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چکیده
امـروزه اینسـتاگرام نقـش اساسـی و مهمـی در چگونگـی ادراک ما نسـبت به 
دنیـای پیرامـون ایفـا می کنـد و بـا نمایـش حوزه هـای گوناگـون روابـط اجتماعی 
را  اجتماعـی  زندگـی  شـیوه های  از  جدیـدی  ضرورت هـای  و  شـرایط  می توانـد 
بـرای مخاطبـان خـود بـه تصویـر بکشـد و آنـان را به الگوهـا و سـبک های زندگی 
مـدرن دعـوت کنـد. ایـن پژوهـش درصدد بررسـی رابطـه اینسـتاگرام بـا گرایش 
جوانـان تهرانـی بـه سـبک زندگـی مدرن اسـت. داده هـای پژوهـش با اسـتفاده از 
پرسشـنامه محقق سـاخته با 384 نفر از جوانان 18 تا 30 سـاله سـاکن در مناطق 
2 و 16 تهـران کـه بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری خوشـه ای چندمرحلـه ای و 
در سـال 1397 جمـع آوری  شـده اسـت. نتایـج نشـان می دهـد کـه بیـن سـبک 
زندگـی مـدرن و اسـتفاده از اینسـتاگرام )r=0/45(، مـدت عضویت در اینسـتاگرام 
)r=0/40( و خـود ابـرازی در اینسـتاگرام )r=0/42( رابطـه معنـادار وجـود دارد. 
به طورکلـی، پاسـخگویان سـاکن در منطقـه 2، گرایـش زیـادی بـه سـبک زندگی 
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شمـاره 1 )پیاپي 101( 
ــــار 1399  بـهــــــ

)ویژه شبکه های اجتمـاعی 
»ایـنـستــــــاگــــرام«( 

مقدمه
سـبک زندگـی مـدرن، همـان اعمـال و کارهایـی اسـت کـه بـه شـیوه مـدرن 
بـه  افـراد  ترجیحـات  تجسـم یافته  و  ادراکات خـاص  و حاصـل  طبقه بنـدی  شـده 
اسـتفاده از عناصـر مـدرن در زندگـی اسـت. در ایـن سـبک؛ انتخـاب روش هـا و 
الگوهـا، طـرز برخـورد و روابـط اجتماعـی، مبتنـی بـر عناصـر زندگـی مدرن اسـت. 
سـبک زندگـی مـدرن از تلفیـق فعالیت هـای فراغتـی، نحـوه اهمیـت دادن بـه بدن، 
ترجیحـات غذایـی، الگـوی انتخـاب لباس و نگرش های غیر جنسـیتی سـاخته  شـده 
اسـت )ایمـان و مرحمتـی، 1393: 5(. گرایـش جوانـان امـروزی به برنـد، ورزش های 
بدن سـازی، تتـو و خالکوبـی، انواع فسـت فود یـا غذاهای سـریع، گردش های شـبانه، 
تیونینـگ کـردن اتومبیـل، وبگـردی، اسـتفاده از زیـورآالت، توجه بـه آرایش صورت 
و بـدن، گـوش دادن بـه موسـیقی خارجـی و رپ، همـه نشـان دهنده عاقـه آنان به 

سـبک زندگـی مدرن اسـت.
زندگـی بـه انتخـاب وابسـته اسـت و انتخـاب، بـه اطاعـات؛ اطاعـات نیـز خود 
محصـول فراینـد ارتباطـات اسـت. سـبک زندگی افـراد به شـدت متأثر از برداشـت ها 
و تصاویـری اسـت کـه رسـانه ها از زندگـی ترسـیم و ترویـج می کننـد )عظیمی فـرد، 
الگوهـای پوشـش، شـیوه های تغذیـه، ارزش هـا، نگرش هـا و  امـروزه   .)35 :1392
رفتارهـای انسـانی با سـرعت هرچـه  تمام تر تغییـر می یابند و افراد بـرای انطباق خود 
بـا جهـان پیرامـون، نیازمند تغییـرات زیادی در الگوی مصرف و سـبک زندگی شـان 
هسـتند؛ به عبـارت دیگـر، بـرای ارتقـای پیوسـته نیـاز بـه آگاهـی و بهره گیـری از 
اطاعـات بـه روزی دارند کـه بخش اعظم آن را از طریق رسـانه و شـبکه های مجازی 
دریافـت می کننـد. در ایـن شـرایط، شـبکه های مجـازی ماننـد هـر رسـانه ای قادرند 
تأثیـرات عمیقـی بـر رفتار، عـادات، عقاید و ارزش هـای کاربران بگذارنـد. در فضاهای 
مجـازی، هـر کـس بـه دنبال خریـد کاالیی زیبـا، باکیفیت و به روز اسـت کـه با نظام 
سـاختاری زندگـی او سـازگار باشـد. به این ترتیب، شـبکه اینسـتاگرام به عنـوان یکی 
از رسـانه های پرکاربـرد و محبـوب، نقـش بسـزایی در ترویـج الگوهـا و سـبک های 

زندگی مـدرن دارد.
اینسـتاگرام بـا جذابیـت و قابلیت هایی کـه دارد، به قدری کاربران را شـیفته خود 
کـرده اسـت کـه خواسـته یـا ناخواسـته، اقـدام بـه مشـارکت می کننـد. اینسـتاگرام 
کاربـران را بـه همانندسـازی و همذات پنـداری بـا عناصـر و نقش هـای ارائه شـده در 
فضاهـای مجـازی و ایده آل هـا دعـوت می کنـد و آنـان، کنجکاوانـه و بـرای یافتـن 
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جایـگاه و عقـب نمانـدن از دیگـران، بـه تقلید از سـبک های پوشـش، تغذیـه، آرایش 
و...؛ که نمودهایی از سـبک زندگی هسـتند، می پردازند. شـبکه اینسـتاگرام با تبلیغ، 
الگو نمایـی و ترویـج ظاهـری خـاص، بـه همـراه ارائـه راه های دسـتیابی به ایـن امر، 
افـراد را بـرای رسـیدن بـه ایده آلـی بی منطـق و غیرواقعـی، بـه تکاپو انداخته اسـت.

