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 چکیده
شدااتی  اببهد  بفدیهااز بب شدیج  بمی داگ  ب بدربب بدا فدی  ب دف            باهدف  بییدیج ماه د     پژوهش حاضر

 قیید   بهای فدی  ب دف   ب  هؤله  ویان اب شباز پیاب  وا بهربن غرب ب  ب جاب افیف. اا بیج پژوهش بب اا واب شج
  های شدیج  بمی داگ  و هؤله  (هصر  کیاب، فی م، لیاس، هوفیق ، بوقات فربغت، هفیریت بفن، گاابت غذبی )
هدای  اا  ظرید    بحقید  کد  بب   اکم بدر بفیهااز بب چهااچوب  ظری حد  هیزبن، بهان،  حوز و چبو ب  بفیهااز( با)

ت و ه چایج  ظرید  کاشد  ( های بمی اگ  )بواایو،  یف ز، بی  ، کافی ز، بیاب هااتحوبة فی  ب ف   و شیج 
یش بحقی  بد  او  پی دا  . ب فو  ظری  بفیهااز و تشاوای بفویج  رایفز بفت، هواا براف  و فاجش قربا رفی 

کد    ،بهدربن غدرب بفدت    وا د بفت. ماه   آهاای، ک ی  اب شجویان اب شدباز پیداب    رفی  و با ببزبا پرفشااه  ب جاب
گادوبن   و د  ب یبداب    بی بد   یری طیق  هر ب  او    و    367 بفاس فرهول کوکربن  هر و بر  8000 هاآن ب فبا
ز بب بهان بفدیهاا  بفیهااز،ها  شان بب ه ااابا بوان اببه  بیج هیزبن بفیهااز،  وع  یایج آبهون هقایس  هیا بیج .شف ف

ی  فد بی بیج چبو ب  بفدیهااز بب ب بدربب و   شیج  بمی اگ  ب بربب با فی  ب ف   اب شجویان اباا. ول  اببه 
 ربیا د  و  ب ف   هشاهفز  شفز بفت. با بوم  ب  بیاجد  فدی  ب دف   اا بیدج پدژوهش بد  او  دوع فدی   بید          

صدوات مفب ا د   یدز    های شیج  بمی اگ  ب فی  ب ف   و هؤله  شفز بفت، اببه  بیج ب وبع رب بهجی گاهیا  
 دوع   وب ب بدربب   ربیا   با هیدزبن بفدیهااز ب  فاجیفز شفز بفت.  یایج حاک  بب آن بفت ک  بیج فی  ب ف    بی 

شدفز بفدت. ه چادیج بدیج فدی  ب دف         تا وبا  ، آهوبش ، فیاف ، گ   ( اببه  هشاهفز) بفیهااز بب ب بربب
 ز بفت. رب با بهان بفیهااز بب ب بربب و  وع بفیهااز بب آن اببه  ه ااابای هشاهفز  رایفگاهیا  

 رب، فی  ب ف   های بمی اگ ، فی  ب ف   گاهیا  : ب بربب، اب شجویان، فی  ب ف  ، شیج هاکلیدواژه
  رب. بی 

                                                           
   p_danesh@pnu.ac.irاب شیاا اب شباز پیاب  وا بهربن غرب                                                                                  - 1

                                                                           maleki@pnu.ac.irاب شیاا اب شباز پیاب  وا بهربن غرب  - 2

                                p.t204020@gmail.com) ویسافز هسئول(  کااشااس باشف اب شباز پیاب  وا بهربن غرب - 3

mailto:p_danesh@pnu.ac.ir
mailto:maleki@pnu.ac.ir
mailto:maleki@pnu.ac.ir
mailto:p.t204020@gmail.com
mailto:p.t204020@gmail.com


 

 

 

 

28  95 زمستان، شتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

 مقدمه 

هیدان تدوا ابابی    بی بربی  اهیفن  روه  بب بفدربا کد  اا  وبژز 1های بمی اگ شیج 

اهادف، بد    بابیاطات وفیع و هسی ر هسیاف و ی  ح ق  هاسجم بابیاطاب  اب بشدجی  هد   

ها بهجدان افدییاب    ک  اا آن بفربا با گضویت اا آن ،(1387صفی  باای، ) اواکاا ه 

 دذبای بولیدفبت هیاد ،    هدا، بد  بشدیرب    ب  بطالگات فایر بگضا، آشاای  با گالید  آن 

های  بر بفاس گالی  هشدیر  بدا برتد  بب ایبدر     و  یز بشجی   روزصوب ، بصویری 

هدای  های مفیدف کد  برب در باغداب فاداوای     کااف. ببم    پفیفزبگضای شیج  اب پیفب ه 

های بمی اگ  هجابی بفت.  رفی  بفت، شیج های بتیر شج هبی ف بابیاط  اا فال

هدای  ب دف اا مریدان فدابی   سدی  هدای ابیبدان بب کداابربن بوب    ها با گضو یریبیج شیج 

هدا بدر بفداس بیشدیریج     بریج بیدج شدیج   هبی ف  قش  بفاف  بر گهفز ابشی  باشاف. ههم

بو ، بویییر، بیاسیا ربب و ب بدربب )بد   قد  ببکیدا و  دوای      ب ف بب: فیسهباطب گیاات

ببم  د  ب بدربب(   ) ( باابربیج مذببیت بیج شیج  بمی اگ  هجابی182:1391آباای،  هزا

هجدابی( بب فدوی ایبدر فدیب     ) فو و فهولت ف الیت اا بیدج افدی  بب موبهدع   ب ی ب

هدای بمی داگ  و بیییدربت    حضدوا اا بیدج شدیج     بی هیدان گضدویت و  شوا با اببه ه 

گاددوبن پرفددش مددفی بددربی پژوهشددبربن  اب شددجویان بدد  2هربددوب بدد  فددی  ب ددف   

بشدیر و  ) رح شدوا شاافد ، فرهادو و بابیاطدات ههد    های هبی ف ببم    ماه د  گرص 

 (.33-32: 1391بفربفیاب ، 

هدای بمی داگ    هههوب فی  ب ف   ک  بهروبز ب  یج  بب ههاهیم بایاایج اا بح ی 

                                                           
1 - Soial networks 

2 - Life style 
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هدای  (، یج  بب حدوبز 11د  210: 1388ابا   و شیری،  ؛1386شفز )آببا باهج ، بیفی 

هحققدان   های بتیر بوم  فربوب   ببشوا ک  اا فالمفیف و ههم ههال اب  هحسوب ه 

و  1(. بدر بفداس ب ریدف لسد      1385بمی اگ  اب ب  توا م ب کدراز بفدت )شدجوای،    

افیااهای  ک  با قشدربافی حیییید  و بگییداای هدربیت بفدت، فدی  ب دف          »ایبربن، 

شو ف. فدی  ب دف  ، فقدت آ چد  ید  فدرا اباا،  یسدت؛ ب جد  چبدو ب            اهیفز ه 

شدوا و  بوهای هصر  اب شاه  ه ها بوفت فرا بفت. فی  ب ف  ، هم بل  ایش آن

هدای  شدوا. فد یق ، آابب ه اشدرت و هدف،  شدا       هم قفاب  ک  بب بیج  احی  کسب هد  

« ابشددیج مایبدداه  اا  رابددان بمی دداگ  و   ااهددای هددربیت بددا فددی  ب ددف   هسددیاف

(1994:368Leslie & et al,   ، 1386؛ ب   ق  بب ههفوی کاد .)  اا ب ریدف   2آفدا بر در

ی فدرب  درا  فی  ب ف  ، » ویف: ر ب  هوضوع هف بوم  کراز و ه فی  ب ف   بیشی

آابیدش هدو و لیداس بدا فدر ره  و بهدریب و بابیدات و         ةایبه اابفت ک  بب ف یق  فرا 

کادف. پدس   شوا. ک  د  فدی ، ه دف اب بدفبگ  هد      هوضوگات هربوب ایبر اب شاه  ه 

  والً با طیق  فی  ب ف   ااوبقع هف یا حالت ب ف   ی  فرا بفت. فی  ب ف   ه

شدوا، باببداب   بمی داگ  پیو دف اباا و اا بصدویری کد  بب فدرا فداتی  هد         -بقیصاای

ی  بفدت کد    های اباببواایو فی  ب ف  ،   ظر بب(. 141: 1379، آفا بر ر)« یابفه 

 -بدا قصدف یدا بدفون قصدف ب دایز       -ی هبی دف هدا تید هوق  کاادف ان بشدیال آن    یوفب 

بواایدو    ظدر  بب  طدواک  بد  (. 1394میداابن،  ببشداف )  هد ز تواشان اب بب ایبربن ب ای

فدی   . بفدت   ههی ب ایزبب  ک  فی  ب ف   فربهم کراز بفت اا ذوق و ف یق  بفربا 

بفت. بواایو بدا   شانیفاتیاا یهاتیهراب اا هیان هحفوا یهاب ف   ببییفز ب یباب

                                                           
1 - Leslie 

2 - Asa berger 
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فضدای بمی داگ     .اهدف  ب ف   هبی ف اب  شان ه یهافی « فضای بمی اگ »هههوب 

بمی اگ  بدر بفداس حجدم و هیدزبن     ی هاک  گاهالن و  روز شوا فاتی  ه بیبربجیبب 

و بدا برتد  ایبدر     ابافی بقیصاای و فرهای  فرهاب  با برت  بفربا بشیربکاب  ه ةیفرها

اب بح یدد  کددرا کدد   ی هدداوزی(. بواایددو شدد33 :1380)بواایددو،  کااددف پیددفب هدد فاصدد  

آن بب بلبوهای هصرف  ک  شیوز ب ف   ی   روز    یوفوا اب ب هبی ف ت یها روز

بواایو اا ی  ب ریدف ک د    (. 42:1382 )فاض  ، کااف هی ایز ه فابا اب هشبص ه

ی  چدون  هدا گرصد  بافی کاادفز فدرا اا   فی  ب ف   اب بگ ال طیق  بافی شفز و طیق 

رت، آابب فدبج  هدای ه اشد  یوزشد بقسیم فاگات شیا   اوب،  دوع بهریحدات، واب ،   

بفداس اا   جیبدر ه د  کادف.   هد  هیج، ابز افیج،  وع پوشش، گاابت غذبی  و... ب ریف 

-بیج پژوهش بب او  وع فی  ب ف   فبج ب  هیان آهفز بفدت: فدی  ب دف    بید     

 .2 ربو فی  ب ف   گاهیا   1 ربیا  

 مایبداز  بیافدا    هصدر   ب دف  ،  فدی   چبدو ب   اا اتید   گوبهد   هیان اا

 پس ویژزب  آاهیان، ب ف   اا  و ا ون هایافا   ک   حضوا چربک  باا؛ا تاص 

 فوی بب .بفت یافی  سیر  هاب سان بیفبای بوقات ه   ب  ه ربز، ب هج شفن فرب یر بب

 بب بدیش  هدا ب سدان  بمی داگ   و فدرای  ب دف    اا  یدز  اب هاافا   کیه  حضوا ایبر،

بدج،  ) بفدت  شدفز پذیرفید   بهدری  بمی داگ ،  ایهوبق یت بر افا   بأ یر بیایم.ه   ذشی 

 بمی داگ ،  هدای  دروز  پیشدیج،  هدای اهد   اا کد    هدت  بوبنه  حی  و (.287: 1388

 بب بوب سدیاف  هدا افدا    بتیدر،  فدالیان  اا ولد   ابا دف هد   شدج   اب ماه د   هایوبق یت

: 1390)فیدا،،   بسداب ف  اب بمی داگ   هدای وبق یدت  و ببیر ف پیش  بمی اگ  های روز

                                                           
1 - Elitist life style 

2 - Folk- oriented life style 
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55.) 

