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بر گرایش به مدیریت بدن ( تلگرام و اینستا گرام)تحلیل و تبیین جامعه شناختی تاثیر استفاده از فضای مجازی

 *مطالعه دربین دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهریار)دختران شهرستان شهریار

  ، رضا علی محسنی ، مجید کفاشی منا قاسمی شال

مدیریت به  شیبر گرا(نستاگرامیتلگرام وا)یمجاز یاستفاده ازفضا ریتاث یشناختجامعه نییوتب لیتحل هدف با حاضر پژوهش      

مک کامبز و،یبورد دنز،یگمک لوهان،هابرماس،این پژوهش با توجه به نظریات  یچهارچوب نظر .انجام شده استبدن 

و ( توافق متخصصان)ه از اعتبار صوریبرای سنجش اعتبار سواالت پرسشنام. مورد بررسی قرار گرفت وشاو،گافمن،فدرستون،وبلن

گردآوری داده ها از طریق . مورد تایید قرار گرفت 08/8با  نیز آن ییایکه پاشد از آزمون آلفای کرونباخ استفاده ییایسنجش پابرای 

 یآمار ۀنمون .آماری مورد تحقیق بدست آمد نمونهبا مصاحبه صورت گرفت و اطالعات الزم از طریق ساخته محقق  پرسشنامه

ها نیز در این تحقیق برای انتخاب نمونه. بودند که درشهرشهریار مشغول تحصیلنددانش آموزان دختر دبیرستانی  از نفر 068شامل 

نتایج پژوهش نشان داد بین میزان استفاده از . ایی دومرحله ایی وتصادفی ساده استفاده شده استگیری خوشهاز روش نمونه

 .رابطه معناداری وجود دارد وشاخص های آن مدیریت بدنایش به های اجتماعی وگرشبکه

  .مدیریت بدن سبک زندگی مدرن ،،مجازی یاجتماع یشبکه ها: ها دواژهیکل
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 مقدمه

 ارقر ینترنتیا انبررکا رختیارا در ا توجهی جالب تمکاناا که نیستند یجدید یکیژتکنولو یهااربزا تنها زیمجا جتماعیا یهاشبکه

 دجوو به ستا جتماعیا قعیوا بطروا بر حاکماز روح  خالی کهرا  زیمجا تتباطااز ار یجدید عنو ت،تباطاار بنقالا.باشندداده 

 نمخاطبا نیکیولکترا یسانههار. یدآ می دجوو به قعیوا نجها ازاتمو به یجدید نجها... و ینترنتا اره،ماهو طریقاز . ستآورده ا

 لـمنتق نیکیورـلکتا یههاـسطوا طریقاز  همه فرهنگهاو  دمیگیر شکل زیمجا یفضا یطیاشر چنیندر ،نددار یمتکثرو  سیعو

درون  تتعامالو  تتباطاار بر که جتماعیا یها شبکهل،حا ینا با.میکنند اپید ای زهتا معانی ناـمکو  نماز مـمفاهیو  شوند می

های اجتماعی  شبکه .باشد ارتأثیرگذ نناآ نیدور منسجاو ا ندگیز برسبک سدر می نظر بهو  هشد حاطها ادفرا هیوگر ونبرو  هیوگر

، سبک زندگی، تعامالت بین فردی، آگاهی سیاسی، اعتماد نهادی و مدیریت بدنمجازی ابعاد مختلف زندگی کاربران از جمله 

سیاسی جوامع مؤثر بوده و به همین  ها بر روی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و بنابراین شبکه. فردی را تحت تأثیر قرار داده است

تری را در زندگی بازی خواهند کرد، بویژه درصدکثیری از  مراتب بیشتر و مهم دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش به

های مجازی قابل تأمل  دهد که میزان فعالیت آنها در شبکه مخاطبان این شبکه را ساخت جمعیتی جوان و نوجوانان تشکیل می

 (  سپایا)رانیا انیدانشجو یمرکز افکار سنج.ستا

 بیان مسأله 

پیامد این امر، . های نوین ارتباطی دگرگونی بنیادینی را در ساختار تعـامالت و ارتباطـات انسانی ایجاد کرده است ظهور فناوری

و   فراتر از زمان و مکان گسترش دادهگیری نوع جدیدی از تعامالت انسانی است که امکان برقراری ارتباطات انسانی را به  شکل

های  ای از رسانه های اجتماعـی مجـازی در ایـن میـان، گونـه شبکه.است  های اجتماعی مجازی شده گیری شبکه منجر به شکل

ی از افـراد اجتماعی هسـتند که بیشـترین شـباهت را به جامعه انسـانی داشـته و به فـرد امـکان برقـراری ارتبـاط با شـمار فراوان

نتایـج مطالعـات محققان نشـان داده اسـت که . دهند های زمانی، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می دیگر فارغ از محدودیت

های اجتماعی از مزایای حضور در این اجتماع مجازی  های مختلف رسانه های اجتماعی و استفاده از گونه افراد بـا حضور در شـبکه

های مجازی  اطرافیان، اطالعات، عواطف و احساسات برخوردار شده و اغلب جوانب زندگی واقعی خود را در این شبکه نظیر حمایت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (                                                                                                     سپایا)رانیا انیدانشجو یمرکز افکار سنج.باشند دارا می

 یشده برا کمتر شناخته یطیمح تیواقع ،یوگستره مصرف یبا وجود گسترش کاربرد ،ینترنتیا یافضای یمجاز یایدن ،یمجاز جهان

 ،یرانیا یمجاز یزندگ ای یرانیا یدر جهان مجاز. مهم است اریدرباره روندها و روال در آن بس شتریشناخت هرچه ب نیبنابرا. ماست

نفر  08از هر  ها ینظرسنج یها افتهیمطابق  که یطور به. کردند دایپ یتر و گسترده تر عیوس بردکار یمجاز یاجتماع یها شبکه

شبکه  کیدرصد حداقل عضو  7.95 گرید انیبه ب. هستند  یمجاز یاجتماع یها از شبکه یکیشش نفر عضو حداقل  ،یرانیا

 یدرصد و در ابتدا 66به  00.6و در سال  داشته یدرصد رشد هفت 00.1روند نسبت به آذرماه سال  نیهستند که ا یاجتماع

و  افتهی یعیرشد وس یمجاز یاجتماع یبا ظهور شبکه ها یمجاز یاما امروزه فضا. است افتهی شیدرصد افزا 6790به  00.5سال 

 نیران در فروردیا انیدانشجو یمرکز افکارسنج یها ینظرسنج یها افتهیمطابق . برخوردار است ییبسزا تیاز اهم رانیا مردم یبرا

 وندیو بهتر پ شتریب دیجد یها دهیاز آنجا که جوانان با پد .اعالم کرده اند که عضو تلگرام هستند رانیدرصد مردم ا 67، 00.5

 جینتا(سپایا.)است یسن یگروه ها ریاز سا شتریب زین یمجاز یاجتماع یجوانان در شبکه ها تیعضو زانیکنند، م یبرقرار م

 .کنند یاستفاده م یازمج یاجتماع یها از شبکه یکیحداقل از  ران،یدرصد مردم ا 58آن است که  یایگو سپایا ریاخ  ینظرسنج

ساز  تیاست که بشر تا به امروز با آن مواجه بوده و منابع هو طیمح نیکه آزادتر 7یمجاز یو فضا 1یاجتماع یها و شبکه نترنتیا
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ادعا کند که از  تواند ینم یا جامعه چیها را دچارمشکل کرده است و امروزه ه و کارکرد آن فیو معمول در جوامع را تضع یسنت

از  یدیسبک جد جادیباعث ا ینترنتیا یاجتماع یدرشبکه ها تیعضو. در امان خواهد بود یو فناور یوژتکنول نیاز ا یناش راتیتاث

مدرن در  یسبک زندگ .شده است زین،وباعث تغییر مدیریت بدن که به عنوان یکی از شاخصهای سبک زندگی مدرن است یزندگ

افراد  حاتیترج افتهیاست و تجسم  یشده و حاصل ادراکات خاص یبند مدرن طبقه وهیاست که به ش ییواقع همان اعمال و کارها