در اغلـب مـوارد، جوانـان بـه دلیـل برخـورداری از روحیـه تنوع طلـب، خاقیت، 
تمایـل بـه برقـراری ارتباط با دیگران، احسـاس کنجـکاوی و عاقه بـه تجربه زندگی 
نتایـج  بـه عضویـت در شـبکه های اجتماعـی گرایـش بیشـتری دارنـد.  متفـاوت، 
پژوهش هـا بیانگـر آن اسـت کـه شـبکه های اجتماعـی به خودی خـود، ابـزاری بـرای 
بی هویتـی نیسـتند ولـی اگـر جوانـان آگاه نباشـند و از کارکردهـای نادرسـت ایـن 
رسـانه ها اطـاع نداشـته باشـند، تبدیـل بـه تهدیـدی جـدی بـرای آنـان و جامعـه 
خواهند شـد )امیرپور و گریوانی، 1392: 35(. بر اسـاس گزارش سـامت انگلسـتان، 
پسـت های ارسـالی کاربران در شـبکه های اجتماعی می تواند منجر به بـروز انتظارات 
غیرواقعـی و همچنیـن احسـاس نارضایتـی از زندگـی و عزت نفـس پاییـن در افـراد 
دیگـر شـود. درواقـع، شـاید به همیـن دلیل، اینسـتاگرام کـه یکی از اپلیکیشـن های 
اجتماعـی بـرای قـرار دادن و به اشـتراک گذاری تصاویر اسـت، به عنـوان مخرب ترین 
شـبکه اجتماعـی از لحاظ مباحث روانی شـناخته  شـده اسـت )شـماعی زاده، 1396: 
1(. بـا توجـه بـه اسـتقبال جوانـان از شـبکه اینسـتاگرام و نقـش ایـن فضا در سـبد 
مصرفـی خانواده هـا، در پژوهـش حاضـر، به منظـور بررسـی نقـش اینسـتاگرام در 
گرایـش جوانـان بـه سـبک زندگـی مـدرن )تمایل بـه مصرف گرایـی، ذائقه و سـبک 
فراغتـی و توجـه به ظاهـر و تناسـب اندام و سـامتی )مدیریـت بـدن(( بـا توجـه بـه 
تفاوت هـای طبقاتـی )جایگاه اقتصـادی، اجتماعی و دسترسـی به امکانـات تفریحی، 
رفاهـی و...( در شـمال و جنـوب تهـران، به صورت تصادفی مناطق 2 )منطقه شـمال( 
و 16 )منطقه جنوب( انتخاب و از جوانان 18 تا 34 سـاله 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 می توانـد صدمـات جبران ناپذیـری بـه 
فرهنـگ اصیـل جامعـه مـا وارد کنـد. تمایـل بیش ازحـد جوانـان بـه یکسان سـازی 
خـود بـا الگوهـای غربـی و به ظاهـر مدرن، باعث می شـود کـه تمامی جوانـب زندگی 
خویـش را بـر اسـاس چارچـوب زندگـی آنـان بچینند و بخـش قابل توجهـی از زمان 
ارزشـمندی را کـه می توانسـت صـرف کارهـای بهینـه شـود، بـرای یافتـن الگوهـای 
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ارائـه  شـده از سـوی جوامـع مـدرن صرف کننـد؛ امری کـه رفته رفتـه افـراد را دچار 
خـأ شـخصیتی و بی هویتـی 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. 
شـیوه ای کـه بـدان طریـق، مصرف کننـده خریـد می کنـد و شـیوه ای که بـدان طریق، 
کاالی خریـداری  شـده مصـرف می شـود، بازتاب دهنده سـبک زندگـی مصرف کننده در 
جامعـه اسـت. سـبک زندگـی مـدرن، تلفیقـی از فعالیت هـای فراغتـی، مصرف گرایی و 
برند گرایـی، همچنیـن توجـه به ظاهـر و بـدن بـرای تحقق بخشـیدن بـه زندگی خاص 
و منحصربه فـرد منطبـق بـا الگوهـای جهانـی و غربـی اسـت. سـبک زندگی مـدرن که 
مبتنـی بـر ارزش هـای 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 گران قیمـت، بـاور بـه زیبایـی کاالی گران قیمـت، میـل بـه خریـد از 
فروشـگاه های لوکـس، خریـد لباس هـای خـاص و منحصربه فـرد، 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 ویژگی هـای ظاهـری و 
مرئـی بـدن که مشـتمل بر 2 بعـد اسـت؛ اول: مدیریت ظاهـری؛ به کمـک معرف های، 
الـف( تناسـب اندام و سـبک تغذیـه )از طریـق ورزش، رژیم غذایی و اسـتفاده از غذاهای 
کم کالری و مغذی(، ب( دسـتکاری پزشـکی، ج( میزان مراقبت های بهداشـتی و آرایشی 
)اسـتحمام روزانـه، آرایـش مو، آرایش یا اصاح 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 لوازم آرایش 
در حین خرید، اسـتفاده از زیورآالت و سـبک پوشـش(.3( سـبک فراغتی )نحوه گذران 
اوقـات سـالم و پرتحـرک یـا ناسـالم و بی تحـرک، بر اسـاس فعالیـت فراغتـی مانند نوع 
سـبک موسـیقی، مطالعه، وب گردی، پرسـه زنی با ماشـین، انتخاب مکان تفریحی و ...(. 
سـبک مـدرن در اکثـر پژوهش هـا، مصرف گرا، رسـانه محور، مدگرا و جهان وطناِن اسـت 
و عاقه منـدان بـه آن، در مصـرف، مدیریـت بدن و پوشـش، تناسـب اندام، کنترل وزن و 