 بدا  بیداب با برقدربای  ب   ربیش تالقیت، ، ط یباوع ی اوح ابشیج تاطر ب  موب ان

 یهدا شیج  اا گضویت ب  هیهاوت ب ف   ابشیج ب  گالق  و کاججاوی حس ایبربن،

 هدای تیهحدفوا  بد   بومد   بدا  هدا شدیج   بیج اا هاآن .ابا ف بیشیری  ربیش بمی اگ 

 یداب  اوفت و تیر کسب بطالگات، بیاال ب  اباا وموا بیربن ماه   اا ک  بمی اگ 

 موب ان ب ر ول   یسیاف، هویی  ب بربی ببزبای  هس  ف بمی اگ  یهاشیج پرابب ف.  ه

 بیدج  ،باشداف   فبشدی   بطالع بمی اگ  افا   بیج  ااافت کااکراهای بب و  یاشاف آ از

 بمی داگ   یهدا شدیج   .شف توبهف ماه   و موب ان بربی مفی بهفیفی ب  بیفی  ببزبا

 کاابربن ب  اب یبآف بیشیریج  شوا، بفیهااز اافت هاآن بب ب ر ب ف،لی  او ش شیر هی 

 (.25: 1392بهیر پوا و  ریوب  ، افا ف ) توبهاف

هدا  های بمی اگ ، بأ یربت هییدت و هاهد  آن  بریج وموز گ  جرا شیج یج  بب ههم

ی بمی داگ  اا ب دف  ،   هدا های بمی اگ  بفت. ب  ه یج فدیب  قدش شدیج    اا گرص 

ویژز بأ یر بیج پفیدفز اا فدی  ب دف   اب شدجویان و موب دان بایسدی  هدواا بومد          ب 

بوب اف بأ یر ذبا باشاف و چ  های بمی اگ  با چ  حف ه هحققان قربا  یرا. بیاج  شیج 

آوا ف، هباطیان بیج شیج  چ  کسا   وموا ه  بیییربب  اب اا گااصر هبی ف ماه   ب 

کااف،  یابهاف بحقیقدات و برافد  هدفبوب    ها ه بی بب بیج شیج و چ   وع بفیهااز هسیاف

های هبی ف بأ یربت آن هواا بوم  قربا  یدرا. بب طرفد    بفت با او ف بیییربت و مای 

آیادف  حساب ه ک  موب ان و اب شجویان ی  ماه   هسی فبریج قشر ماه   ب ببآ جای 

بر اوبرو  و   بیییربت آفانبقی  قشرها ابا ف و با بیج پذیری باالبری  سیت ب و ایس 

شو ف. باابربیج بیج وظیه  بر او  هحققان و کاا زبابن بفدت کد  هاشدأ بیییدربت و     ه 
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اه  و کایرل بهیر بیج بیییدربت  های  مهت فابهانها اب شاافای  کااف و بر اه بأ یر آن

أفدددها   اا بیدددربن اا گرصددد  (. هی71-71: 1393فیحددد  و ه جددداابن، ) بابئددد  اهادددف

هدای مفیدف بومد  چادفب   بد   یابهدای       ویدژز افدا     ذبای فضای هجدابی بد   فیافت

های بمی اگ   شفز بفت. اا حقیقت  بداز  بابیاط  هباطیان بیرب   اا پیوفیج ب  شیج 

بومه  بد   یابهدای بابیداط     های مفیف و ب هاه  ب  بحوالت فااوای اا گرص  افا  

کاف، ب جد  بهیاد  اب بدربی     و    یابها اوا ه باها ها اب بب شااتت گ    بیجهباطیان   

ها )ک  بسیاای بب هوبقع ه سدو بدا هادافع ه د  هدا  یسدت( فدربهم        بأ یر ذبای بیج شیج 

 (.183:1391آواا )کیا و هرباآباای، ه 

ب و  بربببیج پژوهش، باهف  بح ی  و ههال   اببه  بفیهااز بب شیج  بمی اگ  

هسئ    بیج فی  ب ف   اب شجویان اا اب شباز پیاب  وا وبحف بهربن غرب و پافخ ب 

های ب ف   هسیاف؟ اا ی  بب ب وبع فی ک  اب شجویان بیج اب شباز ابابی کفبب

 شفز بفت.و ب  او  پی ایش  ب جاب 1395فال 

 ادبیات تحقیق

 پیشینه نظری

 ظریات ایبر، ب  لحدا  قدفات    بح ی  فی  ب ف   اا  ظری  بواایو، اا قیاس با

پدذیر  سدیت بد  شدربیت     حدال، ب  هدا    رفیج گوبه  هبی ف و ااگیج بیییا  و اا  ظر

 ربید  بب  های هی فای بفت ک  ماه یت و گدفب بق ید   بمی اگ  هیهاوت ابابی هزیت

بدر فداتت و   اب پیچیدفز  1و بی   1(. بواایو بح ی  وی ج39: 1387بف یت، ) ب فآن م   

                                                           
1 - Veblen 
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هدای هصدر  اب بد  چادفی فرببدر بب بقدفبب       چاف  اب م و برا. وی بح ید  ب بیدزز  آن اب 

بی  فبشدت کد   شدان    چش   )وی ج( و ب ایز )بی  ( کشا یف و گالقد  آ اها   بربی هم

کاادف ب جد    هدای  و دا ون هصدر  هد     هدای بمی داگ  هبی دف، بد  شدیوز     اهف  روز

طیقدات هیوفدت اا یدر    هدای فربافدت و فروافدت    توبهف ه  دوب کادف کد   دروز    ه 

پایان بها هالیم بربی بیییت هویت، باب  و هوق یت بمی اگ  توا هسدیاف.  بی ب هیاابز

فدابی و  هصر  و تصوصاً هصر  فرهاب  ببزبای بربی بولیدف فرهابد ، هشدروگیت   

هدای بیسدی    هیاابز اا فضای بمی اگ  بفت. هصر  چیزی بیش بب برآواان توبفدی  

،   ااها ف اال   اا یدر بولیدف و باببولیدف فداتیااهای بمی داگ       هاها،  شا  بفت. باب 

گادوبن ب ریدف   هسیاف. طیقات هس ت بیج قاب یت اب ابا ف کد  شدیوز بیسدیج تدوا اب بد      

ب  ب ییر بواایدو ب در ااصدفا فهدم      (.44: 1382 فرهیبیب  هشروگیت ببشاف )فاض  ،

 یربت آن اب هجدفابً بد  مهدان    مهان بمی اگ  هسییم، بایف بیفز فرهای ، ب یاشت آن و بأ

بوب دف ابابی بشدجال هبی دف بقیصداای،     بمی اگ  ه رف  کایم. ب  بگیقاا بو فرهای  هد  

: 2. فدرهای  بقیصدداای (134: 1381فدر،  شدااع پددوا و تدو   ) بمی داگ  و فرهابد  باشدف   

ها و  یز بج    هاای آن؛ ی اد  حقدوق هدال  اب    ااآهف پول  و فایر هاابع هال  و ابابی 

پدذیری  :  ربیش و گاات ایرپا ک  اا ط  فربیاف ماه  3ر ه   یرا. فرهای  فرهاب ااب

هدای بحصدی   و   شدو ف و  یدز بهدفب  فرهابد  بابشد اف،  ظیدر صدالحیت       حاص  هد  

: هج وگد  هادافع باله د  و بدالقوز کد       4شدوا. فدرهای  بمی داگ    فرهیبیب  اب شاه  هد  
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آوا دف  هدا بد  افدت هد     و فدابهان های بمی اگ  کاشبربن بب طری  گضویت اا شیج 

(1995Anherier & et al,   فدرهای    داایج .)مزئد  بب فدرهای  فرهابد  بفدت و بد       1 :

 .ه اای بوب ای  هشروگیت ابان، ب ریف کران، باب   ذباان اا هیفبن فرهاو بفت

بواایو ایف از مفیدفی اب اا گرصد  فدی  ب دف   و بوقدات فربغدت بد  ومدوا         

هدای  شدج    کادف. ههداب  بدا هدر هیدفبن، فدرهای       یفبن بومد  هد   آواا. بو ب  گرص  و ه

آواا صدوات گداات وباز بد  ومدوا هد       یرا ک  فی  ب دف    و دا و   اب بد    ه 

وبیش هحدفوای  بمی اگ  کم ةهیفبن اا  ظری  بواایو، پها (141: 1387 وای، توبم )

شفز های ب ریفبفت ک  اا آن ب فبا بیاای بب بابیبربن و کاشبربن بمی اگ  با هاش

شو ف و ب  اقابت، ه بربی  یا هیاابز با یجدفیبر  بی وباا گ   ه های فرهای و بوب ای 

شد اای  پرابب ف با بیوب اف ب  حفبکیر بهییاببت افت یاباف. ماه   ااوبقع بب ب فبا ب ه 

ها شفز بفت: هیفبن اب شباه ، هاری، صا ت و بجاات، حجوهت، افا  هیفبن بشجی 

کد  بوفدت    -هدای  بفدت  یافید  هوق یدت  . هیفبن  ظاب فاتت(145: 1384فجوه ، ) و...

وض یت بربی ابا ف ان بیج  ةکاافک  هاهیت آن ب ریف -شوابفربا یا  هااها بشیال ه 

هدا ومدوا اباا.   چایج  ظاب  یروهای  بفت ک  بیج بیج هوق یتهافت. هیفبن همهوق یت

: 1385یابدف )ایچدااا، ماجیادز،    فات فاتت ه بر بفاس اوببت قی  هیفبن بب ااون 

مویدف.  های توا بب هههوه  ب   اب ذبئق  فوا هد  (. بواایو، بربی بیییج  ظری 135-136

ذبئق  گ  جرای بفت ک  یجد  بب کااکراهدایش بیدج بفدت کد  بد  بفدربا باابکد  بب         )

ر بایف  هت ب. ب  ه اای اقی (727: 1384کوبا، )اهف مایباهشان اا  ظاب بمی اگ  ه 

اهدف و  های هبی دف اب هد   های ب ف   هبی ف و ذبئق هصر ، بمابز باب  ای  فی 
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های  ک  بر هیاای فدرهای  )بقیصداای، فرهابد  و    های ب ف   و ذبئق  هاییاً بیاج  فی 

ب جاهدف کد  ب دایز اا هصدر ، اا      یر ف، ب  هصر  کاالهای  هد  شج  ه  (بمی اگ 

فدو،  اا  ظرید  بواایدو بب ید     (.Southerton, 2001باا )کا ون بوم  بواایدو قدربا ا  

های بافیبی بفت ک  ابابی ابی های هصر  گاهالن بمی اگ های ب ف   شیوزفی 

هدای هصدرف  باببداب  ظداب     ب ف. بیج شدیوز هبی ه  بب مهت شأن و هشروگیت بمی اگ 

سددب هاهدد  هرببیدد  بفددت؛ بهددا چاا چدد  بواایددو اا کیدداب ب ددایز برحبمی دداگ  ف سدد  

زبت  یسدت، ب جد    اهف هصر  صرفاً ابهد  بدربی  شدان ابان ب دای    ایالجییج   شان ه 

(. بو،  شان ابا کد  گدالوز   96: 1381توا ابه  بربی بیجاا ب ایزبت  یز بفت )باکا ، 

 های هدال  و هادابع بقیصداای، فداتیاا ایبدری ومدوا اباا کد  هصدر         بر هحفوایت

هدای  هدای برآهدفز بب هداش   کاف.  ظاب قریحد   تصوصاً هصر  فرهاب ( اب هحفوا ه)

بواایدو اا بییدیج هههدوب فدی       طیقاب   یز بر ب یدیج  دوع و هیدزبن هصدر  هؤ ربر دف.     

کادف. کد     رب بوم  ه  ربیا   و فی  ب ف   گاهیا  ب ف   ب  او فی  ب ف    بی 

س بادفی کد  تدوا بدر بفدا     های هف بومد  و  ظداب طیقد    برحسب برتواابای بب فرهای 

هههدوب   بادفی شدفز بفدت.   پراببی کدراز بفدت، بقسدیم   های فی  ب ف   هههوبهؤله 

کاادف    هاش بواایو ب  لحا   ظری بیش بب هههدوب ببدت ب دف   وبدر قدفات بییدیج      

های باابک   اش  بب برکیب ب دوبع فدرهای  اا  دزا    ها قااا بفت هحفوایتاباا. هاش

(. فی  ب ف   هیأ ر بب ذبئقد ، و ذبئقد    45: 1382 فاض  ،) هر کُاشبر اب  یز بیییج کاف

پیاهف هاش و هداش  یدز هحصدول مایبداز فدرا اا فداتیااهای گیاد  بمی داگ  بفدت.          

