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 چکيده
-03های اجتماعی برسبک زندگی زنان پژوهش حاضر، با هدف بررسی جامعه شناختی تأثیر شبکه

شهری( مورد بررسی قرار گرفت. فصل  5)مورد مطالعه: منطقه  7031ساله شهرکرمان، در سال  52

ری ها و تعاریف نظرضیهاول، کلیات تحقیق ارائه شده است که شامل بیان مسئله، اهداف تحقیق، ف

تحقیق است. فصل دوم، به بیان ادبیات و پیشینه تحقیق که شامل بررسی کارکردهای متغیرهای 

های گربنر، دیوید رایزمن، تحقیق، تحقیقات داخلی و خارجی و چارچوب نظری تحقیق، از نظریه

دل شد، سپس به تدوین مبندورا، باکاک، کرت لوین، بوردیو، وبلن، السول، اینیس و زیمل استفاده 

تحلیلی پرداخته شد. در فصل سوم، به روش تحقیق پرداخته شده است. روش تحقیق، روش 

های باشد و ابزار تحقیق، پرسشنامه است که محقق براساس نظریهپیمایشی، از نوع توصیفی می

آماری  مورد استفاده در تحقیق طراحی کرده است. حجم نمونه براساس جدول مورگان از جمعیت

گیری گلوله برفی، به دلیل گستردگی جمعیت نفر انتخاب شد و از روش نمونه 537نفر،  7533

آماری تحقیق استفاده شد و روش تجزیه و تحلیل آماری، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی بود. 

در فصل چهارم، توصیف اطالعات در قالب جداول و نمودارهاست و فصل پنجم، شامل نتایج تحقیق 

ساله شهرکرمان،  52-03های اجتماعی، بر سبک زندگی زنان ست که نشان داد استفاده از شبکها

شهری( نقش داشته است و بیشترین بتا در مدل رگرسیونی،  5)مورد مطالعه: منطقه  7031در سال 

های اجتماعی، الگوهای رفتاری، نمادهای های اجتماعی، نقشبه ترتیب، نمادهای منزلتی، ارزش

 است. بینی متغیرمالک داشتهباشد که بیشترین نقش را در پیشهنگی میفر

 .های اجتماعی، سبک زندگی، زنانشبکه: واژگان کليدي
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 2کمال جوانمرد، 1فرانک اسمعيل نژاد
 .دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران 7
 اعی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران.استادیار گروه علوم اجتم 5

 
  نام نویسنده مسئول:

 فرانک اسمعيل نژاد

هاي اجتماعی بر سبک زندگی زنان ناختی تأثيرشبکهبررسی جامعه ش

 شهري( 2)مورد مطالعه: منطقه  1031ساله شهرکرمان در سال  03-22
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 مقدمه
 ریاث( تیو اقتصاد یتیامن ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیبشر )س یبر ابعاد مختلف زندگ ،یو ارتباط یاطالعات هاییامروزه، گسترش فناور

 توانندیم تریآسان اریبرقرار ارتباط، افراد به شکل بس یبه مکان مشترک برا یازنییزمان و مکان و ب تیبا کم رنگ شدن اهم گذاشته است.

)مرادی و  شودیجوامع م تیارتباط موجب تحول در فرهنگ و هو یبرقرار دیشکل جد نیارتباط برقرار کنند. ا گریکدیبا  یازمج یدر فضا

بشر  یزندگ ندهیاست و آ یزندگ تیفیبهبود ک المللینیو ب یمل ،یهدف مشترک توسعه در سطوح محل یو از طرف. (50، ص 7030همکاران، 

 ن،یریسا روابط ما با تیفیعوامل مربوط به ک نیاز ا یهستند. بخش رگذاریانسان تأث یزندگ تیفیخواهد بود که بر ک یمتک یبر درک عوامل

 (.725 ، ص7035 همکاران، و فر)خوششود یم یرسم ریو غ یرسم نهادهای و هاگروه

 ایدهفزاین صورت به کودکان، پرورش مسئولیت بر عالوه زنان امروزه،. است داده رخ زنان نقش در توجهی قابل تغییر معاصر، یجامعه در

 اوردهاییدست جدید، وظایف با زنان قبلی وظایف از ترکیبی. کنندمی تالش خانه از خارج کارهای و ایحرفه تحصیلی، هایموقعیت کسب برای

 زندگی سبک در تغییراتی ایجاد موجب و( 61، ص 7031 همکاران، و احمدی) است آورده ارمغان به کل یک عنوان به جامعه و زنان برای را

 ندکمی تأکید وی. ددانمی زندگی از تشخیص قابل و متمایز حالت هر از عبارت را زندگی سبک تعریفی، در( 5370) 7سوبل. است شده آنان

 تعریف فراغت اوقات هایفعالیت و فرهنگی مصرف اساس بر را زندگی ( سبک5333، 5)کاتزجرو. هاارزش نه رفتارهاست درباره زندگی سبک که

 فرهنگی هائقذ و فراغت اوقات هایفعالیت فرهنگی، مصرف الگوهای در تواندمی که است بیان از شکلی زندگی، سبک وی، اعتقاد به است؛ کرده

 حتماالًا فراغت اوقات هایفعالیت و فرهنگی مصرف که کنندمی تأکید همچنین حوزه این پردازاننظریه. شود گیریاندازه آنها توسط و مشاهده

 آرمانی ایهگونه یا زندگی هایسبک طیف. کنند بینیپیش حتی و تشریح را رفتار و زندگی هایشانس ها،هویت توانندمی تریدقیق طوربه

 ندگیز در قاعدتاً افراد که هستند زندگی هایسبک از ترگسترده هم باز ولی باشند محدود شاید شوند،می طرح هارسانه در که زندگی سبک

 ات ارندد در بر را عظیمی فرهنگی قدرت مجازی، اجتماعی هایشبکه اکنون هم و هارسانه بنابراین،. گیرندمی قرار آنها قالب در خود روزمره

  .(01 ، ص7032 زاده، شیخ) شوند منجر زندگی گوناگون هایجنبه در خاص هایگیریجهت به و دهند قرار الشعاعتحت را افراد زندگی سبک

. اندفتهمورد استقبال قرار گر نترنت،یبر ا یمبتن یسبک زندگ جیترو برای عشانمتنو یبا توجه به کارکردها یمجاز یاجتماع هایشبکه

در دسترس همگان  ریندارد، متن، صوت و تصو زمان و مکان وجود تیمحدو ست،یمالک مخاطبان ن گریرسانه د ن،ینو یرسانه اجتماع نیا در

 یرا در زندگ یرسانه اجتماع نیاز همه، ا شیجوانان ب انیم نیشود. در ا نیروزانه عج یبا کارها تواندیارتباط م یبرقرار وقرار گرفته است 

