
 

 زندگی سبک بر مجازی فضای ثیرتأ

 ٣)ایران( اتمی، دکتر محمد ح٢)ایران( نیا، دکتر محمد حسین شریفی١)ایران( فاطمه بیدي: گاننویسند
 05/10/1396پذیرش:                            03/07/1396دریافت: 

 چكیده

 طرفیک انتخاب سبک زندگی اثرات بسیاري در زندگی دارد؛ به طوري که از 

رفتن تمامی  تواند تمدن اسالمی را بسازد، و از طرف دیگر موجب هدرمی

ی تأثیر فضاي مجازي بر سبک هدف از این پژوهش، بررس استعدادهاي فرد شود.

ها توصیفی و با گردآوري اطالعات از میان نظریه -تحلیلیبا روش  زندگی بود، که

و آراي به جاي مانده، به مطالعه و بررسی تأثیرات فضاي مجازي بر سبک زندگی 

نتایج ها مطابق با هدف پژوهش، پرداخته شد. اقدام نمود، و سپس به تحلیل داده

 -به طور مستقیم و غیر مستقیم -از آن است، که فضاي مجازيپژوهش حاکی 

سبک زندگی کاربران، تأثیرات بانفوذي دارد؛ چرا که طراحان اصلی در فضاي  بر

مروج سبک زندگی غربی بوده، و هدف اصلی نیز نشانه گرفتن  -خود -مجازي

رفه رغم سیما و سطح معلی -ربیسبک زندگی باشد؛ لذا بران میراعتقادات کا

در این سازد. هاي عمیقی است، که آینده روشنی را نمایان نمیحاوي چالش -خود

رسد بسط تفکر توحیدي در فضاي مجازي تنها راه ساختارشکنی میان، به نظر می

که سبک زندگی الهی و رسوده سبک زندگی غربی است؛ چرا هاي فریشه

را  ی فردي و اجتماعیعالاسالمی بر مدار توحید در فضاي مجازي، بستر رشد و ت

 طلبد.م، تالش و همت همگان را میو براي احیا و بازسازي این مه آماده ساخته
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در انتهاي پژوهش نیز پیشنهاد شده است با عنایت به تأثیر عمیق و نافذ فضاي 

پرداختن به این موضوع  -در ابعاد مختلف کارکردي فرد -مجازي بر سبک زندگی

ه سیاستگذاران فضاي مجازي، شوراي عالی فضاي مجازي به طور خاص مورد توج

 و استادان تدوین محتواي دینی مبلغان، قرار گیرد. 

 اثرگذاريفضاي مجازي، سبک زندگی، : واژگان کلیدی

 مقدمه

 ،ترین مضامین مورد توجه متخصصین علوم اجتماعییکی از اصلی

این ؛ استبوده هاي اخیر اجتماعی در دهه -هاي فرهنگیدگرگونی

توان ها میکه از جمله آن ،هاي مختلفی رخ داده استها در حوزهدگرگونی

 هاي زندگی اشاره کرد. به تغییرات در شیوه

میالدي مفهوم سبک زندگی به عنوان یکی از  ٧0و  ٦0هاي از دهه

و به تعبیر  ،مفاهیم مورد توجه در گفتمان علوم اجتماعی تبدیل شده

پیش  ٢١به سوي قرن  شناسیچنان که جامعههمشناس، جامعه ١کوکرهام

هاي زندگی نیز دهد که پژوهش درباره سبکها نشان میشاخص رود، همهمی

 ٢.شناسی باشدتواند کانون تمرکز جامعهمی

شود به تأثیر فضاي مجازي بر سبک با این مقدمه، در این پژوهش تالش می

 زندگی و مسائل پیرامونی آن پرداخته شود.

                                                           

1. William Cockerham  
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 بیین مسئلهت

از ترکیب  -٢و آلمانی ١از جمله انگلیسی -هاي مختلفکه در زبانسبک زندگی 

به عنوان یکی از پیامدهاي  ٣؛هاي مختلف یاد شده استسبک و زندگی در شکل

هاي مربوط به پایگاه اجتماعی که گروه ،شودپایگاه اجتماعی به صفاتی مربوط می

 تشخص رفتار هستند. اي ازکه هر یک داراي درجههایی کند؛ گروهرا از هم متمایز می

 شود:در ادامه به برخی از تعاریف سبک زندگی پرداخته می
 ٤نوعی روش زندگی فرد، گروه یا فرهنگ است؛ -

