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چکیده
امـروزه اینسـتاگرام نقـش اساسـی و مهمـی در چگونگـی ادراک ما نسـبت به
دنیـای پیرامـون ایفـا میکنـد و بـا نمایـش حوزههـای گوناگـون روابـط اجتماعی
میتوانـد شـرایط و ضرورتهـای جدیـدی از شـیوههای زندگـی اجتماعـی را
بـرای مخاطبـان خـود بـه تصویـر بکشـد و آنـان را به الگوهـا و سـبکهای زندگی
مـدرن دعـوت کنـد .ایـن پژوهـش درصدد بررسـی رابطـه اینسـتاگرام بـا گرایش
جوانـان تهرانـی بـه سـبک زندگـی مدرن اسـت .دادههـای پژوهـش با اسـتفاده از
پرسشـنامه محققسـاخته با  384نفر از جوانان  18تا  30سـاله سـاکن در مناطق
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مقدمه

سـبک زندگـی مـدرن ،همـان اعمـال و کارهایـی اسـت کـه بـه شـیوه مـدرن
طبقهبنـدی شـده و حاصـل ادراکات خـاص و تجسـمیافته ترجیحـات افـراد بـه
اسـتفاده از عناصـر مـدرن در زندگـی اسـت .در ایـن سـبک؛ انتخـاب روشهـا و
الگوهـا ،طـرز برخـورد و روابـط اجتماعـی ،مبتنـی بـر عناصـر زندگـی مدرن اسـت.
سـبک زندگـی مـدرن از تلفیـق فعالیتهـای فراغتـی ،نحـوه اهمیـت دادن بـه بدن،
ترجیحـات غذایـی ،الگـوی انتخـاب لباس و نگرشهای غیر جنسـیتی سـاختهشـده
اسـت (ایمـان و مرحمتـی .)5 :1393 ،گرایـش جوانـان امـروزی به برنـد ،ورزشهای
بدنسـازی ،تتـو و خالکوبـی ،انواع فسـتفود یـا غذاهای سـریع ،گردشهای شـبانه،
تیونینـگ کـردن اتومبیـل ،وبگـردی ،اسـتفاده از زیـورآالت ،توجه بـه آرایش صورت
و بـدن ،گـوش دادن بـه موسـیقی خارجـی و رپ ،همـه نشـاندهنده عالقـه آنان به
سـبک زندگـی مدرن اسـت.
زندگـی بـه انتخـاب وابسـته اسـت و انتخـاب ،بـه اطالعـات؛ اطالعـات نیـز خود
محصـول فراینـد ارتباطـات اسـت .سـبک زندگی افـراد بهشـدت متأثر از برداشـتها
و تصاویـری اسـت کـه رسـانهها از زندگـی ترسـیم و ترویـج میکننـد (عظیمیفـرد،
 .)35 :1392امـروزه الگوهـای پوشـش ،شـیوههای تغذیـه ،ارزشهـا ،نگرشهـا و
رفتارهـای انسـانی با سـرعت هرچـ ه تمامتر تغییـر مییابند و افراد بـرای انطباق خود
بـا جهـان پیرامـون ،نیازمند تغییـرات زیادی در الگوی مصرف و سـبک زندگیشـان
هسـتند؛ بهعبـارت دیگـر ،بـرای ارتقـای پیوسـته نیـاز بـه آگاهـی و بهرهگیـری از
اطالعـات بـهروزی دارند کـه بخش اعظم آن را از طریق رسـانه و شـبکههای مجازی
دریافـت میکننـد .در ایـن شـرایط ،شـبکههای مجـازی ماننـد هـر رسـانهای قادرند
تأثیـرات عمیقـی بـر رفتار ،عـادات ،عقاید و ارزشهـای کاربران بگذارنـد .در فضاهای
مجـازی ،هـر کـس بـه دنبال خریـد کاالیی زیبـا ،باکیفیت و بهروز اسـت کـه با نظام
سـاختاری زندگـی او سـازگار باشـد .بهاینترتیب ،شـبکه اینسـتاگرام بهعنـوان یکی
از رسـانههای پرکاربـرد و محبـوب ،نقـش بسـزایی در ترویـج الگوهـا و سـبکهای
زندگی مـدرن دارد.
اینسـتاگرام بـا جذابیـت و قابلیتهایی کـه دارد ،بهقدری کاربران را شـیفته خود
کـرده اسـت کـه خواسـته یـا ناخواسـته ،اقـدام بـه مشـارکت میکننـد .اینسـتاگرام
کاربـران را بـه همانندسـازی و همذاتپنـداری بـا عناصـر و نقشهـای ارائهشـده در
فضاهـای مجـازی و ایدهآلهـا دعـوت میکنـد و آنـان ،کنجکاوانـه و بـرای یافتـن

57
جایـگاه و عقـب نمانـدن از دیگـران ،بـه تقلید از سـبکهای پوشـش ،تغذیـه ،آرایش
و...؛ که نمودهایی از سـبک زندگی هسـتند ،میپردازند .شـبکه اینسـتاگرام با تبلیغ،
الگونمایـی و ترویـج ظاهـری خـاص ،بـه همـراه ارائـه راههای دسـتیابی به ایـن امر،
افـراد را بـرای رسـیدن بـه ایدهآلـی بیمنطـق و غیرواقعـی ،بـه تکاپو انداخته اسـت.
در اغلـب مـوارد ،جوانـان بـه دلیـل برخـورداری از روحیـه تنوعطلـب ،خالقیت،
تمایـل بـه برقـراری ارتباط با دیگران ،احسـاس کنجـکاوی و عالقه بـه تجربه زندگی
متفـاوت ،بـه عضویـت در شـبکههای اجتماعـی گرایـش بیشـتری دارنـد .نتایـج
پژوهشهـا بیانگـر آن اسـت کـه شـبکههای اجتماعـی بهخودیخـود ،ابـزاری بـرای
بیهویتـی نیسـتند ولـی اگـر جوانـان آگاه نباشـند و از کارکردهـای نادرسـت ایـن
رسـانهها اطلاع نداشـته باشـند ،تبدیـل بـه تهدیـدی جـدی بـرای آنـان و جامعـه
خواهند شـد (امیرپور و گریوانی .)35 :1392 ،بر اسـاس گزارش سلامت انگلسـتان،
پسـتهای ارسـالی کاربران در شـبکههای اجتماعی میتواند منجر به بـروز انتظارات
غیرواقعـی و همچنیـن احسـاس نارضایتـی از زندگـی و عزتنفـس پاییـن در افـراد
دیگـر شـود .درواقـع ،شـاید به همیـن دلیل ،اینسـتاگرام کـه یکی از اپلیکیشـنهای
اجتماعـی بـرای قـرار دادن و به اشـتراکگذاری تصاویر اسـت ،بهعنـوان مخربترین
شـبکه اجتماعـی از لحاظ مباحث روانی شـناختهشـده اسـت (شـماعیزاده:1396 ،
 .)1بـا توجـه بـه اسـتقبال جوانـان از شـبکه اینسـتاگرام و نقـش ایـن فضا در سـبد
مصرفـی خانوادههـا ،در پژوهـش حاضـر ،بهمنظـور بررسـی نقـش اینسـتاگرام در
گرایـش جوانـان بـه سـبک زندگـی مـدرن (تمایل بـه مصرفگرایـی ،ذائقه و سـبک
فراغتـی و توجـه بهظاهـر و تناسـباندام و سلامتی (مدیریـت بـدن)) بـا توجـه بـه
تفاوتهـای طبقاتـی (جایگاه اقتصـادی ،اجتماعی و دسترسـی به امکانـات تفریحی،
رفاهـی و )...در شـمال و جنـوب تهـران ،بهصورت تصادفی مناطق ( 2منطقه شـمال)
و ( 16منطقه جنوب) انتخاب و از جوانان  18تا  34سـاله سـاکن در آنها نظرسـنجی
شـده اسـت تا مشـخص شـود که جایـگاه و طبقـه اجتماعی ،چـه اهمیتـی در اتخاذ
سـبک زندگـی و گرایـش آنـان به سـبک زندگی مـدرن دارد.
اسـتفاده ناآگاهانـه از شـبکه اینسـتاگرام میتوانـد صدمـات جبرانناپذیـری بـه
فرهنـگ اصیـل جامعـه مـا وارد کنـد .تمایـل بیشازحـد جوانـان بـه یکسانسـازی
خـود بـا الگوهـای غربـی و بهظاهـر مدرن ،باعث میشـود کـه تمامی جوانـب زندگی
خویـش را بـر اسـاس چارچـوب زندگـی آنـان بچینند و بخـش قابلتوجهـی از زمان
ارزشـمندی را کـه میتوانسـت صـرف کارهـای بهینـه شـود ،بـرای یافتـن الگوهـای