گـذران اوقـات فراغـت، از الگـوی عامه پسـند جهانی پیـروی می کنند.
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از نظـر گیدنـز، ویژگـی خـاص مدرنیتـه، پویایـی، تأثیـر جهان گسـتر و زیـاد تغییر 
دادن رسـوم سـنتی اسـت کـه امـروزه الگوهـا و سـبک های زندگی مـدرن را به واسـطه 
ابـزار و فناوری هـای جدیـد، ازجملـه شـبکه های اجتماعـی مجـازی انتشـار می دهـد و 
الگـوی مصـرف و عملکـرد کاربـران خـود را متأثـر می سـازد )گیدنـز، ترجمـه ثاثـی، 
1378: 119(. فعالیت هـای انسـانی تنهـا از جانـب کنشـگران اجتماعی پدیـد نمی آیند 
بلکـه از طریـق همـان راه هایی که کنشـگران برای ابراز وجودشـان در پیـش می گیرند، 
پیوسـته بـاز ایجـاد می شـوند. عامـان اجتماعـی از طریق فعالیت هایشـان شـرایطی را 
ایجـاد می کننـد کـه ایـن فعالیت هـا را امکان پذیـر می سـازد )گیدنـز، ترجمـه ثاثـی، 
1378: 601(. گیدنـز، خودآرایـی و تزییـن خویشـتن را بـا پویایـی خویشـتن مرتبـط 
ارتباطـات  برقـراری  بـرای  اجتماعـی مجـازی، محیـط مسـاعد  می دانـد. شـبکه های 
از  بـه  دور  را  خویش سـاخته  و  نـو  هویت هـای  بازنمایـی  و  ابـرازی  خـود  نمادیـن، 
محدودیت هـا و ممنوعیت هـا از طریـق تعامـات مجـازی و نمادیـن فراهـم می کننـد. 
خدمـات شـبکه های مجـازی بـه کاربـران انگیـزه می دهنـد که دسـت بـه خـود ابرازی 
بیشـتری بزننـد و افـراد تـاش می کنند تا تصویـر خـود را از طریق رفتارهـای ارتباطی 
متنـوع مدیریـت کننـد )احـد زاده، 1390: 22(. گمنامی باعث می شـود کـه افراد تمایل 
بیشـتری بـه خـود افشـایی داشـته باشـند و بدون تـرس از قضاوت سـایرین به افشـای 
خواسـته ها و دیدگاه هایشـان بپردازنـد )دهقـان و نیک بخـش، 1389: 6(. از نظـر وی، 
کاربـران در ارتباطـات به واسـطه  گمنامـی می توانند خـود را آن گونه کـه مایل اند، اظهار 
کننـد. جهـان جدیـد، یعني جهـان مجازی، بسـیاري از روندهـا، نگـرش و ظرفیت هاي 
آینـده را تحـت تأثیـر خود قرار خواهـد داد. این جهـان درواقع، به موازات و گاه، مسـلط 
برجهـان واقعـی ترسـیم مي شـود و عینیـت واقعـي پیدا مي کنـد )عاملـی، 1388: 17(. 
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 
می سـتاند. بـه همیـن دلیل، تغییـرات حاصـل از دوجهانی شـدن می توانـد عامل تغییر 
سـبک و شـیوه زندگی افراد باشـد. جهانی شـدن موجب توسـعه قلمرو انتخاب ها شـده 
اسـت )عاملـی، 1389: 148-147(. شـبکه ای شـدن جامعـه امـروز، معنـای همه چیز و 
هـر چیـزی را مورد بازاندیشـی قرار داده و مفاهیـم تازه ای را ایجاد کرده اسـت. اقتصاد، 
فرهنـگ، اجتمـاع و حتـی مفاهیـم عام تـری همچون مـکان و زمـان نیز در ایـن فرایند 
دگرگـون  شـده اند یـا همچنـان در حـال دگرگونـی هسـتند و معانـی و تعاریـف نـو و 
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جدیـدی بـه خود گرفته انـد )عاملـی، 1388: 4(. مخاطبـان از میان مجـاری ارتباطی و 
محتواهایـی کـه بـه آنـان عرضـه می شـود، بـر اسـاس نوعـی ماک، دسـت بـه انتخاب 
آگاهانـه و انگیـزه دار می زننـد )لیتل جـان، ترجمـه نوربخـش و میرحسـینی، 1384: 
736(. رسـانه بـر ابعـاد سـبک زندگـی ماننـد تفریـح خریـد و مصـرف مـادی، تغذیـه، 
فعالیت هـای کاری، سیاسـی و رفتـار درون خانه اثرگذار اسـت و سـبک زندگی متفاوتی 
را پدیـد مـی آورد )مهـدی زاده، 1390: 72(. کاربـران بر اسـاس انگیزه و امیـال و اهداف 
خـود از اینسـتاگرام اسـتفاده می کننـد و به تناسـب عضویـت در ایـن شـبکه از اعضـا 
بازخوردهای متفاوتی در حوزه سـبک پوشـش، سـبک آرایشـی و رفتـاری خود دریافت 
می کننـد و هر چـه اینسـتاگرام بتواند نیازهـا و انگیزه کاربـران را برآورده کنـد، احتمال 

پذیـرش سـبک زندگـی تبلیغـی )سـبک زندگی مدرن( بیشـتر می شـود.

پیشینه پژوهش
جدول 1. پیشینه تجربی داخلی

روش نويسندگان
يافته هاپژوهش

رسول زاده 
اقدم و 

همکاران 
)1394(

کمی 
)پیمایش(

کاربرانی که حضور فعالی در شبکه های اجتماعی مجازی دارند و به 
محتوا و مطالب ارائه شده در این فضا اعتماد می کنند، سبک ها و الگوهای 

ارائه شده در آن را به راحتی می پذیرند و گرایش به سبک های زندگی 
نوین مانند مدگرایی، توجه به ظاهر و بدن، بی حجابی یا کم حجابی و 

زندگی کم تحرک دارند.

امجدی 
)1394(

اسناد 
و روند 
تاریخی

شبکه های اجتماعی مجازی به مثابه برنامه های ماهواره ای با نمایش دادن 
فیلم های پورن، مستهجن و زنان نیمه برهنه، منجر به بی بندوباری، 
ترویج فرهنگ برهنگی، عادی نشان دادن روابط جنسی خارج از 
خانواده و غوطه ور کردن نسل جوان در ورطه مدگرایی می شوند و 
از سویی، با نشان دادن سبک های زندگی متنوع در قالب پوشش، 

آرایش و تزیین منزل، همچنین امکانات تفریحی و سالن های آرایشی 
و جراحی های زیبایی، روحیه مصرف گرایی را ترغیب می کنند. حتی 
با تبلیغ بیش ازاندازه و ترغیب زنان به استفاده از لوازم  آرایش، آنان 

را به عروسک هایی تبدیل می کند که آرایش کردن برایشان به عادت 
تبدیل  شده و بیشترشان زمانی که از خواب بیدار می شوند، ابتدا آرایش 

می کنند و سپس به قصد محل کار، دانشگاه یا خرید بیرون می روند.
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روش نويسندگان
يافته هاپژوهش

نعامی و 
همکاران 
)1395(

کمی 
)پیمایش(

بنگاه های اقتصادی در ایران برای معرفی کاالها و خدمات مرتبط با مد، 
لباس و لوازم  آرایشی در اینستاگرام توانسته اند، از این محیط به عنوان 
ویترین خود استفاده کنند. فضای اینستاگرام برای خرید لذت بخش در 

شهر تهران طرح ریزی  شده است و این شبکه، با تبلیغات خود، جوانان را 
به سبک مدرن و غربی، مدگرایی و مصرف گرایی ترغیب می کند و ذائقه 

پوششی، آرایشی و مصرفی آنان را تغییر می دهد.