هـاي اي نسبتاً هماهنگ از همـه رفتارهـا و فعالیتمجموعه مجموعه رفتارها، -

 است؛ هیـک فـرد معـین در جریـان زندگی روزمر

هاي یک ها و ارزشکننده گرایشزندگی یا سبک زیستن، که منعکس شیوه  -

  ٥سازد.کردن فرد یا گروهی را میفرد یا گروه است، که با همطرز، زندگی 

راهی که نشان دهنده تأکید بر طرز نگرش  -به ویژه -شیوه انجام چیزي -

  ٦خاص یا مشخصه دوره معینی باشد؛

 ٧ روش خاصی از زندگی یک شخص یا گروه؛ -

 اجتماعی شخص است؛ چیزي بیش از شخصیت یا طبقه -

  8شامل الگوي کامل کنش و واکنش فرد در جهان است. -

                                                           

1. Life Style/ Style of Life / Living 

2. Lebensstill 

3. Cambridge dic, 2004. 

4. Webster dic, 2004. 

5. The Random House dic, 1987. 

6. Msn Encarta dic, 2004. 

7. The Concise Oxford dic, 2004. 

 .1382 جنتیان، و پورآتش -8
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چون پاره فرهنگ، متمایز کننده طبقات سبک زندگی هم ١ماکس وبر: -

 ٢شود.اجتماعی در درون فرهنگ اصلی جامعه در نظر گرفته می

رخوردار از نوعی بهـا و گیريهـا و جهتاي از عادتمستلزم مجموعه -

نظر تداوم امنیـت وجودي عالوه بر اهمیت خاص خود از وحدت، که 

هاي فرعی موجـود در یـک الگـوي کـم و بـیش گزینش پیوند میان

 ٣.کندمـنظم را تأمین می

ذکر شده هدف از خلقت انسان، عبودیت و بندگی خدا  قرآن کریم،در 

او سان و روش زندگی سبب نوعی نگرش کلی به ان که این هدف ٤است،

 همان سبک زندگی است. گردد؛ این می

هاي کاملی براي فهم انسان و حیات طیبه اسالم چارچوببه طور کلی، دین 

روشن نموده است؛ اما براي فهم دقیق و تطبیق آن بر زندگی امروزي، الزم است 

 معاصرها را در موضوعات سازي این سیاستهاي تجربی آثار پیدابا روش

هاي برخاسته از آموزهنیز سبک زندگی اسالمی  نمود؛ بر این اساس،رسی بر

که این سیره،  ،است و اهل بیت عصمت اکرمقرآنی، دینی و سیره پیامبر 

کند؛ انسان، زنده می انسان را به سمت معاد سوق داده، و یاد معاد را در اندیشه

ند، در سبک زندگی او اثر اگر انسان یاد خدا و یاد قیامت را در خود احیا ک لذا

 ٥.هایی که در اختیار اوست، آزمایشی بیش نیستشود فرصتو متوجه می گذاشته

                                                           

1. Max Weber (1864-1920) 

 .1382 رسولی، -2

 .1386 گیدنز، -3

 .56ر. ک: ذاریات،  -4
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ثیر فضاي مجازي بر شیوه تفکر و سبک زندگی أت مقولههاي اخیر در سال