هافی وی بب ب وبع فرهای  کاافز هیزبن بهرزمایباز فرا اا فاتیاا بمی اگ  ک  هشبص

اهف و هاش  یز هولف او  دوع  ظداب بفدت. ید   ظداه  بب      بفت، هاش وی اب شج  ه 
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های بیجااکاادفز  های بااب  و بابیاب ، ی ا  ه ان ذبئق  و ایبری  ظاه  بب اوی وی ا

ید   کاف. بها بیجبافی ک  ب اه  بیج او  ظاب فی  ب ف   اب بیجاا ه طیق بگ ال قاب 

هازلد  بج د  آن، هدم    طر  اببه  بفت؛ بیرب فی  ب دف   و فرآیادفهای هصدرف  بد     

او بادفی کاادفز. بببیدج   بفت و هم  ظاه  بب بگ ال طیقد  شفز بافی ظاه  بب بگ ال طیق 

هرببدب  هازلد  هیییدری هسدیق  اا بیجداا ف سد       بفت ک  فرآیادفهای هصدرف  تدوا بد     

 . درب( بافی بواایو بب فی  ب ف   گاهیا   و  بی ب ف )با بوم  ب  بقسیمبمی اگ  ههرح

ت، ب ج  بواایو بب اببهد   فوی   یسبر آ ج  اببه  هاش و فاتیاا بمی اگ  ی  جی  ههم

 ویف کد  فدیب بیییدر اا بوبیدع فدرهای  و بدوببن       ایالجییج  شربیت و هاش فبج ه 

هدای  شدفز و ابابید   هدای بااب  شوا و فیسدی   بب بهداوت  اببه  قفات اا ماه   ه 

کاف ک  ااوبقع ه ان بوبیع فرهای    داایج و فدرهای  هشدروگ  بفدت     هی ایز بیجاا ه 

بواایدو ه یقدف بفدت    (. Bourdieu, 1984: 172) کادف اب بحریف ه ک  حقیقت گیا  

گیا  بمی اگ  و هوق یت فرا اا فاتیاا بمی اگ  ب  بولیدف هداش تدان هاجدر      شربیت

(. باابربیج بواایو فدی  ب دف     45: 1386؛ فاض  ، Bourdieu, 1984: 171) شواه 

اب دف و بلبوهدای      ه های افها و آهوب های باب   بب ب وبع بجرب اب هحصول هاش

(. 45: 1382فاضد  ،  ) اب دف هدای ب دف   هد    بریج گاه  بدروب فدی   هصر  اب بص  

بدوبن اا هج وگد    اب هد   1کاف ک  ب ایزبت بمی اگ بواایو اا کیاب ب ایز بفیفالل ه 

شدو ف  ببم    گوبه   ک  هربوب ب  فربغت ه  هیاوگ  بب بگ ال بمی اگ  هشاهفز کرا،

هدای بمی داگ .   ها، ههال د ، هوفدیق ، فدیا ا و بفدیهااز بب شدیج      واب هی  ب هیالت، 

هدای  ها اا ی  ماه   ابابی هوق یتبفت ک  بفربا و  روز تالص  ایف از بواایو بیج
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وضع یا فضای بمی اگ (. فرا یا  روز با ااو   کدران بیدج   ) هیهاوت و هی ایزی هسیاف

آوا دف. بیدج   ذهج توا بد  ومدوا هد     بافی اب اای   ظاب طیق وض یت و   ااهای آن

کادف کد    ها( اب اا ذهج فرا بولیدف هد   ها )ف یق بی بب برمیهات و ب یباب ظاب هج وگ 

هایشددان بب تددالل اوببددت و بضااهایشددان اا  شددوا. بیددج برمیهددات و   ه اددا و باب 

 ه ان فرهای  بقیصاای،   اایج( اا قالب کداش ) هابوب ای  ةها وقی  اا هحفواب یباب

ایبدر  ظداب   بیدان   ایدف و بد   ها بروب کاف فی  ب ف   هی دایزی اب بیجداا هد    و ابابی 

 (2: 1394حاه  ،  شهری و) شوابمی اگ  باببولیف ه 

بب فی  ب ف   گیاات بفت بب بال  بربی شااتت  1ه چایج برابشت  یف ز

ز و کاش ها اب ب یباب کراهج وگ  هاظ   بب افیااها با بلبوهای کاش ک  بفربا آن

شوا. ههم بیج بفت ک  چایج هفبیت ه  هاوبفه  آنها اا ب ف   اوبهرز ب آن

ها بب آن های  اا هر فهح  وموا ابا ف و هیچ فرهاب  ب یباب بفربا اب کاهالًب یباب

(.  یف ز ه چایج بر بأ یر کاا و حرف  بفربا بر شیوز 65: 1382فاض  ، )  یرا   

ها و و ه یقف بفت ک  کاا و شی  و ااآهف آن شا س کافب ف   آ ان بأکیف ه 

 وب  توا های ب ف   ب فابا و شا سشفت هشروب ه های ب ف   اب ب ببت

های بالقوز ب ف   اا  هههوه  بفت ک  بایف بر بفاس هوموا بوان و  یوان شیوز

ابیاط  های بشفن فزبیافز افا  (.  یف ز ه یقف بفت مها  145: 1378کایم ) یف ز، 

های هی فا و های بمی اگ  هجابی، وموز گ  جرا هحاف  و فابهانببم    شیج 

بی اب بربی های بابزافف و ه یج بطالگات طی اً ابز و ا و   اا هر بهیا  ب   و  ه 

ها ببم    هوبای ، کاهپیوبر و... بب  شایف. بأ یر بیاا افا  ب یباب اا برببر شبص ه 

                                                           
1 - Giddens 



 

 

 

 

38  95 زمستان، شتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

بی ها و   ااهای ویژزهای  و ا ون، شج ها و حالتابان هوق یت هم قربا طری  کااا

بی اب بلقا های بابزفابق  و باابربیج ب یبابهای ب ف   ب آواا ک  شیوزوموا ه  اب ب 

های بمی اگ  ب بربب ک  م    شیج های م    هجکاف. بب فوی ایبر بأ یر افا  ه 

 ربی  و شو ف، فقت اا مهت کیرتها گضو ه بفربا بب طری  ب هج ه ربز توا اا آن

های  های م    هجابی، بفربا )اب شجویان( اب ب  هوق یتط ی   یست. افا  باوع

ب ف، ها اب  فبشی کااف ک  شبصاً هر ز بهجان ب اس یا آشاای  هسیقیم با آنهفبیت ه 

ب بهجا ات هجابی های  اا ا یای آکافز بها و فجو یبازول  بب طر  ایبر بیج مایباز

ایزی بفیرببژی  بربی ب ف   بب های ب ف  ، بر اه  و ا ون بربی  زیاش شیوز

 یف ز گاه  ب سا   و فاتت  1به یت تاص  برتواابا بفت. اا  ظری  فاتت یاب 

کاف و ها اب باببولیف ه بمی اگ  با هم اا بابیاب هسیاف و بجربا افیااهای بفربا فاتت

های ب سا  ، فاتت بربی هر کاش ب سا   بولیف بوفت کاشوبفه  ه یج بابب 

ک  کاف. بیج  ظری  هاهیت کاش اا بسیر ب ف   اوبهرز ااحال هحفوایت بیجاا ه 

 کافشو ف اب هشبص ه های اوبهرز بفربا باببولیف ه گااصر فاتی  ماه   با کاش

ها شج  وم  ب  فاتت(. باابربیج افیاا هباطیان با ب18: 1392مالی  پوا و هح فی، )

ها بر بفربا باگث شفز با های هیهاوت اا ماه   و بأ یر آن یرا. وموا فاتته 

بی بفربا بگم بب هیزبن بفیهااز،  وع بفیهااز و چبو ب  بفیهااز بب شیج  افیااهای افا  

های هبی ه  اب بیجاا   ایف. بیج بمی اگ  ب بربب با یجفیبر یجسان  یواز و افی 

ها اا هایت هاجر ب  باوع ب یباب فی  ب ف   توبهف شف. ی ا  طی  بیج بهاوت

های بمی اگ  اا فهب کالن بر بفجاا و افیااهای بفربا اا ب ف    ظری  فاتت
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 ذباا. ااوبقع افیرف  و هیزبن بفیهااز اب شجویان بب اوبهرز )ترا( بأ یر ه 

ا بوم  ب   وع فاتیااهای های هوموا بهای هجابی ببم    ب بربب و کا الافا  

بمی اگ  هی  بحصیالت، ااآهف، فج، شی  و... هااب   اب اا افیرس گاهالن و یا 

شان هؤ ر باشف و با آن بوب اف بر ب یباب فی  ب ف  اهف ک  ه هباطیان قربا ه 

 اببه  ابشی  باشف.

کدد  اا آن بدد  فرضددی   2بددا گاددوبن ا ر ددو   فرهابدد  1ه چاددیج بئددوای بیاب هدداات

هرببدب  بفدت. ف سد     4هرببدب  یابهدای هدابلو   شفز بفت، هیا  بدر ف سد    بشااز  3ک یاب 

بدریج  یداب بد     شدوا، پداییج  صوات ی  هرب اا  ظر  رفید  هد    یابها اا  ظری  هابلو ب 

 یابهای فیزیولوژی  و بیسی ، اا هرح   ب ف  یاب ب  بهایت،  یاب ب  گش  و بحیربب،  یداب  

هدا اب بددربی آن  ر طید   ظدر بیاب هداات شدبص بیشدیریج باب      بد  بابیداب  بب تدوا. بد    

)بیاب هداات و آبربهسدون،    هدا  سدییاً کدم بفدت    شدوا کد  گرضد  آن   چیزهای  قائ  هد  

های بمی اگ  هجدابی ها ادف ب بدربب هدربیت     ب ر ببوبهیم بیج  ظری  اب با شیج  .(1378

حیت بمی اگ  و بقیصاای های فرا بابباب ه و   بیان کرا: بولویتبوبن بیجفابیم، ه 

هدا  شوا ک  گرض  آنها اب بربی آن چیزهای  قائ  ه وی بفت. شبص بیشیریج باب 

هدا و بقیضدای   بوبن  هت ک  فرا برحسب هحفوایتکم بفت. با بوم  ب  بیج  ظری  ه 

ب  بب شیج  بمی اگ  کاف،  وع بفیهاازبافت بمی اگ  و فرهاب  ک  اا آن ب ف   ه 

 های بمی اگ  بیاب هاات، هیییرهای هبی ف، بب یرا. بر بفاس هفل شیج  یز شج  ه 
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کاف و بب فوی ایبر بهیا   ربیش بد   فوی   وع بفیهااز بفربا بب ب بربب اب هشبص ه 

کد   کاف، ک  با ایف از بواایو هیا  بر بیجب یباب فی  ب ف   اب بربی بفربا بیجاا ه 

شدوا و مایبداز بمی داگ     ی اگ  شفن فاتی  ه های بفربا بر بفاس بجرب  و بم ربیش

فیحد  و  ) کادف، ههابقدت اباا  بفربا شدربیت بمی داگ  اب بدربی بیدج فرآیادف فدربهم هد        

 ه چادیج هیدان   و هاب سان هیان ب اه    وع هر اباا بی   بگیقاا(. 79: 1393ه جاابن، 

 یدافیج   بد   یداب  شدوا، هد   هدفبیت  هاجاای هیاداق    یاب او بوفت هحیهشان، و بیشان

بربدر(   )فرایدت  ه یاب  بیج شبصیت فرا .بمی اگ  شااتی  ب   یاب و ه یاشبصیی  ب 

 1گیاد   اا فرهادو  اب آن بب بمی داگ   شدااتت  و مویدف هد   ذهج تدوا  فرهاو اا اب

گیا   فرهاو اا اب توا بایاایج هایباب  کافبال  ه  ایبربیانب  .کافه  مسیجو

 شدج   ب سدان  ااوبقدع  .بدال  بفدت   ه دیج  بجسدم  فدی ،  بی د   بب  ظر .کاف مسیجو

 بی د    زیاف. بب  ظربره ) بربر فرایت (توا هواا  ظر بربی ه اای های ( اب)صوات

یدا   فدرا  ی  بهان و فضا ةهحفوا اا فرهاو بها بب بفت فرهاو ه ان ب ف   فی 

بب  بفدیهااز  بدا  ذهاد   فرهادو  فدابی  گیاد   ب دف  ،  ب  بیاجد  فدی    بوم  بمی اع. با