هاشمی 
منفرد و 
ربیعی 
)1395(

کمی 
)پیمایش(

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 عکس های 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 

راحتی پوشش در خیابان و دنیای واقعی( شده است. این فضا منجر به 
قانون شکنی و هنجارشکنی در جامعه شده است. زنان بیشتر از مردان 
خویش انداز )سلفی( برای نمایش خود استفاده می کنند و کاربران برای 
کسب محبوبیت به عریان سازی روابط و ظاهر و تطابق پوشش و آرایش 

خود با مدل ها و هنرپیشه های غربی می پردازند.

فرجی 
)1397(

کمی 
)پیمایش(

استفاده بیش ازاندازه و وابستگی و اعتماد به محتوا و تبلیغات اینستاگرام، 
دیدگاه کاربران را در حوزه تناسب اندام و سبک تغذیه، شکل ظاهری 
اندام )مدیریت جسمانی( و مصرف نمایشی تحت تأثیر قرار می دهد و 

دیگران را به دنیای نمایشی و مصرف گرایی دعوت می کند؛ هر چه کاربر 
تمایل بیشتری به خود ابرازی در فضای اینستاگرام داشته باشد، از 

سبک های زندگی اید ه آل )سبک زندگی مدرن( بیشتر تبعیت می کند.

فرقانی و 
مهاجری 
)1397(

کمی 
)پیمایش(

شبکه های اجتماعی مجازی با ارائه سبک پوشش و تغذیه متنوع، نمایش 
شیوه های خودآرایی و تزیین مکان، معرفی شیوه ها و مکان های تفریحی، 
منجر به تغییر سبک مصرفی و زندگی کاربران می شوند و ذائقه فراغتی 
آنان را تحت تأثیر قرار می دهند. با افزایش میزان استفاده و وابستگی 
به شبکه های اجتماعی مجازی، گرایش کاربران به الگوها و سبک های 

زندگی مدرن و غربی بیشتر می شود.
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جدول 2. پیشینه تجربی خارجی

نويسندگان روش 
پژوهش يافته ها

مخاطبان با مشاهده مکرر بازیگران زیبا در رسانه ها، به سوی 
استفاده از لباس، سبک آرایشی و محصوالت تبلیغاتی گرایش پیدا 
می کنند و با دسترسی همگانی به سبک زندگی یکسان و اید ه آل 
)سبک زندگی مدرن( از طریق رسانه های مجازی، نگرش همه 
کاربران در مورد وضعیت ایده آل عوض می شود. همچنین قرار 

گرفتن در معرض ژانرهای خاص، با پذیرش زنان جوان از الغری 
به عنوان 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 پاستیک، رژیم های غذایی، استفاده از 
لوازم الغری، قرص ها، لوازم ورزشی و...( می کند. میزان الگوپذیری 
از هر رسانه به میزان وابستگی و اعتماد به آن وابسته است اما در 

این  بین، رسانه های مجازی موفق تر عمل کرده اند.

کمی 
)پیمایش(

کریستن1 
و ون وندرن2

)2012(

شبکه های اجتماعی با نمایش دایم زنان الغر به عنوان زن زیبا و 
راه های تحقق آن )قرص های الغری، ورزش، جراحی و ...( منجر 
به تغییر سبک تغذیه و مدیریت ظاهری کاربران شده اند. به نحوی 
 که زنان حاضرند با استفاده از روش های اصولی مانند ورزش یا 

غیراصولی مانند کاهش ناگهانی وزن از طریق قرص و جراحی یا 
حتی روی آوردن به جراحی های نامتعارف )ایجاد شکاف در ران، 
جراحی گوش، تغییر رنگ چشم، استفاده از لنز و...( ظاهر خود را 
تغییر دهند تا مطرح شوند. شبکه های اجتماعی مجازی با تبلیغات 
گسترده خود، سبک مصرفی، سبک پوششی و حتی تصویر ذهنی 

کاربران را تغییر می دهند.

کمی 
)پیمایش(

کاین3 
)2013(

کاربران وابسته و معتاد به رسانه مجازی ازنظر رفتاری و نگرشی، 
تحت تأثیر رسانه ها قرار می گیرند به نحوی که سعی دارندد ادبیات 
محاوره ای، بی ادبانه و پرخاشگرانه ای داشته باشند و دایم، اوقات 
فراغت و حتی تعامات خود را در فضای مجازی و با بازی های 

آناین سپری کنند. همچنین فعالیت بدنی اندکی دارند و اصوالً یا 
کم اشتها هستند یا غذاهای سریع و فست فود را مصرف می کنند 
که از نمادهای رایج زندگی مدرن است و سامت و آینده کاربران 

را به مخاطره می اندازد.

فرا تحلیل
زتیل بانک4
)2014(

1. Kristen
2. Van Vonderen

3. Klein
4. Zeitel-Bank
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نويسندگان روش 
پژوهش يافته ها

شبکه های اجتماعی دارای کارکردهای مثبتی همچون افزایش 
تعامات، دسترسی به اطاعات به روز و تسهیل آموزش هستند 

اما منجر به تغییر ذائقه فراغتی کاربران شده اند، به نحوی  که آنان 
بخش قابل توجهی از زمان فراغت خود را در شبکه های اجتماعی 
مانند فیس بوک، مای اسپیس، توییتر یا یوتیوب سپری می کنند 
و روابط حضوری شان کاهش  یافته است. کاربران جوان پیوسته 
در حال پرسه زنی در فضای مجازی هستند و زندگی فردگرا و 

بی تحرکی را انتخاب کرده اند که از نمودهای سبک زندگی جدید 
غربی است. همچنین وابستگی به رسانه های اجتماعی ادبیات 

آنان را تحت تأثیر قرار داده است و به ادبیات محاوره ای و کوچه 
خیابانی روی آورده اند.