زیادي در ابعاد فرهنگی و  هاينیز پرسشها و که نگرانی ،اي بوده استمسئله

بتواند مل و تحقیقی که أگاهی بدون ت طوري که به ؛اجتماعی ایجاد کرده است

نظرهاي متناقض و  ي مجازي را بررسی کند، شاهد اظهارثیرات این پدیدهأت

  ١هستیم.و سبک زندگی جوانان  فضاي مجازيدر ارتباط مستقیم  یمبهم

دنیاي الکترونیکی نامحدود، یک منبع بزرگ مروز، اطالعاتی ا هدر جامع

هاي تلویزیونی هاي بزرگترین شبکهکانال که اگر همه ؛ تا جاییاطالعات است

 ٢.رسدبرابر کنیم، باز هم به پاي تعداد منابع اطالعاتی اینترنت نمی ٥0 را

بهتر توان رشد اینترنت را در قالب اعداد و ارقام آمارها می با نگاهی به

درصد  ٧/٦ -میلیون نفر ١8تعداد کاربران اینترنت در آمریکا از مشاهده کرد، 

در سال  -جمعیت %٥9 -میلیون نفر ١٦٥ ، بهمیالدي ١99٥در سال  -جمعیت

و در همین سال تعداد کاربران اینترنت در دنیا  ،است رسیدهمیالدي  ٢00٢

صورت ه تعداد کاربران اینترنت ب؛ بر این اساس، است میلیون نفر بوده ٦0٥

 د.شودو برابر می یعنی هر شش ماه ؛یابدتصاعدي افزایش می

ها و درگذشته، بیشتر استفاده کنندگان از شبکه اینترنت را پژوهشگاه

ازرگانی هاي بهاي اخیر، جنبهاما در سال ؛دادندهاي عالی تشکیل میمؤسسه

 . غلبه یافته است و سرگرمی این شبکه جهانی

توان پذیرفت که اینترنت و در با توجه به رشد روزافزون اینترنت، می

تواند بر که می رودبه شمار میاز عواملی  ،رسانه آن رتمعناي گسترده

 .هاي مختلف زندگی تأثیر بگذاردجنبه

                                                           

 .1388 عیوضی، -1
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 شود؛ه صورت الکترونیکی انجام میتعامالت دولتی ب درصد ٣0در کانادا، 

مایحتاج  ، تعداد ساکنان نیویورک که١نیویورک تایمزروزنامه اساس اعالم  بر

میالدي به  ٢00٣ در سال درصد ١٦ از ،اندخود را از اینترنت سفارش داده

چنین درصد هم است؛ افزایش یافتهمیالدي  ٢00٤در سال  درصد ٥٢

 میالدي ٢000در سال  درصد ٢هاي هیلتون از نترنتی شرکت هتلرزروهاي ای

 ٢00٤نیز در سال در آمریکا است؛  در حال حاضر افزایش یافته درصد ١٤ به

ها خانهصاحب درصد ٣٤یالدي، م ٢00٥درصد و در سال  ٢8میالدي، 

  ٢اند.کرده ه صورت الکترونیکی تکمیلهاي مالیاتی خود را بپرونده

توانند کمک آن می شکارچیان به که ،است فناوري جدیدي معرفی شدهنیز اخیرًا 

این امکان را فراهم  شرکتی که تارنماياز منزل خود و تنها با برقرار کردن ارتباط با 

از مناطق معروف آمریکا در  -در ایالت تگزاسواقعی  هیک اسلحاست، با  ساخته

  ٣.و به آن شلیک کنند ،بروند صید مورد نظر را نشانه -زمینه شکار حیوانات

هاي اجتماعی هزینه زیادي را بر کاربر در رسانه حضوربه طور کلی، 

 چرا که اغلب ؛تخصص و سواد باالیی نیاز ندارد چنین بههم ؛کندتحمیل نمی

به دلیل  و نیز ؛کنندهاي گوناگون پشتیبانی میزبان اجتماعی از هايرسانه

البته هاي اجتماعی و در هر یک از انواع رسانه نحوه فعالیت شباهت قالب و

هاي تواند در رسانهاصطالحات، کاربر به راحتی می ساده بودن کلمات و

که روز به روز بر ننتیجه آفعالیت کند؛  -دیگري باشند به زبان ولو -مختلف

 .هاي اجتماعی افزوده خواهد شدرسانه استفاده کنندگان از تعداد کاربران و

                                                           

1. The New York Times 

 .1396 بیدی، -2

 .1384 بولن و هاره، -3
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سازي و آزادي بیانی که در شخصی در کنار سهولت در استفاده، امکانالبته 

مطالب دلخواه براي نگارش و ارسال  تمایل افراد ،اجتماعی وجود دارد هايرسانه

 مخاطب و رسانه میانهاي اجتماعی مرز رسانه رد؛ چرا که دهدرا افزایش می

هاي مانع ارسال پست -به ندرت -هارسانه مدیران این، و کمرنگ است

اجتماعی از قواعد جوامع آزاد تبعیت  هايرسانه کهچه این ؛شوندمی کاربران

هاي گوناگون و تعامل با افرادي انجمن امکان عضویت در چنین؛ همکنندمی

اند نیز از جمله هم جمع شده موضوعاتی مشخص دور و یا که حول موضوع

  کشاند.اجتماعی می هايسمت رسانه عواملی است که افراد را به

و  تارنماها را به سمت ارتباط با هاي اجتماعی دامنه فعالیت خوداز طرف دیگر رسانه

 ١.زایش دهداف کاربران را به عضویت تواند رغبتکه این نیز می ،دهندمنابع گسترش می

 شناسی کارکردی سبک زندگیمفهوم

 با تعابیر زیر بیان شده است: رویکرد مقام معظم رهبري به مقوله سبک زندگی

تمدن بگیریم، این  سازي نوین اسالمیجانبه را به معناي تمدناگر پیشرفت همه

ی که سبک زندگ ،خواهد بود داراي دو بخش ابزاري و نیز حقیقی و اساسی

 نیز افزاري این تمدنبخش ابزاري یا سخت؛ دهدی آن را تشکیل میبخش حقیق

موضوعاتی است که در فضاي امروز به عنوان نمودهاي پیشرفت مطرح 

 المللی و نظایر آن. شود؛ از قبیل علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، اعتبار بینمی