 (.7037پور،  اند )عدلیگرفتهخود به کار 

و  اطالعات یفناور یکه بر اساس نشانگرها دهدینشان م رانیاطالعات و ارتباطات در ا یبه فناور یدسترس تیآمار از وضع نیدتریدج

 یبت خانوار با دسترسهستند. نس رانیدر ا نترنتینفر کاربر ا 623هزار و  71و  ونیلیم 02هم اکنون  ران،یبا توجه به گزارش مرکز آمار ا زین

 یحال نسبت خانوارها نیدرصد اعالم شده است. در هم 02/03 رانیدر ا زین نترنتینفوذ ا بیدرصد  و ضر 10/44 هایبررس نیدر ا نترنتیبه ا

 (.7034مهر،  ی)خبرگزار درصد اعالم شد 41/25 رانیدر ا انهیبه را یدسترس یدارا

 2/46 ،5333 سپتامبر تا ایران در اینترنت کاربران نفوذ ضریب ،(5371) اینترنت جهانی آمار سایت وب در مندرج اطالعات اساس بر

 تعداد. است رسیده درصد 53/20 به ،5374 سال در و درصد 0/43 ،5370 سال پایان در کاربران نفوذ ضریب که حالی در است بوده درصد

نظر به اهمیت زنان به عنوان مادر و همسر   است. شده دو برابر به نزدیک 5373 تا 5336 هایسال بین دنیا در اجتماعی هایشبکه کاربران

ی و ابا توجه به فرآیندهای جهانی شدن، گسترش ارتباطات رسانهایرانی برعهده دارند و  _و نقشی که در القاء و انتقال سبک زندگی اسالمی

 جودو این ورد باآبوجود می به ویژه زنان بک زندگی اقشار گوناگوندر س اتی کهتغییر و ایکم شدن فاصله مرکز و پیرامون در ابعاد داده

 که یمعایب و مزایا تمامی وجود با که اینجاست اصلی مسئله. شودمی افراد زندگی سبک در اساسی تغییراتی ایجاد موجب مجازی هایشبکه

 هایرسانه قالب در که هاییپایگاه و مجازی فضای ایهجنبه از بسیاری که داشت اذعان باید است، مطرح اجتماعی هایشبکه کاربرد در

 تأثیر بار این دارد سعی حاضر پژوهش .(24، ص 7034امیرزاده،  و اشتریان) است مانده پنهان و ناشناخته هنوز کنند،می کار اجتماعی

های انجام شده در مورد این تأثیر بر سبک و با توجه به محدود بودن پژوهش دهد قرار توجه مورد زنان زندگی سبک بر را اجتماعی هایشبکه

 52-03 زنان زندگی سبک بر اجتماعی هایشبکه شناختیجامعه تأثیر زندگی زنان، این مطالعه قصد دارد که به این پرسش پاسخ دهد که

 است؟ چگونه 7031 سال در شهرکرمان ساله
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 مبانی نظري

 ي اجتماعی شبکه
که امکان  وجود آمده ی وب به ی فناوری و ایده باشد که بر پایهیم« ردهای مبتنی بر اینترنتکارب»یک گروه از  ی اجتماعی،شبکه

ها و  عنوان فناوری ی اجتماعی، بهدر تعریفی دیگر، شبکه (.5373 ،0دهد )کاپالن و هائنلین می ی متن و محتوا را به کاربران ایجاد و مبادله

های  شبکه (.7330، 4شود )رینگولدتعریف می ،گذارنداشتراک می به نش و نظرات خود را با یکدیگرهایی که افراد با استفاده از آنها دارویه

ای های اجتماعی، محتواه در شبکه گذارد. یکی از مفاهیم مهم کنندگان از طریق ایجاد امکان کسب اطالعات تاثیر میمصرف اجتماعی بر رفتار

 در پیوستن به(. 5373کنند )کاپالن و هائنلین، ی آن محتوا تولید می وسیله کاربران به ست کههایی اباشد که بیانگر شیوه کاربر تولید می

 در ها و عالیق مشترک دارند.ها هنجارها، ارزشآن سازند که بابا کسانی برآورده می های اجتماعی، افراد نیازهای تعلق و ارتباط خود راشبکه

شوند و با آن می دهند، عضوی از آنهای اجتماعی، افراد نوعی از ارتباطات جمعی را شکل میبکهش های قویگیری از قابلیتواقع با بهره

 (.  0537 ،2که باید با یکدیگر تشریح شوند ) الروک و حبیبی های اجتماعی و ارتباطات جمعی مفاهیمی هستندشبکه کنند.همکاری می

 

 سبک زندگی

سبک زندگی فراگردی است که از سلیقه فرد در زمینه »گوید: موضوع مد توجه کرده و میدر تعریف سبک زندگی بیشتر به  1آسا برگر

دگی کند. پس سبک زنشود. کلمۀ سبک، مُد را تداعی میآرایش مو و لباس تا سرگرمی و تفریح و ادبیات و موضوعات مربوط دیگر را شامل می

اجتماعی پیوند دارد و در تصویری که از فرد ساخته  -با طبقه بندی اقتصادی در واقع مد یا حالت زندگی یک فرد است. سبک زندگی معموالً

 «.یابدشود، بازتاب میمی

رنتی از های اجتماعی اینتبر اساس تعاریف گفته شده، مفهوم سبک زندگی ناظر به شیوۀ زندگی افراد بوده و در ارتباط با موضوع شبکه

 دو جنبه حائز اهمیت است:

 های اجتماعی اینترنتی.های اجتماعی اینترنتی در سرانه مصرف اعضای شبکهفاده از اینترنت و شبکهتغییر جایگاه است .7

های اجتماعی اینترنتی که مواردی نظیر سبک تغییر نمادهای فرهنگی ناظر به شیوۀ زندگی در نتیجه عضویت و حضور در شبکه .5

 (.53، ص 7037شود )بشیر و افراسیابی، امل میپوشش، ادبیات افراد و شیوه برقراری ارتباط با دیگران را ش

ی های زندگاند، بوردیو، گیدنز و چانی هستند. از نظر بوردیو، سبکاز جمله جامعه شناسانی که به غنای مفهوم سبک زندگی افزوده

 د. شونهایی از نشانه تشخّص اجتماعی تبدیل میمحصول منظم سرمایه فرهنگی هستند که به نوبۀ خود، به نظام

 توان سبک زندگی را به سبک زندگی دینی یا سنتی و مدرن تقسیم کرد:در یک دسته بندی ساده می

ای است از رفتارهای منبعث از دین و بر مبنای دین است که به صورت عملی در رفتارهای زندگی روزمره سبک زندگی دینی مجموعه