انتخاب روشها، الگوها، طرز برخورد و روابط  ن،یاست که به صورت عمل درآمده وهمچن یبه استفاده از عناصر مدرن در زندگ

 ،ییغذا حاتیبدن، ترج تیاولو ،یفراغت یها تیفعال یها قیمدرن از تلف یسبک زندگ. مدرن است یزندگ عناصربر  یمبتن یاجتماع

 یندرو معاصر معاجودر  نبد به توجه(0900.0،یومرحمت مانیا.)ساخته شده است ییقایموس حاتیانتخاب لباس و ترج یالگو

6(6..0)ترنر نچو محققانی که جایی تا ستا شتهدا هیندافز
را معاصر جامعهو  ندآورمی نمیا به جتماعیا چرخش نوعیاز  سخن 

 رژوازیبو فرهنگ یا ننخبگا صمخصو یگرد که ستا مکانیا«وژهپر یک مثابه به نبد»ترنر نظراز .می نامند5«جامعه جسمانی»

 یتیدموجو نبدوژه،پر یندر ا(18900.0ازجهرمی، ،به نقل,1900..0ترنر)تسا هشدگشوده  نهمگاروی  بر نمکاا ینا نکنووا نیست

 به که نبد مدیریتاز  رنمد تلقی لینحاابا .دمیشو بمحسو دفر هویتیابی همیشگی یندافراز  بخشیو شدن است لحادر  ارههمو

از  سنتی تلقی با (916 0000 ن،شیاوچاو  مکیآزادار) »ستا نبد مرئیو  یظاهر ییژگیهاو مستمر ریستکاو د رتنظا« یمعنا

 فرهنگدر  ،ستروح ا ریستگار ،نهایی غایت سنتی فرهنگدر  که حالیدر. دارد یماهو وتتفادارد  ینید مفاهیمدر  یشهر کهآن 

و  هندزبرسا که ینید سمیر یهاب چورچا تضعیف با قعدروا.کند می اپید صالتا مختلفی یها جنبهاز  که ستا نبد ینا رن،مد

 یهاارزش  جدوا نبددر آن  که مصرفی فرهنگ رظهوو  دبو دفراز  ونبیردر  شناختی هستیو  دیجوو یها یقین هکنند حفظ

 نکنوا (Shilling, 6880: 6.) دمیشو ودهفزا ستا دیفر هویتو «دخو» هندزبرسا که یچیز مثابه به نبد همیتا بر ،ستا یندنما

 نبد به غربی تلقی زطر که سدر می نظر به انیرا جملهاز نیاد طنقا قصیدر ا غربی فرهنگ ذنفوو  نیتهرمد یگستر نجها سطهوا به

ی اجتماع یشبکه ها د،شو می هنداخو نبد مدیریت نچهو آ نبد فرهنگ شگستردر . ستا نشد غالب لحاآن، در  مدیریتو 

از  ریبسیا که کند می رهشاا سائوکو. ستا ایسانهر یروتصا به متکی غلبآل ا هیدا نبداز  ادفرا رِتصو. نددار هتعیینکنند نقشی

آل  هیدا شکلی بهرا  الغر یهانبد که ستا شبکه های اجتماعی یروتصااز  ناشی،(رژیم های غذایی)ییاغذ تختالالو ا شتهاییهاابی

استفاده ( 0که  میپرسش ها پاسخ ده نیتا به ا میحاضر قصد دار مقالهدر  (.(Saukko, 6880: 10ندارمیگذ تماشا ضمعردر 

 یاجتماع یرابطه شبکه ها(6دارد؟ اریدختران شهرستان شهر ژهیمدرن دختران بو یسبک زندگ رییدر تغ یچه نقش یمجاز یازفضا

بهداشتی،کنترل وزن -مصرف روزانه لوازم آرایشیو  یاجتماع یشبکه ها رابطه(0چگونه است؟  ه مدیریت بدنبگرایش با  یمجاز

؟ برای پاسخ به این پرسش ها،تحقیق در شهرستان استبه چه صورت  اریجوانان شهر نیدر ب،دنبال کردن صفحات سلبریتی ها 

 چوقتیسال گذشته ه بودنش در پنجاهریاز شهرستانهای استان تهران است وبه خاطرمهاجرپذ یکی اریشهریار انجام شده است، شهر

است که در بوده  محقق یوفکر یشخص یدغدغه  نیبوده وا بهایدر معرض انواع آس ربازینداشته ،از د یثبات ودر واقع هنجارمند

 .کاهش داد تیرا مطالعه کرد،شناخت ودرنها بهایوآس التمشک شودیم یکرده چجور یآمده وزندگ ایکه به دن یشهر
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 ادبیات تحقیق

 به «انیدانشجو نیدر ب یمجاز یاجتماع یمصرف شبکه ها یجامعه شناخت لیتحل»درمقاله خود باعنوان(.00.0).همکاران فتحی و

 کردیرو دانشجویان پرداخته اند نیدر ب یمجاز یاجتماع یمصرف و عوامل مؤثر بر مصرف شبکه ها یاستفاده، الگو زانیم یبررس

جامعه آماری دانشجویان همچنین اطالعات پرسشنامه و مصاحبه  یو ابزارجمع آور یفیو ک یکم قیروش تحق یبیترک قیتحق

 ریمس لیو تحل یونیرگرس لیتحل جینتا انتخاب شده است نفر078ه تعداد که بر اساس آن حجم نمونه بدانشگاه تهران است 

اشتغال و  تیوضعی،فرهنگ هیسرما درآمد، ر سن،یمتغ 7یونیرگرس معادالت در شده وارد یرهایمتغ نیدهد از ب ینشان م رهایمتغ

 استفاده از شبکه زانیبر م میرمستقیصرفاً به صورت غ(یاجتماع هیوسرما یلیمقطع تحص)گرید ریمتغ 6و میاثر مستقیی خودافشا

 .اثرگذار بوده اند یمجاز یاجتماع یها

 مقاومت اشکال جادیا در ینترنتیا اجتماعی های شبکه نقش شناختی جامعه بررسی »درمقاله خود با عنوان( 00.0)ابراهیمی

 شهر در ساکن های خانواده کلیه پژوهش این آماری جامعهبه روش توصیفی پرداخت «  خانوادگی هنجارهای رشیپذ در نوجوانان

 به فضا، نیا در "خود از ییبازنما" که داد نشان قیتحق نیا از حاصل جینتا ند شد انتخاب نمونه عنوان به نفر 188که بودند تهران

 ییبازنما نیا شدت و "برسند نظر به آنگونه دارند دوست" که گذارند یم شینما به خود از را ییها تیهو نوجوانان، که است یا گونه

 که چرا. شود یم احساس شتریب است برخوردار شدن دهید یبرا ییتهایممنوع و تهایمحدود از آن یعموم ی عرصه که ییفضا در

 اثر یب آنرا یلحظات یبرا یحت و شوند یم یاجتماع یهاینابرابر ریاس ،کمتر"شان خودخواسته خود" میترس در یمجاز یفضا در افراد

 .آورند یم انیم به یاجتماع روابط در نینو ینظم از سخن زین صاحبنظران که ییجا تا.کنند یم

به این "تهران1گذراندن اوقات فراغت زنان در فضای مجازی مطالعه موردی جوانان منطقه"درتحقیق(00.0)همکاران کفاشی و

ت و عامل مهمی در شکل دهی سبک نتیجه رسیدند که فضای مجازی بخش عمده ای از زندگی زنان را به خود اختصاص داده اس

 .زندگی و چگونگی تفکّر آنها دارد

 به دخو نقد ایبر سانههار یناز ا دهستفاا که هنددمی ننشا جتماعیا یها شبکهاز  دهستفاا سیربر با(6800).وبراون 0نساالمو

 بیندر  که ریفتار ،هنددمی یشافزرا ا نبد بر رتنظا ادفرا نتیجهو در  نجامدامی ننااجو بیندر  نبداز  یبیشتر ضایتیرنا سحساا