اصطالح عقل معاش در مفهوم جامع خود مترادف  در معارف اسالمی

و در قرآن کریم نیز آیات فراوانی  ،م سبک و فرهنگ زندگی استمفهو

  ٢.در زمینه سبک زندگی وجود دارد

                                                           

 .1382 فاضلی، -1
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ورود مفهوم و واژه نوظهور سبک زندگی در ادبیات و فضاي گفتمانی 

کشور را بر آن  یکید ویژه مقام معظم رهبري بر آن، جامعه نخبگانأو ت کشور

مفهوم صحیحی از سبک ضرورت بیشتري براي مطرح کردن  ه استداشت

 .ایرانی احساس کنند -زندگی اسالمی

و آن را منجر  ،کید کردندأسبک زندگی که رهبري بر آن تاز طرف دیگر، 

 ٢یا مدرنیسم ١سکوالریسم تواند الگوپذیري ازدانستند، نمی به تمدن اسالمی

سبک زندگی و عقاید را هدف  هاي مجازي که عمدتاًاما شبکه ؛غربی باشد

 . منافات دارد يبا سبک زندگی مورد نظر رهبراند، هگرفت

از دنیاي  ٤هارومو چت ٣افراد با ورود به دنیاي مجازي رسدبه نظر می

دهد که با و فضاي مجازي به افراد این امکان را می گرفته،واقعی فاصله 

هاي اجتماعی خود، بتوانند با هویتواقعی و هایی بر هویت گذاشتن ماسک

 .انتها شوندد این دنیاي بیکاذب وار

اي دیگر توانند ماهیت وجودي خود را به گونهکاربران میبر این اساس، 

نظران با دیده شک و و همین امر باعث شده بسیاري از صاحب ،نشان دهند

 ٥.هاي اجتماعی مجازي نگاه کنندتردید به شبکه

                                                           

1. Secularism 

2. Modernism 

3. Virtual World 

4. Chat Rooms 

 .1393 داری،حمله و صالحی -5
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صنعتی و علمی  ، سرعت توسعه١در دنیاي کنونی ارتباطات و فناوري اطالعات

که  ،هاي فرهنگی و اجتماعی پیشی گرفته استچنان از فراهم آمدن زیرساختآن

 .شوندتوسعه زیر گرفته می ها در جادهرسد اخالق و ارزشمیها به نظر خیلی وقت

دست هاي اخالقی در جامعه به معناي در فروپاشی نظامبر این اساس، 

اي کاربران گسترش لحظه رود اینترنت وو تعهد است؛ لذاداشتن ابزار علم بی

شمارش  هاي فرهنگی الزم، به مثابهساختبدون فراهم آمدن زیر اینترنتی

مذهبی و در یک نجارهاي ملیها، باورها و همعکوس بمبی در میان ارزش

و  ،آوردخدمات بسیاري فراهم می فناوري هر چند کلمه سبک زندگی است؛

و باید اذعان داشت در دنیاي امروزي  ،کندبسیاري از امور را تسهیل می

  ٢.پوشی کردچشم فناوريتوان از این نمی

ترین بسیاري از صاحبنظران ظهور و فراگیر شدن فضاي مجازي را مهم

اند؛ تغییري که بر سبک زندگی هاي اخیر در زندگی بشر دانستهتغییر دهه

ه سبک زندگی کاربران اما مسئل ؛اي داشته استثیرات مهم و گستردهافراد تأ

  ٣.که باید مورد توجه قرار بگیرد ،در فضاي مجازي مسئله مهم دیگري است

 پژوهش روش

نموده به و تالش توصیفی انجام شده است،  -به روش تحلیلی پژوهش حاضر

به ؛ در انتهاي پژوهش نیز ثیرات فضاي مجازي بر سبک زندگی بپردازدبررسی تأ

 شود.ه میبندي کاربردي ارائ، جمعپژوهشگران هايتجربهاستناد تطبیق انجام شده و 

                                                           

1. Communication and Information Technology 

 .1388 افراسیابی، و بشیر -2

 .1393 داری،حمله و صالحی -3



20  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.12, (Jumada al-Thani 1439. Esfand 1396. March 2018) 