ها، کنی آن را چنین تعریف کرده است: عموم ادیان دارای نظام معنایی، آموزه(. مهدوی 23، ص7030کند )کوهی و همکاران، نمود پیدا می

 کنند. این گونه سبک زندگی ناشی از فرهنگنهادها و ساختارهایی هستند که پیروانشان را در ایجاد سبک زندگی مبتنی بر آنها توانمند می

 (.13، ص7030توان سبک زندگی دینی نامید )رسول زاده، دینی را می

دی بنتوان گفت که سبک زندگی مدرن همان اعمال و کردارهایی است که به شیوه مدرن طبقهدر تعریف سبک زندگی مدرن نیز می

شده و حاصل ادراکات خاصی است و تجسم یافته ترجیحات افراد به استفاده از عناصر مدرن در زندگی است که به صورت عمل در آمده و 

 (.542، ص 7030وها، طرز برخورد و روابط اجتماعی مبتنی بر عناصر زندگی مدرن است )ایمان و مرحمتی، ها، الگهمچنین، انتخاب روش
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 شناسی نوع روابط در سبک زندگی مدرن و دینی(: گونه1جدول )

 نوع روابط در سبک زندگی دینی نوع روابط در سبک زندگی مدرن های سبک زندگیمؤلفه

 مبتنی بر مصرف اوقات فراغت
کلیه تعامالت مبتنی بر رضای خداوند و معنابخشی به زندگی با 

 تکیه بر قناعت

 تظاهرنمایی مصرف کاالهای فرهنگی
پرهیز از تظاهر و فروتنی و تعمق و تدبر بیشتر در دین و توانایی 

 تأثیرگذاری در تعامالت

 انسان محوری و توجه به بدن نمایشی توجه و نگرش به بدن
ای در جهت اده از بدن به عنوان وسیلهخدا محوری و استف

 پیمودن کمال الهی و تقرب الی اهلل

 کمرنگ بودن روابط مرد ساالرانه سنتی های جنسیتیکلیشه
رابطه مرد و زن بر اساس مکمل بودن، افزایش رزق و روزی، 

 آرامش، تکمیل شدن دین

 

 هاي اجتماعی مجازي و سه فضایی شدن سبک زندگیشبکه

های زندگی همراه بوده است؛ سبک وامع از پیشامدرن به مدرن و از مدرن به پسامدرن، با تغیرات قابل توجهی در سبکسیر تحول ج

ی اهای مجازی پیش رفته است. سه فضایی شدن سبک زندگی، استعارههای واقعی خود فاصله گرفته و به سمت بنیانزندگی به تدریج از شالوده

مجازی و مجازی قابل تحلیل است. بودریار معتقد است  -های واقعی، واقعیزندگی است که در طیفی از مؤلفه برای اشاره به تغییرات سبک

کرد. اما از حدود قرن شانزدهم تا میانه قرن بیستم، که در جوامع پیشامدرن، نشانه مصداق و معنایی بافت محور داشت و به واقعیتی اشاره می

میان نشانه و واقعیت دچار آشفتگی شد، با این حال از میان نرفت. به تدریج و با توسعۀ فناوری های که فرهنگ مدرن شکل گرفت، رابطه 

ند نوین ارتباطی و اطالعاتی مرز میان نشانه و واقعیت محو شد؛ فرهنگ پسامدرنی به وجود آمد که در آن نشانه ها، واژه ها و رمزها قادر شد

وشن با واقعیت، بسازند. بنابراین از نظر بودریار، در جامعه کنونی نمادها و نشانه ها به پدیده های جهان معنایی خودشان را بدون ارتباطی ر

اند؛ فرا واقعیتی که از نشانه های جعلی ساخته شده است و جای سازی شدهکنند، بلکه غیر واقعی، دستکاری شده و شبیهواقعی داللت نمی

 (.24، ص7032دیگر به هیچ واقعیتی اشاره ندارد )ذکایی و حسنی،  های جعلی،واقعیت را می گیرد. این نشانه
 

 هاي اجتماعی مجازي و سه فضایی شدن سبک زندگی(: شبکه2جدول)

 
شود، سه فضایی شدن و ترکیبی شدن فضاهای سبک زندگی است؛ بین آنچه در گذشته سابقه نداشته و در عصر کنونی مشاهده می

عاملی از های تشود، و سبک زندگی مجازی که پیوند ناگسستنی با رسانهدیم و جدید مشخص میهای قسبک زندگی واقعی که با غیاب رسانه

جمله اینترنت و تلفن همراه دارد، شکل سومی نیز قابل تصور است که ترکیبی از هر دو عنصر واقعی و مجازی است که تنها در فضاهای 

فضایی است که در آن مرز بین فضای فیزیکی یا واقعی با آنچه دیجیتال است فضای ترکیبی، »، 1ترکیبی قابل تصور است. طبق تعریف جوردن

های زندگی فرد، اشکال فیزیکی و مجازی وجود را به هم پیوند شود. این فضای ترکیبی، فضایی است که هویت، تجربیات و فرصتمحو می

ا های فرهنگی و اجتماعی بشود. در این فرایند، پویاییاشته میزند و در نتیجه آن، آگاهی بین خودِ فیزیکی و خودِ مجازی به اشتراک گذمی

                                                           
7 Jordan 

 دوران
سبک زندگی 

 غالب

فضای سبک 

 زندگی
 دال

واسطه دال 

 و مدلول
 پیامد سبک زندگی ماهیت زمان مدلول

 پیشامدرن
سبک زندگی 

 واقعی
 وابسته به مکان واقعیت زبان نشانه جهان واقعیت

شناخت واقعیت، معنایابی 

 تو ثبات هوی

 مدرن

سبک زندگی 

 -واقعی

 مجازی

جهان واقعیت و 

 ایجهان رسانه
 نشانه

های رسانه

 قدیم

واقعیت و 

 نشانه

 -وابسته به مکان 

 جدا از مکان

شناخت با واسطه واقعیت، 

 ای و متکثرمعنایابی رسانه

 شدن هویت

 پسامدرن
سبک زندگی 

 مجازی

جهان 

 فراواقعیت
 نشانه

های رسانه

 تعاملی
 ز مکانجدا ا نشانه

شناخت دستکاری شده، 

 بحران معنا و سیالی هویت
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ه در سه دور«. گیرند تا این جهان )ترکیبی( واقعی را بیافرینند و قابل فهم سازندروندهای جمعیت شناختی و فناورانه در تعامل قرار می

آمده است )ذکایی و  5-5تشخیص است که در جدول پیشامدرن، مدرن و پسامدرن از زندگی انسان، سه شکل از سبک زندگی غالب، قابل 

 (.22، ص7032حسنی، 

 

 هاي اجتماعیحضور زنان در شبکه

( ادعا کردند ذهنیت زنانه قادر است منطق 7337) 3( و هاراوی7331و  7331) 6گروهی از پیشروان حوزۀ سایبر فمینیسم، مانند پالنت

گیر کردن گفت و گو در مورد اموری مانند آنها باور دارند باید از فضای مجازی برای همه فناوری را دگرگون و خسارت ناشی از آن را کم کند.