 .    ستا شایعتر پسرهااز  خترهاد

ج ینتا.ستاخته داپره نشگان در  دانااجتماعی جوات یجتماعی بر هوی اشبکه هادرك از  سی نقش ربربه (6805)رانهمکا و08سایل

سانه ها رن یاهستند با ش گوو پا چشم اسر حالی کهدی را در ایزقت اد، وفرانجاست که از آسانه ها ده رر گستریتاثن می دهد،نشا

ر خاصی بر یتاثو ست ه ای اژیوانی یبد کررکا، دارای سانهی در رریا تصوین عنصر صوتی یکوچک تر، گریی دسوو از نند رامی گذ

ه ویبا شو هستند ه ژیی وهادبررکادارای سانه ها زی رمجاب و مکتواری و دیشناری و دیزه دحودر . اردمخاطب می گذ

 .مختلف می شوندی نه هایمدر زها ورت بایا تقویر ییباعث تغ ،گوناگونییاه

دارد،  دجوو معکوسی بطهرا نبداز  رتصوو  سانههااز ر دهستفاا نمیا که ه اندداد ننشا (6880)رانهمکاو  میاسو یگرد تحقیقیدر 

،به نقل ازجهرمی 6880وهمکاران، سوامی).مییابد کاهش نبداز  ضایتر باشد باالتر ایسانهر فمصر چه هر که معنی ینا به

  (18900.0وهمکاران،

 پژوهش ینظر یمبان

                                                           
 
 Salomon 
 
 Brown 
1
lisa  
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از نظر مک لوهان، پیشرفت هر . ن عصر را تعیین می کنندآت جامعه استدالل می کند که رسانه های هر عصر، ماهی 00مک لوهان

اثر پذیرفته و بر  -فناوری هااز حروف الفبا تا اینترنتجوامع انسانی از رسانه ها و . جامعه ای هم زمان با رشد فناوری ها بوده است

وی رسانه ها ارتباطی را عصاره تمدن می داند و معتقد است که تاریخ از طریق رسانه های غالب در هر عصر و . آن ها اثر نهاده اند

او به . کنند می رسد، تعیین میرسانه ها ان چه در یک دوره تاریخی اتفاق می افتد و با اهمیت به نظر . زمانی هدایت می شود

ایده دهکده جهانی، با بیان این جمله که وسیله پیام است، تاثیرات شگرف فناوری بر الگوهای رفتاری و ساخت های  عنوان منادی

طبق نظر مک لوهان، فناوری ارتباطات، جهان را به صورت یک دهکده جهانی در آورده است امروزه .اجتماعی را یاداور می شود

وی . ینترنت تعداد زیادی از دهکده های جهانی با اجتماعات مجازی را به وجود اورده است که فاقد محدودیت زمان و مکان هستندا

نامطبوع و بدون ارزش معتقد است محیط الکترونیکی عصر حاضر فضای قدیمی تصویری را که سال هاست به ان خو گرفته ایم، 

وادث، اشیاء و موجودات در یکدیگر فرو می روند، با یکدیگر رابطه پیدا می کنند، جدایی ها در دنیای الکترونیکی ح. خواهد ساخت

از بین می رود، تمایزات فراموش می گردد، شباهت ها خودنمایی می کند و بدین ترتیب محیط جدید بوجود می اید و محیطی که 

د که رسانه های جدید باعث بوجود امدن پدیدۀ جهش مک لوهان معتقد بو. می توان آن را  یک دهکده جهانی نامگذاری کرد

اطالعاتی که انسانها نیاز خواهند داشت، از چهار گوشه جهان و با سرعت فراوان در اختیارشان  9 اطالعات خواهند شد  و می گفت

در یک قبیله جهانی یا قرار خواهند گرفت، جهان بزرگ، روز به روز کوچکتر می شود و انسانها چه بخواهند و چه نخواهند، گویی 

 .(castellz,6887, 17). یک دهکده جهانی زندگی می کنند،  چنین وضعیتی را امکانات الکترونیکی فراهم خواهد کرد

حوزۀ عمومی مورد نظر هابرماس فضایی است . است 06هابرماس عمومی عرصه تئوری موضوع هکی دیگر از تئوری های تبیین کنندی

به طور  ند وافراد دراین محیط ها بتوانندشیوه عقالنی بتوانند به بحث بپردازند ودراین بحث به توافقی برسکه درآن فضا، افراد به 

مطرح شود، دراین بحث ها افراد بتوانند  در این بحث ها برابر شرکت کنند، قدرت دراین بحث ها دخالتی ندارد، هر موضوعی بتواند

پس  .هاهمیشه باز است وهمیشه می توان به آن رجوع کرد ودرباره آن بحث کرد مسائل خصوصی خود را مطرح کنند، این بحث

محیط اینترنت این فضارا فراهم کرده وشرایط حوزه عمومی مورد نظر هابرماس را تاحدودی دارا می باشد، حوزه عمومی هابرماس 

وکنش ارتباطی ازطریق بیان وگفتگو تحقق  عرصه ای است که درآن افراد به منظورمشارکت در مباحث باز وعلنی گرد هم می آیند

هابرماس معتقد است که نیازهای اساسی یا اصیل معینی وجود دارد که تمامی افراد 9 می یابدومی توان آن را بدین گونه مطرح کرد

باتوجه . شد  کامالً آزاد آن ها را دارند واین نیازهاتوسط هرکس که صمیمانه وارد یک گفت وگوی عملی شود ضرورتاً کشف خواهد

به این که در محیط اینترنت علی الخصوص در محیط تعاملی اینترنت افراد به راحتی میتوانند نیازهای خود را مطرح کنند واین 

طرح نیازها باعث شکل گیری یک فضای گفت وگو و مباحثه شده و در این مباحثه افکار جدیدی شکل می گیرد 

 (.769005پیوزی،)

برجسته . ندینما یتوان را دارند که موضوعات مختلف را وارد بحث عموم نیا یجمع ین است که رسانه هاآبر یبرجسته ساز هینظر

 نیبر ا. ندینما نییکنند تع یرا که عامه راجع به آن فکر م یبا ارائه خبرها موضوع یخبر یکه رسانه ها شهیاند نیا یعنی یساز

 نیا اتیاز فرض یکی.ابدی یم شیآن از نظر عموم افزا تیشود، اهم یجلب م یبه موضوع یجمع یاکه توجه رسانه ه یاساس، زمان

و  نیسور)شود ینیب شیرسانه ها پ یمحتوا یبر مبنا یقابل توجه نانیبر مخاطبان با اطم میمستق راتیاست که تاث نیا هینظر

بر انچه  رگذاشتنیرسانه به تاث شیرا گرا رسانه ها یکارکرد برجسته ساز 00مک کامبز و شاو ه؛ینظر نیا براساس(06690006تانکارد،

 .(06690005و همکاران، ندالیو)کرده اند فیکنند،توص یم یآنچه مهم تلق ایمردم درباره آن فکرخواهندکرد 

                                                           
44 McLuhan 
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که در زمان آنان  یجمع یو انواع رسانه ها یبر رشد تکنولوژ دیبا سخن گفتن از صنعت فرهنگ و با تأک زین 01مروآدورنویهورکها

است که توسط  یفرهنگ استاندارد و قالب کیهدفمند  دیتول یصنعت فرهنگ به معنا.دهند یم حیمشابهت را توض نیبود ا جیرا

 یساز کسانیشود تا با  یبه خورد توده ها داده م یمصرف ییرسانه ها، همچون کاالوذنف قیشود و از طر یم دینظام حاکم تول

 (08.900.1،یمحمود.)کند تینظام هدا نیو منافع ا التیهمسو با تما یآنها را در جهت ،یا قهیسل

سبک زندگی که شامل اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده فرد در عرصه هایی چون تقسیم ساعات  07در نظریه بوردیو

ینیت یافته و در واقع ع. شبانه روز، نوع تفریحات وورزش، شیوه های معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن است

از یک سو، سبک های زندگی شیوه های مصرف عامالن اجتماعی ای است که دارای رتبه بندی . تجسم یافته ترجیحات افراد است

این شیوه های مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی است، اما چنانچه . های مختلفی از جهت شان و مشروعیت اجتماعی اند