 بمی داگ   هحفوا های قش ک  و هحفوای فای  بمی اگات اا بفت، هحیت جا اتبه

 و بادوع  بد   هاجدر  هاب فا فی  بیج بفت، ب ف  بمی اگات ایبر با فو ب اه ی  بب

  و د  بمی اگدات  بیدج  اا اب هشبص ب ف   فی  یا چاف ی  بوبنه  و  شفز بجییر

 آ بداز  کادف  فربهم باوع بربی اب های فرهاو فرصت بمی اگ  هحیت ب ر بابیافت. بها

 هدفان  ا یدای  اا کد  چادان بوا. آن توبهف ب ف   هایفی  بجیر بروب ماه   صحا 

 بادفی طیقد   ایبدر  کد   افدت  توبهف پیش آ جا با بجییر قول بی   ب  هسییم آن شاهف

                                                           
1 - Culture objectively 
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 ةهشداهف قابد   هحدیت  بیسدت  کد  فربافدر   شدوا هد   فدربهم  هوق یی  و اشوبا هافی 

)شدجاای   دیج و حامیدا  ،     شدوا هد   پاشیفز فرا هافی  بجییر ب  ها ب ف   فرهاب 

 ایبدر  یدا  بفدت کد  ب بدربب    بیدج  هسدئ    حاضدر  پژوهش اا بفاس بیج (. بر71: 1393

کد    بفدت  ههدرح  هحیهد   بهجا دات  و ببدزبا   دوع  گادوبن ید   ب   یز هجابی هایشیج 

 .آوااه  اومو ب  موب ان هیان تاص  اب فی  حفبق   یا شفز هافی  ب فا هومب

بهای  کد  بایدف بدربی واوا بد  موبهدع هجدابی پرابتدت         1ه چایج ب  بگیقاا کافی ز

ها و فیسدیم اهز دذبای و اهز شدای  آن بفدت. بب     بهاب  یافیج با هاه ، ببان، واوای

ه یج او بفت ک  بیج فیسیم چاان  قش هه   اا بأ یربت بمی اگ  هبی دف اباا کد    

های هی فا هرکزی، بایف ی  شیج  بفق  ابابی کا ون بیمای ی  فیسیم چافافا  ب 

بوبن بأکیفی بدر  (. بیج بیان کافی ز ه 433: 1390کافی ز، ) ه چون بیایر ت بیجاا شوا

ب بدربب( و   ااهدای فرهابد     ) وموا اببه  هیان گضویت و حضوا اا شیج  بمی داگ  

بیجاا ه اوگیدت   کاف بربی موبهع مفیف،هربیت با فی  ب ف   اب ست. وی بأکیف ه 

هدا اا  ها و  ذبشیج اهز واوا بربی مریان یافیج و ب یشاا پیداب بربی واوا ب  بیج افیباز

هدای  هدا فر وشدت اا یدری   های فرهاب  هسدیاف کد   ییجد  آن   فربافر فیسیم، چالش

  اایا  اب کد  اا بیدج شدربیت بداایب  مفیدف ب جداب توبهدف  رفدت، بب پدیش ب یدیج           

هدا چد  کسدا   هسدیاف، بدا      ف بیاج  کاابربن ف ال و هاه   شیج کاف. اا فیسیم مفیه 

ب ددفببز بیدداای چددااچوب فدد ه  و فرآیاددفهای آببای اا بمی دداع بطالگدداب  اب ب یددیج  

(. اا هایت  ییج   سیر  موبهع هجابی، ا ر ون شفن ب دف    433ه ان: ) کافه 

یای  توا به  شدفز  بی بفت ک  هااط  بب ه اای فرهاب ، باایب ، میربف و  بشری ب 
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طی  (. 434ه ان: ) شو فهای کااکرای یا کوالژهای بصویری  اجا فز ه و اا شیج 

 هددای هبی ددف بب م  دد  موب ددانبئددوای بواایددو بدد  تدداطر بجددااب هیهدداوب  کدد   سدد 

هدای فرهابد  و بقیصداای    اب شجویان( بب هوق یدت و مایبداز تدوا برحسدب فدرهای      )

شدوا کد    ها پیفب ه باشاف، بهاوت اا بیج آنی  هیفبن ه ابا ف، با بیاج  ه   هی    ب  

(. ه چایج بد  فدیب  سدیر     119: 1385بوک ، ) ییج  آن بیییر هیفبن بمی اگ  بفت 

افدا    های بطدالع ویژز هاهوباز، بیایر ت و فایر فااوایهای م   ، ب ابها  بأ یر افا  

، بهدروبز ب دفی   1ماه د  بطالگداب    های بمی اگ  هجابی ها ادف ب بدربب و ...،  ها اف شیج 

شدفن و بجدفا و  یدز  سدیر  هحدفواز      مها   پیفبکراز و بفربا اا پ  پفیدفز مهدا    

کاف ک   داه   های ب ف   هیهاوب  بیجاا ه ب یباب بفربا و بفزبیش فرا ربی ، فی 

 بب  س  پیشیج توا بسیاا فاص   اباا.

 کاادف ه  ب یباب و توبهافه  ا  اف بب هراب آ چ  ب   ظری  بفیهااز و تشاوای  یز

 و بفدیهااز  بلبدوی  بصد    فدر،  بفدت.  هربدوب  اهادف  ب جاب آن هحیوبی و افا   با با

 هحیدوبی   ا یدال  بد   ف دال  صدوات بد   وبیشکم هباطب، بفربا ک  بفت بیج تشاوای

 و  یابهدا  بد   بسدیب   تشداوای  بیدج  اام  کاف. فربهم اب تشاوای بیشیریج ک  هسیاف

 اب آ دان   یداب  وبق د   هحیدوبی  کد   کاادف  بحساس بیشیر هرقفا بفربا باا،ا بفربا گالی 

؛ 1992)هداابیاز،   بفدت  بیشیر کااف ب یباب اب هحیوب آن بیاج  بحی ال کاف،ه  برآوااز

اب باله ر و کدابز اا فدال    اویجرا بیج بلبوی. (101: 1393ب   ق  بب هیا   و فرهاب ، 

 بیبدواز  ةو تشاوای وبکاش  بوا ب  اویجرا ماه  ظری  بفیهااز  ب ف.بابئ  کراز 1974

 هالحظد   بیافدا    قفاب ادف  هادابع  کاهد   بدأ یر  بحدت  و هاه د   اب افا   هباطب ک 
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پرس و ) کاافه  بفیهااز و ب یباب اب هابر اه  و ب فف ال هراب اویجرا بیج اا کرا.ه 

 و بمی داگ   های یاب باضای (. بفاس اویجرا بفیهااز و تشاوای79: 2003فر وفج، 

 کااف.ه  اقابت هاابع ایبر با طری  بیج بب م    هایافا   و بفت بفربا شااتی اوبن

 هدای فدریال  ب اشای هی  بر اه   وع ی  بب یا افا   ی  هحیوبی بب بوب فه  اضایت

 بمی اگ  بهیا  بب یا و ب ویزیون ب اشای هی  افا   با گ وه  هوبمه  بب یا تا وبا  ،

 (.118: 1974ب وه ر و کابز، ) آیف افت ب  شواه  بفیهااز افا   نآ اا ک 

 می اگ ب کااکراهای بب ک   یاب وپاج( ف 1973) هاوس و  واویچ ب وه ر، کابز،

 طیقد   پداج  اا اب هدا آن و ابا ف بوف    رفت  شأت م    هایافا   شااتی اوبن و

 :قرباابا ف

 یابهدای   -2اا .  و اب ش بطالگات، آواان افتب  شاه  شااتی ،  یابهای -1

 بگییاا، شاه  ب ،ه اشر -فرای  یابهای -3بحسافات.  و لذت گوبطف، شاه  گاطه ،

 -5اوفدیان.   و ا وبازت با ب اه  شاه  ه اشرب ، -بمی اگ   یابهای -4مایباز.   یات،

 .باوع و فربا شاه  باش، آببافابی  یابهای

ها هحیوبی افا   بب هباطیان ب یباب بر ک  شوا ه آغاب گوبه   با  وگاً بلبوها بیج

 ماه د   بدربی  هاافا   1الفول ایف بب ک طوایب  (.274: 1376اهقان، )  ذباابأ یر ه 

 :بب ب دف گیداات  کد   ابا دف  کدااکرا  چهداا  ماه د   ابتد   فرگ  های روز و بفربا  یز و

 و فد یفیان  (پدذیری ماه د   یدا  فرهادو  ب یقدال  فر ره ، بابیاب، بیجاا افا  ،بطالع

(. اا بیج پژوهش بربی بیییج  ظدری اببهد   دوع بفدیهااز بب شدیج       66: 1376 ه جاابن،

                                                           
1 - Laswel 



 

 

 

 

44  95 زمستان، شتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

 بصدول  بب یری بهرز بابمی اگ  و فی  ب ف   بب بیج  ظری   یز بهرز براز شفز بفت. 

 بهیاد   بفداس  بر بمی اگ  هایشیج  اا موبن کاابربن حضوا  هت بوبن ه  ظری  بیج

 ا یدال  بمی داگ   هدای شدیج   اا اب هیهاوب  و بهفب  هایززب ب توا، اگ بمی  و اوب  

 ف دال  و کاادف  ه بفیهااز هاشیج  بیج بب توا هاافع و هایززب ب بفاس بر هاآن کااف. ه

 و شو ف ه  رابنیاو شیج  بب  یاشف هیاافب هاآن هاییززب ب و هاافع با ب ر و هسیاف

 بفداس  بیدج  بدر  .ابشدت   بوبهدف  هدا آن  دف   ب فدی   بدر  یریبدأ   بمی داگ   شدیج  

 فدی   اا اب هدا آن و  یر دف  هد  شدیج   اا توا گضویت بب  یز هیهاوب  بابتوااهای

 و بهدفب   چ  هر باابربیج،کااف.  ه بگ ال توا کرابا و افیاا پوشیفن، لیاس ب ف  ،

 و بقویدت  بحی ال باشف، هفف اف بمی اگ  هایشیج  اا یتبب گضو موب ان هاییززب ب

 وب انهای مززب بی و بهفب  هرچ  برگجس،. بفت بیشیر هاآن ب ف   فی   سیر 

 بحی دال  باشدف،  هادف مهدت  غیدر  و گداات  برحسدب  بمی داگ   هایشیج  بب بفیهااز اا

 (.33 -32: 1393بهیر پوا و  ریوب  ، بوا ) توبهف ک یر آ ان ب ف   فی   سیر 

 بدفایج   غیرهسدیقیم  ک  ابا ف فهفب ب ا بأ یربت هاافا   کاشت، اویجرا بب  باز

 آ داا  بدر  بأکیدف  گ دفباً  و چش بیر ف و بفزبیش ب  او و بربک   بها هسیاف، کوچ  و

 گاهد   گادوبن بد   م  د   هدای افدا    بد   کاشدت  اویجدرا  افیاای. آ اا با بفت  برش 

  سب  اا بیااف ان آیا ک  بفت هوضوع بیج براف  ا یال ب  و  براه  شفن بمی اگ 

 بب ابا دف؟  بیاادف، بداوا  هد   بیشدیر  کد   اب وبق یدت  هدای بمی داگ (  شیج  هیالً (بیافا  

 اا ههدم  گداه    کد   های هجدابی شیج  ویژزب  م   ، هایافا   اویجرا بیج ایف از

 مهدان  بب هدا  هدای بااب  و افیااهدا  ها،باب  ها، بر  هسیاف، بفربا کران بمی اگ 

بد   قد  بب حسدیج بباز و     Tan,1985:243) فکااد هد   بیجداا  و اهافه  شج  اب وبق  
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 هدای  اوبیدت  کد   اباا بیدج  بد    دربیش  افا    ربار، ایف از ( بب7: 1392بوی،  شجر

  یدز  اب تدوا  هباطیدان  و اهدف  بابئد   بمی داگ   وبق یدات  بب وفداق  هواا  سییاً و یجسان

 و گ دم  فدوبا،  بداایب   هوب دع  بب گیدوا  بدا  افدا    پدذیری کادف.  آن فرهادو  با فاب اا

 بفدت.  شدفز  هراهد   اوبهدرز  بطالگدات  و شفن بمی اگ  بولی  و هیفبول هایع بحر ،

بحقیقات  ریار  شدان اباز بفدت کد  اا هوبمهد  ااببهدفت و هیدزبن بیداا بفدیهااز بب         

بدا   بیشدیر  کد   کاافه  پیفب ایف اه  و قضاوت بفایجب  های پرهصر ،ها بیاافزافا  

 هیییرهدای  وبق د .  ا یای با با بفت فاب اا فا  ا شفز بب های   ایش اباز یریمهت

بد     یدز   ظرید   بیج بوفت بمی اگ  ب بربب ةشیج بب بفیهااز هیزبن بب م    بحقی  بص  

 .باشافه  بیییج قاب  اوشا 

بب و شفز بابیاب هیان بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربا بوم  ب  چااچوب  ظری بیان

ش چهااچوب  ظدری بیدج پدژوه   ج قربا رفی  بفت. فی  ب ف   اب شجویان هواا بییی

یداب   یدف ز و  ظرید     ی  شاه  هفل فی  ب ف   پیر بواایو،  ظری  فاتتها بب  ظری

بی کافدی ز و  ظریدات افدا      ک یاب  بیاب هاات،  ظرید  بی د  و  ظرید  ماه د  شدیج      

 هشی   بر  ظری  بفیهااز و تشاوای و  ظری  کاشت بهرز براز بفت.