ها، بلکه به مثابۀ روشی برای بازتعیین نقش زنان در هویت، ارتباط، قدرت و جنسیت استفاده کرد. آنها این کار را نه فقط برای بررسی نظریه

 (.22ص ،5335، 73کنند )ویتاکرآغاز قرن بیستم توصیه می

جایگاه زنان به منزلۀ قشری عظیم از جامعه، که پرورش روحی و ذهنی شان تأثیرات به سزایی در پی خواهد داشت، بر کسی پوشیده 

ت، های فطری آنان اسهایشان به مسائل، که برخاسته از تفاوتنیست. همچنین استعدادهای متفاوتی که در موضوعات مختلف دارند و دیدگاه

ماعی های اجتهای نوین فرهنگی شود. زنان و انعکاس اخبار و موضوعات مربوط به آنان، در شبکهشأ تولیدات جدید و ایجاد پارادایمتواند منمی

گوناگون، از جمله موضوعاتی است که تا کنون توجه کمتری به آن شده است. پیچیدگی مسائل و موضوعات مربوط به زنان، سبب شده است 

های جمعی را پرداز مکتب نوسازی، دسترسی به رسانه، نظریه77ران، از دیدگاه خاصی آن را بررسی کنند. دانیل لرنرنظکه هر یک از صاحب

ها و رفتارهای فرد تأثیر های جمعی به طور مستقیم بر نگرشرسانه»داند. وی بر این باور است که: شرط مشارکت در جامعۀ امروزی میپیش

 (.12، ص5335)ویتاکر، « گذارندمی

های اجتماعی تأثیرات وسیعی در سبک ، بیانگر این مطلب است که شبکه75شبکۀ بی بی سی 5334نتایج نظر سنجی ژانویۀ سال 

 های جدیداند. این شبکه در آن سال، موضوعی را برای بحث در تارنمای خود انتشار داد. عنوان بحث این بود که فناوریزندگی افراد داشته

کنندگان در بحث، داستان زندگی خود را با توجه به عصر دیجیتال مطرح بک زندگی شما شده است؟ بیشتر شرکت چگونه سبب تغییر س

مرد به طور تصادفی از میان کسانی  533زن و  533کردند و به این موضوع پرداختند که اینترنت چگونه موجب تغییر زندگی آنها شده است؟ 

نترنت ها نشانگر این بود که بیشتر افراد باور داشتند ایخاب شدند تا نظراتشان تحلیل محتوا شود. یافتهکه به این پرسش پاسخ داده بودند، انت

توانند به آن تکیه کنند. همین امر، سبب ایجاد یابی و مسائل استخدامی و شغلی میدر مسیر زندگی آنها نقش مهمی دارد و از لحاظ دوست

 (.5334ده است )بی بی سی، تغییراتی در شیوه و سبک زندگی آنها ش

 

 پيشينه پژوهش
های مجازی جدید بر زندگی فردی و اجتماعی شناختی اثرات شبکه با هدف بررسی جامعه( در پژوهشی 7034چیت ساز و سالک )

، اعیهای اجتممشارکت، احساس انسان، های دوستیتغییر شکل گروه، روابط خانوادگی های مجازی جدید باشبکهدریافتند  شهروندان شهرضا

 .دندارن ایرابطه فراغت اوقات گذران هافراد ارتباط دارند؛ اما با نحو و خلق و خوی مت اجتماعیالس

 نشان داد که شبکه اجتماعی« تحلیل سبک زندگی جوانان کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک»( در پژوهشی تحت عنوان 7030سپهری ) 

هایی چون اوقات فراغت، توجه و گرایش به بدن، نحوۀ پوشش، شیوۀ محاوره و نان در زمینهفیسبوک منجر به تغییراتی در سبک زندگی جوا

 های روز در نگرش به فضای جهانی شده است . سبک بیان، ایجاد شرایط برای برقراری ارتباط با جنس مخالف و کسب توانمندی

ک گیری سبابزارهای نوین فناوری اطالعاتی و ارتباطی به شکلدهد که استفاده از ( در پژوهشی که انجام داد، نشان می7030نوابخش )

کند که منجر به بینی متفاوتی را ایجاد میهای مختلف سبک زندگی، نظام ارزشی و جهانانجامد و در هر یک از جنبهای میزندگی ویژه

زندگی خود از جمله اوقات فراغت و شیوه گذران آن،  های مختلفشود تا افراد در حوزهشود و باعث میهای گوناگونی از جانب افراد میکنش

 نگرش به ازدواج، رفتارهای اعتقادی و پیروی از مد رفتارهای متفاوتی داشته باشند .
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ن به ایرا مورد بررسی قرار دادند و  های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان شهرکردشبکه ای تأثیر( در مطالعه7037شاهنوشی و تاجی ) 

 ای وجود ندارد ولی بین متغیرهای جنسیت، میزانکه بین نوع شبکه، محل سکونت، انسجام ارزشی و سبک زندگی رابطه ندیافتنتایج دست 

 هست . ه معناداریای، تجمع اجتماعی و سبک زندگی رابط، انسجام رابطهتحصیالت

 معهجا بزرگترین موردی همطالع و سبک زندگی جوانانهای اجتماعی اینترنتی شبکه»ای با عنوان ( در مطالعه7037بشیر و افراسیابی ) 

ود های اجتماعی، ارتباط وجسایر فعالیت به وقت اختصاص ههای اجتماعی اینترنتی و نحومیان عضویت در شبکهنشان دادند « نایرانیا مجازی

 مورد ترنتی،این اجتماعی هایشبکه در فعالیت ایبر اینترنت از حد از بیش هاند که به دلیل استفاددهندگان اذعان کرده داشته و بیشتر پاسخ

 جنس با ارتباط ههایی نظیر نحوهای اجتماعی اینترنتی با مقولهاند. همچنین میان عضویت در شبکهاعتراض سایر اعضای خانواده واقع شده

 .بیرونی ارتباط وجود دارد  محیط در اعضا محاورات شیوه و مخالف

های اجتماعی را با سبک زندگی و عوامل درمانی پس از مطالعه خود رابطه گستردگی و تنوع شبکه ( در5371)70کرانک و همکاران 

عیف زننده و درمان ضهای اجتماعی کوچکتر با سبک زندگی آسیبدهنده این بود که شبکهجراحی سرطان مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان

 سرطان رابطه داشت . 