راهی برای نشان دادن تمایزات نیست، بلکه خود  اًبر حسب منطق دیالکتیکی نشان می دهد، مصرف صرفبوردیو در کتاب تمایز 

زندگی محصول نظام مند منش است که از خالل رابطه دوجانبه خود رویه های  راهی برای ایجاد تمایزات نیز هست، بنابراین سبک 

چنانچه . که به گونه ای جامعه ای، مورد ارزیابی قرار می گیرد منش درك می شود و تبدیل به نظام نشانه هایی  بر می گردد

بوردیو در عبارت فوق نیز اشاره می کند مصرف به منزله نظامی از نشانه ها و نمادها مطرح است که کارکردهایی چون تمایز گذاری 

 (08890006ی،چشال)اجتماعی دارد 

شیوه هایی را تحلیل کرد که گروه های هم رده و هم طبقه خود را به وسیله آن از الگوهای مصرفی ( 0.01)بوردیو در کتاب تمایز 

اقتصادی، از میان انواع  –بوردیو نشان می دهد که چگونه گروه های خاص، به ویژه طبقات اجتماعی . گروه دیگر متمایز می کنند

انتخاب هایی را انجام می دهند تا روش ..... س پوشیدن، غذا خوردن، مبلمان و تزیین داخلی منزل و کاالهای مصرفی، روشهای لبا

بوردیو شیوه هایی را تحلیل کرد که گروه های مختلف خود را به . زندگی مجزای خود را مشخص و خود را از دیگران متمایز کنند

او همچنین عقیده (. 1690006فاضلی،)مشخص می کند تمایز می سازندوسیله ان از الگوهای مصرفی که شیوه زندگی یک گروه را 

این . دارد که همیشه کشمکشی برای کسب قدرت و منزلت نه تنها در بین بلکه در درون طبقات گوناگون جامعه وجود دارد

متفاوت سرمایه  اجتماعی رخ می دهد جایی که روابط بین طبقات مطابق با میزان و دسترسی به اشکالکشمکش ها در فضای 

بوردیو به مبارزه و کشمکش برای قدرت اشاره می کند، کشمکشی که تنها . ساخته شده اند( اقتصادی -سرمایه فرهنگی اجتماعی)

مبارزه و کشمکش برای سلطه، بین طبقات و خردن .به قدرت اقتصادی مربوط نمی شود بلکه سلطه فرهنگی را نیز در بر می گیرد

بنابراین فضای . نبرد نمادین در زمینه های متفاوت ترجیحات فرهنگی است. یرات سبک زندگی منجر می شودطبقات به تداوم تغی

در نتیجه، طبقات و خرده طبقات قدرتمندتر .اجتماعی سبک های زندگی مطابق با احکام و دستورات قدرت ساخته شده است

 (.76-77 00069رضوی زاده، )سبک زندگی را برجسته و مسلط می کنند 

 شانهیو بازاند یبازتاب یبه نگرش ،یمتاخر و ورود به جامعه جهانشمول جهان تهیبشر امروز در عصر مدرن 06گیدنز یاعتقاد آنتون به

امروز به صورت متمرکز  یبود ول یلمعمو یکاالها دیتول یجامعه به شدت در پ نیشیپ یدر دهه ها او دیاز د. کرده است دایدست پ

 سنتو یاجتماع یشیبازاند شدن،ی جهان9 به هم وابسته است ندیسه فرآ یمتأخر بر مبنا تۀیمدرن. اطالعات توجه دارد دیبه تول

ی را م... فرهنگ و  شدنی حس ،ینگری سطح شیافزا ،ینبی خوش ،ییگرا همچون مصرف دیجد یزندگ یهایژگیو دنزیگ...  ییزدا

 یتوان به مجموعه ا یاقسام آن را م یمعتقد است که سبک زندگ دنزیگ. داندی م تیمدرن دیتشد یها را از نشانه نهایا یول رد؛یپذ

آورند، بلکه  یاو را بر م یجار یازهایچون نه فقط ن رد،یگ یکرد که فرد آن ها را به کار م ریجامع از عملکردها تعب شیکم و ب

 یفرد (.06890006 دنز،یگ)سازند یمتجسم م گرانیاست،دربرابر د دهیخود برگز یشخص تیهو یبرا یرا هم که و یخاص تیروا
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 یسبک زندگ بیترت نیسازد و بد یم یاش متجل یخود را در سبک زندگ یفرد تیهو شتریکند ب یم یکه در جوامع مدرن زندگ

گذشته  یمعناست، چون در زندگ یب یکه در فرهنگ سنت یاست، مفهوم«انتخاب»است، چون متضمن تهیمالزم مدرن یبه گونه ا

آن  یکرد که در اجرا یشده عرضه م نییتع شیاز پ یعادت و رسوم گذشته، برنامه ا ای سنت.در کنار نبود ینشینسان عمالً گزا

که اساساً  یتیفرد رد،یگ یفرد قرار م یرو شیپ یمتنوع و گوناگون یانتخاب ها دیجد یایجبر پنهان موجود بود، اما در دن ینوع

را  یا وهیش ش،یخو قیو عال حاتیترج یکه فرد در پ است یعنصر انتخاب و آزاد نیمدرن است و از هم یبرآمده از مفهوم آزاد

 (.950 0000،باکاك) ندیگز یآگاهانه بر م

 نبد- 9 دشو می حمطر صلیا هیدا سه با نبد ی،فکر مکتب ینو در ا ستا یندنما متقابل کنش مکتب صلیا انمتفکراز  گافمن

 بررا  نهایشانبد ادفرا- . هنددی م نمایشو  دهکر لکنترآن را  ،تعامل منجاا رمنظو به ادفرا کهای  ییدارا ،ستا ادفرا دیما ییدارا

 هویتو  شخصی هویت بین بطروا سطهوا نبد - . میکنند مدیریتداده و   نمایش كمشتر بدنی نباز تلغا فرهنگ سساا

 نسبت ادفرا سحسادر ا مهم عامل یک ه،شدداده  نسبت بدنی عرضهو  نمایش به که جتماعیا معانی  نتیجهدر  د،شو می جتماعیا

 دنموزبا» بکتادر  ربا لینرا او دخو دنموزبا نظریه گافمن(06.900.0درزاده،قااز  نقل به ریتزر.)ستا هاآن  نیو ارزش درو دخو به

 معرفیو  نبیاو  دنکر اجرا ایبر ها وهگرو  ادفرا که ستا هاییه شیو د،خو دنموزباوی از  رمنظو. دکر حمطر«همرروز ندگیدر ز دخو

 تًاذا هاننساا ؛ستا دخواز  شتنیداستو دو بمطلو رتصو یکدادن  ستد به دصددر الًمعمو اجرا ینا. یگیرند م ربکا نشادخو

 ایبررا  نقشی دمتعد اردمودر  ،یگرزبا یا دفر یک هنگامیکه ینا بر وهعال. هستند نشد شتهدا ستو دو شتندا ستدو نهااخو

 تا دخو ممفهواز  دهستفاا مهنگا گافمن(000900.1 ،الفی)هددمی شکلرا  جتماعیا بطهرا نوعی دیاز لحتماا به ،کند زیبا مخاطب

 یهاروش  همۀ به توسل با که هستند کنهایی جمعرأی  نیز جسمی یا بدنی نعامالاو  یداز د. دارد رهشاا نبد به دییاز ازۀندا

 که ندا منزلتو  منش یافتۀددتج یهافمعر بدنی نعامال ینا. کنند جلب دخو بهرا  انیگرد نظر نددار سعی ،جتماعیا هید عالمت

دارد  وربا ستا دهکر توجه نبد به که ییگرد متفکر گیدنز.(07790007،تسکاوالوپز.)شوند تفسیر انکنشگر یگرد توسط ننداتو می

 نیوبر یهاادیدو رو الحوو ا عضااو با نمدآ رکنا ایبر عملیای  سیلهو انبهعنواز آن  بلکه نیست دهسا یتدموجو نوعی فقط نبد که

در  شایسته جسمانی ضعیتو و نبد ظاهر. نددامی جتماعیا ندگیز ندیشانهزابا نمازسا گیردر نیزرا  نبد ،گیدنز. دشو می دهستفاا