 جربیپیشینه ت

بی بدا گادوبن فدی  ب دف   و بلبدوی هصدر        هقال  اا( 1394ه جاا ) اح ی  و

)هواا ههال  : ب هج ه ربز( ب  بیدج  یدایج افدیف ف کد   ظرید  بواایدو اا ماه د  هدواا         

تدوب   ههال   ب  هیزبن بیاای افیاا هصرف  اب شجوها اا بابیداب بدا ب هدج ه دربز اب بد       

های بمی اگ  هجدابی،  ظرید    اداه  اا    ب ب  شیج کاف. ه چایج  یایج هربوبیییج ه 

افان ها اف الیج، وبییر، ب بدربب و... اب  های پیابهصر  بر اه  ةفضای هجابی اب اا بهیا



 

 

 

 

46  95 زمستان، شتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

 کاف.بأییف ه 

( اا پژوهشدد  بددا گاددوبن برافدد  اببهدد  هصددر   1393) فیحدد ، و ددوق ، فدد  ا   

هال   موب ان شهر ت بال( هواا ه)  ف   موب انبهای بمی اگ  هجابی با فی  شیج 

های بمی اگ  هجدابی بدا فدی  ب دف   اا ک یدات      ب  بیج  ییج  افیف ف ک  بیج شیج 

الً بدوبن هشداهفز کدرا. هدی    اببه  وموا  فباا ول  با واوا ب  مزئیات، بیج اببهد  اب هد   

سدوا بدا   اببه  ه ااابای بیج هیییرهای ب داهالت فرهابد  و بیداال بطالگدات بدفون فا      

کاادف ان     هست. بیج او  روز هرابن و ب ان، هجرابن و هیأه یج، بفدیهااز فی  ب ف

 کااف ان، ب اهالت فیاف ، ب اهالت ابت   و تااج بب کشدوا، ب اهد  بدا   بفیهااز و غیر

 های فرهاب ، بمی اگ  فیاف  با فی  ب ف   اببه  وموا  فبشی  بفت.شبصیت

های ج ا گاوبن براف  بأ یر شی( اا پژوهش توا ب1393) شجاای   یج و حامیا   

بو ( بر فی  ب ف   موب ان  یز ب  براف  ببزباهای بابیداط   فیس) بمی اگ  هجابی

ب دف.  یدایج   ها بر اوی ماه د  آهداای پرابتید    بو ، ب بربب و...( و بأ یر آنفیس)  ویج

های بمی اگ  هجابی    ب  لحا  هدفت آن و بد     شان اباز بفت ک  گضویت اا شیج 

بی  یدواز بفدت. و    یری فی  ب ف   ویژزفاب شج حا  شفت ف الیت اا آن بهیا ل

ب ف و گفب اببهد  هسدیقیم هیدان گضدویت اا     بفیج بربیب فرضیات بیج پژوهش اا شفز

 های بمی اگ  و فی  ب ف   اب شجوی  هی ایز ب  ب یات افیفز بفت.شیج 

های بمی اگ  بر فی  یر شیج ( اا پژوهش  با گاوبن بأ 1392) بهیر پوا و  ریوب  

بی اا بیییر های بمی اگ   قش گ فزک  شیج  ب ف   موب ان ب  بیج  ییج  افیفز بفت

 کااف.ویت موب ان بیها ه هها، باواها و فی  ب ف  ،  بر 
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فدی    های بمی اگ  بیایر ید  و بی با گاوبن شیج ( اا هقال 1391بشیر و بفربفیاب  )

 ف بریج ماه   هجابی بیرب یان ب  بیج  ییج  افدیف هواای بزاگ ب ف   موب ان: ههال  

بریج آن فر ره  بفدت.  شو ف ک  ههمها ه ک  بفربا با بهفب  هیاوگ  گضو بیج شیج 

هددای بمی دداگ  بیایر یدد  و  حددوز ب ددف کدد  هیددان گضددویت اا شددیج هددا  شددان ابازیافیدد 

ابشی  بفدت. ه چادیج هیدان     وموا های بمی اگ  بابیاببتیصان وقت ب  فایر ف الیت

های   ظیدر بابیداب بدا مداس هبدالف،      های بمی اگ  بیایر ی  با هقول گضویت اا شیج 

ب دف کد    ی شیوز هحاوابت بگضا اا هحیت بیرو   بابیاب وموا اباا. اا هایت بیان ابشد 

وب دان بابیداب ومدوا    مفدی  ب دف      های بمی اگ  هجابی وهیان گضویت اا شیج 

 اباا.

هدای بمی داگ  اا بدیج    بی بدا گادوبن بدأ یر شدیج     ( اا هقالد  2016) 1ا کوهداا کریشا 

موب ان با هفا  کااشااف  باشف: ههال   فی  ب ف   و ب رببش  آن اا فداتیج یدا   

های بمی اگ  بر موب ان پرابتید  بفدت.  یدایج    بیجاا ه یت، ب  براف  اببه  و ب ر شیج 

  فج، ماس و ااآهف هدؤ ر بدر فدی     حاک  بب آن بفت ک  هیییرهای م  یت شااتی

هدای بمی داگ .   باشاف، بلیی  بب طری  هیییر بفدیهااز بب شدیج   ب ف   موب ان هوایس ه 

های بمی اگ  هجدابی بدر فدی  ب دف   موب دان و بیجداا ه یدت        اا هایت بأ یر شیج 

 تان بأییف شفز بفت.

 دفباب، بهدا   بی بدا گادوبن هدج چیدزی بدربی پاهدان کدران        ( اا هقالد  2015) 2ویجری

هدای بمی داگ  و ب هدج ه دربز بدربی      ها و هذبکربت بب حریم تصوص  اا افا  چالش

                                                           
1 - Krishna kumar 

2 - Vickrey 
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شوا ک  موب دان بد  فد  طرید  بیدج حدریم       ب  بیج  ییج   ائ  ه  موب ان غیر غالب بفت

 دذبای )اا بطدرب    بشدیرب   -1کاادف:  های بمی اگ  حهظ هد  تصوص  اب اا افا  

طوا ف دال  بب طری  گفب بفیهااز ک  ب  -2 کااف.ه  های هال  فاتیاا هذبکرزهحفوایت

کاادف. بد  گیدااب  فضدای     هقاوهدت هد    های بمی داگ  های ه ربز و افا  اا برببر ب هج

هدای  گ دف بب ب هدج ه دربز و افدا      بد   -3کاادف.  بمی اگ  و فیزیجد  اب پیجربادفی هد    

بیشدیر و بهیدر شدفن     کااف. موب ان با ااآهف کدم بدربی آببای بیدان   بمی اگ  بفیهااز ه 

های بمی اگ  اب بقید   شیوز ب ف   و فی  ب ف   توا بیج حریم تصوص  و افا  

 کااف.ه 

هدای بمی داگ  بدر شدیوز و     ( اا پژوهش  با گاوبن ب ر شدیج  2012) 1بفف و ه جاابن 

فی  ب ف   بفیاابن و اب شجویان اا هؤفسات آهوب  گال  ب  براف  اببه  بفیهااز 

هدای  اهدف کد  شدیج    ب ف.  یایج  شان ه بمی اگ  و فی  ب ف   پرابتی های بب شیج 

بمی اگ  بأ یربت هییت و هاه  بر فی  ب ف   بفیاابن و اب شجویان ابشی  بفت. بیدج  

های های بمی اگ  ب  بحثبوب اف با بفیهااز بب شیج ها بأییف کرا ک  اب شجویان ه یافی 

ه   دان  یدز    بیداب بدا بفدابیف تدوا ابشدی  باشداف. و       روه  و بیاال بیفز با یجفیبر و با

بوب دف هاجدر بد     بوب اف ههالب ااف  اب با اب شجویان ب  بشدیرب  ببذبا دف. کد  هد     ه 

های با بفابیف توا و یا فدایر بفدابیف   های اب شجوی  و ه جاای اا پروژزبشجی   روز

های بمی اگ  ز بب شیج ابا ف ک  بفیهااهای ایبر شوا. اا  هایت بگالب ه اا اب شباز

طیی دت   گادوبن ید   بایف اا فی  ب دف   اب شدجویان و بفدابیف  اجا دفز شدوا و بد       

 فواهاف ب  آن بوم  شوا.

                                                           
1 - Assad& et al 
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( اا پژوهش  با گادوبن ب هدج ه دربز اا برکید : بجاولدوژی هفا یید        2012) 1ف ی  

هفا یید  اا  ب  بیج  ییج   ائ  شفز بفت ک  بوان با ب هج ه ربز ی ا  بوان بدا   توا بولیف

های مفیف ب ف  . بیج ابز شداه  بجربد ، ببید ، تدروج بب بفسدرا   بداایب        فی 

شوا کد    ربی  باایب  بفت. هحق  اا پایان هیذکر ه م    ک  مفب بب ایف از  بی 

گادوبن ید    گاوبن ی  بولیف فی  ب دف   هفا یید  بد    ب هج ه ربز اا گصر هفا یی  ب 

 ب بفسرا   باایب  و م    بفت.اوا بتوا بولیف بمی اگ  ب  

بفداس   ( اا بحقی  تدوا اا هدواا فدی  ب دف   اا بفدیو  ، بدر      2002) 2پالوهیس

های فرهابد  و بقیصداای هدواا  ظدر پیدر بواایدو فد   دروز بشدبیص          برکیب فرهای 

اهدف کد  هرکدفبب فدی  ب دف   تاصد  ابا دف.  دروز بول کسدا   کد  فدرهای             ه 

  ابا ف اا هواا فی  ب ف   بیج  دروز،  ذاب دفن   بقیصاای و فرهای  بحصی   باالی

کوهاواای و بجاولوژی گجاف  و هصدر  بداالی    بوقات فربغت با بجهیزبت وابش ،

فرهابدد ، کااهددای هاددری و ک جسددیون هاددری و کیاببا دد ، ک یدد  بابسددیا   و هصددر   

های غذبی ،  روز اوب کسدا   کد  فدرهای  بقیصداای بداالی  ابا دف و اا هدواا        هج  

هدا  های  ه چون ابشیج ببوهیی  شبص ، فداو بوبن ب  هشبص ب ف   آ ان ه  فی 

هدا،  هدا، افدیج بد  کاسدرت    هدا و کافد   بها، هالقات بمی اگ  اا افدیوابن و ف زبت  ربن

 روز فوب کسدا   کد  فدرهای      بشااز کرا و های فیاف ها و ف الیتبئابرها و   ایشباز

هدای ابشدیج آالت هوفدیق ،    ان بدا ویژ د   بحصی   باالی  ابا ف ک  فی  ب ف   آ د 

به یت ابان ب  ایفن ب ویزیون و  و  ابان بد  ابایدو، توب دفن اوب اهد ، به یدت      کم

                                                           
1 - Selick 

2 - Palumets 
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 شو ف.های تاام  بب او  روز قی  هی ایز ه ابان ب  پیشرفت ذها  و یاا یری ببان

ر  بدر حدول پفیدفز هصد    شدفز اا حدوبز فدی  ب دف   بدیش     های ب جداب پژوهش

شفز کد  حداک    های بتیر اا بیربن  یز، حول هوضوع هصر  ب جابوهشچرتف، پژه 

تصدون اا هیدان موب دان بفدت. اا بکیدر بحقیقدات       بب وض یت بحرب د  هصدر ، بد    

هدای آن )هصدر ، بوقدات    صدوات ک د  بدر هیادای هؤلهد      شفز فی  ب ف   بد  ب جاب

  و برافد  فربغت و...( هواا فاجش قربا رفی  بفت. اا بیج پژوهش هحق  گدالوز بدر  

و برافد  اببهد  هیدزبن     ، د  هدای آن اا بدیج   و  فاجش فی  ب ف   و بب اا و هؤلهد  

 آن، های بمی داگ  هجدابی ب بدربب و   بفیهااز، بهان بفیهااز، چبو ب  بفیهااز بب شیج 

 و درب پرابتید  بفدت     ربیا د  و گاهیا د   ب  بهجید  فدی  ب دف   بد  او  دروز  بید       

هدای  هدای شدیج     بب او  وع فدی  ب دف   بدا هؤلهد     اا هایت ب  براف  اببه  هر ی

هدای بمی داگ ، بحقیقدات    بمی اگ  پرابتی  بفت. ه چایج اا براف  و فاجش شیج 

هدای  بمی داگ    صوات ک   و یا بیشیر ب  هصر  و  حدوز گضدویت اا شدیج    پیشیج ب 

 داگ   هدای بمی ب دف، و ک یدر بد  هیدزبن بفدیهااز شدیج       بو  و بوییر پرابتید  ها اف فیس

شدااتی   شفز بفت. بحقی  حاضر با هف  ههال   ماه د  مفیفی ها اف ب بربب، پرابتی 

 فت.باببه  بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب و فی  ب ف   اب شجویان بمربشفز 

 صوات ذی  بفت:هفل هههوه  بحقی  ب 



 

 

 

 

  51 بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر سبک زندگی
 

 
 نگارنده() : مدل نظری تحقیق1شکل 

 پژوهش هایفرضیه

افف بیج بفیهااز اب شجویان بب شیج  بمی اگ  ب بربب و  ب   ظر ه فرضیه اصلی:

 ها اببه  وموا اباا.فی  ب ف   آن

 

 های فرعیفرضیه

 از پیابب شبهیزبن بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب با فی  ب ف   اب شجویان ا .1

  وا وبحف بهربن غرب اببه  اباا.