 نتایج پژوهش

هاي اشخاص در بر ماهیت و محتواي خاص تعامالت و کنش سبک زندگی

آن  در که ٢ارتباطات و اطالعات انقالب در عصر ١؛هر جامعه داللت دارد

 ینترآمدکار و هااندیشه القاي ابزار ترینارتباط جمعی به پیچیده وسایل

 و پیچیدگی بر روز و هر ،است جوامع تبدیل شده آرام تسخیر ها برايسالح

 وجود ،شودمی افزوده جهان مرتبط با آن در وسایل ابزار و کارآمدي این

 اجتماعی به امري مناسبات صحنه جمعی و استفاده از این فضا در هايرسانه

  است. شدهبدل  ناپذیراجتناب

علمی ایران با توجه به جدید بودن مبحث  در جامعهدر این میان و 

در  معدوديهاي پژوهش -در چند سال اخیر -هاي اجتماعی مجازيشبکه

  ٣هاي اینترنتی و سبک زندگی صورت گرفته است.خصوص این شبکه

دهی به فضایی نو و جدیدي براي شکل -در فضاي مجازي -به طور کلی

، در اختیار بشر قرار گرفته شودنامیده می ٤یک نوع زندگی که زندگی دوم

مطلوب و یا دلخواه خود حضور پیدا  تواند با چهره، که یک فرد میاست

 چهو مبتنی بر رؤیاهاي خویش و یا آن ،و با دیگران به تعامل بپردازد ،کرده

هاي این زندگی یک از مؤلفهاما هیچ که در درون خود دارد، زندگی کند؛

مخاطراتی که در این نوع  افراد اثرگذارند؛ لذا در زندگیولی  ؛واقعیت ندارند

 شود. سبک زندگی مطرح است، براي همین منظور طرح می
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گاه رنگ و بوي ، سبک زندگی خاصی که هیچ١در فضاي زندگی مجازي

دهد که بسته به نوع واقعیت و تجسم مادي را به خود نخواهد گرفت، روي می

در این فضا ؛ یابداهاي فرد تحقق مییؤفرهنگی که در یک جامعه وجود دارد، ر

           ،آیندبه حساب می ٢شناسد، همه به نوعی یک متعاملکه مرز هم نمی

ست، مورد بازخواست قرار که از کشوري خاص اخاطر آنه ب کسو هیچ

 ؛گیردچه که هست، مورد ارتباط قرار میبلکه بیشتر به خاطر آن گیرد؛نمی

، دهداي است که روي میه خاطر تجارب با واسطهاهمیت این نوع زندگی، ب

  و دوسویه و فراگیر است.

که  ،شوددیده می« ازجاکندگی»در سبک زندگی مجازي شده، یک نوع 

در فضا و  -اما بدون مرز -کنندکه در محلی خاص زندگی میافراد با این

 ٣.که شرط وقوع از جاکندگی است ،در حال سیر هستند زمانی دیگر

هاي شناختی رابطه استفاده از شبکهتبیین جامعه»عنوان  باوهشی در پژ

سبک زندگی  داده شده،نشان  «اجتماعی مجازي و سبک زندگی جوانان ایرانی

؛ تا متفاوت است ،هستند و کسانی که عضو نیستند ٤بوکافرادي که عضو فیس

الگوي خرید و مصرف فرهنگی افراد بر حسب عضویت یا عدم جایی که 

بوک چنین میزان استفاده از فیسهم ؛بوک متفاوت استها در فیسیت آنعضو

و مدت زمان عضویت  ،بیشترین اثر را بر الگوي خرید و مصرف فرهنگی دارد

  ٥.بوک، تأثیر زیادي بر الگوي تغذیه داشته استدر شبکه اجتماعی فیس

                                                           
1. Virtual Life 

2. Interactor 

 .1393 داری،حمله و صالحی -3

4. Facebook 

 .1393 دیوکالیی، میرمحمدتبار و پورعدلی -5



22  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.12, (Jumada al-Thani 1439. Esfand 1396. March 2018) 