 ایفا جدید هایپذیرش تکنولوژی میزان بینیپیش در مهمی نقش زندگی سبک که است داده نشان( در مطالعه خود 5370) 74لی

 پذیرش میزان آنکه از بیشتر جمعی هایرسانه از و استفاده شناختی جمعیت هایویژگی که است داده نشان همچنین وی کند.می

 کند .می بینیپیش را اطالعاتی هاییتکنولوژ پذیرش میزان کند، بینیرا پیش کننده سرگرم هایتکنولوژی

های نشان دادند که عادت« تأثیر استفاده از اینترنت بر سبک زندگی بزرگساالن»شان با عنوان ( در مطالعه5375و همکاران ) 72وانگ 

ادات تخلیه هیجانی با ع ها و استفاده از اینترنت براینتاینترنتی مشخص همچون بیش از حد آنالین بودن، دسترسی به اینترنت از کافی

 کردن اطالعات، رابطۀ معنادار مثبتی سبک زندگی ضعیف در بزرگساالن در ارتباطند؛ اما استفاده از اینترنت برای اهداف آموزشی همچون پیدا

 با سبک زندگی سالم در بزرگساالن دارند .

 اند.کرده مطالعه ایتالیا در را همراه از تلفن استفاده رایب موجود هایانگیزه و زندگی سبک بین ( رابطۀ5331و همکاران ) 71مازونی 

 زمان دهیسازمان هایانگیزه با متعهد زندگی سبک سرگرمی، هایانگیزه با زندگی مرتبط شده بیشتر سبک که اندرسیده نتیجه این به آنها

 ت. اس همبسته هارابطه حفظ و تداوم برای انگیزه با سنّتی زندگی سبک و هاو رابطه

ه ب« سیم در چینهای ارتباطی بیهای جدید: انطباق و استفاده از فناوریهای زندگی و رسانهسبک»( تحقیقی با عنوان 5331) 71وی

ها های همراه انجام داد. یافتهو تلفن 76کنندگان حومه شهری چین و انطباق و استفاده از پیجردنبال بررسی ارتباط بین سبک زندگی مصرف

 ند که پاسخگویان تمایل به شناسایی پیجر و تلفن همراه به عنوان مالک غربی شدن و سبک زندگی اجتماعی فعال دارند دهنشان می
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 (: مدل تحليلی تحقيق1شکل )

 

 روش تحقيق
ار رفته ک باشد. در این تحقیق با توجه به تنوع و تعدد متغیرهای بهروش مورد استفاده در تحقیق حاضر، از نوع روش کمی پیمایشی می

های مزبور، استفاده شده است. بخش آوری دادههای مختلفی جهت اخذ اطالعات مورد نیاز و جمعها و روشدر فرضیات تحقیق، ابزار و تکنیک

رهای تغیآوری شده است. اعتبار پرسشنامه از نوع محتوایی است و مقدار آلفای کرونباخ مای از اطالعات مورد نظر از طریق پرسشنامه جمععمده

، سبک زندگی 12/3، نمادهای منزلتی 61/3، نقش های اجتماعی 63/3، نمادهای فرهنگی 11/3، ارزش های اجتماعی 17/3الگوهای رفتاری 

به دست آمد. جامعه  60/3به دست آمد و پایایی تحقیق با استفاده از کواریانس  13/3به دست آمد و استفاده از شبکه های اجتماعی  66/3

، بر طبق آماری که شهرداری منطقه دو اعالم کرده، هزار و 7031شهری شهرکرمان در سال  5حقیق شامل تمامی زنان ساکن ناحیه آماری ت

نفر برآورد  537برای تعیین حجم نمونه این پژوهش از جدول مورگان استفاده شده است که حجم بدست آمده، برابر با  دویست نفر است.

گیری گلوله برفی است. در تحقیق حاضر با توجه به فرضیات تحقیق، سطح گیری انتخابی در این تحقیق، روش نمونهروش نمونه شده است.

ها استفاده شده که به محورهای اصلی آن های آماری برای توصیف و تحلیل دادههایی که استخراج گردیده، از روشسنجش و کیفیت داده

صیفی میانه و میانگین و توزیع فراوانی انجام شد و از آمار استنباطی رگرسیون و همبستگی پیرسون در این تحقیق، آماره تو شوداشاره می

 ( بهره گرفته شد.53)نسخه  spssافزار برای انجام محاسبات و تحلیل با استفاده از نرم

 

 یافته ها
 آمار توصيفی

( در گروه سنی 5/43نفر ) 771اند. از این جمعیت، تعداد ادهنفر به این سوال پاسخ د 537دهد که ساختار سنی پاسخگویان  نشان می

 سال است. 51-03اند. بیشترین فراوانی مربوط به گروه سال گزارش کرده 51-03( در گروه سنی 6/23نفر ) 714سال و  51-52

 754( مجرد و 4/21نفر ) 711 اند. از این جمعیت تعدادنفر به این سوال پاسخ داده 537دهد که وضعیت تأهل پاسخگویان  نشان می

 اند. بیشترین فراوانی مربوط به مجردین است.( متأهل گزارش کرده1/45نفر )
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نفر  74( ابتدایی، 4/7نفر ) 4اند. از این جمعیت، تعداد نفر به این سوال پاسخ داده 537دهد که میزان تحصیالت پاسخگویان نشان می

اند. بیشترین فراوانی مربوط به میزان تحصیالت ( درصد لیسانس به باال گزارش کرده3/00نفر ) 31( لیسانس و 6/13نفر ) 711( دیپلم، 6/4)

 لیسانس و کمترین فراوانی مربوط به ابتدایی است.

( شغل دارند و 7/41نفر ) 701اند. از این جمعیت، تعداد نفر به این سوال پاسخ داده 537دهد که وضعیت شغلی پاسخگویان نشان می

 ( فاقد شغل گزارش شده است. بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که فاقد شغل هستند.3/25نفر ) 724

(، میزان هزینه ماهانه خود 4/7نفر ) 4اند. از این جمعیت تعداد نفر به این سؤال پاسخ داده 537دهد که وضعیت هزینه ماهانه نشان می

نفر  23و تعداد  333/433/7(، میزان هزینه ماهانه 4/7نفر ) 4و تعداد  7533333زینه ماهانه (، میزان ه4/7نفر ) 4را یک میلیون و تعداد 

نفر  721و تعداد  333/123/7(، میزان هزینه ماهانه 4/7نفر ) 4و تعداد  333/123/7(، درآمد 1/3نفر ) 5درآمد و تعداد  333/233/7، (5/71)

