست.

نیزهاپژوهشازاينآمدهدستبهونوعنتايجمورداستفادهیشناختروشرويکردهاي

ارتباطیب نیسـتند. يکـديگر کهيیازآنجابـا هايیپیمايششدهانجاميهاپژوهشبیشتر

ندارد،کنندهليتعدهايزمبـرمتغیـرگرکنتـرلالپژوهشهاآناندکهدرمقطعیبوده را

دهد.نیزطیفیازروابطقويتانبودروابطرانشانمیآمدهدستبهنتايج

طورهمان تحقیق کلی و اولیه جدول در کهمشاهدهقابلکه پژوهشگرانی است

انتخابکرده ارتباطاتی شبکهچارچوبنظري تأثیر به معتقد واند هستند اجتماعی هاي

نشانارتباطاتینیستعدمتأثیرشبکههاآنکسانیکهچارچوبنظري هاياجتماعیرا

دهندمی

یشناختروشاصـلینظـريودودستهدرشدهانجاميهاپژوهشنقاطضعفاساسی

بحثقابل اولین ضعفنقطهاست. و تقلیدي استفاده سبکيانتقادریغنظري، متون از

 ارائـه عـدم مختلفيسازمفهومزندگی، ابعاد تفکیک عدم زندگی، سبک از دقیق

واقعیومجـازيآنو مادي، اجتماعی، آشـفتگیدرشاخصسازيجهیدرنتفرهنگی، ،

 کمی، نگاه در بنابراين، است؛ زندگی درواقعسبک در وابسته ازکيچیهمتغیر

شدهانجاميهاپژوهش همگی گرچه نبوده، عنوانشیوبکميکسان سبکزندگیذيل

اندشدهانجام دومین بحثضعفنقطه. بودن سـطحی بـهنظـري، مربوط نظري هاي

شـبکه در زيـرا گونهيبنددستهشدهانجاميهاپژوهشهاياجتمـاعیمجـازياسـت. و
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شبکه از نظري شناسی کاربران و مجازي اجتماعی نمیهاآنهاي بنـابراينديـده شـود.

هايانتخـابشـبکه نقدمنطقاجتمـاعیتوسطپژوهشگران، است. نظريروشنینداشته

است:اولاينکهدربیشترطرحقابلنیـزدردومحـورشدهانجاميهاپژوهشیشناختروش

هاينظريتلفیقـیبـوده،امـاهايتلفیقیياچهارچوبسعیبراستفادهازنظريههاپژوهش

بهاستفادههاآنودربیشتراندنشدهانجامیقتلفیقیهايتحقباروشهاپژوهشازکيچیه

 اسـت. شـده پیمـايشبسـنده نيبنابرااز نوعی صیتشخقابلیشناختروشیافتادگپس،

است.

گرددکهبیشترهايآماريبرمیبـهنحـوهاسـتفادهازروشیشناختروشدومیننقـد

فرضیه کلی آزمون براي اندقرارگرفتهمورداستفادهها تعـددکهیدرحال. بـه توجـه بـا

،اسـتفادهازتحلیـلیموردبررسهاياجتماعیهايسنجشسبکزندگیوشبکهشاخص

يترقیتوانستبهنتايجدقهامیهاوعاملهايفرعیبینشاخصعـاملیوانجـامآزمـون

منجرشود.
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