 وابسته زنی انتخاب انتخاب است، که به وابسته ،زندگی سبکنوع دیگري از 

 تواندمینیز ارتباطات  است؛ ارتباطات فرایند اطالعات محصول و اطالعات به

در  فرد کهاین زمینه در هارسانهدر این میان،  ؛باشد ايرسانه یا فرديمیان

باشد،  داشته تواندمی هاییچه انتخاب و ،دارد هاییگزینه چه متفاوت هايحوزه

 است. بسته چرخه زندگی یک سبک و هانهرسا رابطه ؛ لذادهندمی اطالعات

 -ايرسانه مصرف سبک عنوان به -هااز رسانه استفاده بر این اساس،

 شود؛شناخته می زندگی سبک عنوان به که، است کالن مجموعه یک از بخشی

و  هاها، آرزوها، انتخابها، نگرشارزش در خود اطالعات با هارسانه

  کنند.ایفا می واالیی نقش ،گیزند سبک در انسان هايرفتار

هاي اجتماعی و سبک زندگی شبکه به ابتناي نتایج پژوهشی که درباره

درصد زنان معتقدند  ٣/٤١درصد مردان و  ٦/٣0جوانان انجام شده است، 

هاي اجتماعی اینترنت، فناوري و فضاهاي مجازي توانسته است به میزان شبکه

 بیشترگر آن است که این مسئله بیان ؛ه مؤثر باشدباالیی در نوع ادبیات افراد جامع

هاي اجتماعی هاي اجتماعی معتقدند میان عضویت در شبکهاعضاي شبکه

 چشمگیري وجود دارد. هاي مجازي رابطهدگی اعضاي شبکهاینترنتی و سبک زن

که  ،درصد مردان بر این باور هستند ٤/٤١درصد زنان و  ٥/٤9چنین هم

ي اجتماعی اینترنتی در مقادیر متوسط به باال توانسته هاعضویت در شبکه

 در جامعه مؤثر باشد. ها آناست بر سبک پوشش 

هاي اجتماعی هاي دیگري از این پژوهش، تأثیر عضویت در شبکهدر بخش

هاي اینترنتی بر ادبیات هویتی افراد در ارتباط با جنس مخالف و تأثیر شبکه

  ١.بررسی شده استنیز ی مجازي افراد اجتماعی اینترنتی بر سبک زندگ
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انجام « هاي نوین و بحران هویترسانه»عنوان  باکه  در پژوهشی دیگر،

استفاده از اینترنت و مواجهه با فضاي این نتیجه حاصل شد که  شده است،

 مجازي در میان جوانان ایرانی روز به روز در حال افزایش است. 

از  و یکی زاي این فرایند تأکید کرده،هاي بحراناین پژوهش تنها بر جنبه

ایجاد  -حال گذر به خصوص جوامع در -آثار فضاي مجازي را در جوامع

 داند.و دینی میبحران هویت فردي، گروهی، قومی 

اشی از آن را در تغییرات هویتی در سطوح مختلف و بحران نچنین هم

 این پژوهش نیز در -به خصوص فضاي مجازي -هاي نوینمواجهه با رسانه

 .بررسی شده است

بندي نسلی، دهد بر اساس یک تقسیمها نشان میبررسیبه طور کلی، 

هاي دیگر ، و بیش از نسلنسل سوم بیشترین کاربران اینترنتی در ایران بوده

هاي یابیم که رسانهمیچنین درهمآثار ناشی از اینترنت بوده است؛  در معرض

و فضاي مجازي عوامل  ،اندساز شدهویتنو عامل تغییرات در نهادهاي ه

 ١.معناساز هویتی را دستخوش تغییر نموده است

هاي اجتماعی بر سبک ثیر شبکهأت»با عنوان  پژوهشی دیگرهاي یافته

 شبکه، محل نوع میاندهد نشان می «زندگی جوانان شهرستان شهرکرد

 میان ولی ؛وجود ندارد ايزندگی رابطه سبک و ارزشی سکونت، انسجام

 و اجتماعی اي، تجمعتحصیالت، انسجام رابطه جنسیت، میزان متغیرهاي

  ٢دارد. وجود يمعنادار رابطه سبک زندگی
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هاي فراغتی جوانان مصرف اینترنت در سبک»عنوان پژوهشی دیگر نیز با 