 ها یمرژ اعنوا ضمعردر  همچنین نبد. ستا رداربرخو همیتاز ا د،خو ندیشانهزابا حفظو  دیجاا ایبر ،مختلف یجاها و ها موقعیت

 یمعنا به ییانوگر ندیشیزابا نیزو  دخو ندیشیزابادر  بلکه،کند می کمک نهایشا نبد ییزرقالبدر  ادفرا به تنها نه کهدارد  ارقر

 هیدگااز د(.55090007ر،یتزر)یمدار نهایمادخوو  ها نبد ردمودر  نوین نجهادر  که ستا سیاسوو ،قضیه ینا نتیجه. نددار نقشآن 

 ایبر مهمی سیلهو کهآن  بر وهعال كپوشا ردمو یندرا.ستا مرتبط ننساا شخصیت پویایی با خویشتن تزئینو  ییدآراگیدنزخو

آداب و  س،لبا که اچر د،میشو بمحسو نیز نماییدخو سیلهو نوعی ،ستا شخصی ندگیز مختلف هجوو زیسارشکاو آ زیسا نپنها

 نستورفد ستا قابلتوجه مینهز ینآراء وی در ا که ییگرد متفکر (790006.،گیدنز).ندزمی پیوند شخصی هویت بهرا  یجرا لصوا

 ایبر که کند می تشویقو او را  ردسپا می دفر دخو بهرا  نبدداری از  نگهو  حفاظت مسئولیت مصرفی فرهنگوی،  وربا به. ستا

و  تلذ ناقل نبد که میکند یجوتررا  ژییدئولوا ینو ا کند دهستفاا اریبزا یهادهبراز را خویش نبد دفساو  لفوا با رزهمبا

. ستا هچهرو  ظاهر همیتا بر یتأکید ت،لذ طلبو در  انجو ،یباز یهانبد یروتصا نمایش کهدارد  وربا نستورفد. ستا ازیبرداخو

از  یشدید هیجانی یها کنشو وا نددار ییابسز تأثیر مصرفی فرهنگ ینا یجوتردر  هها سانر یگرو د تمجالدر  هشد ئهارا یروتصا

 می تأکید نبد یشآرا ییاامز به اممد جمعی یها سانهر همچنین.ندا نگیختهابر ننااجورا در  شیفتگیدخو به تمایلو  تلذ جمله

و  ها سانهرن،ستورفد وربا به. دمیشو دهستفاا رمشهو ادفرو ا نگارستا ،یباز یها نبداز  ،یروتصا ئهارا ایبر ها سانهدرر.کنند

و  یحمداز ا نقل به 058-.905 6880 ن،ستورفد.)ندا مصرفی فرهنگدر  نبد مدیریتو  تنظیم صلیا عامل ،هایژتکنولو

. ردیگ یکسب احترام در نظر م یبرا زیرقابت آم یمرفه، افراد را در تالش ۀطبق یۀوبلن درکتاب نظر نیتورشتا(00900.7ران،همکا

مرحله  کینشان دادن ثروت خود و کسب احترام، در  یمرفه برا ۀاما طبق. ردیپذ یبا کسب ثروت صورت م ،یتالش در مرحله ا نیا
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 زیو متما ژهیو گاهیجا ب،یترت نیپردازد و بد یم نیو در مرحله بعد مصرف نماد یدیرتولیغ یو اشتغال به کارها نیبه فراغت  نماد

 وی.شود یم یرقابت اجتماع یریشکل گ یمبنا تیوضع نیکنند و ا کیمرفه نزد ۀطبق ۀلیارائه شده به وس یالگوها نیخود را به ا

تن  ۀبا کاربرد اصطالحاتی مانند مصرف چشمگیر و یا تن آسایی چشمگیر بر این موضوع تأکید می کند که الگوهای مصرف طبق

وبلن در واقع کاالها و . آسا نه برای برآورده کردن نیازهای واقعی بلکه برای مطرح ساختن ادعاهای اعتبار اجتماعی مطرح شده اند

کرد که هیچ کمکی به افزایش بهبود و آسایش بشر نمی کند و بر اتالف وقت،کوشش  یم مالحظهکششی  ۀمصرف آن را به منزل

ثروت یا قدرت . عتقد است؛ برای بدست آوردن و حفظ اعتبار، فقط داشتن ثروت یا قدرت کافی نیستوبلن م. وکاالها متمرکز است

نه فقط نمایش ثروت نشانه ای بر اهمیت شخص از . آید میباید نشان داده شود، زیرا اعتبار فقط با آشکارکردن آنها بدست 

در ایجاد و حفظ آسودگی خیال شخص فایده ای نداشته  نظردیگران و وسیله حفظ این رابطه است بلکه کمتر پیش می آید که

 (906 0000وبلن،)است

 

 تحقیقو مفهومی مدل نظری   (1)شکل 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 روش شناسی تحقیق

-00جامعه آماری شامل همه دختران دبیرستانی سنین  .از نوع همبستگی استفاده شده استتوصیفی پژوهش حاضر از نوع 

نفر  7788 از آموزش و پرورش شهرستان شهریار ساله دوره ی دوم متوسطه دبیرستانهای شهرستان شهریار که طبق گزارش07

 .به دست آمد نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 068است تشکیل می دهند حجم نمونه در این تحقیق شامل 

و  اعتبار صوریبرای اعتبار یابی از . در این تحقیق از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شد

نفر از افراد نمونه  78تعدادی از پزسشنامه تهیه شده را میان در مورد شاخص ها،  برای رولیی آن پس از تایید از سوی خبرگان

 . توزیع و در نهایت آلفای کرونباخ آنان استخراج گردید که حاکی از قابل اجرا بودن پرسشنامه در تعداد بیشتر نمونه ها بود

 

 

های اجتماعی مجازی  شبکه  

(تلگرام و اینستاگرام)  

 

به  شیگرا

بدن تیریمد  

(رژیمهای الغری)کنترل وزن  

آرایش )مراقبت آرایشی وبهداشتی

(ناخن  

به  شیگرا)تغییررفتارهای اجتماعی

(یتتو وخالکوب  
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 :یافته های پژوهش

 .رابطه وجود دارد تمایل به کنترل وزن( تلگرام و اینستاگرام)ین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی ب
 و رفتارهای اجتماعی تمایل به کنترل وزنجدول آزمون پیرسون رابطۀ بین شبکه های اجتماعی و 

 به کنترل وزن لیتما شبکه های اجتماعی 

 615/0 1 همبستگی پیرسون

 030/0 0 سطح معنی داری

 303 303 جمع کل

 رفتارهای اجتماعی  شبکه های اجتماعی 

 191/0** 1 همبستگی پیرسون

 000/0 0 سطح معنی داری

 303 303 جمع کل

 

بین شبکه های اجتماعی و تمایـل  داری دهنده رابطه معنیاست که نشان Sig = 800/8برابر  باالداری در جدول سطح معنی

دهنـده شـدت رابطـه بسـیار قـوی و      است کـه نشـان   706/8و همچنین میزان همبستگی پیرسون برابر  باشدمیبه کنترل وزن 

تمایـل بـه   نتایج آزمون نشان می دهد میزان استفاده از شبکه های اجتمـاعی تـأثیر معنـی داری بـر     . مستقیم بین متغیرهاست

تلگـرام و  )اسـتفاده از شـبکه هـای اجتمـاعی     بـین میـزان   همچنین بـرای فـرض   .دارد دختران دبیرستانی  زندگیکنترل وزن 

 .رفتارهای اجتماعی رابطه وجود داردتغییروگرایش به سبک زندگی مدرن در بعد ( اینستاگرام

داری بین شبکه های اجتماعی  و گرایش به دهنده رابطه معنیاست که نشان Sig = 888/8برابر  0داری در جدول سطح معنی

است که نشان 0.0/8**باشد و همچنین میزان همبستگی پیرسون برابر رفتارهای اجتماعی میسبک زندگی مدرن در بعد 

نتایج آزمون نشان می دهد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی . دهنده شدت رابطه بسیار قوی و مستقیم بین متغیرهاست