کمی 
)پیمایش(

دب روی1 
و چاکرابورتی2

)2015(

مطالب منتشرشده در صفحات مجازی و تبادل اطاعات درباره 
تفریح، مسیر سفرها را مشخص می کند و به اشتراک گذاری 

تجربیات گردشی و تفریحی )انتشار عکس از سفرها، مکان های 
جذاب، دیدنی و استراحتگاه ها همچنین بیان ایده ها در این 

فضا، منجر به تعامل افراد ناشناس برای شرکت در سفر مشترک 
می شود. پژوهشگر همچنین دریافته است که انتشار اطاعات 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 رسانه های اجتماعی، ابزاری در 
دست سازمان ها و قدرت های تجاری هستند که به واسطه کاربران 
می توانند سبک و ذائقه مصرفی خاصی را در حوزه پوشش، تغذیه 

و حتی تفریح به افراد جامعه تزریق کنند.

کمی 
)پیمایش(

هجلی3
)2015(

شبکه های فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و اسکاپ در بین 
دانشجویان کاربرد زیادی دارند. کاربران به صورت اعتیاد وار به این 
شبکه ها وابسته شده اند 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 
شبکه های مجازی به تغییر و نمایش پوشش، نوع تغذیه )نوع غذا، 
محل صرف غذا، نحوه پخت غذا(، آواز خواندن، شرکت در چالش  

و به روز کردن سبک آرایشی می پردازند.

کمی 
)پیمایش(

داتا4 
و همکاران
)2017(

نقد و بررسی پیشینه پژوهش
در ایـن مطالعـه سـعی شـده اسـت از پژوهش هایـی برای تحلیل اسـتفاده شـود 
کـه در سـنجش ابعـاد سـبک زندگـی مـدرن از الگـوی یکسـانی تبعیـت می کننـد. 

1. Deb Roy
2. Chakraborty

3. Hajli
4. Dutta
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پژوهش هـای متعـددی در حـوزه سـبک زندگی انجام  شـده اند که مؤلفه های سـبک 
زندگـی در آنهـا، منطبـق بـر ارزش هـا و فرهنـگ و سـامت جامعـه بـوده اسـت؛ اما 
در پژوهـش حاضـر، سـبک زندگی مـدرن مبتنی بـر مصرف گرایی، مـد و برندگرایی، 
توجـه به ظاهـر و مدیریـت بـدن بـه هر روشـی، مدنظر بـوده اسـت. نتایج بررسـی ها 
نشـان می دهـد که شـبکه های اجتماعـی مجازی، یـا تغییـر ذائقه فراغتـی، مصرفی، 
پوششـی و ظاهـری، منجـر بـه تغییر سـبک زندگـی و گرایـش کاربران بـه الگوهای 
دنیـای مـدرن و نو شـده اند. از دیدگاه رسـول زاده اقدم و همـکاران )1394(، امجدی 
ونـدرن  ون  و  کریسـتن   ،)1397( مهاجـری  و  فرقانـی   ،)1397( فرجـی   ،)1394(
)2012(، داتـا و همـکاران )2017( شـبکه های اجتماعـی مجـازی از طریـق تبلیغات 
و ترغیـب جوانـان بـه مدگرایـی، توجـه به ظاهر و انـدام )نمایـش سـالن های زیبایی، 
جراحـی، سـبک های 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 می کننـد و روحیـه مصرف گرایـی را در 
میـان آنـان رواج می دهنـد. نعامـی و همـکاران )1395(، فرجـی )1397( و هاشـمی 
منفـرد و ربیعـی )1395( بـا 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 سبک پوشـی )کـم پوشـی و بی حجابی زنـان و مردان(، 
عریان سـازی روابـط و تطابـق پوشـش و آرایـش بـا مدل هـا و هنرپیشـه های خارجی 
می شـود. زتیل بانـک )2014(، کاین )2013(، فرقانـی و مهاجری )1397( و فرجی 
)1397( معتقدنـد کـه شـبکه های مجـازی بـا معرفـی مکان هـای تفریحـی )ماننـد 
و...(،  اسـکی  پیسـت های  تفرجگاه هـا،  ورزشـی،  مراکـز  قهوه خانه هـا،  رسـتوران ها، 
تبلیـغ شـیوه های ورزشـی )ماننـد ورزش هـای هـوازی، بدن سـازی، پیاتـس، رقـص 
زومبـا( و نمایـش زندگـی افـراد مختلف، سـبک و شـیوه های فراغتی کاربـران را هم 
 تغییـر داده انـد. کایـن )2013(، دب روی و چاکرابورتـی )2015( بـر ایـن باورند که 
شـبکه های اجتماعـی بـا نمایـش الگـو و انـدام ایـده آل، در حـال تغییر دادن سـبک 
پوششـی، سـبک تغذیـه ای و ظاهـر کاربرانـی هسـتند کـه بـر این اسـاس، به سـراغ 
ورزش، تغییـر سـبک تغذیـه )روی آوردن بـه غذاهـای کم کالـری و سـالم(، تغییـر 
سـبک آرایـش و جراحی هـای متعـارف و نامتعارف می روند و سـبک مصرفـی خود را 
تغییـر می دهنـد. هجلـی )2015( بـه نقـش رسـانه های اجتماعی در سـبک مصرفی 
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تأکیـد دارد و یافته هـای کایـن )2013(، دب روی و چاکرابورتـی )2015( و فرجـی 
)1397( مؤکد این مطلب اسـت که تأثیر شـبکه اینسـتاگرام و شـبکه های اجتماعی 
مجـازی بـر مدیریـت بـدن و ظاهر، بیـش از ابعاد دیگر اسـت؛ هرچند کـه ابعاد دیگر 
نیـز به تبـع ایـن بعـد، تحت تأثیر قـرار می گیرنـد. برای مثـال، کاربران برای رسـیدن 
به ظاهـر و بـدن ایـده آل و سـالم الزم اسـت با سـبک های تغذیـه، پزشـکان، جراحان 
و کارشناسـان جـراح و کارشـناس تغذیـه، مکان های تفریحی و ورزشـی، سـبک های 
آرایشـی و پوششـی جدیـد آشـنا شـوند کـه به این ترتیـب، تمـام ابعاد سـبک زندگی 
آنـان تحـت سـیطره فضای مجـازی قـرار می گیـرد. زتیـل بانـک )2014(، دب روی 
و چاکرابورتـی )2015( بعـد گفتـاری را نیـز مورد سـنجش قـرار داده اند کـه در این 

پژوهش بررسـی نشـده است.

جدول 3. فرضیه های پژوهش

فرضیهنوع 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.