هاي آنالین فراغتی در سبک هاي آنالین و غیرتعامل میان تجربهبه  «تهرانی

گیري این که چه عواملی در شکلو این پرداخته،انان مختلف فراغتی جو

 د. نباشتعامالت دخیل می

کاربر  ٣٢هاي الزم براي بررسی موضوع مطالعه از طریق مصاحبه عمیق با داده

دهد فراغت نتایج نشان می ، کهساله تهرانی گردآوري شده بود ٢8تا  ١8

؛ آنالین است اغت غیرهاي فرهاي فراغتی، تداوم تجربهآنالین در همه سبک

گذار، کاربرد اینترنت از طریق ایجاد رفتارهاي در سبک فراغتیکه چه این

فراغتی جدید مانند چت کردن موجب افزایش زمان فراغت و ارتقاي کیفی 

محور، کاربرد فراغتی در سبک فراغتی دانش ؛ اماهاي فراغتی شده استتجربه

یگزین رفتارهاي فراغتی فرهنگی شده ثیر بر زمان فراغت، جاأاینترنت بدون ت

رد فراغتی اینترنت فاقد هر گونه کارب ،محوردر سبک فراغتی طبقهنیز و  ،است

 ١.هاي فراغتی استثیري بر زمان و تجربهتأ

 ماري المجلد از طریق تحلیل محتواي یک گروه ساخته شده در شبکه

 -نطقه میدوسترنآموزان دختر دبیرستان متوسط دانش -٢اسپیساجتماعی ماي

اسپیس چگونه سبب تغییر سبک که عضویت و حضور در ماينشان داد، 

 گرفت،چنین نتیجه هم ؛شودهاي اجتماعی اینترنتی میزندگی اعضاي شبکه

ها و هاي اجتماعی اینترنتی با نوع پیامکه میان عضویت و حضور در شبکه

  ارد.شود، ارتباط وجود دهایی که توسط اعضا منتشر میعکس
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که استفاده  ،حاکی از آن است ١هاي پژوهش گراسموکیافتهاز طرف دیگر، 

چون هم -هاي مختلفیشان را در زمینهبوک، زندگی روزمرهافراطی کاربران از فیس

این افراد  ؛ تا جایی کهکنددچار اختالل می -هاي زندگی، خواب و تغذیهفعالیت

 هاي خود بپردازند. دگی و فعالیتتوانند مثل گذشته به اداره امور زننمی

معتقد است  -پژوهشگر آمریکایی -٢در همین زمینه جسیکا هیلبرمن

و  ،اي اشتغال دارندهاي اجتماعی شبکهامروزه بسیاري از جوانان به فعالیت

 ؛ لذاکنندبراي ساختن زندگی خود از روابط و مناسبات اینترنتی استفاده می

  ٣.دربرگیرنده همه ابعاد زندگی است هاي اجتماعیفعالیت در شبکه

فردي  جی میان واقعیت اجتماعی و تجربهها نقش میانعالوه بر این، رسانه

اي خارج از ادراک یا میانجی مخاطب با دیگران و تجربهاعم از  کنند؛ایفا می

تماس مستقیم او، میانجی مخاطب و نهادهاي قانونی، صنعتی، دولتی و ادراک 

اي رو به جهان هایی مانند پنجرهاز این رو استعاره ؛هاگروه مخاطب از سایر

بازتابنده  ینهئانتقال اطالعات و عقاید، آ خارج، مفسر حوادث پیچیده، تریبون

جامعه یا پرده و حجابی بر حقیقت و خدمت به مقاصد تبلیغاتی ناظر بر 

 ٤.هاي جمعی در روابط اجتماعی استمیانجی بودن رسانه

ها هاي آرمانی که در رسانههاي زندگی با گونهطیف سبکن، در این میا

اي هاي زندگیتر از سبکگسترده اما ؛شاید محدود باشند ،شوندطرح می

 لذا ؛گیرندمی يها جاخود در قالب آن رههستند که افراد در زندگی روزم

 ممکن است. هاي جمعی غیرهاي زندگی بدون رسانهتصور وجود سبک
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ها نقش رسانه -انگلیسی شناسجامعه -١گیدنزآنتونی نظر  ازچنین هم

ها در البته به اعتقاد او رسانه ؛هاي زندگی مختلف دارندمهمی در تبلیغ سبک

دهند، تفسیرهاي ها را به دست میها و گونهکه امکانجهان جدید در عین این

 کنند.میهاي زندگی خاص نیز ارائه ها یا سبکاي از نقشاندیشانهباریک

به محبوبیت و قدرت اجتماعی  با توجه هاي زندگیسبکدر مجموع، 

و  ،کنندخود استفاده می هاي گوناگون براي اشاعهز رسانها خویش

 ها هستند. محتوا و فرم برنامه دهندهشکل

هاي فرهنگ یا ارزش بهتواند به مثاسبک زندگی مینظر دیگر، از نقطه

 .جمعی نمود پیدا کندهاي ن رسانهگراارتباط

هاي یالنویسندگان، کارگردانان و سایر عوامل تولید در سر ؛مثال به عنوان

 -متوسط سبک زندگی طبقه -سبک زندگی خود دهندهتلویزیونی بازتاب

هاي مبانی سبک دهندهتواند ترویجها میرسانه پوشش خبريلذا  ؛هستند

 زندگی باشد. 