رابطـه اینستـاگرام بــا
گرایش جـوانان به سبک
زنـــدگـی مــــدرن...
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ارائـهشـده از سـوی جوامـع مـدرن صرف کننـد؛ امری کـه رفتهرفتـه افـراد را دچار
خلأ شـخصیتی و بیهویتـی خواهـد کرد .در کل ،هـدف این پژوهش ،بررسـی رابطه
اینسـتاگرام بـا گرایـش جوانـان به سـبک زندگـی مدرن بوده اسـت.

چارچوب نظري پژوهش

سـبک زندگـی ،دال بـر شـیوه زندگـی متمایـز جامعـه یـا گـروه اجتماعـی اسـت.
شـیوهای کـه بـدان طریـق ،مصرفکننـده خریـد میکنـد و شـیوهای که بـدان طریق،
کاالی خریـداریشـده مصـرف میشـود ،بازتابدهنده سـبک زندگـی مصرفکننده در
جامعـه اسـت .سـبک زندگـی مـدرن ،تلفیقـی از فعالیتهـای فراغتـی ،مصرفگرایی و
برندگرایـی ،همچنیـن توجـه بهظاهـر و بـدن بـرای تحقق بخشـیدن بـه زندگی خاص
و منحصربهفـرد منطبـق بـا الگوهـای جهانـی و غربـی اسـت .سـبک زندگی مـدرن که
مبتنـی بـر ارزشهـای مـدرن الگوهای جهانی اسـت ،در سـه بعد مدیریت بدن ،سـبک
مصرفـی و سـبک فراغتـی سـنجیده شـده اسـت )1 :سـبک مصرفـی :تمایـل و توجـه
افـراد بـه اسـتفاده از کاالهـای نمایشـی (اهمیـت دادن بـه برنـد در حیـن خریـد ،میل
بـه خریـد کاالی گرانقیمـت ،بـاور بـه زیبایـی کاالی گرانقیمـت ،میـل بـه خریـد از
فروشـگاههای لوکـس ،خریـد لباسهـای خـاص و منحصربهفـرد ،ترجیـح دادن شـیک
بـودن بـه کیفیـت در حیـن خرید ،اولویـت دادن به خریـد کاالها و مـواد غذایی تبلیغی
و مصرفـی) )2 ،مدیریـت بـدن :بـه معنـای دسـتکاری مسـتمر ویژگیهـای ظاهـری و
مرئـی بـدن که مشـتمل بر  2بعـد اسـت؛ اول :مدیریت ظاهـری؛ به کمـک معرفهای،
الـف) تناسـباندام و سـبک تغذیـه (از طریـق ورزش ،رژیم غذایی و اسـتفاده از غذاهای
کمکالری و مغذی) ،ب) دسـتکاری پزشـکی ،ج) میزان مراقبتهای بهداشـتی و آرایشی
(اسـتحمام روزانـه ،آرایـش مو ،آرایش یا اصالح صورت ،اسـتفاده از عطـر و ادوکلن و،)...
دوم :مدیریـت پوششـی :ویژگـی ظاهـری و سـاختگی افـراد بـرای نمایـش ظاهـری و
مصـرف نمایشـی (اهمیـت دادن بـه برنـد ادوکلن ،کیـف ،عینـک ،لبـاس و لوازمآرایش
در حین خرید ،اسـتفاده از زیورآالت و سـبک پوشـش) )3.سـبک فراغتی (نحوه گذران
اوقـات سـالم و پرتحـرک یـا ناسـالم و بیتحـرک ،بر اسـاس فعالیـت فراغتـی مانند نوع
سـبک موسـیقی ،مطالعه ،وبگردی ،پرسـهزنی با ماشـین ،انتخاب مکان تفریحی و .)...
وطنان اسـت
سـبک مـدرن در اکثـر پژوهشهـا ،مصرفگرا ،رسـانهمحور ،مدگرا و جهان
ِ
و عالقهمنـدان بـه آن ،در مصـرف ،مدیریـت بدن و پوشـش ،تناسـباندام ،کنترل وزن و
گـذران اوقـات فراغـت ،از الگـوی عامهپسـند جهانی پیـروی میکنند.
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از نظـر گیدنـز ،ویژگـی خـاص مدرنیتـه ،پویایـی ،تأثیـر جهانگسـتر و زیـاد تغییر
دادن رسـوم سـنتی اسـت کـه امـروزه الگوهـا و سـبکهای زندگی مـدرن را بهواسـطه
ابـزار و فناوریهـای جدیـد ،ازجملـه شـبکههای اجتماعـی مجـازی انتشـار میدهـد و
الگـوی مصـرف و عملکـرد کاربـران خـود را متأثـر میسـازد (گیدنـز ،ترجمـه ثالثـی،
 .)119 :1378فعالیتهـای انسـانی تنهـا از جانـب کنشـگران اجتماعی پدیـد نمیآیند
بلکـه از طریـق همـان راههایی که کنشـگران برای ابراز وجودشـان در پیـش میگیرند،
پیوسـته بـاز ایجـاد میشـوند .عاملان اجتماعـی از طریق فعالیتهایشـان شـرایطی را
ایجـاد میکننـد کـه ایـن فعالیتهـا را امکانپذیـر میسـازد (گیدنـز ،ترجمـه ثالثـی،
 .)601 :1378گیدنـز ،خودآرایـی و تزییـن خویشـتن را بـا پویایـی خویشـتن مرتبـط
میدانـد .شـبکههای اجتماعـی مجـازی ،محیـط مسـاعد بـرای برقـراری ارتباطـات
نمادیـن ،خـود ابـرازی و بازنمایـی هویتهـای نـو و خویشسـاخته را بـه دور از
محدودیتهـا و ممنوعیتهـا از طریـق تعاملات مجـازی و نمادیـن فراهـم میکننـد.
خدمـات شـبکههای مجـازی بـه کاربـران انگیـزه میدهنـد که دسـت بـه خـود ابرازی
بیشـتری بزننـد و افـراد تلاش میکنند تا تصویـر خـود را از طریق رفتارهـای ارتباطی
متنـوع مدیریـت کننـد (احـدزاده .)22 :1390 ،گمنامی باعث میشـود کـه افراد تمایل
بیشـتری بـه خـود افشـایی داشـته باشـند و بدون تـرس از قضاوت سـایرین به افشـای
خواسـتهها و دیدگاههایشـان بپردازنـد (دهقـان و نیکبخـش .)6 :1389 ،از نظـر وی،
کاربـران در ارتباطـات بهواسـط ه گمنامـی میتوانند خـود را آنگونه کـه مایلاند ،اظهار
کننـد .جهـان جديـد ،يعني جهـان مجازی ،بسـياري از روندهـا ،نگـرش و ظرفيتهاي
آينـده را تحـت تأثيـر خود قرار خواهـد داد .اين جهـان درواقع ،بهموازات و گاه ،مسـلط
برجهـان واقعـی ترسـيم ميشـود و عينيـت واقعـي پيدا ميكنـد (عاملـی.)17 :1388 ،
جهـان مجـازی ،نـوع جدیـدی از سـلطه یعنی سـلطه دیجیتالـی را وارد عرصـه جامعه
و فرهنـگ کـرده اسـت کـه محدودیـت زمان و مـکان در آن وجـود ندارد .محور سـلطه
دیجیتالـی جهانـی ،تغییـرات دایمـی اسـت که مهلت اندیشـه و خـردورزی را از انسـان
میسـتاند .بـه همیـن دلیل ،تغییـرات حاصـل از دوجهانی شـدن میتوانـد عامل تغییر
سـبک و شـیوه زندگی افراد باشـد .جهانیشـدن موجب توسـعه قلمرو انتخابها شـده
اسـت (عاملـی .)147-148 :1389 ،شـبکهای شـدن جامعـه امـروز ،معنـای همهچیز و
هـر چیـزی را مورد بازاندیشـی قرار داده و مفاهیـم تازهای را ایجاد کرده اسـت .اقتصاد،
فرهنـگ ،اجتمـاع و حتـی مفاهیـم عامتـری همچون مـکان و زمـان نیز در ایـن فرایند
دگرگـونشـدهاند یـا همچنـان در حـال دگرگونـی هسـتند و معانـی و تعاریـف نـو و
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جدیـدی بـه خود گرفتهانـد (عاملـی .)4 :1388 ،مخاطبـان از میان مجـاری ارتباطی و
محتواهایـی کـه بـه آنـان عرضـه میشـود ،بـر اسـاس نوعـی مالک ،دسـت بـه انتخاب
آگاهانـه و انگیـزه دار میزننـد (لیتلجـان ،ترجمـه نوربخـش و میرحسـینی:1384 ،
 .)736رسـانه بـر ابعـاد سـبک زندگـی ماننـد تفریـح خریـد و مصـرف مـادی ،تغذیـه،
فعالیتهـای کاری ،سیاسـی و رفتـار درون خانه اثرگذار اسـت و سـبک زندگی متفاوتی
را پدیـد مـیآورد (مهـدیزاده .)72 :1390 ،کاربـران بر اسـاس انگیزه و امیـال و اهداف
خـود از اینسـتاگرام اسـتفاده میکننـد و بهتناسـب عضویـت در ایـن شـبکه از اعضـا
بازخوردهای متفاوتی در حوزه سـبک پوشـش ،سـبک آرایشـی و رفتـاری خود دریافت
میکننـد و هرچـه اینسـتاگرام بتواند نیازهـا و انگیزه کاربـران را برآورده کنـد ،احتمال
پذیـرش سـبک زندگـی تبلیغـی (سـبک زندگی مدرن) بیشـتر میشـود.