تلگرام و )استفاده از شبکه های اجتماعی میزان و برای فرض. تأثیر معنی داری بر رفتارهای اجتماعی نوجوانان دارد

 .وگرایش به مدیریت بدن رابطه وجود دارد(اینستاگرام
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 و مصرف روزانه لوازم آرایشی آزمون پیرسون رابطۀ بین شبکه های اجتماعی و مدیریت بدنجدول 

 مدیریت بدن شبکه های اجتماعی 

 303/0** 1 همبستگی پیرسون

 000/0 0 سطح معنی داری

 303 303 جمع کل

 شبکه های اجتماعی 
 - یشیآرا ازملو نهروزا فمصر

 شتیابهد

 303/0** 1 همبستگی پیرسون

 000/0 0 سطح معنی داری 

 303 303 جمع کل

مـدیریت بـدن    و داری بین شبکه های اجتماعیدهنده رابطه معنیاست که نشان Sig = 888/8برابر  7داری در جدول سطح معنی

دهنـده شـدت رابطـه بسـیار قـوی و مسـتقیم بـین        اسـت کـه نشـان    686/8همچنین میزان همبستگی پیرسـون برابـر    باشد ومی

  .مدیریت بدن دارد گرایش بهنتایج آزمون نشان می دهد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تأثیر معنی داری بر. متغیرهاست

دختران  شتیابهد - یشیآرا ازملو نهروزا فمصر به تمایلوگرایش به (ستاگرامتلگرام و این)بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

 .رابطه وجود دارد دبیرستانی

تمایـل بـه   داری بین شبکه های اجتماعی و دهنده رابطه معنیاست که نشان Sig = 888/8برابر  6داری در جدول سطح معنی

 دهنـده شـدت  است که نشان 080/8میزان همبستگی پیرسون برابر باشد و همچنین میمصرف روزانه لوازم ارایشی و بهداشتی 

نتایج آزمون نشان می دهد میزان استفاده از شبکه هـای اجتمـاعی تـأثیر معنـی     . بطه بسیار قوی و مستقیم بین متغیرهاسترا

 .دارد شتیابهد - یشیآرا ازملو نهروزا فمصر به تمایلداری بر 

 بحث و نتیجه گیری

امروزه شبکه های اجتماعی بسیاری از مفاهیم را تحت تأثیر خود قرار داده اندو پیش بینی کاستلز مبنی بر تشکیل جامعه شبکه 

اما در این میان پژوهش حاضر تاثیر شبکه . ای، قدرت شبکه ای و رسانه شبکه ای، به عنوان یک نظریه سه گانه، تحقق یافته است

نتایج این تحقیق زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان . سنجش و تحقیق قرار دادیت بدن راموردبرگرایش به مدیرهای اجتماعی 

نسلی که در ایران . دقت کنیم(سال 00تا  07گروه سنی )میدهد که به جمعیت پاسخگویان یعنی نسل چهارمی های بعد از انقالب

آغاز تولد وب یا شبکه های اجتماعی در مهد کودکها و  میالدی متولد شده، و با6888دهه هشتادی خوانده می شوند و حدود سال 

 .مدارس خود را شناخته است

نسل چهارمی ها تأثیر مستقیم و مثبتی  مدیریت بدنبا اثبات فرضیه اصلی تحقیق، دریافتیم که شبکه های اجتماعی بر گرایش به 

زندگی سنتی فاصله گرفته و به زندگی مدرن روی دارد و به همین نسبت با افزایش حضور و استفاده از شبکه های اجتماعی،از

تغییر و تحول در شیوه تولید، مصرف وسبک زندگی و بروز و پیدایش سلیقه های جدید وتغییر "این مسأله ثابت می کند. آورده اند
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پست  سریع مد وفرهنگ وآداب ورسوم ومصرف فرهنگی براساس نظر بسیاری از صاحبنظران،دورهای به نام پستفوردیسم یا

مدرنیسم یا پساصنعتی آغاز شده که از آن بر اساس نظریه گیدنز با تأکید بر تقویت عقالنیت مدرن، مدرنیسم متأخر یاد می 

 ( 8..0گیدنز،)شود

نتایج ترکیبی تحقیق، مارا با پاسخ عمیق تر این پرسش، مواجه می کند که میزان استفاده از فضاهای مجازی و حضور نسل چهارم 

رابطه  کنترل وزن ومصرف لوازم آرایشی وبهداشتی،تغییر رفتارهای اجتماعی، گرایش به مدیریت بدنای اجتماعی با در شبکه ه

 .مستقیم مثبت دارد و نشان دهنده تأثیرپذیری جامعه مخاطبان در متغیرهای یادشده از شبکه های اجتماعی و مصرف آن است

به دلیل تصویر محور بودن، نسبت به تلگرام، برسلیقه و مدیریت بدن از سوی -رامباتوجه به نتایج به دست آمده شاهدیم که اینستاگ

 . نسل چهارمی ها تأثیرمستقیم داشته است

نتایج تحقیق نشان دادکه زندگی جوانان وحتی بزرگساالن به صورت خاص جامعه آماری محقق،نه یکدست مدرن ونه یکدست 

بلکه عناصرسنتی ومدرن درکنارهم یک همجواری ای دارند که هر دو . ست نیستسنتی است برخالف تصورما زندگی ها اینجا یکد

اصطالح .)به این معنا،مانه یک سبک زندگی کامالً مدرن نه یک سبک زندگی کامالً سنتی داریم.می تواننددرکنارهم زندگی کنند

شهرهایی . اقماری تهران محسوب میشوندشهرهای ...شهریار،اسالمشهر،رباط کریم،ورامین،شهرری و(.همجواری زیست مدرن وسنتی

سال پیش فرهنگ مردم شهریار و چه بسا شهرهای اقماری تهران یک 68هستند که همجوار تهران هستند اما خود تهران نیستند،تا

الن نتیجه اما ا. نوع الگوگیری وپیروی داشت ازتهران، هرآن چیزی که درتهران اتفاق می افتاد در شهریارهم ممکن بود اتفاق بیافتد

 یها یافتهو  ینظر مبانی بر وریمر با .تحقیق نشان میدهدکه االن این الگوگیری به مدد فضای مجازی دیگرحضورفیزیکی نیست

در  .دارد همبستگی نبد مدیریتدر  ادفرا ندگیز سبک با جدیدای  سانهر مثابه به امینستاگرا فمصر که دشو می مشخص تحقیق

 معاصر جامعهدر  ترنر عمز به.سخنگفت«جتماعیا چرخش»نوعیاز  ترنر نبیا به انمیتو ن،ناز نبد مدیریت کنونی ضعیتو توصیف

 ییدارا نبد ،گافمنلقو بهو  ستا سنتی ندگیاز ز بیش رنمد ندگیدر ز جسم هجایگاو  نبدو ارزش  همیتا ،«جسمانی جامعه» یا

از  رنمد تلقی ،عصرکنونیدر . هندد می ننشا توجهآن  بهو  هشد قفوا ییدارا ینا به پیشازبیش ادفرو ا دمیشو تلقی ادفرا دیما

در  یشهر کهاز آن  سنتی تلقی با ،ستا نبد مرئیو  یظاهر یها یژگیو مستمر ریستکاو د رتنظا یمعنا به که نبد مدیریت

و  هشد جتماعیا ندگیز ندیشانهزابا نمازسا گیردر نبد ،ستا گفته گیدنز که رطون همادارد و  یماهو وتتفادارد  ینید مفاهیم

 ندداد ننشاو  هستند مسئله همین مؤید نیز تحقیق نتایج. ستا گرفته شکل نهایمادخوو  هانبد ردمودر  نوین نجهادر  سیاسوو

 م ازلو فمصر به تمایل هانآکثرو ا کنند می دهستفاا دخووزن  لکنتر ایبر مختلف یهااز روش  نناز بیشتر نیز انیردر ا که

و  وزمرا ینیادرد «وژهپر مثابه به»نبد به توجهس،ساا ینا بر. هستند قائل خاصی همیتا دخو جسم ایبر ینابنابرو  نددار یشیآرا