(، میزان هزینه ماهانه 4/7نفر ) 4و تعداد  333/033/5(، 1/3نفر ) 5و تعداد  333/533/5د (، درآم3/1نفر ) 53و تعداد  333/333/5 (،1/20)

(، میزان هزینه 4/7نفر ) 4و تعداد  333/133/5(، هزینه 1/3نفر ) 5و  333/233/5(، میزان هزینه ماهانه 6/4نفر ) 74و تعداد  333/433/5

میلیون هزینه ماهانه خود را  333/333/4 (،3/7نفر ) 0و  333/233/0(، 4/7نفر ) 4اد و تعد 333/333/0 (،7/5نفر ) 1و   333/133/5ماهانه 

و  333/633/7و  333/123/7تومان است و کمترین فراوانی مربوط به هزینه  333/233/7اند. بیشترین فراوانی مربوط به هزینه گزارش کرده

 گزارش شده است. 333/133/5و  333/033/5

 

 هادادهبررسی نرمال بودن 

. نرمال بودن توزیع را مشخص نمایدشود که محقق بخواهد نرمال یا غیراز این آزمون زمانی استفاده می آزمون اسمرنف کولموگروف:

 ت.اسدهد آزمون مناسب همبستگی اسپیرمن و پیرسون دهد، متغیرهای تحقیق نرمال بوده است که نشان می( نشان می0چنانچه در جدول )

 ایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغيرهاي تحقيق(: نت0جدول)

 غیرنرمال بودن(/نرمال) نتیجه سطح معنی داری آماره تعداد متغیرها

 نرمال 754/3 515/1 537 زنان الگوهای رفتاری

 نرمال 574/3 627/1 537 زنانهای اجتماعی ارزش

 نرمال 753/3 015/6 537 نمادهای فرهنگی

 نرمال 765/3 463/6 537 های اجتماعینقش

 

 آزمون فرضيه  اصلی تحقيق

 کرمان رابطه وجود دارد. شهری 5ساله منطقه  52-03های اجتماعی و سبک زندگی زنان رسد بین استفاده از شبکهبه نظر می

 هاي اجتماعی و سبک زندگی زنان(: نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي استفاده از شبکه4جدول )

 نوع رابطه وجود رابطه ینمتغیرپیش ب متغیر

 مالک
 تعداد P (r) همبستگی

 مستقیم تایید
661/3 333/3 537 

 

است. با در نظر  333/3داری با سطح معنی 661/3مقدار آماره آزمون ضریب همبستگی پیرسون برابر   spssافزار بر اساس خروجی نرم

 0Hکوچکتر است، 32/3داری از ، با توجه به اینکه سطح معنی32/3ده با داری مشاهده شدرصد و مقایسه سطح معنی 2گرفتن سطح خطای 

-03های اجتماعی و سبک زندگی زنان درصد اطمینان گفت رابطه مستقیم بین استفاده از شبکه 32توان با شود. به عبارت دیگر میرد می

 کرمان رابطه وجود دارد.  شهری 5ساله منطقه  52

 

 قهاي خرد تحقيآزمون فرضيه

 کرمان رابطه وجود دارد. شهری 5ساله منطقه  52-03زنان  های اجتماعی و الگوهای رفتاریاستفاده از شبکه بین -1فرضيه شماره 

 زنان هاي اجتماعی و الگوهاي رفتاري(: نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي استفاده از شبکه2جدول )
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 نوع رابطه وجود رابطه متغیر پیش بین متغیر

 کمال
 تعداد P (r) همبستگی

 مستقیم تایید
113/3 333/3 537 

 

است. با در نظر  333/3داری با سطح معنی 113/3مقدار آماره آزمون ضریب همبستگی پیرسون برابر   spssافزار بر اساس خروجی نرم

، کوچکتر است، 32/3داری از سطح معنی ، با توجه به اینکه32/3داری مشاهده شده با درصد و مقایسه سطح معنی 2گرفتن سطح خطای 

0H ان زن های اجتماعی و الگوهای رفتاریدرصد اطمینان گفت رابطه مستقیم بین استفاده از شبکه 32توان با شود. به عبارت دیگر میرد می

 کرمان رابطه وجود دارد. شهری 5ساله منطقه  03-52

کرمان رابطه وجود  شهری 5ساله منطقه  52-03زنان های اجتماعی و ارزشهای اجتماعی استفاده از شبکهبین  -2فرضيه شماره 

 دارد.

 شهري 2ساله منطقه  22-03زنان هاي اجتماعی هاي اجتماعی و ارزش(: نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي استفاده از شبکه6جدول )

 کرمان

 نوع رابطه وجود رابطه بینمتغیر پیش متغیر

 مالک
 تعداد P (rهمبستگی)

 مستقیم تایید
676/3 333/3 537 

 

است. با در  333/3با سطح معنی داری  676/3مقدار آماره آزمون، ضریب همبستگی پیرسون برابر  spssافزار بر اساس خروجی نرم

، کوچکتر است، 32/3 با توجه به اینکه سطح معنی داری از 32/3داری مشاهده شده با درصد و مقایسه سطح معنی 2نظر گرفتن سطح خطای 

0H های اجتماعی های اجتماعی و ارزشدرصد اطمینان گفت رابطه مستقیم بین استفاده از شبکه 32توان با شود. به عبارت دیگر میرد می

 کرمان رابطه وجود دارد.  شهری 5ساله منطقه  52-03زنان 

 کرمان رابطه وجود دارد. شهری 5ساله منطقه  52-03زنان گی های اجتماعی و نمادهای فرهناستفاده از شبکهبین  -0فرضيه شماره 

شهري  2ساله منطقه  22-03زنان هاي اجتماعی و نمادهاي فرهنگی (: نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي استفاده از شبکه1جدول )

 کرمان

 نوع رابطه وجود رابطه ش بینیمتغیرپ متغیر

 مالک
 تعداد P (rهمبستگی)

 مستقیم تایید
255/3 333/3 537 

 

با در نظر  .است 333/3داری با سطح معنی 255/3زمون ضریب همبستگی پیرسون برابر آماره آمقدار  spssافزار بر اساس خروجی نرم

 0Hکوچکتر است  32/3داری از با توجه به اینکه سطح معنی 32/3 داری مشاهده شده بادرصد و مقایسه سطح معنی 2گرفتن سطح خطای 

نمادهای فرهنگی زنان  و های اجتماعیگفت رابطه مستقیم بین استفاده از شبکه اطمینان درصد 32توان با به عبارت دیگر می .شودرد می

 کرمان رابطه وجود دارد.  شهری 5ساله منطقه  03-52

کرمان رابطه وجود  شهری 5 ساله منطقه 52-03های اجتماعی زنان نقش های اجتماعی وبین استفاده از شبکه-4فرضيه شماره 