پیشینه پژوهش
روش
نويسندگان
پژوهش

جدول  .1پیشینه تجربی داخلی
یافتهها

کاربرانی که حضور فعالی در شبکههای اجتماعی مجازی دارند و به
رسولزاده
محتوا و مطالب ارائهشده در این فضا اعتماد میکنند ،سبکها و الگوهای
اقدم و
کمی
ارائهشده در آن را بهراحتی میپذیرند و گرایش به سبکهای زندگی
همکاران
(پیمایش)
نوین مانند مدگرایی ،توجه بهظاهر و بدن ،بیحجابی یا کمحجابی و
()1394
زندگی کمتحرک دارند.

امجدی
()1394

اسناد
و روند
تاریخی

شبکههای اجتماعی مجازی بهمثابه برنامههای ماهوارهای با نمایش دادن
فیلمهای پورن ،مستهجن و زنان نیمه برهنه ،منجر به بیبندوباری،
ترویج فرهنگ برهنگی ،عادی نشان دادن روابط جنسی خارج از
خانواده و غوطهور کردن نسل جوان در ورطه مدگرایی میشوند و
از سویی ،با نشان دادن سبکهای زندگی متنوع در قالب پوشش،
آرایش و تزیین منزل ،همچنین امکانات تفریحی و سالنهای آرایشی
و جراحیهای زیبایی ،روحیه مصرفگرایی را ترغیب میکنند .حتی
با تبلیغ بیشازاندازه و ترغیب زنان به استفاده از لوازمآرایش ،آنان
را به عروسکهایی تبدیل میکند که آرایش کردن برایشان به عادت
تبدیلشده و بیشترشان زمانی که از خواب بیدار میشوند ،ابتدا آرایش
میکنند و سپس بهقصد محل کار ،دانشگاه یا خرید بیرون میروند.
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روش
نويسندگان
پژوهش

یافتهها

نعامی و
همکاران
()1395

بنگاههای اقتصادی در ایران برای معرفی کاالها و خدمات مرتبط با مد،
لباس و لوازمآرایشی در اینستاگرام توانستهاند ،از این محیط بهعنوان
ویترین خود استفاده کنند .فضای اینستاگرام برای خرید لذتبخش در
کمی
(پیمایش) شهر تهران طرحریزیشده است و این شبکه ،با تبلیغات خود ،جوانان را
به سبک مدرن و غربی ،مدگرایی و مصرفگرایی ترغیب میکند و ذائقه
پوششی ،آرایشی و مصرفی آنان را تغییر میدهد.

هاشمی
منفرد و
ربیعی
()1395

فضای اینستاگرام فضای رایجی برای نمایش و بروز خود واقعی کاربران
است و منجر به تغییر سبک پوششی زنان (عریانی باالتنه ،لباس کوتاه،
لباس باز ،کوتاه و اندامی در عکسهای فضای مجازی و کمرنگ شدن
حجاب در دنیای واقعی) و سبک پوششی مردان (عکس بدون لباس،
حلق آستین ،شلوارک ،لباس مردانه یا اسپرت در فضای مجازی و
کمی
(پیمایش) راحتی پوشش در خیابان و دنیای واقعی) شده است .این فضا منجر به
قانونشکنی و هنجارشکنی در جامعه شده است .زنان بیشتر از مردان
خویشانداز (سلفی) برای نمایش خود استفاده میکنند و کاربران برای
کسب محبوبیت به عریانسازی روابط و ظاهر و تطابق پوشش و آرایش
خود با مدلها و هنرپیشههای غربی میپردازند.

فرجی
()1397

استفاده بیشازاندازه و وابستگی و اعتماد به محتوا و تبلیغات اینستاگرام،
دیدگاه کاربران را در حوزه تناسباندام و سبک تغذیه ،شکل ظاهری
اندام (مدیریت جسمانی) و مصرف نمایشی تحت تأثیر قرار میدهد و
کمی
(پیمایش) دیگران را به دنیای نمایشی و مصرفگرایی دعوت میکند؛ هرچه کاربر
تمایل بیشتری به خود ابرازی در فضای اینستاگرام داشته باشد ،از
سبکهای زندگی ای دهآل (سبک زندگی مدرن) بیشتر تبعیت میکند.