 یها نبد برساختنو  بهسالمتی نیز نناو ز هشد حمطر سابقه بی زطر بهو  پیشاز بیش نناز رفتادر ر جتماعیا یشبکهها عصر

 با که ستا هایی سانهر نشد گیرافر ،عصر ینا یگرد یژگیو که گفت انمیتو یگرد یسواز . نددازپر می پیشاز بیش ،یباو ز سالم

 که معناست انبد ینا. برند می نمیارا از  فرهنگی پیشین یتمایزهاو  هیدردنورا در فیاییاجغر یهازمر ن،مکاو  نماز بر غلبه

 ،ندرو ینو ا کند می یتاسر یکدیگر به طنقا قصیاز ا هاآن ندگیز یسبکهاو  جدید یها سانهر انبررکاو  ادفرا تتمایالو  هارفتار

 با.  یکند م لتحوو  تغییر رچارا د جتماعیا منظا لمقبو پوششیو  یشیآرا ی،ظاهر ضعیتو و جدید جسمانی جامعه مانیآر لمد

 هندزبرسا که یچیز مثابه به نبد همیتا بر ،جدید مصرفی فرهنگ رظهوو  سنتی یها بچورچا تضعیفو  رنمددوران  بهورود 

 دخو بهرا  نبداز  دارینگهو  حفاظت مسئولیت مصرفی فرهنگن،ستورفد لقو بهو  می شود ودهفزا ستا «دیفر هویت»و«دخو»

در . ستا هچهرو  ظاهر همیتا بر یتأکید ت،لذ طلبو در  انجو ،یباز یها نبد یروتصا نمایش ن،ستورفد دعتقاا به. ردمیسپا دفر

 تنظیم صلیا عامل های ژتکنولوو  ها سانهو ر دمیشو دهستفاا رمشهو ادفرو ا نگارستا ،یباز یها نبداز  ،یروتصا ئهارا ایبر ها سانهر

 با امینستاگراز ا دهستفاا که ینحو به ستداده ا ننشارا  دخو تحقیق ینا نتایجدر  نکته ینا. ندای مصرف فرهنگدر  نبد مدیریتو 

از  یبیشتر دهستفاا که نانیو ز ستا شتهدا مستقیمو  مثبت طتباار (شییآرا مازلو فمصروزن و  لکنتر) نبد مدیریت مختلف دبعاا
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 ننشا دخواز  یشیآرا ازملو فمصروزن و  لکنتر به تمایل یاو  دخو نبد مدیریت ایبر یبیشتر تمااقدو ا تتمایال نددار امینستاگرا

 تصفحا دنکر لنباد یشافزا با کهداد  ننشا نتایجو  کنند می لنبارا د نیایرا یسلبریتیها ن،نااز ز قابلتوجهی بخش. ندداده ا

 گفت انمیتو سساا ینا بر. ستا یشیافتهافزا نیز یشیآرام ازلو فمصروزن و  لکنتر ایبر نناز تمااقدا انمیز ها سلبریتی

 شبکه یکژتکنولو دنبو نو». هندد می ئهارا دخو انبررکا به «دنبو ینوزمرا» ایبر لگوهاییا ام،ینستاگرو ا جتماعیا یشبکهها

. میکند تحمیل دخو انبررکا بهرا  ندگیز سبکو  امحتودر  «ییانوگر»و  «نشد نو» تلویحی رطو به «امینستاگراتلگرام و جتماعیا

 به توجه ونبد مرا یندارد و ا اههمر بهرا  سنتی ندگیز پوستهاز  وجخرو  ییانوگرآن،  ارفزا سخت بهتبع شبکهها ایمحتو ینابنابر

 طنقا بر تکیه با ام،ینستاگرا جتماعیا شبکه .هددمیرواج  یگرد معاجورا در  رنمد ننساا یهاارزش دی،قتصاو ا فرهنگی یهازمر

 یلگوهاا نماییزبا» طریقو از  شتهاند دجوو سنتی ندگیاز آن در ز پیش که یشهاییاگرو  هارفتار ،تصویر بیتاجذ یعنی دخو تقو

 یها شبکه نمیادر .دازدمیپر سنتی یهاو ارز ش داتعا با نهاآ جایگزینیو  نوین یهاو ارز ش داتعا خلق به ،«برتر جسمانی

 ستا انیردر ا فرهنگیو  جتماعیا اتتغییراز  یترینیو شبکه ینا که اچر ،ستا سیربر ایبر یتر مناسب ردمو امینستاگرا جتماعیا

و  ستا دهکر اپید متغیرو  ندیشانهزابا خصلتی ،جتماعیا یشبکههاو  نوین یسانههار دعملکر تأثیر تحت نوین ندگیز ینابنابر

و  ستا رنمدزن  نبد مدیریت مهم دبعااز ا که یشآرا به نناز یشاگر لمثا ایبر. نیست مستثنا ضعیتو یناز ا نیز انیرا جامعه

و ارزش  رموا یگرد شتدا رنتظاا انتو می. ستا هشد رهنجا به لبد نیز انیرا جامعهدر  ام،ینستاگراز ا دهستفاا باآن  دارمعنا بطهرا

 .  یابندو رواج  ذنفو ما جامعهدر  نوین یها سانهر شگستر باو  یجربهتد نیز رنمد ندگیز یها

از دستاورد های این تحقیق این است ، به مدد این فضا وگرایش جوانان به سبک زندگی مدرن حتی سن به آرایشگاه رفتن  یکی

( ساله بود 68مثالً )گذشته اگر خانمی سن باالتری داشت و ازدواج کرده بود به آرایشگاه می رفت  خانم ها هم آمده پایین ، مثالً در

ساله برای کاشت و فرنچ ناخن به آرایشگاه می  08سال رسیده که دختر جوان  08ولی در عصر حاضر به مدد این شبکه ها به 

 .وبه زیبایی ظاهر واندام خود اهمیت می دهدرود

ای سبک زندگی مدرن مصرف گرایی است که جوانان ما در عصر مدرن به مدد فضای مجازی بیشتر مصرف کننده یکی از شاخص ه

صرف هستند تا تولید کننده، سبک زندگی مدرن به واسطه فضای مجازی منابع هویت ساز سنتی و معمول در جوامع را تضعیف و 

عه ای نمی تواند ادعا کند که از تأثیرات ناشی از تکنولوژی و فناوری کارکرد آن ها را دچار مشکل کرده است و امروزه هم هیچ جام

در امان خواهد بود،درنهایت فضای مجازی باعث تغییر سبک زندگی جوانان ما شده است و پیامد این تغییر سبک در نهایت 

یگر بی ارزش شده است و رفتار تغییروتخریب ارزش ها و آداب و رسوم و چیز های که برای جوانان ما مهم و حیاتی بوده است د

 .انزوا،افسردگی،از خود بیگانگی،پرخاشگری،اعتیاد اینترنتی سوق می دهد ،های اجتماعی جوانان ما را به فرد انگاری ، پوچی

یکی از دستاورد های دیگر تحقیق این است که سبک زندگی مدرن می تواند برای قشر جوان که در سن حساسی هستند و به 

مسئولیت پذیری فردی و کسب هویت هستند آثار مخربی داشته باشد و باعث شده خیلی از نماد ها و اصول فرهنگی و آداب دنبال 

و رسوم سنتی که در گذشته برای ما ارزشمند و قابل احترام بوده از درجه احترام و ارزش به مدد این فضای مجازی، افتاده و 

شته جمع گرایی،معاشرت و شبکه روابط خویشاوندی خیلی قابل احترام و ارزش بوده اما به عنوان مثال در گذ. دیگرارزشمند نیست

وارتباطات از نوع ارتباط  امروزه دردوران مدرن به مدد فضای مجازی و سبک زندگی مدرن تبدیل به روابط یخ، بی احساس،رسمی

 .مجازی و غیر حضوری در نزد بیشتر خانواده ها وجوانان ما تبدیل شده است

 پیشنهادات

 تمایل تحقیقاتی چنین منجاا به که نیاهشگروپژ ایبر هایید پیشنها ئهارا نمکاا تحقیق یندافرو  نتایج ی،یگرد هشوپژ هر مانند 