روش شناسی پژوهش
روش پژوهـش کمـی و پیمایشـی و جامعـه آمـاری، مشـتمل بـر کلیـه جوانـان 
18 تـا 30 سـاله سـاکن در مناطـق 2 و 16 تهـران اسـت کـه بنابـر گـزارش معاونت 
اجتماعـی شـهرداری تهران بـه 329701 نفر می رسـد. همچنین با احتسـاب فرمول 
کوکـران، حجـم نمونـه برابـر بـا 384 نفـر اسـت. روش نمونه گیـری نیـز خوشـه ای 
چندمرحلـه ای بـوده اسـت. ابتـدا، از منطقـه 2 تهـران )شـامل 9 ناحیـه و 30 محله( 
به صـورت تصادفـی، دو محلـه گیشـا و طرشـت را انتخـاب و در منطقـه 16 تهـران 
)شـامل شـش ناحیـه و 22 محله( به صـورت تصادفـی دو محله نازی آبـاد و باغ آذری 
انتخـاب شـدند و سـپس با تهیه نقشـه ناحیـه و بلوک بنـدی مناطق انتخابـی، در هر 
منطقـه بـا 192 نفـر و به طـور کلی بـا 384 نفر از جوانـان 18 تا 34 سـاله به تکمیل 
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پرسشـنامه پرداخته شـد. ابـزار پژوهش، پرسشـنامه )محقق سـاخته( 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 شـاخص ها مبتنی بر 
اعتبـار صـوری اسـت و بررسـی روایی گویه های شـاخص اصلـی پژوهش، با اسـتفاده 
از روش پایایـی درونـی انجـام  گرفته اسـت. برای این منظور از ضریـب آلفای کرونباخ 
اسـتفاده  شـده کـه بـاالی 70 درصد قابل  قبول 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.

يافته های پژوهش
بـر اسـاس نتایـج جدول 4، میانگین اسـتفاده از شـبکه مجازی اینسـتاگرام 120 
دقیقـه، کمتریـن میـزان اسـتفاده 30 دقیقـه و بیشـترین میزان 480 دقیقه اسـت و 
اکثر پاسـخگویان )41/1 درصد( یک تا سـه سـاعت از این شـبکه  اجتماعی اسـتفاده 

. می کنند

جدول 4. جدول توزيع فراوانی میزان استفاده از شبکه اجتماعی اينستاگرام

استفاده از 
حداکثرحداقلمیانگیناينستاگرام

کمتر از يک 
ساعت

يک تا سه 
ساعت

سه تا شش 
ساعت

باالی شش 
ساعت

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

180304804221/97941/15930/7126/3منطقه 2

603048098517941/1115/742/1منطقه 16

1203048014036/515841/17018/2164/2کل

بـر اسـاس نتایـج جـدول 5، میانگیـن مـدت عضویـت در اینسـتاگرام 12 مـاه، 
کمتریـن مـدت عضویـت 2 مـاه و بیشـترین مـدت عضویـت 3 سـال اسـت. اکثـر 
پاسـخگویان )60/9 درصـد( کمتـر از یـک سـال اسـت کـه عضو شـبکه اینسـتاگرام 
از  منطقـه 16  از  بیشـتر   2 منطقـه  در  پاسـخگویان سـاکن  به طورکلـی  شـده اند. 
اینسـتاگرام اسـتفاده می کنند و مدت  زمان بیشـتری اسـت که در آن عضو هسـتند.
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جدول 5. جدول توزيع درصدی مدت عضويت در شبکه اجتماعی اينستاگرام

حداکثرحداقلنمامیانگینمدت عضويت
کمتر از يک 

2 تا 3 سال1 تا 2 سالسال

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

18123369046/97237/53015/6منطقه 2

126236144754322/452/6منطقه 16

121223623460/911529/9359/1کل

بـر اسـاس نتایـج جـدول 6 پاسـخگویان سـاکن منطقـه 2 )58/3 درصـد( بـه 
میـزان زیـاد و پاسـخگویان سـاکن منطقـه 16 )48/4درصـد( بـه میـزان کمـی بـه 
سـبک زندگـی مـدرن گرایش دارند. بر اسـاس دیدگاه پاسـخگویان سـاکن منطقه 2 
تمایـل بـه مد، برنـد و شیک پوششـی )60/4 درصـد(، توجـه به ظاهر و تناسـب اندام، 
زیبایـی و سـامت )55/7 درصـد(، تمایـل بـه مصرف گرایـی یـا اسـتفاده از کاالهای 
لوکـس )66/1درصـد( و تمایـل بـه زندگـی کم تحـرک و رفتـن به مکان هـای خاص 
و منحصربه فـرد )51 درصـد( در حـد زیـاد اسـت. بـر اسـاس دیـدگاه پاسـخگویان 
منطقـه 16 تمایـل بـه مد، برنـد و شیک پوششـی )50/5درصـد( و تمایل بـه زندگی 
کم تحـرک و رفتـن بـه مکان خـاص و منحصربه فـرد )52/1 درصد( در حد متوسـط، 
تمایـل بـه مصرف گرایی یـا اسـتفاده از کاالی لوکـس )30/7درصد( و توجـه به ظاهر 

و تناسـب اندام، زیبایـی و سـامت )38/5درصـد( در حـد کم اسـت.
به طورکلـی، پاسـخگویان سـاکن منطقه 2 در فاصله سـنی 18 تا 30 قـرار دارند، 
به ظاهـر، انـدام و پوشـش خـود توجـه می کننـد و عاقـه زیـادی بـه مصرف گرایـی، 
اسـتفاده از کاالهـای لوکـس یـا برند و در نهایت، سـبک زندگی مـدرن دارند؛ جوانان 
سـاکن منطقـه 16 نیـز گرایـش قابل توجهـی 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 می کنند؛ 

سـبک تغذیه شـان نامناسـب و سـنتی اسـت و در کل، زندگی پرتحرک تری دارند.
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جدول 6. جدول توزيع درصدی سبک زندگی مدرن

انحراف نمامیانهمیانگینمتغیر
معیار

طبقات
ديدگاه 

کلی
زيادمتوسطکم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

سبک 
 پوششی

منطقه 
زیاد22727/43283/21126/36433/311660/4

منطقه 
متوسط162525/31263/353518/29750/56031/3

مدیریت
بدن

منطقه 
زیاد23636/33384/132211/56332/810755/7

منطقه 
کم163333/41344/267438/56533/95327/6

مصرف 
گرایی

منطقه 
زیاد23535343/98105/228/628/666/166/1

منطقه 
متوسط163031/07304/715930/76935/96433/3

سبک 
فراغتی

منطقه 
ناسالم23231304/3284/28644/89851

منطقه 
معمولی162929/26294/9417/217/252/152/130/730/7

سبک 
زندگی

منطقه 
زیاد8041/711258/3_____2129130/751228/63

منطقه 
متوسط16117119/0511910/839348/45629/24322/4

زیاد123124/9012211/409324/213635/415540/4کل

جدول 7. آزمون پیرسون بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و سبک ظاهری