فرقانی و
مهاجری
()1397

شبکههای اجتماعی مجازی با ارائه سبک پوشش و تغذیه متنوع ،نمایش
شیوههای خودآرایی و تزیین مکان ،معرفی شیوهها و مکانهای تفریحی،
منجر به تغییر سبک مصرفی و زندگی کاربران میشوند و ذائقه فراغتی
کمی
(پیمایش) آنان را تحت تأثیر قرار میدهند .با افزایش میزان استفاده و وابستگی
به شبکههای اجتماعی مجازی ،گرایش کاربران به الگوها و سبکهای
زندگی مدرن و غربی بیشتر میشود.
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جدول  .2پیشینه تجربی خارجی
یافتهها

کریستن
و ون وندرن
()2012
1

2

کالین
()2013
3

زتیل بانک
()2014

4

روش
پژوهش

نويسندگان

کمی
(پیمایش)

مخاطبان با مشاهده مکرر بازیگران زیبا در رسانهها ،بهسوی
استفاده از لباس ،سبک آرایشی و محصوالت تبلیغاتی گرایش پیدا
میکنند و با دسترسی همگانی به سبک زندگی یکسان و ای دهآل
(سبک زندگی مدرن) از طریق رسانههای مجازی ،نگرش همه
کاربران در مورد وضعیت ایدهآل عوض میشود .همچنین قرار
گرفتن در معرض ژانرهای خاص ،با پذیرش زنان جوان از الغری
بهعنوان یک ارزش اجتماعی و فرهنگی در ارتباط است .فرد در
این حالت برای دستیابی به انتظارات ،شروع به دستکاری بدن
خود به هر طریق (جراحی پالستیک ،رژیمهای غذایی ،استفاده از
لوازم الغری ،قرصها ،لوازم ورزشی و )...میکند .میزان الگوپذیری
از هر رسانه به میزان وابستگی و اعتماد به آن وابسته است اما در
اینبین ،رسانههای مجازی موفقتر عمل کردهاند.

کمی
(پیمایش)

شبکههای اجتماعی با نمایش دایم زنان الغر بهعنوان زن زیبا و
راههای تحقق آن (قرصهای الغری ،ورزش ،جراحی و  )...منجر
به تغییر سبک تغذیه و مدیریت ظاهری کاربران شدهاند .بهنحوی
که زنان حاضرند با استفاده از روشهای اصولی مانند ورزش یا
غیراصولی مانند کاهش ناگهانی وزن از طریق قرص و جراحی یا
حتی روی آوردن به جراحیهای نامتعارف (ایجاد شکاف در ران،
جراحی گوش ،تغییر رنگ چشم ،استفاده از لنز و )...ظاهر خود را
تغییر دهند تا مطرح شوند .شبکههای اجتماعی مجازی با تبلیغات
گسترده خود ،سبک مصرفی ،سبک پوششی و حتی تصویر ذهنی
کاربران را تغییر میدهند.

فرا تحلیل

کاربران وابسته و معتاد به رسانه مجازی ازنظر رفتاری و نگرشی،
تحت تأثیر رسانهها قرار میگیرند بهنحویکه سعی دارندد ادبیات
محاورهای ،بیادبانه و پرخاشگرانهای داشته باشند و دایم ،اوقات
فراغت و حتی تعامالت خود را در فضای مجازی و با بازیهای
آنالین سپری کنند .همچنین فعالیت بدنی اندکی دارند و اصوالً یا
کماشتها هستند یا غذاهای سریع و فستفود را مصرف میکنند
که از نمادهای رایج زندگی مدرن است و سالمت و آینده کاربران
را به مخاطره میاندازد.

3. Klein
4. Zeitel-Bank

1. Kristen
2. Van Vonderen
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دب روی
و چاکرابورتی
()2015
1

2

روش
پژوهش

نويسندگان

کمی
(پیمایش)

شبکههای اجتماعی دارای کارکردهای مثبتی همچون افزایش
تعامالت ،دسترسی به اطالعات بهروز و تسهیل آموزش هستند
اما منجر به تغییر ذائقه فراغتی کاربران شدهاند ،بهنحویکه آنان
بخش قابلتوجهی از زمان فراغت خود را در شبکههای اجتماعی
مانند فیسبوک ،مای اسپیس ،توییتر یا یوتیوب سپری میکنند
ش یافته است .کاربران جوان پیوسته
و روابط حضوریشان کاه 
در حال پرسهزنی در فضای مجازی هستند و زندگی فردگرا و
بیتحرکی را انتخاب کردهاند که از نمودهای سبک زندگی جدید
غربی است .همچنین وابستگی به رسانههای اجتماعی ادبیات
آنان را تحت تأثیر قرار داده است و به ادبیات محاورهای و کوچه
خیابانی روی آوردهاند.

هجلی
()2015

کمی
(پیمایش)

داتا
و همکاران
()2017

کمی
(پیمایش)

3

4

مطالب منتشرشده در صفحات مجازی و تبادل اطالعات درباره
تفریح ،مسیر سفرها را مشخص میکند و به اشتراکگذاری
تجربیات گردشی و تفریحی (انتشار عکس از سفرها ،مکانهای
جذاب ،دیدنی و استراحتگاهها همچنین بیان ایدهها در این
فضا ،منجر به تعامل افراد ناشناس برای شرکت در سفر مشترک
میشود .پژوهشگر همچنین دریافته است که انتشار اطالعات در
حوزه محصوالت (مانند مارک یا ویژگی محصول) و مراکز خرید
منجر به تمایل کاربران به خرید محصولی خاص و تغییر ذائقه
مصرفی آنان شده است .از نظر او رسانههای اجتماعی ،ابزاری در
دست سازمانها و قدرتهای تجاری هستند که بهواسطه کاربران
میتوانند سبک و ذائقه مصرفی خاصی را در حوزه پوشش ،تغذیه
و حتی تفریح به افراد جامعه تزریق کنند.

شبکههای فیسبوک ،توییتر ،اینستاگرام و اسکاپ در بین
دانشجویان کاربرد زیادی دارند .کاربران بهصورت اعتیادوار به این
شبکهها وابسته شدهاند و دائماً در حال به تصویر کشیدن لحظات
زندگی خود در حال سفر ،غذا خوردن ،ورزش کردن و ارتباط
در فضای مجازی هستند و برای کسب تأیید و حمایت از اعضای
شبکههای مجازی به تغییر و نمایش پوشش ،نوع تغذیه (نوع غذا،
محل صرف غذا ،نحوه پخت غذا) ،آواز خواندن ،شرکت در چالش
و بهروز کردن سبک آرایشی میپردازند.

نقد و بررسی پیشینه پژوهش

در ایـن مطالعـه سـعی شـده اسـت از پژوهشهایـی برای تحلیل اسـتفاده شـود
کـه در سـنجش ابعـاد سـبک زندگـی مـدرن از الگـوی یکسـانی تبعیـت میکننـد.
3. Hajli
4. Dutta