و نیازمند این است که بوده تر أثیرات، پیچیدهدر مورد اخبار، بررسی این ت

  ٣.هاي اجتماعی مؤثر بر آن بررسی شودیا ارزش ٢سیاست خبري، ایدئولوژي

 ٤،معروف و تخصصی سبک زندگی تارنماهايدر اینترنت نیز عالوه بر 

اند تا خبري معروف نیز بخشی را به سبک زندگی اختصاص داده تارنماهاي

  بان خود در این حوزه پاسخ دهند.به نیازهاي خبري مخاط
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هاي مربوط به پوشش است هاي سبک زندگی، برنامهاز دیگر اَشکال برنامه

ها مکاتبه که در آن کارشناسان طراحی لباس و مد، براي مخاطبانی که با آن

این  ؛کننداند، مدل مو و پوشش و سایر خصوصیات ظاهري را طراحی میکرده

 ١.شودهاي مخاطبان نیز تهیه میطراحی داخلی خانهها در مورد نوع برنامه

هاي اطالعاتی و محتوایی درتحضور ق عرصهفضاي مجازي بنابراین، 

تري جوامعی که قدرت بیشتري در این عرصه دارند، حضور قوياست؛ لذا 

و این بدین معناست که فرصت بیشتري براي  ،در این فضا خواهند داشت

همین موضوع به ؛ ها دارندها و تمدنرهنگتأثیرگذاري بر روي دیگر ف

ي که به دالیل متعدد، از حضور مؤثر در رادریشهغنی و هاي ارزشی، فرهنگ

ها و به نوعی آن ،کنداند، آسیب جدي وارد میفضاي مجازي محروم یا ناتوان

مسلط بر فضاي  هاي بیگانهو اثرپذیري از فرهنگرا در معرض استحاله 

  .هددمجازي قرار می

شود که در آن، گاهی شبیه جنگلی می ٢جهانی به بیان دیگر، دهکده

 کنند.آنان زندگی می روند یا زیر سلطهترها یا مییفمانند و ضعترها میقوي

مرتبط  هايفناوريفضاي مجازي و  باید توجه داشت که از سوي دیگر،

که در غرب دانشی است  -افزاريافزاري و نرماعم از سخت -با این دنیا

 ٣.و هنوز امتیاز این علم در دست آنان است ،تولید شده

با افزایش فراگیري اینترنت و کاربران فضاي مجازي، که نکته دیگر این

 . اي شکل گرفته استاعتیاد تازه
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است که سبب دور شدن  یبلکه حقیقت ؛اعتیاد به اینترنت یک واژه نیست

 شود. اعضاي خانواده از یکدیگر می

هلی هستند، جوانان متأ ر، بسیاري از کاربران فضاي مجازيسوي دیگ از

و برخی از  ،شوندهاي اجتماعی عضو میگو و شبکههاي گفتکه در اتاق

    بوک، هاي فیسها یا نمایهتصاویر بدحجاب به نمایش درآمده در آلبوم

ازي، نظام و این به معناي آن است که فضاي مج ،زنان شوهردار هستند

را از طریق تغییر در سبک زندگی، دچار دگرگونی  زشی موجود در جامعهار

با خط قرمزهاي ارتباط هاي نامتعارف، ؛ همین تصاویر و پوششنموده است

هاي خیانت در موجب فراهم آمدن زمینه ، و در نهایتشکندنامحرم را می

 ١.شودزندگی و ارتباطات نامشروع می

ه بنگرشی عملیاتی  با، چند پیشنهاد با توجه به مطالبی که مطرح شد

 گردد:ارائه می -هاي آتیدر پژوهش -موضوع مورد بحث

 شناسی فضاي مجازي؛شناخت روان -١

هاي زندگی هاي دینی در همه جنبهتر به آموزهتوجه بیشتر و عمیق -٢

 ها؛فضاي مجازي و فهم واقعی آن

دهاي و همکاري نها ،دلسوز پردازاننظریهو  ارتباط مستمر علما -٣

 هاي سایبري؛دینی با مدیران و سیاستگزاران فعالیت

ایرانی در  -سالمیترجیح دادن و تشریح منافع سبک زندگی ا -٤

 فضاي مجازي؛

و دامن  -خصوص نسل جوانه ب -تمامی اقشاردهی بیشتر به هیاآگ -٥

 یج سبک زندگی غربی در فضاي مجازي؛نزدن به توسعه و ترو
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 ؛ري غرب در فضاي سایبريبنیادهاي فک ١شناسیلزوم شناخت -٦
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