 .دارد

شهري  2ساله منطقه  22-03هاي اجتماعی زنان نقش هاي اجتماعی  ونتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي استفاده از شبکه(: 8)جدول 

 کرمان

 نوع رابطه وجود رابطه ش بینیمتغیرپ متغیر

 مالک
 تعداد P (rهمبستگی)

 مستقیم تایید
126/3 333/3 537 
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است با در نظر 333/3داری با سطح معنی 126/3زمون ضریب همبستگی پیرسون برابر آماره آمقدار ، spssافزار بر اساس خروجی نرم

 0H ،کوچکتر است 32/3داری از با توجه به اینکه سطح معنی 32/3 داری مشاهده شده بادرصد و مقایسه سطح معنی 2گرفتن سطح خطای 

های اجتماعی زنان های اجتماعی و نقشگفت رابطه مستقیم بین استفاده از شبکه اطمیناندرصد  32 توان با گر میبه عبارت دی .شودرد می

 کرمان رابطه وجود دارد.  شهری 5ساله منطقه  03-52

 .وجود داردکرمان رابطه  شهری 5ساله منطقه  52-03های اجتماعی و نمادهای منزلتی زنان بین استفاده از شبکه -2فرضيه شماره 

 شهري کرمان 2ساله منطقه  22-03هاي اجتماعی و نمادهاي منزلتی زنان نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي شبکه(: 3)جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه ش بینیمتغیرپ متغیر

 مالک
 تعداد P (rهمبستگی)

 مستقیم تایید
603/3 333/3 537 

 

است با در نظر  333/3داری با سطح معنی 603/3زمون ضریب همبستگی پیرسون برابر آماره آار مقد، spssافزار بر اساس خروجی نرم

 0H ،کوچکتر است32/3داری از با توجه به اینکه سطح معنی 32/3 داری مشاهده شده بادرصد و مقایسه سطح معنی 2گرفتن سطح خطای 

های اجتماعی زنان های اجتماعی و نقشرابطه مستقیم بین استفاده از شبکه گفت اطمیناندرصد  32توان با به عبارت دیگر می .شودرد می

 کرمان رابطه وجود دارد.  شهری 5ساله منطقه  03-52

 

 تحليل رگرسيون
در پژوهش حاضر، محقق با استفاده از رگرسیون به روش خطی، به تبیین واریانس متغیر مالک از طریق برآورد سهم هر کدام از 

 ده دردهد که از میان متغیرهای وارد شکننده متغیر مالک، نشان میبین پرداخته است. نتایج تحلیل رگرسیونی عوامل تبیینمتغیرهای پیش

 63کنند. لذا باید گفت که را تبیین می درصد واریانس متغیر مالک 63اند که این متغیرها یرهای در مدل نهایی ماندهغمعادله، مجموع مت

خطی  ینتایج حاصله از تحلیل رگرسیون گردد.بینی میاند، پیشغیر مالک توسط متغیرهایی که در مدل نهایی باقی ماندهدرصد از تغییرات مت

 د.یمشاهده نمای جدول زیر توان به صورت استاندارد شده درمتغیرهای موجود در مدل را می

 هاي مربوط به تجزیه رگرسيونیخالصه آماره(: 13)جدول 

 واتسون دوربین کمیت برآورد معیار اشتباه هشد اصالح تبیین ضریب تبیین ضریب چندگانه همبستگی ضریب

336/3 61/3 63/3 15413/7 131/7 

 داري شکل رگرسيونیتحليل واریانس براي آزمون معنی: (11)جدول

  مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات Fکمیت سطح معنی داری

333/3 030/763 

 رگرسیون 233/5167 73 053/201

 باقیمانده 363/214 563 312/5

 کل 166/0522 533 -

 

های نقش –های اجتماعی ارزش –نمادهای منزلتی به ترتیب،  تغییر سبک زندگی درشود ، مالحظه می75در مجموع اطالعات جدول

 اند.بینی متغیر مالک داشتهنمادهای فرهنگی بیشترین نقش را در پیش - الگوهای رفتاری - اجتماعی
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بيشترین ، نمادهاي فرهنگی -الگوهاي رفتاري -هاي اجتماعینقش -هاي اجتماعیارزش -نمادهاي منزلتی: سبک زندگی (:12جدول )

 بينی متغير مالکنقش در پيش

 ضرایب استاندارد t 53 کمیت 73داریسطح معنی

Beta 

رد شده در متغیرهای وا ضرایب ناخالص یا استاندارد نشده

 B اشتباه معیار مدل رگرسیونی

 57ضریب ثابت 330/3 337/5  337/72 333/3

 سبک زندگی تغییر 157/3 705/3 643/3 117/0 *333/3

 نمادهای منزلتی 150/3 723/3 137/3 047/5 *333/3

 های اجتماعیارزش 272/3 332/3 111/3 150/7 *333/3

 های اجتماعینقش 417/3 320/3 223/3 024/7 *333/3

 الگوهای رفتاری 773/3 302/3 550/3 171/7 *337/3

 نمادهای فرهنگی 722/3 352/3 371/3 353/3 *330/3

 * متغيرهاي مانده در مدل رگرسيونی

 ** متغيرهاي خارج شده از مدل رگرسيونی

 

 گيرينتيجه
سازند، خود را ب هایگروه ند،یارتباط برقرار نما گریکدیبا  یه راحتب توانندمی هاکه انسان ییاست؛ جا مکانیدر واقع مکان ب نترنتیا

 و مشکالت هایسبب دشوار نیندارد و به هم یمعنا و مفهوم چیه ییایجغراف یمکان مرزها نیکنند. در ا یرا معرف یزیچ ایبفرستند  امیپ

 یلیاز دال یکیو در واقع  ابدییم شتریب یتحرک شتاب نیه ادر تحرک است و هموار زیبرداشته شده است. همه چ انیو مکان از م انزم یمنطق

زند؛ بپردا گرانیبه ارتباط با د یدر هر زمان و مکان قیطر نیاز ا توانندیها ماست که آن نیآورده ا ینوع از روابط رو نیبه ا یکه نسل کنون

باط، به ارت یبرقرار یبرا کیه است و وجود امکانات تکنولوژشد لیتبد شرفتهیبزرگ درجوامع پ یروزها به معضل نای کهاست یائلهزمان، مس

 یهاکههم چون شب ییهاوجود بعضاً ارتباطات شکل گرفته بر بستر رسانه نیبا ا یبشر انتخاب شده است. ول یمناسب، از سو یحلّ عنوان راه

. دیگرایم یروابط و احساسات افراد به مرور زمان به سرد جهیاست، در نت یو روح حاکم بر تعامالت انسان در جهان واقع احساسفاقد  یاجتماع