1. Deb Roy
2. Chakraborty
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پژوهشهـای متعـددی در حـوزه سـبک زندگی انجا م شـدهاند که مؤلفههای سـبک
زندگـی در آنهـا ،منطبـق بـر ارزشهـا و فرهنـگ و سلامت جامعـه بـوده اسـت؛ اما
در پژوهـش حاضـر ،سـبک زندگی مـدرن مبتنی بـر مصرفگرایی ،مـد و برندگرایی،
توجـه بهظاهـر و مدیریـت بـدن بـه هر روشـی ،مدنظر بـوده اسـت .نتایج بررسـیها
نشـان میدهـد که شـبکههای اجتماعـی مجازی ،یـا تغییـر ذائقه فراغتـی ،مصرفی،
پوششـی و ظاهـری ،منجـر بـه تغییر سـبک زندگـی و گرایـش کاربران بـه الگوهای
دنیـای مـدرن و نو شـدهاند .از دیدگاه رسـولزاده اقدم و همـکاران ( ،)1394امجدی
( ،)1394فرجـی ( ،)1397فرقانـی و مهاجـری ( ،)1397کریسـتن و ون ونـدرن
( ،)2012داتـا و همـکاران ( )2017شـبکههای اجتماعـی مجـازی از طریـق تبلیغات
و ترغیـب جوانـان بـه مدگرایـی ،توجـه بهظاهر و انـدام (نمایـش سـالنهای زیبایی،
جراحـی ،سـبکهای آرایشـی و غذایـی) ،سـبک پوششـی (معرفـی برندهـا و مراکـز
فروش معتبر ،سـبک پوشـش بازیگـران و افراد مشـهور و تأکید بر برهنگـی) کاربران
را بـه سـبک زندگـی نویـن و جهانـی دعـوت میکننـد و روحیـه مصرفگرایـی را در
میـان آنـان رواج میدهنـد .نعامـی و همـکاران ( ،)1395فرجـی ( )1397و هاشـمی
منفـرد و ربیعـی ( )1395بـا تأکیـد بـر تمایـل کاربـران اینسـتاگرام بـه قـرار گرفتن
در معـرض دیـد و خـود ابـرازی در ایـن فضـا ،معتقدنـد که هـدف این شـبکه ،ایجاد
بـازاری بـرای گرایـش بـه سـبک زندگـی مـدرن اسـت .زندگـی نمایشـی رایـج در
فضـای اینسـتاگرام ،منجـر به سبکپوشـی (کـم پوشـی و بیحجابی زنـان و مردان)،
عریانسـازی روابـط و تطابـق پوشـش و آرایـش بـا مدلهـا و هنرپیشـههای خارجی
میشـود .زتیل بانـک ( ،)2014کالین ( ،)2013فرقانـی و مهاجری ( )1397و فرجی
( )1397معتقدنـد کـه شـبکههای مجـازی بـا معرفـی مکانهـای تفریحـی (ماننـد
رسـتورانها ،قهوهخانههـا ،مراکـز ورزشـی ،تفرجگاههـا ،پیسـتهای اسـکی و،)...
تبلیـغ شـیوههای ورزشـی (ماننـد ورزشهـای هـوازی ،بدنسـازی ،پیالتـس ،رقـص
زومبـا) و نمایـش زندگـی افـراد مختلف ،سـبک و شـیوههای فراغتی کاربـران را هم
تغییـر دادهانـد .کالیـن ( ،)2013دب روی و چاکرابورتـی ( )2015بـر ایـن باورند که
شـبکههای اجتماعـی بـا نمایـش الگـو و انـدام ایـدهآل ،در حـال تغییر دادن سـبک
پوششـی ،سـبک تغذیـهای و ظاهـر کاربرانـی هسـتند کـه بـر این اسـاس ،به سـراغ
ورزش ،تغییـر سـبک تغذیـه (روی آوردن بـه غذاهـای کمکالـری و سـالم) ،تغییـر
سـبک آرایـش و جراحیهـای متعـارف و نامتعارف میروند و سـبک مصرفـی خود را
تغییـر میدهنـد .هجلـی ( )2015بـه نقـش رسـانههای اجتماعی در سـبک مصرفی
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تأکیـد دارد و یافتههـای کالیـن ( ،)2013دب روی و چاکرابورتـی ( )2015و فرجـی
( )1397مؤکد این مطلب اسـت که تأثیر شـبکه اینسـتاگرام و شـبکههای اجتماعی
مجـازی بـر مدیریـت بـدن و ظاهر ،بیـش از ابعاد دیگر اسـت؛ هرچند کـه ابعاد دیگر
نیـز بهتبـع ایـن بعـد ،تحت تأثیر قـرار میگیرنـد .برای مثـال ،کاربران برای رسـیدن
بهظاهـر و بـدن ایـدهآل و سـالم الزم اسـت با سـبکهای تغذیـه ،پزشـکان ،جراحان
و کارشناسـان جـراح و کارشـناس تغذیـه ،مکانهای تفریحی و ورزشـی ،سـبکهای
آرایشـی و پوششـی جدیـد آشـنا شـوند کـه بهاینترتیـب ،تمـام ابعاد سـبک زندگی
آنـان تحـت سـیطره فضای مجـازی قـرار میگیـرد .زتیـل بانـک ( ،)2014دب روی
و چاکرابورتـی ( )2015بعـد گفتـاری را نیـز مورد سـنجش قـرار دادهاند کـه در این
پژوهش بررسـی نشـده است.
جدول  .3فرضیههای پژوهش
فرضیه

نوع فرضیه

بین استفاده از اینستاگرام و گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن رابطه معناداری
فرضیه اصلی
وجود دارد.
فرضیه فرعی

بین مدت عضویت در اینستاگرام و گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن رابطه
معناداری وجود دارد.
بین خود ابرازی در اینستاگرام و گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن رابطه
معناداری وجود دارد.

روششناسی پژوهش

روش پژوهـش کمـی و پیمایشـی و جامعـه آمـاری ،مشـتمل بـر کلیـه جوانـان
 18تـا  30سـاله سـاکن در مناطـق  2و  16تهـران اسـت کـه بنابـر گـزارش معاونت
اجتماعـی شـهرداری تهران بـه  329701نفر میرسـد .همچنین با احتسـاب فرمول
کوکـران ،حجـم نمونـه برابـر بـا  384نفـر اسـت .روش نمونهگیـری نیـز خوشـهای
چندمرحلـهای بـوده اسـت .ابتـدا ،از منطقـه  2تهـران (شـامل  9ناحیـه و  30محله)
بهصـورت تصادفـی ،دو محلـه گیشـا و طرشـت را انتخـاب و در منطقـه  16تهـران
(شـامل شـش ناحیـه و  22محله) بهصـورت تصادفـی دو محله نازیآبـاد و باغ آذری
انتخـاب شـدند و سـپس با تهیه نقشـه ناحیـه و بلوکبنـدی مناطق انتخابـی ،در هر
منطقـه بـا  192نفـر و بهطـور کلی بـا  384نفر از جوانـان  18تا  34سـاله به تکمیل
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پرسشـنامه پرداخته شـد .ابـزار پژوهش ،پرسشـنامه (محققسـاخته) و واحد تحلیل،
در سـطح خـرد بـوده اسـت .در خصـوص اعتبـار و روایـی پرسشـنامه نیـز بـا تأییـد
اسـتادان صاحبنظـر در ایـن زمینـه لحـاظ شـده اسـت .اعتبـار شـاخصها مبتنی بر
اعتبـار صـوری اسـت و بررسـی روایی گویههای شـاخص اصلـی پژوهش ،با اسـتفاده
از روش پایایـی درونـی انجـامگرفته اسـت .برای این منظور از ضریـب آلفای کرونباخ
اسـتفادهشـده کـه بـاالی  70درصد قابلقبول اسـت (ضریـب آلفای سـبک زندگی
مـدرن (89درصد) ،سـبک فراغتی (88درصد) ،سـبک مصرفـی (87درصد) ،مدیریت
بـدن (90درصـد) و اسـتفاده و خود ابـرازی در شـبکه اجتماعی مجـازی (79درصد)
بوده اسـت.

یافتههای پژوهش

بـر اسـاس نتایـج جدول  ،4میانگین اسـتفاده از شـبکه مجازی اینسـتاگرام 120
دقیقـه ،کمتریـن میـزان اسـتفاده  30دقیقـه و بیشـترین میزان  480دقیقه اسـت و
اکثر پاسـخگویان ( 41/1درصد) یک تا سـه سـاعت از این شـبک ه اجتماعی اسـتفاده
میکنند .
جدول  .4جدول توزیع فراوانی میزان استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام
استفاده از
اینستاگرام

میانگین حداقل حداکثر

کمتر از یک
ساعت

یک تا سه
ساعت

سه تا شش
ساعت

باالی شش
ساعت

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

منطقه 2

180

30

480

42

21/9

79

41/1

59

30/7

12

6/3

منطقه 16

60

30

480

98

51

79

41/1

11

5/7

4

2/1

کل

120

30

480

140

36/5

158

41/1

70

18/2

16

4/2

بـر اسـاس نتایـج جـدول  ،5میانگیـن مـدت عضویـت در اینسـتاگرام  12مـاه،
کمتریـن مـدت عضویـت  2مـاه و بیشـترین مـدت عضویـت  3سـال اسـت .اکثـر
پاسـخگویان ( 60/9درصـد) کمتـر از یـک سـال اسـت کـه عضو شـبکه اینسـتاگرام
شـدهاند .بهطورکلـی پاسـخگویان سـاکن در منطقـه  2بیشـتر از منطقـه  16از
اینسـتاگرام اسـتفاده میکنند و مدتزمان بیشـتری اسـت که در آن عضو هسـتند.
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جدول  .5جدول توزیع درصدی مدت عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام
مدت عضویت میانگین