پیاب  باز شجویان اب ش وع بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب با فی  ب ف   اب .2

  وا وبحف بهربن غرب اببه  اباا.

 ز ببافف فی  ب ف   اب شجویان ب  بهجی  وض یت چبو ب  بفیهااب   ظر ه  .3

 . ت بفت)حضوا تا وباز ویا گفب حضوا تا وباز( هیهاو شیج  بمی اگ  ب بربب

یاب ز پ شبابهان بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب با فی  ب ف   اب شجویان اب .4

  وا وبحف بهربن غرب اببه  اباا.
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 روش انجام تحقیق

هداای  آبفت. ماه    شفز بفیهاازاا بیج بحقی ، بب او  پی ایش بب  وع کاابرای 

  ب دفبا  ، کد بفدت اب شجویان اب شباز پیاب  وا وبحف بهربن غرب  بیج بحقی  شاه  ک ی 

بب  بفدیهااز  بدا جدم   و د    بفت؛ و ح بواز هرا( بفت. وهزبا  هر )بگم بب بن  8ها ک  آن

  هر ب یباب شف ف. 367فرهول کوکربن 

=N 

بب اب شدجویان   ابی  هواای بفت. بطالگات بطیق  یری اا بیج پژوهش، او    و  
پرفشدااه  بدر    فدؤبالت بفدت. فداجش    شدفز یآوام ع با بفیهااز بب بجای  پرفشااه 

پرفشااه  فی  ب ف   باا بدر پافدخ   ه چایج فؤبالت  بفاس طیف لیجرت بواز بفت.
شددفز بفددت و هرکددفبب  ددرب بهجیدد  ربیا دد  و گاهیا دد پافددببویان بدد  او  ددروز  بیدد 

ب دف. اا بیدج   وبح ید  )بگدم بب بوصدیه  و بفدیایاط ( قربا رفید      مفب ا   هدواا بجزید   

پژوهش ههاب  با  ظری  فی  ب ف   پیر بواایو هیییر فی  ب ف   ب  او  دوع فدی    
بادفی بدر بفداس پافدخ     بیج  دروز ) شفز بفت رب بهجی  ربیا   و گاهیا  بی ب ف    

آهدفز  افدت ی هوموا اا پرفشااه  فی  ب ف   بد  ها پافببویان ب  هر ی  بب  وی
هدای  ههاب  بدا فرضدی   ) صوات ک  اببه  هیان شاتص فی  ب ف   ب  بفت( اا ببیفب

 (هیدزبن،  دوع، چبدو ب ، بهدان    ) بحقی ( با هر ی  بب بمزبی شدیج  بمی داگ  ب بدربب   

 ربیا   و بافی اببه  هری  بب فی  ب ف    بی فاجیفز شفز و فپس بر بفاس  روز
 Fصددوات مفب ا دد  هددواا آبهددون  ددرب بددا بمددزبی شددیج  بمی دداگ  ب بددربب بدد گاهیا دد 

آهدداا بوصددیه  و بفددیایاط  و بددا  بفدداس بددرهددای پافددببویان یافیدد قربا رفیدد  بفددت. 
 جیا بید ههای  چون: آبهون هقایس  و با بفیهااز بب آهااز spss22 بفزبا ربی بب ریکاا ب 
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(F هواا )ه چادیج قید  بب فربیادف بح ید  بفدیایاط        بفدت.  قربا رفید    ید بح  و  یبجز

بفد یر ف   -آبهدون ک  دو رو      یوفب ی بص   بحقی  رهایهییوض یت  رهال بوان 
 فدی  » وببسدی   هیییر بربی کرو یاخ آلهای ضریب بفت ذکر ب  البب بفت. شفز براف

 .بفدت  هه دوب   پایای  بب  شان ک  بفت شفز برآوااز 87/0 وی  برببر با  73با  «ب ف  
تدوا   پرفشدااه   هیییر هسیق  )کیه ( شیج  بمی اگ  ب بدربب  فاجشهاظوا ب  ه چایج

 بیدج  پایدای   و اوبید  . شدف   وی  اا هیان اب شجویان بوبیدع  16بب هحق  فاتی  هرکب 

 و  برافد  هدواا    پیاب  وا وبحف بهربن غربشاافماه   اشی  بفیاابن بوفت پرفشااه 
 بفت.قربا رفی   بأییف

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

اب ف هیییر وببسی (: بواایو فی  ب ف   اب اوش  ه ) ب ریف  ظری فی  ب ف  

بب مایباز و فضای بمی اگ   کاف ک  ااوبقع هیأ رک  فرا اا طول ب ف   ب یباب ه 

فی  هههوب  گ  یاب  کرانبربی (. اا پژوهش حاضر 249: 1380بواایو، ) بفت

های  با هضاهیج فیاف ، )توب فن کیاب ها اف: هصر  کیاب های هؤله  بب ب ف  

ی هاکیابو   رب بی ف سه ، ش ر، گ   ، اوب شااف  و بربیی  اا فی  ب ف   

، بهریح ، طالع بیا ، هذهی  اا فی  ب ف   گاهیا  ( ی گشق ، اهانهاابفیان

قفی  ( با صیی  هوفیق  ) هوفیق  فای  بیرب  ، هوفیق  پاپ بیرب  ) هوفیق هصر  

فای ، هوفیق  پاپ غرب  با صیی  هوفیق  کالفی  غرب  و هوفیق  کالفی  غرب  

ا ، هوفیق  آیی- ربیا   و هوفیق  هذهی  گاشوابی ه ر  ژب رهای هوفیقیای   بی 

بفیباای، بصهها  (، هوفیق  پاپ بیرب   با صیی  ) پاپ بیرب   با صیی  هوفیق  فای 

شوا.، هوفیق  پاپ غرب ، هوفیق  پاپ بیرب   ک  اا تااج بب کشوا بولیف ه 
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هوفیق  بیربهیا ، هوفیق  پاپ بیرب   با صفبی می  ، یساای و...، هوفیق  اب ، 

( و ه ر  ژب رهای هوفیقیای  گاهیا   و پرهیجان غرب .های باف ماب و فایر هوفیق 

ح اف  و  -باایب  هایفی مهسیاف،  هایفی مماب ،  هایفی م) فیا ای هصر  

بکشج،  هایفی م ربیا   و بمی اگ  ه ر  ژب رهای فیا ای   بی  -ب یقاای هایفی م

ببی   ه ر   هایفی مهذهی ، ک فی و طاز، اوها س ها و گاشقا  ، پ یس  ماای  و 

بوقات  هایشیوزو  بهریبقیی  واب ،  بب های ف الیتو  (ژب رهای فیا ای  گاهیا  

اوب، بب کاهپیوبر یا بیایر ت کام، ب  کاسرت هوفیق  ه ههال   یا بألیف ه ) فربغت

 را، های  ها اف ببی اوب، بابی وببب، ب  فیا ا یا بئابر ه کام، هوفیق  ه بفیهااز ه 

کام، های هبی ف ایفن ه ها و   ایشبازاهم، بب  الریهیاو و بی یااا و... ب جاب ه او

ها شرکت ها و هه ا  اوب، اا پااب اوب، ب  فهرهای فیاحی  ه شاپ ه ب  کاف 

 ربیا   و اا پاا  یا تیابان های فربغی   بی کام، ه ر  ف الیتکام و واب  ه ه 

کام، ها و هیئت هذهی  شرکت ه اوب، اا فهرزشاو فبن ه ب م، ب  ایفبا تویقفب ه 

کام، ب  بیاات کام، اا تا   بفیربحت ه اا کااهای ابوط یا   و تیری  شرکت ه 

های فریال کام،کام، هوفیق   و  ه اوب، با اوفیا م هالقات ه بهاکج هییرک  ه 

 و گاابت غذبی ( ا  گاهیفربغی   هایف الیته ر   کام،ب ویزیون اب ب اشا ه 

بر برمیب برا اب بیشبری اب ه غذبهای  ک  بهان ببت طوال      ظیرهای) وی 

، غذبهای پرحجم و چرب اب برمیب اهمه ، غذبهای فای  و هح   اب برمیب اهمه 

غذب توش زز باشف با بیاج  هیذی باشف. ه ر  ف یق  گاهیا    اهمه و برمیب  اهمه 

. اهماب برمیب ه  ... شوا ها اف فا فویچغذبهای  ک  فریع آهااز ه های و  وی 

. غذبهای تاام  و بصی  اب برمیب اهمه و فی  اب برمیب  حجم کمغذبهای 
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های برمیب با  وی  )ف یق  گاهیا   هصر  لیاس ربیا  ( ه ر  ف یق   بی  اهمه 

ز و کالفی  ابشی  باشف بر  و اوتت فاا اهمه  برمیب باشفلیافم ابحت  اهمه 

 ربیا   با: . ف یق   بی آیفه . بب هفهای مسواب   و غیرگاای توشم بیاابا و ب  قی یش

 باشبصیتلیافم طی  هف و  اهمه  برمیب باشفلیافم هییج و هاافب  اهمه برمیب 

 شواه  فاجیفز باشف اباهاا لیافم بگیا   و  اهمه هج بهیی  ابشی  باشف. برمیب 

، بب اوباه های تیاب .  وی شواه پرفیفز  هالیاسببش اوب هجان تریف  اا

ی، بب بوبی  بهی  ها وی و  کام، ه ر  فی  گاهیا  ه بهی   بیب جیرز هایفروشباز

و هفیریت  ربیا  ( ه ر  ف یق   بی و...  کامه ه رو  بهی   هایهزون، بب کامه 

فالهی  تواب کام، ف یق  گاهیا  : ب آابیش ه  کام،واب  ه  رب: بفن )ف یق   بی 

اب بر هیاای  هاهؤله . و بیج شواه  بفیهااز( کامبوم  اباب، باافب بف م اب حهظ ه 

ب اه   .شوااباز ه قربا  هواا فاجش ربیا   یا گاهیا  ،  وع ف یق  بفربا، بگم بب  بی 

قس ی   5ن با بفیهااز بب طیف های آهای پرفشااه  فی  ب ف   اا ب اه  هؤله  وی 

بریج )بیش 5ب ف. ه چایج ب  هر  وی  بب شفزصوات هسیقیم طربح لیجرت و ب 

شفز بفت. با م ع بان   ربت هربوب ب  هر )گفب  ربیش( بهییاب اباز 1 ربیش( با 

شفز  رب فاتی  رب و گاهیا   وی ، شاتص ک   فی  ب ف   هیا  بر او  وع  بی 

 بفت.