مديريتمتغیر
بدن

سبک 
مصرفی

سبک
فراغتی

سبک زندگی 
مدرن

میزان استفاده از 
اینستاگرام

r0/3980/2470/3100/458
sig0/0000/0000/0000/000

میزان عضویت در 
اینستاگرام

r0/3030/2160/2640/401
sig0/0000/0000/0000/000

تمایل خود ابرازی 
در اینستاگرام

r0/3670/2940/1680/429
sig0/0000/0000/0010/000
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فرضیه اول: بر اسـاس نتایج آزمون پیرسـون، بین میزان اسـتفاده از اینسـتاگرام 
و سـبک زندگـی مـدرن )r=0/45( رابطه معنـاداری وجود دارد. به عبارتـی، با افزایش 
اسـتفاده از شـبکه اینسـتاگرام در بیـن پاسـخگویان، گرایـش آنـان سـبک زندگـی 

مـدرن نیـز افزایـش می یابد
فرضیـه دوم: بـر اسـاس نتایـج آزمـون پیرسـون، بیـن میـزان عضویـت در 
اینسـتاگرام و سـبک زندگی مـدرن )r=0/40( رابطه معناداری وجـود دارد. به عبارتی، 
بـا افزایـش مـدت عضویت در شـبکه اینسـتاگرام در بین پاسـخگویان گرایش آنان به 

سـبک زندگـی مـدرن نیـز افزایـش می یابد.
فرضیـه سـوم: بـر اسـاس نتایـج آزمون پیرسـون، بیـن میـزان تمایل بـه خود 
ابـرازی در اینسـتاگرام و سـبک زندگـی مـدرن )r=0/42( رابطـه معنـاداری وجـود 
دارد. به عبارتـی، بـا افزایـش تمایـل بـه خـود ابـرازی در شـبکه اینسـتاگرام در بیـن 

پاسـخگویان، گرایـش آنـان بـه سـبک زندگـی مـدرن نیـز افزایـش می یابد.

بحث و نتیجه گیری
نتایـج پژوهـش حاکی از آن اسـت که میـزان اسـتفاده از اینسـتاگرام، بر گرایش 
جوانـان 18 تـا 30 سـاله سـاکن در مناطـق 2 و 16 تهـران به سـبک زندگـی مدرن 
)r=0/45( تأثیـر دارد و ایـن، بـا نتایج پژوهش های فرقانـی و مهاجری )1397(، زتیل 
بانـک )2014(، دب روی و چاکرابورتـی )2015(، داتـاو همـکاران )2017( همخوانی 
دارد. نتایـج پژوهـش فرقانـی و مهاجـری )1397( نشـان می دهـد کـه شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی، بـا تبلیـغ و نمایـش مکـرر و جـذاب سـبک های زندگـی غربـی، 
منجـر بـه تغییـر ذائقـه کاربـران تغییـر در پوشـش، سـبک تغذیـه، نحـوه چیدمـان 
منـزل، سـبک خریـد و ذائقه فراغتی آنان می شـوند 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. شـبکه های مجازی به عنـوان یکی از رسـانه های 
قدرتمنـد و مجهـز، بـا هـدف جهانی شـدن، در پـی یکسان سـازی زندگی هـا، الگوها، 
افـکار و اندیشـه ها هسـتند. شـبکه اینسـتاگرام نیـز از یک سـو، بـا بازنمایـی زندگـی 
افـراد مشـهور و جهانـی و از سـوی دیگـر، بـا آزادسـازی اطاعـات، بـه کاربـران این 
امـکان را می دهـد کـه داوطلبانـه و از روی میـل، به تقلید از سـبک فراغتی، مصرفی، 
پوششـی و تغذیـه ای گروه هـای مرجـع اینسـتاگرامی بپردازنـد. از دیگـر یافته هـای 
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پژوهـش، نقـش میـزان عضویـت در اینسـتاگرام بـر گرایش جوانـان 18 تا 30 سـاله 
سـاکن در مناطـق 2 و 16 تهـران بـه سـبک زندگـی مـدرن )r=0/40( اسـت کـه 
بـا نتایـج پژوهش هـای رسـول زاده اقـدم و همـکاران )1394( همچنیـن عظیمی فرد 

)1392( همخوانـی دارد.
فرجـی )1397( معتقـد اسـت کـه وابسـتگی بـه اینسـتاگرام و تمایـل بـه خـود 
ابـرازی در ایـن فضـا، دیدگاه کاربران را در حوزه تناسـب اندام و سـبک تغذیه، شـکل 
ظاهـری انـدام )مدیریـت جسـمانی( و مصـرف نمایشـی، تحـت تأثیر قـرار می دهد و 
به سـوی مصـرف، جراحـی و تناسـب اندام جلـب می کنـد. اینسـتاگرام منبـع تبلیـغ 
زیبایـی اسـت و میـزان محبوبیـت ایـن فضـا در بیـن کاربـران باعـث می شـود کـه 
خواسـته یـا ناخواسـته از پیـام و سـبک های تبلیغی پیـروی کنند البتـه تأثیرگذاری 
ایـن فضـا، بسـته به میزان عاقه و وابسـتگی کاربران نیز هسـت. کاربران اینسـتاگرام 
بـا بهره منـدی از قـدرت شـبکه، بـه ترویج دیـدگاه، ارزش هـا و حتی همگانـی کردن 
مطالبـات خویـش می پردازنـد و بـا بهره گیـری از حمایت هـای مجـازی، بـا اعتماد و 
به راحتـی خصوصی تریـن مسـائل و دیدگاه هـای واقعـی خـود را ابـراز می کننـد تا از 
آن به عنـوان ابـزاری بـرای رسـیدن بـه اهداف خـود در دنیـای واقعی اسـتفاده کنند. 
به طورکلـی شـبکه اینسـتاگرام بـا طـرح موضوع های شـگفت انگیز و پرتحـرک، خلق 
صحنه هـای اعجـاب آور، ارائـه اطاعات جدیـد و ... کاربران را به سـبک زندگی مدرن 
دعـوت می کنـد و کاربـران نیـز برای رهایـی از تنش های روزمـره و ایجـاد فراغت، به 
ایـن سـمت کشـیده می شـوند. 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 قابلیت های این رسـانه 
به عنـوان یـک فرصـت اسـتفاده کننـد. سـازمان صداوسـیما، سـازمان ملـی جوانان، 
معاونـت اجتماعـی و فرهنگـی شـهرداری تهـران و مسـئوالن فرهنگـی می تواننـد از 

نتایـج این طـرح بهره مند شـوند.