نما

حداقل حداکثر

کمتر از یک
سال

 1تا  2سال

 2تا  3سال

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

منطقه 2

18

12

3

36

90

46/9

72

37/5

30

15/6

منطقه 16

12

6

2

36

144

75

43

22/4

5

2/6

کل

12

12

2

36

234

60/9

115

29/9

35

9/1

بـر اسـاس نتایـج جـدول  6پاسـخگویان سـاکن منطقـه  58/3( 2درصـد) بـه
میـزان زیـاد و پاسـخگویان سـاکن منطقـه 48/4( 16درصـد) بـه میـزان کمـی بـه
سـبک زندگـی مـدرن گرایش دارند .بر اسـاس دیدگاه پاسـخگویان سـاکن منطقه 2
تمایـل بـه مد ،برنـد و شیکپوششـی ( 60/4درصـد) ،توجـه بهظاهر و تناسـباندام،
زیبایـی و سلامت ( 55/7درصـد) ،تمایـل بـه مصرفگرایـی یـا اسـتفاده از کاالهای
لوکـس (66/1درصـد) و تمایـل بـه زندگـی کمتحـرک و رفتـن به مکانهـای خاص
و منحصربهفـرد ( 51درصـد) در حـد زیـاد اسـت .بـر اسـاس دیـدگاه پاسـخگویان
منطقـه  16تمایـل بـه مد ،برنـد و شیکپوششـی (50/5درصـد) و تمایل بـه زندگی
کمتحـرک و رفتـن بـه مکان خـاص و منحصربهفـرد ( 52/1درصد) در حد متوسـط،
تمایـل بـه مصرفگرایی یـا اسـتفاده از کاالی لوکـس (30/7درصد) و توجـه بهظاهر
و تناسـباندام ،زیبایـی و سلامت (38/5درصـد) در حـد کم اسـت.
بهطورکلـی ،پاسـخگویان سـاکن منطقه  2در فاصله سـنی  18تا  30قـرار دارند،
بهظاهـر ،انـدام و پوشـش خـود توجـه میکننـد و عالقـه زیـادی بـه مصرفگرایـی،
اسـتفاده از کاالهـای لوکـس یـا برند و در نهایت ،سـبک زندگی مـدرن دارند؛ جوانان
سـاکن منطقـه  16نیـز گرایـش قابلتوجهـی بـه سـبک زندگی مـدرن دارنـد اما در
این گرایش ،حوزه تقلید از سـبک پوششـی و ظاهری اسـت و به دلیل شـرایط مالی
و وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی ،از کاالهـای لوکس و برند کمتر اسـتفاده میکنند؛
سـبک تغذیهشـان نامناسـب و سـنتی اسـت و در کل ،زندگی پرتحرکتری دارند.
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جدول  .6جدول توزیع درصدی سبک زندگی مدرن
متغیر

سبک
پوششی
مدیریت
بدن
مصر 
ف
گرایی
سبک
فراغتی

سبک
زندگی

منطقه
2
منطقه
16
منطقه
2
منطقه
16
منطقه
2
منطقه
16
منطقه
2
منطقه
16
منطقه
2
منطقه
16
کل

میانگین

میانه

انحراف
نما
معیار

طبقات

کم

زیاد

متوسط

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

دیدگاه
کلی

27

27/43

28

3/21

12

6/3

64

116 33/3

25

25/31

26

3/35

35

18/2

97

50/5

60

36

36/33

38

4/13

22

11/5

63

55/7 107 32/8

زیاد

33

33/41

34

4/26

74

38/5

65

27/6

کم

35

35

34

3/98

10

5/2

66/1 66/1 28/6 28/6

زیاد

33/9

53

زیاد

60/4

 31/3متوسط

30

31/07

30

4/71

59

30/7

69

35/9

64

 33/3متوسط

32

31

30

4/32

8

4/2

86

44/8

98

ناسالم

29

29/26

29

4/94

51

 30/7 30/7 52/1 52/1 17/2 17/2معمولی

129

8/63 122 130/75

___

__

80

117

10/83 119 119/05

93

48/4

56

123

11/40 122 124/90

93

40/4 155 35/4 136 24/2

58/3 112 41/7
29/2

43

زیاد

 22/4متوسط
زیاد

جدول  .7آزمون پیرسون بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و سبک ظاهری
مدیریت
بدن

سبک
مصرفی

سبک
فراغتی

سبک زندگی
مدرن

r

0/398

0/247

0/310

0/458

sig
r
sig
r
sig

متغیر
میزان استفاده از
اینستاگرام
میزان عضویت در
اینستاگرام
تمایل خود ابرازی
در اینستاگرام
تعداد
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فرضیه اول :بر اسـاس نتایج آزمون پیرسـون ،بین میزان اسـتفاده از اینسـتاگرام
و سـبک زندگـی مـدرن ( )r=0/45رابطه معنـاداری وجود دارد .بهعبارتـی ،با افزایش
اسـتفاده از شـبکه اینسـتاگرام در بیـن پاسـخگویان ،گرایـش آنـان سـبک زندگـی
مـدرن نیـز افزایـش مییابد
فرضیـه دوم :بـر اسـاس نتایـج آزمـون پیرسـون ،بیـن میـزان عضویـت در
اینسـتاگرام و سـبک زندگی مـدرن ( )r=0/40رابطه معناداری وجـود دارد .بهعبارتی،
بـا افزایـش مـدت عضویت در شـبکه اینسـتاگرام در بین پاسـخگویان گرایش آنان به
سـبک زندگـی مـدرن نیـز افزایـش مییابد.
فرضیـه سـوم :بـر اسـاس نتایـج آزمون پیرسـون ،بیـن میـزان تمایل بـه خود
ابـرازی در اینسـتاگرام و سـبک زندگـی مـدرن ( )r=0/42رابطـه معنـاداری وجـود
دارد .بهعبارتـی ،بـا افزایـش تمایـل بـه خـود ابـرازی در شـبکه اینسـتاگرام در بیـن
پاسـخگویان ،گرایـش آنـان بـه سـبک زندگـی مـدرن نیـز افزایـش مییابد.