  ید  1ب بدربب  افدان ابید پهیییدر هسدیق (:    ( ظدری شدیج  بمی داگ  ب بدربب     ب ریدف 

 ر،یبصداو  ها،ابیپ بوب اف بفت. کاابربن ب بربب ه ی باب چاففجوهیج افانابیپ سیفرو

 شدفز ی و اهز باا رب بریو ( تواشوا ه  یا یها پشیو بفااا )ه   ب وبع پرو فز فئوهایو

                                                           
1 - Telegram 
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 یهدا هدا و افدیباز  بی دت  بب م  د  ) بوبسیو آ فید فاوب  یبیاال کااف. ب بربب اف اً برب

هیییدر  ) بربی فداجش و گ  یداب  کدران بیدج هیییدر     ( اا افیرس بفت. یفا-یبفون وب

صدیب، آتدر شدب،    ) های  ها اف هیزبن بفیهااز بب ب بربب، بهدان بفدیهااز  هسیق ( بب  وی 

بدفون حضدوا   با حضدوا بگضدای تدا وباز،    ) بول شب و...( چبو ب  بفیهااز بب ب بربب

بگضای تا وباز(،  وع بفیهااز بب ب بدربب )وابشد ، فدر ره ، گ  د ، آهوبشد  و ...(      

 شفز بفت.بفیهااز 

 هاارائه یافته

 آمار توصیفی

های فربوب  ، های آهاا بوصیه  ها ب  یاای شاتصبب بیج شاتص اا بیج بحقی 

ا بیج ااز شفز بفت. بومه  اب ب  افت آواااصف  سی ، هیا بیج هیییرها  یایج قاب 

بی ه چون فج، وض یت بأه ، هقهع بحصی   و بریج هیییرهای بهیا بحقی  ههم

اا  ک   یایج شفزشااتی ( اا  ظر  رفی م  یت) بیگاوبن هیییرهای بهیا ماس اب ب  

 شوا.هشاهفز ه  1مفول ش ااز 

 ایتوصیفی متغیرهای زمینه : آمار1جدول 

 فج
یان ب  لحا  فا  بیشیریج ب فبا پافببو

 ااصف( 2/30) فال 24 -20اا  روز فا  

ک یریج ب فبا پافببویان ب  لحا  فا  اا 

 ااصف( 9/1) فال 20 روز فا  ک یر بب 

 ااصف 7/47هیأه :  ااصف 3/52هجرا:  وض یت بأه 

 ااصف 54بن:  ااصف 46هرا:  ماس

 یسا سلااصف فوق 36ک یریج  ااصف لیسا س 64بیشیریج:  هقهع بحصی  
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 ی آنهامؤلفهی آماری سبک زندگی و هاشاخص :2جدول 

 

 هصر  هوفیق 

 بیشیریج ک یریج ب حرب  ه یاا هیا بیج ب فبا

367 47/38 63/6 16 59 

 50 10 80/6 82/38 367 هصر  کیاب

 97 34 83/8 68/58 367 هصر  فربغت

 50 14 04/6 95/34 367 هصر  فی م

 32 7 18/3 94/23 367 گاابت غذبی 

 30 10 17/3 11/20 367 هصر  لیاس

 20 5 08/2 22/13 367 هفیریت بفن

ک ()  ب ف فی    367 21/224 5/56 82 354 

 

ی آن اب هاهؤله های آهاای هیییر وببسی  فی  ب ف   و ، شاتص2مفول ش ااز 

 وی  بربی فاجش فی  ب ف   اب شجویان، با  73با بوم  ب  وموا اهف،  شان ه 

 3(، بهییاب 365و حفبکیر  73)حفبق   5با  1ساب طیف بهییابها ب  هر  وی  بب بحی

باابربیج  بهییاب بربی هیییر فی  ب ف    شا بر هیزبن هیوفت آهاای بفت؛ 219ه اال 

بربی اب شجویان اب شباز پیاب  وا وبحف غرب، ب   21/224آهفز ه اال افتبهییاب ب 

اا حف هیوفت و او ب  باال بفت. ب حرب  ه یاا بیج   ها ب  شیوز ب ف ه اای به یت آن

 وی  بربی فاجش هیزبن  12با بوم  ب  وموا ه چایج  .بفت 5/56هیییر اا بوبیع آن 

 12)حفبق   5با  1هصر  هوفیق  اب شجویان، با بحیساب طیف بهییابها ب  هر  وی  بب 

هوفیق   شا بر هیزبن بهییاب بربی هیییر هصر   36ه اال  3(، بهییاب 60و حفبکیر 

بربی اب شجویان  67/38آهفز ه اال افتباابربیج بهییاب ب  هیوفت آهاای بفت؛
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ها اا حف هیوفت و او ب  اب شباز پیاب  وا وبحف غرب، ب  ه اای هصر  هوفیق  آن

. ه چایج با بوم  ب  وموا بفت 63/6باال بفت. ب حرب  ه یاا بیج هیییر اا بوبیع آن 

فاجش هیزبن هصر  کیاب اب شجویان، با بحیساب طیف بهییابها ب  هر   وی  بربی 10

بربی  82/38آهفز ه اال افت(، بهییاب ب 50و حفبکیر  10)حفبق   5با  1 وی  بب 

 ها اا حف باالاب شجویان اب شباز پیاب  وا وبحف غرب، ب  ه اای هصر  کیاب آن

اهف ک  (  یایج مفول  شان ه بفت. )ههاب  با طریق  هحافی  اا هوباا بول و اوب

هیزبن بفیهااز و توب فن کیاب اا هر ی  بب ب وبع آن اا بیج اب شجویان اا فهب 

 وی  بربی فاجش هیزبن هصر  بوقات فربغت  20باالی  قربا اباا. با بوم  ب  وموا 

بربی اب شجویان اب شباز پیاب  وا وبحف  68/58آهفز ه اال افتاب شجویان، بهییاب ب 

ها اا حف هیوفت و او ب  پاییج بفت. ب حرب  ه یاا رب، ب  ه اای هصر  فربغت آنغ

اهف ک  هیزبن هصر  فربغت .  یایج مفول  شان ه بفت 83/8بیج هیییر اا بوبیع آن 

 10بر بب حف هیوفت بفت. با بوم  ب  وموا ییجپااا هر ی  بب ب وبع آن اا فهح  

آهفز افتی م بوفت اب شجویان، بهییاب ب  وی  بربی فاجش هیزبن هصر  ب وبع ف

بربی اب شجویان اب شباز پیاب  وا وبحف غرب، ب  ه اای هصر  ب وبع  95/34ه اال 

. بفت 04/6ها اا حف باالفت بفت. ب حرب  ه یاا بیج هیییر اا بوبیع آن فی م آن

هیوفت بب حف  باالبراهف ک  هیزبن هصر  ب وبع فی م اا فهح   یایج مفول  شان ه 

 وی  بربی فاجش هیزبن گاابت غذبی  اب شجویان، بهییاب  7بفت. با بوم  ب  وموا 

بربی اب شجویان اب شباز پیاب  وا وبحف غرب، ب  ه اای  94/23آهفز ه اال افتب 

باالفت ب حرب  ه یاا بیج هیییر  حف ک   بب هیوفت ها ب  گاابت غذبی  اابه یت آن

 وی  بربی فاجش هصر  لیاس  10بوم  ب  وموا بفت. با  18/3اا بوبیع آن 
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بربی اب شجویان اب شباز پیاب  وا وبحف  11/20آهفز ه اال افتاب شجویان، بهییاب ب 

شفز بفت. ب حرب  حف پاییج  زبا  ها ب  هصر  لیاس ااغرب، ب  ه اای به یت آن

 وی  بربی  4یج با بوم  ب  وموا ه چا بفت. 17/3ه یاا بیج هیییر اا بوبیع آن 

بربی اب شجویان  22/13آهفز ه اال افتفاجش هفیریت بفن اب شجویان، بهییاب ب 

حف باال  فالهی  و بفن توا ااها ب اب شباز پیاب  وا وبحف غرب، ب  ه اای به یت آن

 بفت. 08/2شفز بفت. ب حرب  ه یاا بیج هیییر اا بوبیع آن  زبا 

ل بوبیدع فربوب د ، پافدببویان هصدر      ههاب  با  یدایج بوصدیه  حاصد  بب مدفبو    

. بب هیدان اب شدجویان   ب دف کرازهوفیقیای  توا اب اا فهب هیوفت و او ب  باال  زبا  

هدا بد    ااصدف بب آن  29/30های فی  گاهیا د  و  ااصف ب  هوفیق  71/69هواابراف ؛

اهادف. ه چادیج بداالبریج هیدا بیج هربدوب      های فی   بی   ربیا    دو  هد   هوفیق 

یج هیددا بیج بب آن و ک یدر ی  اا حدوبز اوب شاافد  و بربیید  بفدت     هدا کیداب  هصدر  

بوبن بذگان کرا هیزبن هصر   هی فیاف  بفت. اا ک  هاکیابتوب فن و یا هصر  

ااصدف   6/55 کیاب پافببویان اا فدهب باالفدت. بب هیدان اب شدجویان هواابرافد ؛     

هدای  کیداب  ةهدا بد  ههال د   آن ااصدف بب  4/44 کاادف و  رب ههال   هد  های گاهیا  کیاب

بدر بب هیوفدت   ییجپا رب گالق  ابا ف. هیزبن هصر  فربغت پافببویان اا فهح   بی 

های گاهیا   و ااصف اا بهان بوقات فربغت ب  ف الیت 7/39اب شجو  367بفت. بب هیان 

ا ه چایج ههاب  بد   ربیا   هشیول هسیاف.های  بی ااصف بب اب شجویان ب  ف الیت 3/60

. اب شدجویان  ب دف کدراز  یایج حاص ، پافببویان هصر  فی م توا اب اا باال  دزبا   

ااصف بب اب شجویان بد    5/37های گاهیا   و ااصف بوقات توا اب ب  ب اشای فی م 5/62

 18/62حدفوا   آهدفز  افدت ب  ذاب اف. ههاب  با  یایج  ربیا   ه های  بی ب اشای فی م
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ااصدف بب ماه د  آهداای     82/37 ربیا د  و  ت غذبی   بید  ااصف بب ماه   آهاای گااب

 ب دف کدراز گاابت غذبی  گاهیا   ابشیاف. ه چایج اا فی  پوشش بکیریت بفربا بگدالب  

 85/39کااف. چیزی اا  هی مسواب   و غیر گاای پیروی هفهاو  هاهفلبب   فاتب ک  

بب ماه د  آهداای    ااصدف  60/15 ربیا د  و  ااصف بب ماه   آهاای هصر  لیاس  بید  

بلبوی هصر  لیاس گاهیا   ابشیاف. ه چایج اا هؤله  هفیریت بدفن بداالبریج هیدا بیج    

ااصدف و   98/3کدام بدا هقدفبا    فدالهی  تدواب بومد  هد     ب ) هربوب ب   وی  فوب بفت

ااصف. اا  20/3کام( با هقفبا ه یش  آابیش ه ) ک یریج هیا بیج هربوب ب   وی  اوب

ی آن هیا  بر  ظری  پیر بواایو بد   هاهؤله ی  ب ف   ب  ه ربز بیج پژوهش شاتص ف

 هدا  شفز بفت. باابربیج بدا بومد  بد  بیاجد   وید     ی بهج رب و گاهیا    رب بی  او  روز

یت قسد ت آهداا   اا هاشفز بفت، لذب  طربحو گاهیا     رب بی بربی او فی  ب ف   

  ک د  صدوات بد   درب  گاهیا د   و  درب  بید  فدی    برحسدب   هواابرافبوصیه    و   

ااصدف   68/64ی فی  ب دف  ( بدرآواا شدفز بفدت. بدفیج بربیدب       هاهؤله هج وع )

 ربیا د   دزبا     بید   ااصدف فدی  ب دف   تدوا اب     4/35فی  ب دف   گاهیا د  و   

 ب ف.کراز

 : نمونه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سبک زندگی )کل(3جدول 

 ااصف شاتص فی  ب ف  

 35،40  ربیا  ب ف    بی  فی 

 64،68 فی  ب ف   گاهیا  

فرهادو هصدرف  بب یجدفیبر ب دایز      ةپاید های ب ف   بدر  اا ایف از بواایو فی 

 هدای  هشبصد  افدت بب فدی  ب دف   بداال بدا       فرب های روزک   بربیببیجب . یابافه 



 

 

 

 

  61 بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر سبک زندگی
 

یج و فروافت صاحب فی  ب ف   پدای  های روزو هصر  هاری باال، و  اا چون 

کداا  بر ه یج بفاس هیییرهای ک  بربی شاتص فابی فی  ب دف   بد    گاهیا   هسیاف.