پیشنهاد ها
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 مصرف گرایـی رابطـه وجـود دارد و ایـن شـبکه می توانـد هـم فرصـت و هم 
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تهدیـدی بـرای فرهنـگ و سـبک زندگـی ایرانی باشـد، سـازمان های متولـی جوانان 
و رسـانه های جمعـی بایـد در افزایـش سـطح آگاهی مخاطبـان و عامه مـردم تمامی 
سـعی و تـاش خـود را به کارگیرند و صداوسـیما و مراکز فرهنگی با ارائـه برنامه های 
آموزشـی و فرهنگـی در قالـب گـزارش، فیلـم، برنامه هـای کارشناسـی، تیزرهـای 
تبلیغاتـی، تدویـن کتاب هـا و بروشـورهای آمـوزش سـواد رسـانه ای، مخاطبـان را 
در حـوزه رسـانه های مجـازی افزایـش دهنـد. همچنیـن بـا ارائـه اطاعـات درسـت 
و به موقـع بـه مخاطبـان رسـانه ها، آنـان را از اهـداف و ظرفیت هـای اصلـی رسـانه 
اینسـتاگرام به عنـوان رسـانه ای دوسـویه و مخاطـب محـور آگاه سـازند. )رونمایـی از 

چهـره واقعی اینسـتاگرام(
به منظـور جهت دهـی مناسـب و حفـظ الگوهـا و سـبک های پوششـی و آرایشـی 
ایرانیـان، همچنیـن محافظـت از ارزش ها و سـبک زندگی ایرانی، مسـئوالن فرهنگی 
و آموزشـی، سـازمان صداوسـیما  و تولیدکننـدگان برندها می توانند از ایـن فضا برای 
سـاخت و ایجـاد سـبک های 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 بـه روز کـردن تولیـد انـواع کاال و خدمـات و معرفـی محصـوالت 
افـراد صاحب نام و سـبک اسـتفاده شـود تـا هم خاقیـت و نوآوری در حوزه پوشـاک 

و کاالی تولیـدی افزایـش یابـد و هـم دسترسـی بـه محصـوالت راحت تر شـود.
بـا  مسـابقه،  قالـب  در  برنامه هایـی  بـا سـاخت  می توانـد  سـازمان صداوسـیما 
بهره گیـری از هنرمنـدان و طراحـان صاحب نـام در عرصـه طراحی پوشـاک، به ایجاد 

محصولـی متناسـب بـا سـبک ایرانـی و ارضـای ذائقـه جوانـان کمـک کند.
بـرای جلوگیـری از افزایـش گرایـش جوانـان بـه سـبک های مدرن کـه در اصل، 
مطابـق بـا زندگـی غربی و آرایش و پوشـش نامتعارف اسـت، می توان از کارشناسـان 
فرهنگـی، آموزشـی و رسـانه ای اسـتفاده کـرد تـا بـا ارائـه برنامـه مـدون و آمـوزش 
صحیـح بـه خانواده هـا، از فضای اینسـتاگرام بـرای نمایـش اسـتعدادها، قابلیت ها و... 

اعضـای خانـواده بهـره بگیرنـد. )هدفمند کردن اسـتفاده از اینسـتاگرام(
به منظـور هدفمنـد کـردن و اسـتفاده بهینـه از اوقـات فراغـت نیز الزم اسـت که 
سـازمان های گردشـگری و فرهنگـی )ماننـد سـراها و فرهنگسـراهای شـهرداری( از 
فضـای اینسـتاگرام بـرای معرفـی قابلیت هـای تفریحـی مناطـق خـود بهـره بگیرند 
پارک هـا،  رسـتوران ها،  آموزشـی،  ورزشـی،  تفریحـی،  مکان هـای  معرفـی  )ماننـد 
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موزه هـا و...( تـا افـراد به تناسـب وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی و زمـان فراغـت، 
مـکان و تفریـح مناسـب را انتخـاب کنـد به جـای آنکـه جوانـان فراغـت خـود را بـا 

پرسـه زنی های 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 فسـت فود شـده، الزم اسـت سـازمان صداوسـیما بـا 
تولیـد برنامه هـای 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.
اینسـتاگرام،  از  اسـتفاده  و  رابطـه مدیریـت ظاهـری  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن 
کارشناسـان فرهنگی، ورزشـی، آموزشـی و پزشـکی، بـرای افزایش آگاهـی و راه های 
صحیـح رسـیدن به  تناسـب اندام می توانند با ایجـاد کانال های مجازی و مشـاوره های 
رایـگان بـا تولید برنامـه در قالب )فیلـم، کتابچه، فایـل صوتـی و...( آموزش های الزم 
را بـه مخاطبـان ارائـه دهند و با آنان در ارتباط باشـند تا به سؤاالتشـان پاسـخ دهند 
و از آسـیب های احتمالـی ماننـد روی آوردن بـه جراحی هـای نامتعـارف، اسـتفاده از 

قرص هـای الغـری، اعتیاد و... پیشـگیری شـود.

پیشنهادها
- اسـتفاده از روش هـای مقایسـه ای و روش هـای کیفی همراه بـا مصاحبه عمیق 
بـرای سـنجش تأثیـر عوامل مؤثـر بـر اسـتفاده از اینسـتاگرام به منظور دسـتیابی به 

الگـوی مصرفی،
- مطالعـه مقایسـه سـبک زندگـی کاربـران پرمصـرف و کم مصـرف بـر اسـاس 
سـبک زندگـی روزمـره و سـبک زندگـی دیجیتـال، در گروه های سـنی متفـاوت، به 

تفکیـک مناطـق 22 گانـه تهران،
از  درخواسـتی  حمایت هـای  و  خانوادگـی  و  فـردی  عوامـل  تأثیـر  مطالعـه   -

آن. کاربـری  نـوع  و  شـبکه  تفکیـک  بـه  مجـازی،  شـبکه های 
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