 9 داد ئهرا ارا یرزهاد پیشنها انتو می تحقیق نتایج به توجه با. ساخت هداخو مهیا نددار
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 یشهرهاو  مناطقدر  قالب همیندر  تحقیق ینا که دمیشو دپیشنها ،تحقیق عموضو دنبو جدیدو  عموضو همیتا به توجه با -

 بارا  نبد مدیریتدر  نناز ندگیز سبک تغییر لحاو در  ریهنجا لمد نداتو می مشابه تتحقیقا نتایج کماتر. دشو منجاا مختلف

 .  دشو بیشتر مینهز یندر ا شناختداده و  ننشا یبیشتر شفافیت

 به نسبت یبیشتر شناخت انبتو تا دگیر ارقر سیربر ردمو عموضو ینا فانگرژر دییکررو باو  کیفی یهاروش با دشو می همچنین-

 طهیح نیو مسئوالن ا استمدارانیامر س تیدر نها .دنمو کسب رکشو دختران تغییر لحادر ندگیز سبک نپنها یها الیهو  دبعاا

 یها ازیقرار دهند و ن یخود جوانان را مخاطب جد یها یزیدر برنامه ر دیبا مایصدا و س نیمسئول یرسانه جمع ی نهیمثالً در زم

 دیپوشاك با هیاتحاد نیلکار قرار دهند، در حوزه پوشاك هم مسئو تیحتماً در الو دیخود با یبرنامه ها میو تنظ هیآن ها را در ته

کننده انتقال دهند تا در  دیالئق آنان را به تولها وع ازیو نگرش جوانان نسبت به پوشش خود عمل کنند وحتماً ن قهیمطابق با سل

 .را  یرا استفاده کنند تا پوشاك غرب یرانیاستقبال کنند و لباس ا یرانیو ا یپوشاك سنت یآنها از الگو تینها

 منابع

 .  1، دوره 1 رهشما9 انتهر، مجله جامعه شناسی ایران،،«تـهوی سانهر مثابه به نبد»..(0000) حسن ن،شیاوچا ؛تقی ،مکیآزاد ار

 رشیاشکال مقاومت نوجوانان در پذ جادیدر ا ینترنتیبررسی جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی ا(00.0) ،معصومهیمیابراه

 .تهران قاتیواحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،ینامه دکتر انیهنجارهای خانوادگی، پا

 انخترد نمیادر  نبد مدیریت  ناختیـهشـجامع »تبیین(00.7.)لیلی د،بنیاو  سیمین ر،فشا؛ اصمد ر،پو عدلی ؛هللات  ا عز ی،حمدا

 .)70 پیاپی) 0 رهشما، 5دوره 9  انرـته، 6  هـمقال .ناـنز هشنامهوپژ.تبریز« شهر نناو ز

تبیین جامعه شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مـدرن در شـهر شـیراز،جامعه    ( 00.0)مرحمتی، ندا  ،ایمان، محمدتقی 

 .77شناسی کاربردی سال بیست و پنجم شماره 

 .چاپ اول ،نشر و پژوهش شیرازه9 تهران. خ، صبری9 ترجمه.مصرف(. 0000. )باکاك، ر

 .هرمس 9 تهران. یورگن هابرماس، ترجمه احمد تدین(.005)پیوزی، مایک

 فصلنامه ن؛ناز نبد مدیریتدر  امینستاگرا نقش (.00.0.)ین،محدثــهلدراسیدنو یــن،لدا لسیدجما.،رضــوی زاده،شــیخیجهرمی

 50-5. تصفحا، 0.00 نمستا، ز86 رهشما ،پنجم لسا ،نوین یها سانهر تمطالعا

 .دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم  انسانیپایان نامه . تاثیر فضای سایبر بر هویت اجتماعی( 0000)دوران، بهزاد 

بررسی تاثیر مصرف رسانه ها بر سبک زندگی ساکنان تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و (  0006)رضوی زاده، نورالدین 

 .ارتباطات

 .     علمی راتنتشاا9،تهران یـثالث سنـمح9 هـترجم ر،صمعادر دوران  شناسی  جامعه نظریه (.0007.)رججو ر،یتزر

 .اه تهرانگنظریه های ارتباطات، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانش.(0006).سورین، جی؛ تانکارد، دبلیو

 .0سبک زندگی جوانان کافی شاپ، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوه اول، شماره  .(0006).شالچی، وحید

فصلنامه تحقیقات فرهنگی  مطالعات جامعه شناختی بر روی سبک زندگی،نگاهی انتقادی به پیشینۀ داخلی ( 00.0)صمیم،رضا

 017-066ص،0ایران، دوره هفتم، شماره

 انتشارات صبح صادق 9تهران،مصرف و سبک زندگی.(0006).فاضلی،محمد

ن تحلیل جامعـه شـناختی مصـرف شـبکه هـای اجتمـاعی مجـازی در بـی        ( 00.0)فتحی، لیال؛ کلدی، غلیرضا ؛ ساروخانی، باقر

 .0دانشجویان،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران،سال دوازدهم، شماره

ــه سانهر فمصر تأثیر». (00.0.)حسین،هپنا حسنو  شهیر درزاده،قا  ؛میدزاده، ادرقا ــجمع یاـــ . «نناز نبد مدیریت بر  یـــ

  (.00 پیاپی) 0 رهشما، 0 لسا9 انتهر.  جامعهزن و  فصلنامه
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های اجتماعی مجازی بر هویـت اجتمـاعی جوانـان شـهر تهـران،دو       تاثیر استفاده از شبکه( 00.0)کفاشی، مجید؛ فالحی، علی 

 .016تا  007، ص (16پیاپی ) 6، ش60فصلنامه علمی و پژوهشی دین و ارتباطات، س 

 .تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.(0006).گیدنز، انتونی

 .نی راتنتشاا9 انتهر. نشیاوچا حسن9 مترجم،شناسی جامعه(.0006).نتونیآ ،گیدنز

 نشرنی9حسین قاضیان،تهران9ساخت اجتماعی،ترجمه (.0007).نجا ت،سکاو ا زهخو ،لوپز

 نشر ساکو9 تهران. شبکه های اجتماعی؛ ابعاد و مفاهیم(. 00.1)محمودی ، علیرضا 

سـاله منطقـه   00-18بررسی تاثیر فضـای مجـازی بـر سـبک زنـدگی زنـان       ( 00.6)داود معظمی گودرزی، محبوبه؛ دعاگویان، 

 .6.،زمستان 0،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران،سال دهم،شماره (1.-7.)شهرتهران7و6

عـه  کاربرد نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقـان، تهـران، انتشـارات جام   ( 0005)ویندال، س؛ سیگنایترز، ب؛ اولسون، ج 

 .شناسان

 نی نشر9 انتهر د،شاار فرهنگ9 ترجمه،مرفه طبقه نظریه(.0000.)ستینرتو ،بلنو
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Abstract 

The present study was conducted with the aim of sociological analysis and explanation of the 

effect of using cyberspace (Telegram and Instagram) on the tendency to manage the body. 

The theoretical framework of this research was examined according to the theories of 

McLuhan, Habermas, Giddens, Bourdieu, McCombs and Shaw, Goffman, Federstone, and 

Veblen. In this research, the effect of cyberspace on the tendency to manage the body has 

been investigated. Formal validity (experts' agreement) was used to assess the validity of the 

questionnaire questions and Cronbach's alpha test was used to assess the reliability, the 

reliability of which was also confirmed with 2882. After reviewing and studying various 

topics and perspectives on the effect of cyberspace use on body management tendencies 

regarding the relationships between variables, 1 different hypotheses were proposed and 

tested. Data were collected through a questionnaire designed by the researcher and the 

necessary information was obtained through interviews with the statistical population. Our 

statistical sample in this study included 512 female high school students who were studying 

in Shahriar. In order to select the samples, in this research, two-stage cluster sampling and 

simple random sampling method has been used. The results showed that there is a significant 

relationship between the use of social networks and the tendency to manage the body and its 

indicators. 

Key words: Social Network  ,Life Style, Body Management 