بحث و نتیجهگیری

نتایـج پژوهـش حاکی از آن اسـت که میـزان اسـتفاده از اینسـتاگرام ،بر گرایش
جوانـان  18تـا  30سـاله سـاکن در مناطـق  2و  16تهـران به سـبک زندگـی مدرن
( )r=0/45تأثیـر دارد و ایـن ،بـا نتایج پژوهشهای فرقانـی و مهاجری ( ،)1397زتیل
بانـک ( ،)2014دب روی و چاکرابورتـی ( ،)2015داتـاو همـکاران ( )2017همخوانی
دارد .نتایـج پژوهـش فرقانـی و مهاجـری ( )1397نشـان میدهـد کـه شـبکههای
اجتماعـی مجـازی ،بـا تبلیـغ و نمایـش مکـرر و جـذاب سـبکهای زندگـی غربـی،
منجـر بـه تغییـر ذائقـه کاربـران تغییـر در پوشـش ،سـبک تغذیـه ،نحـوه چیدمـان
منـزل ،سـبک خریـد و ذائقه فراغتی آنان میشـوند البتـه این پژوهشـگران معتقدند
کـه شـرط تأثیرپذیری و تغییر ،وابسـتگی و اعتماد به فضای مجـازی ،همچنین فعال
بـودن در آن اسـت؛ در غیـر ایـن صورت ،صرف عضـو بودن ،بر ذائقه و سـبک زندگی
کاربـران چنـدان تأثیرگـذار نیسـت .شـبکههای مجازی بهعنـوان یکی از رسـانههای
قدرتمنـد و مجهـز ،بـا هـدف جهانیشـدن ،در پـی یکسانسـازی زندگیهـا ،الگوها،
افـکار و اندیشـهها هسـتند .شـبکه اینسـتاگرام نیـز از یکسـو ،بـا بازنمایـی زندگـی
افـراد مشـهور و جهانـی و از سـوی دیگـر ،بـا آزادسـازی اطالعـات ،بـه کاربـران این
امـکان را میدهـد کـه داوطلبانـه و از روی میـل ،به تقلید از سـبک فراغتی ،مصرفی،
پوششـی و تغذیـهای گروههـای مرجـع اینسـتاگرامی بپردازنـد .از دیگـر یافتههـای
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پژوهـش ،نقـش میـزان عضویـت در اینسـتاگرام بـر گرایش جوانـان  18تا  30سـاله
سـاکن در مناطـق  2و  16تهـران بـه سـبک زندگـی مـدرن ( )r=0/40اسـت کـه
بـا نتایـج پژوهشهـای رسـولزاده اقـدم و همـکاران ( )1394همچنیـن عظیمیفرد
( )1392همخوانـی دارد.
فرجـی ( )1397معتقـد اسـت کـه وابسـتگی بـه اینسـتاگرام و تمایـل بـه خـود
ابـرازی در ایـن فضـا ،دیدگاه کاربران را در حوزه تناسـباندام و سـبک تغذیه ،شـکل
ظاهـری انـدام (مدیریـت جسـمانی) و مصـرف نمایشـی ،تحـت تأثیر قـرار میدهد و
بهسـوی مصـرف ،جراحـی و تناسـباندام جلـب میکنـد .اینسـتاگرام منبـع تبلیـغ
زیبایـی اسـت و میـزان محبوبیـت ایـن فضـا در بیـن کاربـران باعـث میشـود کـه
خواسـته یـا ناخواسـته از پیـام و سـبکهای تبلیغی پیـروی کنند البتـه تأثیرگذاری
ایـن فضـا ،بسـته به میزان عالقه و وابسـتگی کاربران نیز هسـت .کاربران اینسـتاگرام
بـا بهرهمنـدی از قـدرت شـبکه ،بـه ترویج دیـدگاه ،ارزشهـا و حتی همگانـی کردن
مطالبـات خویـش میپردازنـد و بـا بهرهگیـری از حمایتهـای مجـازی ،بـا اعتماد و
بهراحتـی خصوصیتریـن مسـائل و دیدگاههـای واقعـی خـود را ابـراز میکننـد تا از
آن بهعنـوان ابـزاری بـرای رسـیدن بـه اهداف خـود در دنیـای واقعی اسـتفاده کنند.
بهطورکلـی شـبکه اینسـتاگرام بـا طـرح موضوعهای شـگفتانگیز و پرتحـرک ،خلق
صحنههـای اعجـابآور ،ارائـه اطالعات جدیـد و  ...کاربران را به سـبک زندگی مدرن
دعـوت میکنـد و کاربـران نیـز برای رهایـی از تنشهای روزمـره و ایجـاد فراغت ،به
ایـن سـمت کشـیده میشـوند .بـا توجه بـه اینکـه اینسـتاگرام عامل انتقـال فرهنگ
اسـت و محبوبیـت زیـادی در میـان جوانان دارد ،الزم اسـت که بـرای معرفی صحیح
فرهنـگ و سـبک زندگـی ایرانی و آشـنایی با سـلیقه و الگوهای درخواسـتی جوانان،
کارشناسـان ،تولیدکنندگان و مسـئوالن فرهنگی و رسـانه ،از قابلیتهای این رسـانه
بهعنـوان یـک فرصـت اسـتفاده کننـد .سـازمان صداوسـیما ،سـازمان ملـی جوانان،
معاونـت اجتماعـی و فرهنگـی شـهرداری تهـران و مسـئوالن فرهنگـی میتواننـد از
نتایـج این طـرح بهرهمند شـوند.

پیشنهادها

بـه دلیـل اینکـه بیـن میـزان و نحـوه اسـتفاده از اینسـتاگرام و گرایـش جوانـان
بـه سـبک زندگـی مـدرن در ابعـاد پوشـش ،مدیریـت بـدن ،سـبک فراغتی ،سـبک
تغذیـه و مصرفگرایـی رابطـه وجـود دارد و ایـن شـبکه میتوانـد هـم فرصـت و هم
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تهدیـدی بـرای فرهنـگ و سـبک زندگـی ایرانی باشـد ،سـازمانهای متولـی جوانان
و رسـانههای جمعـی بایـد در افزایـش سـطح آگاهی مخاطبـان و عامه مـردم تمامی
سـعی و تلاش خـود را بهکارگیرند و صداوسـیما و مراکز فرهنگی با ارائـه برنامههای
آموزشـی و فرهنگـی در قالـب گـزارش ،فیلـم ،برنامههـای کارشناسـی ،تیزرهـای
تبلیغاتـی ،تدویـن کتابهـا و بروشـورهای آمـوزش سـواد رسـانهای ،مخاطبـان را
در حـوزه رسـانههای مجـازی افزایـش دهنـد .همچنیـن بـا ارائـه اطالعـات درسـت
و بهموقـع بـه مخاطبـان رسـانهها ،آنـان را از اهـداف و ظرفیتهـای اصلـی رسـانه
اینسـتاگرام بهعنـوان رسـانهای دوسـویه و مخاطـب محـور آگاه سـازند( .رونمایـی از
چهـره واقعی اینسـتاگرام)
بهمنظـور جهتدهـی مناسـب و حفـظ الگوهـا و سـبکهای پوششـی و آرایشـی
ایرانیـان ،همچنیـن محافظـت از ارزشها و سـبک زندگی ایرانی ،مسـئوالن فرهنگی
و آموزشـی ،سـازمان صداوسـیما و تولیدکننـدگان برندها میتوانند از ایـن فضا برای
سـاخت و ایجـاد سـبکهای پوششـی متناسـب بـا فرهنـگ و نیـاز جوانان اسـتفاده
کننـد .بـه همیـن منظـور ،بهتر اسـت در کنـار ایجـاد فضـای گفتمـان و تعامل بین
تولیدکننـدگان برندهـا و کاالهـای مصرفـی ،از فضـای اینسـتاگرام بـرای شناسـایی
نیازهـای جوانـان و بـهروز کـردن تولیـد انـواع کاال و خدمـات و معرفـی محصـوالت
افـراد صاحبنام و سـبک اسـتفاده شـود تـا هم خالقیـت و نوآوری در حوزه پوشـاک
و کاالی تولیـدی افزایـش یابـد و هـم دسترسـی بـه محصـوالت راحتتر شـود.
سـازمان صداوسـیما میتوانـد بـا سـاخت برنامههایـی در قالـب مسـابقه ،بـا
بهرهگیـری از هنرمنـدان و طراحـان صاحبنـام در عرصـه طراحی پوشـاک ،به ایجاد
محصولـی متناسـب بـا سـبک ایرانـی و ارضـای ذائقـه جوانـان کمـک کند.
بـرای جلوگیـری از افزایـش گرایـش جوانـان بـه سـبکهای مدرن کـه در اصل،
مطابـق بـا زندگـی غربی و آرایش و پوشـش نامتعارف اسـت ،میتوان از کارشناسـان
فرهنگـی ،آموزشـی و رسـانهای اسـتفاده کـرد تـا بـا ارائـه برنامـه مـدون و آمـوزش
صحیـح بـه خانوادههـا ،از فضای اینسـتاگرام بـرای نمایـش اسـتعدادها ،قابلیتها و...
اعضـای خانـواده بهـره بگیرنـد( .هدفمند کردن اسـتفاده از اینسـتاگرام)
بهمنظـور هدفمنـد کـردن و اسـتفاده بهینـه از اوقـات فراغـت نیز الزم اسـت که
سـازمانهای گردشـگری و فرهنگـی (ماننـد سـراها و فرهنگسـراهای شـهرداری) از
فضـای اینسـتاگرام بـرای معرفـی قابلیتهـای تفریحـی مناطـق خـود بهـره بگیرند
(ماننـد معرفـی مکانهـای تفریحـی ،ورزشـی ،آموزشـی ،رسـتورانها ،پارکهـا،
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موزههـا و )...تـا افـراد بهتناسـب وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی و زمـان فراغـت،
مـکان و تفریـح مناسـب را انتخـاب کنـد بهجـای آنکـه جوانـان فراغـت خـود را بـا
پرسـهزنیهای مجـازی پـر کننـد( .هدفمنـد کـردن سـبک فراغتـی)
بـا توجـه بـه رابطه سـبک تغذیـه و اسـتفاده از اینسـتاگرام که منجر بـه گرایش
جوانـان بـه غذاهـای سـریع یـا فسـتفود شـده ،الزم اسـت سـازمان صداوسـیما بـا
تولیـد برنامههـای آموزشـی و کارشناسـی ،مخاطبـان را بـا انواع سـبک تغذیه سـالم
و مناسـب آشـنا کنـد و از ایـن فضـا نیـز برای معرفـی غذاهـای ایرانی که آغشـته به
سـنت و فرهنـگ و سـبک زندگـی ایرانی اسـت ،بهـره کافـی را ببرد.
همچنیـن بـا توجـه بـه رابطـه مدیریـت ظاهـری و اسـتفاده از اینسـتاگرام،
کارشناسـان فرهنگی ،ورزشـی ،آموزشـی و پزشـکی ،بـرای افزایش آگاهـی و راههای
صحیـح رسـیدن ب ه تناسـباندام میتوانند با ایجـاد کانالهای مجازی و مشـاورههای
رایـگان بـا تولید برنامـه در قالب (فیلـم ،کتابچه ،فایـل صوتـی و )...آموزشهای الزم
را بـه مخاطبـان ارائـه دهند و با آنان در ارتباط باشـند تا به سؤاالتشـان پاسـخ دهند
و از آسـیبهای احتمالـی ماننـد روی آوردن بـه جراحیهـای نامتعـارف ،اسـتفاده از
قرصهـای الغـری ،اعتیاد و ...پیشـگیری شـود.