لف مخت یرا درکشورها یخانواده، بلوغ زودرس و اختالالت جسمان یدگیطالق، از هم پاش ،ینترنتیازدواج ا یاجتماع یهابه شبکه یوابستگ

الزم افراد جامعه را به  هایو آموزش هایح آگاهسط شیافزابا  لذا می توانداده است.  شیافزا یاشکل قابل مالحظه هب رانیجهان ازجمله ا

بستر الزم را فراهم آورند تا  دبای مرداننمود. دولت نهیا سوق داد و در مقابل مخاطرات آن واکسهشبکه نیسمت استفاده مطلوب و درست از ا

وح سط یفرصت در جهت اعتال کیم ابزار آن و کدا دیدته کی دهیپد نیکه کدام بخش از ا ابندیدست  یبلوغ فکر نیافراد جامعه خود به ا

 .است شانیاجتماع ی وفرد

اسب زا خواهد بود که متنتواند نتایج مثبت و منفی برای جامعه داشته باشد و زمانی برای یک جامعه مشکلاستفاده از هر تکنولوژی می 

های اجتماعی نیز در ایران مانند هر یری آن است. شبکهبا شرایط فرهنگی جامعه نباشد. الزمه ورود هر تکنولوژی جدید، آموزش به کارگ

های الزم به افراد داده شود. این موجب پیامدهایی به وضوح در های الزم از طریق کانالتکنولوژی دیگری به کشور وارد شد بدون آنکه آموزش

 صورت: های الزم را بهگردد آموزشاجتماع گردید لذا برای کاهش پیامدهای منفی پیشنهاد می

 محالت سطح در زندگی مهارت هایکارگاه الف( برگزاری

 گردد این آموزش از سنین کم آغاز گردد.ب( الزمه هر آموزشی نهادینه شدن آن است، لذا پیشنهاد می

ز آن در ان اتوهای اجتماعی تنها پیامدهای منفی بر تغییر سبک زندگی افراد نداشته و میگونه که در مطلب باال ذکر شد، شبکههمان

 جهت ارتقا سطح فرهنگ و... جامعه از آن بهره گرفت. لذا در این راستا پیشنهاد می گردد:

 های اجتماعی که مبتنی بر فرهنگ بومی و ملی باشدمورد ایجاد شبکه در تحقیق برای بودجه اختصاص کالن، سطح الف( در

 های اجتماعی از طریق شبکه محلی و بومی هایارزش ب( گسترش

                                                           
19 Significancy 
20 Beta 
21 Constant 
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های ای جهت گسترش آموزشهای اجتماعی، استفاده خود مراکز آموزشی از آنها به عنوان وسیلهج( با توجه به تأثیرپذیری زنان از شبکه

 اجتماعی و فرهنگی  و توانمندسازی زنان

و  پایگاه باالی جامعه دهد استفاده افرادی که دارایبینی متغیر، نمادهای منزلتی داشت که خود نشان میبیشترین نقش را در پیش

 های اجتماعی، تبدیل به کاالی مصرفی برای آنها شده است.امکانات رفاهی باالیی دارند، استفاده از شبکه
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 مراجعمنابع و 
 مطالعه: جوانان پرخطر رفتارهای و اجتماعی مهارتهای رابطه بررسی(. 7031) مهدی معینی،  و حبیب احمدی، [7]

 .54-7 اول،ص ،شماره 3 پیاپی شماره چهارم، سال. اجتماعی نظم و امنیت راهبردی پژوهشهای شیراز؛ شهر موردی

 مشـارکت بر مجازی اجتمـاعی هـای شـبکه تـأثیرات بررسـی(. 7034) ، امیـرزاده محمدرضـا کیومرث؛ اشتریان، [5]

 .4 شماره ، 42 دوره سیاسـت فصـلنامه ،( تهـران شـهر: مـوردی مطالعـۀ) سیاسـی

 جامعه شیراز، شهر در مدرن زندگی سبک به جوانان گرایش شناختی جامعه تبیین(. 7030. )ن مرحمتی، و. م ایمان، [0]

 .542 ،ص22( 0) ،ش 52 س کاربردی، شناسی

 خینفر در تلگرام(. تار ونیلیم 53از  شی)ب یاجتماع هایدر شبکه هایرانیاز ا یمین تی(. عضو7034. )سنایا یبرگزار [4]

 :تیدر سا 6/5/7032 خی، قابل دسترس در تار34737332042، کد خبر: 7034 ید 73انتشار خبر 

 موردی مطالعه جوانان، زندگی سبک و اینترنتی اجتماعی های، شبکه(7037) محمدصادق، افراسیابی حسن، بشیر [2]

 ،(71 پیاپی) 7  شماره ،2 دوره ،7037 بهار ایران، فرهنگی تحقیقات نشریه، عنوان ایرانیان مجازی جامعه ترینگبزر

 .13 صفحه تا 07 صفحه از

 اجتماعی فردی زندگی بر جدید مجازی هایشبکه اثرات شناختیجامعه بررسی ،(7034) س، سالک م، ساز چیت [1]

 علوم حسابداری، مدیریت، اقتصاد، المللیبین کنفرانس اولین انتشار، محل شهرضا، شهروندان موردی، مطالعه

 .اجتماعی

)مطالعه  یشهر یدر نواح یزندگ تیفیو ک یاجتماع هیسرما نیرابطه ب بررسی(. 7035. )همکاران و غ؛ فر،خوش [1]

 فضا. سال سوم. شماره نهم. ییایجغراف شیشهر گرگان(. مجله آما یمورد

 عالمه دانشگاه)اجتماعی  علوم جدید مجله، هایزنانگی و شهری فراغتی ، فضاهای(7032)ذکایی محمدسعید،  [6]

 پژوهشی.-علمی ،10 شماره ،7032 تابستان ،(طباطبائی

 انیایر جوانان بین در نوین زندگی سبک به گرایش اجتماعی در هایرسانه نقش تحلیل ،(7030) اقدم ص، زاده رسول [3]

 معاصر. شناسیجامعه پژوهش فصلنامه دو

 هارب رسانه، و جوانان فصلنامه بوک، فیس اجتماعی شبکه کاربر جوانان زندگی سبک تحلیل ،(7030) آسیه، سپهری [73]
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کاربران  یاجتماع تیبر هو یمجاز یاجتماع یهاشبکه یامدهایپ یشناختجامعه لی(. تحل7037صمد. ) پور،یعدل [75]

 . دانشگاه اصفهان.یشناسارشد جامعه یکارشناس نامهانیجوان شهر اصفهان. پا

 ساله 12-72 شهروندان دینی زندگی سبک مطالعه(. 7030) علی شک، بی خواجه و محمد زاده، عباس کمال؛ کوهی، [70]
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