پیشنهادها

 اسـتفاده از روشهـای مقایسـهای و روشهـای کیفی همراه بـا مصاحبه عمیقبـرای سـنجش تأثیـر عوامل مؤثـر بـر اسـتفاده از اینسـتاگرام بهمنظور دسـتیابی به
الگـوی مصرفی،
 مطالعـه مقایسـه سـبک زندگـی کاربـران پرمصـرف و کممصـرف بـر اسـاسسـبک زندگـی روزمـره و سـبک زندگـی دیجیتـال ،در گروههای سـنی متفـاوت ،به
تفکیـک مناطـق  22گانـه تهران،
 مطالعـه تأثیـر عوامـل فـردی و خانوادگـی و حمایتهـای درخواسـتی ازشـبکههای مجـازی ،بـه تفکیـک شـبکه و نـوع کاربـری آن.

منابع

احـدزاده ،اشـرف .)1391( .نقـش تفاوتهـای فرهنگـی در خـود ابـرازی کاربران
سـایتهای شـبکه اجتماعـی .علوم اجتماعـی.19-25 ،
امجـدی ،فرزانـه .)1394( .تأثیـر رسـانهها و شـبکههای اجتماعـی نویـن بـر
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گرایـش بـه مدگرایـی ،نوع پوشـش و آرایش در زنـان ایرانـی .کنفرانس بینالمللی
پژوهـش در علوم رفتـاری و اجتماعـی.1-18 ،
امیرپـور ،مهنـاز و گریوانـی .مریم .)1392( .تأثیر شـبکههای اجتماعی بر سـبک
زندگـی جوانان .دانش انتظامی خراسـان شـمالی.23-39 ،
ایمـان ،محمدتقـی و مرحمتـی ،نـدا .)1393( .تبییـن جامعهشـناختی گرایـش
جوانان به سـبک زندگی مدرن در شـهر شـیراز .جامعهشناسـی کاربردی.)55(3 ،
دهقـان ،علیرضـا و نیکبخـش ،مرسـده .)1389( .مطالعـه شـیوه رفتـار افـراد
در محیـط مجـازی :شـکلگیری روابـط صمیمانـه در اتاقهـای گپزنـی اینترنتـی.
مطالعـات فرهنگـی و ارتباطـات.1-29 ،6 ،
رسـولزاده اقدم ،صمد؛ عدلیپور ،صمد؛ میرمحمدتبار ،احمد و افشـار ،سـیمین.
( .)1394تحلیـل نقـش رسـانههای اجتماعـی در گرایـش به سـبک زندگـی نوین در
بیـن جوانان ایرانی .جامعهشناسـی معاصـر.33-60 ،)6(4 ،
ریتـزر ،جـورج .)1379( .نظریـه جامعهشناسـی در دوران معاصـر (ترجمـه
محسـن ثالثـی) .تهـران :علمی.
شـماعیزاده ،سـمیه .)1396( .تأثیرات روانی اینسـتاگرام بر روی کاربران.
بازیابی شـده از سـایت :کلیک.
عاملـی .سـعیدرضا .)1388( .مطالعـات انتقادی اسـتعمار مجـازی آمریکا:
قـدرت نـرم و امپراتورهای مجـازی ،تهـران :امیرکبیر.
عاملـی ،سـعیدرضا .)1389( .شـبکههای علمی مجـازی .تهران :پژوهشـکده
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی.
عظیمیفـرد ،فاطمـه .)1392( .گفتمـان سـبک زندگـی ،رسـانه و جهانیشـدن.
مطالعات سـبک زندگـی.33-44 ،)3(2 ،
فرجـی ،طوبـی .)1397( .نقـش شـبکه اجتماعی مجازی اینسـتاگرام بـر گرایش
جوانـان بـه مدیریـت بـدن .اولیـن همایـش بینالمللـی روانشناسـی ،علـوم
تربیتـی و مطالعـات اجتماعی.
فرقانـی ،محمدمهـدی و مهاجـری ،ربابـه .)1397( .رابطـه بیـن میـزان اسـتفاده
از شـبکههای اجتماعـی مجـازی و تغییـر در سـبک زندگـی جوانـان .مطالعـات
رسـانههای نویـن.259-292 ،)13(4 ،
گیدنـز ،آنتونـی .)1378( .پیامدهای مدرنیته (ترجمه محسـن ثالثـی) .تهران:
مرکز.

رابطـه اینستـاگرام بــا
گرایش جـوانان به سبک
زنـــدگـی مــــدرن...
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 نظریههـای ارتباطـات (ترجمـه مرتضـی.)1384( . اسـتیفن،لیتلجـان
. جنـگل: تهـران.)نوربخـش و اکبـر میرحسـینی
 تبدیلشـدن سـبک زندگی: آینده و سـبک زندگی.)1390( . حسـین،مهدیزاده
.69-84 ، سـوره اندیشه.به یک دانش مسـتقل
 عوامـل مؤثـر.)1395( . غالمرضـا، اصغـر و آتیـهکار، عبـداهلل و مشـکبی،نعامـی
،)2(6 ، پژوهشهـای بازاریابـی نوین.در خریدهـای لـذت بـاور از راه اینسـتاگرام
.1-18
 مطالعـه مـوردی شـیوه نمایـش.)1395( . علـی، آزاد و ربیعـی،هاشـمی منفـرد
.157-195 ،23 ، علوم اجتماعـی.خـود در کاربـران صفحـه اجتماعی اینسـتاگرام
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