براز شفز بفت کد  شداه : هصدر  هوفدیق ، هصدر  فدی م، هصدر  کیداب، بوقدات          

 ربیا د   فربغت، گاابت غذبی  و هصر  لیاس، هفیریت بفن بفت اب اا او فهب  بی 

 ب ف.و گاهیا   فاجیفز شفز

ااصف بفربا اا  4/5اهافز، پافخ 367های بحقی ، بب بیج فی ه چایج بر بفاس یا

 روز،  5با  3ااصف اا  5/48 روز،  2با  1ااصف اا  7/17هیچ  روه  گضو  یسیاف. 

 15ااصف اا بیشیر بب  7/2 روز،  15با  11ااصف اا  1/4 روز،  10با  6ااصف اا  18

سیاف اب هشبص های  ک  گضو هااصف ب فبا  روز 5/3 روز گضو هسیاف و 

ااصف بب پافببویان ک یر  1/25های بوصیه  بحقی  ب ف. ه چایج ههاب  با یافی  جراز

ااصف  8/24فاگت و  3-2ااصف  9/22فاگت،  2-1ااصف  2/27بب ی  فاگت، 

 6/7 ه چایج کااف.فاگت اا طول اوب بب شیج  بمی اگ  ب بربب بفیهااز ه  3بیش بب 

ااصف ظهر،  4/4ااصف قی  بب ظهر،  6ها،   صیبااصف بب اب شجویان هواابراف

ااصف آتر بب بیج شیج  بفیهااز  5/45 ااصف بول شب و 3/18ااصف ب فببظهر،  3/21

ااصف اا شربیت گفب حضوا  1/65ااصف اا حضوا تا وباز و  1/34کااف. ه 

  برببهای گضو شفز بفربا اا بکااف. بب ظر هحیوبی  روزتا وباز بب ب بربب بفیهااز ه 

 8/66ااصف گ   ،  8/60ااصف فر ره ،  4/77های وابش ، ااصف اا  روز 1/38

های تا وبا   گضویت ابا ف. ااصف اا  روز 9/68ااصف فیاف  و  1/25آهوبش ، 

ااصف بب بفربا تا وباز،  42ها  یز ها و هیزبن بگی اا ب  آنبب ظر فربوب   بگضای  روز

ااصف آشاایان اب  زبا   5/30جاابن و ااصف ه  7/17ااصف اوفیان،  9/55



 

 

 

 

62  95 زمستان، شتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

ها اا بیج پافببویان اا حف ب ف. ه چایج هیزبن بگی اا ب  بگضا و هحیوبی  روزکراز

 شفز بفت.هیوفت  زبا 

 آمار استنباطی

شاتص و اا فهب  صواتب فی  ب ف  ( )  یبحقوببسی   هیییر ک ی آ جا بب

)هیییر  ب بربی براف  اببه  آنبفت، لذ قربا رفی   براف هواای بفاص  فاجش 

  ، بب آبهون هقایسباشاف هکیه   صواتب ی هسیق  بحقی  ک  رهایهییوببسی ( با 

وببسی  ک   اا  اا بیج آبهون هیا بیج هیییربفت.  شفز بفیهااز (Tو  F) هاجیا بیه

 های هیییرجطیقات هیییر هسیق  اب با هم هقایس  با  شان اباز شوا بتیال  هیا بی

ن آهاای ک  آبهو F وببسی  ههاب  با فرضی  بحقی  بفت. و ه چایج بب طری  آبهون

ها اب ب  م  یت پذیری بهاوت هیا بیجهافت ب  یمفرضی  صهر ویژز بهاوت هیا بیج

  ب  بیاج  بربی براف  با بوم(. 181 :1393 ایی ، ) شوا. یری هشبص ه هیاای   و  

ب فاجش بفت و اا فه شفزبفیهااز شاتص  بب فرضیات، هیییر وببسی  فی  ب ف 

رهال  یشیر بب ب. بربی بط یاان ب فبوازب  بوبیع  رهال  زای   هاابازلذب  ب فبوازی بفاص  

هقفبا   کبف یر ف شفز بفت  -بقفبب ب  بحیساب آبهون کول و رو  رهایهییبوان 

 ابا ه ایر غع  ظری بف یرو ف بربی بهاب  بوبیع   و   با بوبی -آبهون کول و رو 

  رهال بواز بفت. هواا ظری رهایهییبواز بفت باابربیج بوبیع 

یان  شجو  ابفی  ب ف  ابفرضی  بول: هیزبن بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب 

 اب شباز پیاب  وا وبحف بهربن غرب اببه  اباا.

ییر های هیبربی بح ی  اببه  هیییر وببسی  ک   )شاتص فی  ب ف  ( و  روز
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هسیق  کیه  )هیزبن بفیهااز بب شیج  ب بربب برحسب فاگات اا اوب( بب آبهون هقایس  

 (.181: 1393) ایی ،  شفز بفت( بفیهاازF) 1هاهیا بیج

 : میانگین برخورداری از سبک زندگی برحسب میزان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام4جدول 

 هیا بیج ب فبا ب حرب  بفیا فباا
ااز بب ب بربب هیزبن بفیه

 اا طول اوب

35/6 

37/9 

92/6 

15/7 

92 

100 

84 

91 

36/72 

98/73 

01/71 

75/72 

 ک یر بب ی  فاگت

 فاگت 1-2

 فاگت 2-3

 فاگت 3بیشیر بب 

 ک  59/72 367 640/7

ر فی  ب ف   بایف بذگان   وا ک  بب  ظر هیا بیج هییی 4با بوم  ب  مفول ش ااز 

شان فیهاازبهیزبن  ااصف پافببویان 74بب،  زای  ب  بر حسب هیزبن بفیهااز بب ب بر

فاگت  3-2ااصف اا  01/71و  ااصف اا ک یر بب ی  فاگت 36/72 ،فاگت 2-1اا 

   هیا بیجاا بیج بح ی)فاگت بیشیر بب ف  فاگت بابیاب  شفز بفت.  73و  زای  ب  

هیم ا شان کایم با هیییر وببسی  ک   اا طیقات هیییر هسیق  اب باهم هقایس  ه 

ابربیج های هیییر وببسی  ههاب  با فرضی  بحقی  بفت یا تیر؟( بابتیال  هیا بیج

 ف   بوبن بفیایاب کرا بیج هیزبن بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب و فی  به 

 اب شجویان اببه  وموا اباا.

 که تلگرام: تحلیل واریانس تفاوت میانگین سبک زندگی برحسب میزان استفاده از شب5جدول 

 هج وع اام  هیوفت  F ه ااابای

                                                           
1 - COMPARE MEANS 
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 هجذوابت آببای هجذوابت

 

05/0 

 

364/2 

 

481/136 

733/57 

 

3 

363 

366 

 

443/409 

06/20957 

507/21366 

 فی  ب ف   * هیزبن بفیهااز بب ب بربب

 هج وع هجذوا بیج  روه 

  روه هج وع هجذوا ااون

 ک 

 

 05/0ک  اا فهب تهای ه ااابای آن ( و هقفبا364/2) F با بوم  ب  هقفبا آبهون

شوا و اببه  بیج او هیییر وموا بوبن  هت فر، بحقی  بأییف ه ه ااابا بفت ه 

 اباا.

 

 

 مقادیر توصیفی میانگین سبک زندگی برحسب میزان استفاده از تلگرام :6جدول 

 ب حرب  بفیا فباا هیا بیج فی  ب ف   برحسب بفیهااز بب ب بربب هقاایر هیزبن بفیهااز بب ب بربب

 26212/17 9161/73 بیاا

 81399/15 4635/72 هیوفت

 02397/17 6923/67 کم

 57612/16 6131/71 ک 
 

هقاایر بوصیه  هیا بیج فی  ب ف   اب برحسب هیزبن بفدیهااز بب   6مفول ش ااز 

 بب  ظدر هیدزبن بفدیهااز بب    طوا ک  هویفبفتاهف، ه انشیج  بمی اگ  ب بربب  شان ه 

ااصف اا فهب  72ااصف بب پافببویان هیزبن بفیهااز شان اا فهب بیاا،  73ب بربب، 



 

 

 

 

  65 بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر سبک زندگی
 

ااصدف اا فدهب کدم بدرآواا شدفز بفدت. هقداایر هیدا بیج هدر ید  بب            67هیوفت و 

آوااز شفز بفت. شدفت اببهد     6اامات بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب اا مفول 

هیدزبن بفدیهااز بب ب بدربب( اب بدا     ) هد  هیییر وببسی  )فی  ب ف  ( بدا هیییدر هسدیق  کی   

ضریب  افت آوااز، ک  هقفبا ضریب  سیت ه یسیب  ببا )هجذوا ببا( و ضریب ببا ب 

اهف. اا بیدج  ( اببه  اب )هرچاف  سییاً ض یف( بیج او هیییر  شان ه 138/0ببا با شفت )

 و  درب  بید   او  دروز پژوهش شاتص فی  ب دف   هیاد  بدر  ظرید  پیدر بواایدو بد         

ها بربی او فدی  ب دف     شفز بفت. باابربیج با بوم  ب  بیاج   وی ی بهج رب گاهیا  

شفز بفدت، گدالوز بدر برافد  اببهد  شداتص فدی         یباف روز رب و گاهیا    رب بی 

ههداب  بدا فرضدی  بول(، اا بیدج     )ب ف   بدا هیدزبن بفدیهااز بب شدیج  بمی داگ  ب بدربب       

بیا د  بدا هیدزبن بفدیهااز بب ب بدربب و اببهد  فدی         قس ت، اببه  فی  ب ف    بی   ر

مفب ا د   یدز هدواا آبهدون      صدوات بد   رب با هیدزبن بفدیهااز بب ب بدربب    ب ف   گاهیا  

 یایج براف  حاک  بب بیج بفت ک  هیزبن بفدیهااز بب   .ب فقربا رفی ( F) یا بیجههقایس  

و اا فدهب ه اداابای    F=13/2) ب بربب با فی  ب ف    بی   ربیا   اببه  ابشی  بفت

ه ااابا بواز بفت( ول  اا براف  اببه  بیج هیدزبن بفدیهااز بب ب بدربب بدا فدی        04/0

آهدفز  افدت بد   05/0بدر  )ه ااابای بزاگ  رب اببه  هشاهفز  شفز بفتب ف   گاهیا  

 (.بفت

  اب شجویان فی  ب ف  ابفرضی  اوب:  وع بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب 

های  ک  بوم  ب  بیاج   وع  روز پیاب  وا وبحف بهربن غرب اببه  اباا. با اب شباز

های وابش ، فر ره ، گ   ، آهوبش ، اهاف ان گضو هسیاف شاه   روزپافخ

هاظوا هقایس  اببه  بیج  وع بفیهااز بب ب بربب و فی  فیاف  و تا وبا   بفت ب 



 

 

 

 

66  95 زمستان، شتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

 صوات بیر بفت: یایج ب کایم. بفیهااز ه  Fب ف   اب شجویان بب آبهون 

 : میانگین برخورداری از سبک زندگی برحسب نوع استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام7جدول 

  وع بفیهااز بب ب بربب هیا بیج ب فبا ب حرب  بفیا فباا

44/16 

88/14 

89/14 

39/13 

28/16 

32/17 

52 

70 

69 

82 

72 

22 

36/56 

48/65 

07/75 

17/75 

90/78 

72/71 

 وابش 

 بش آهو

 گ   

 فر ره 

 تا وبا  

 فیاف 

 ک  16/71 367 87/16
 

 

بایف بذگان کرا ک  هیا بیج هیییر فی  ب ف   اا  وع  7ش ااز  با بوم  ب  مفول

ااصف  17/75ااصف تا وبا  ،  90/78بفیهااز بب ب بربب اا بیج پافببویان، 

می اگ  ب بربب ااصف گ    بیشیریج ب وبع هواا بفیهااز بب شیج  ب 07/75فر ره  و 

بوبن بفیایاب کرا بیج  وع بفیهااز بب شیج  اا هیان اب شجویان بواز بفت. باابربیج ه 

های بمی اگ ، بمی اگ  ب بربب و فی  ب ف   اب شجویان اببه  وموا اباا. شیج 

ا یای  های  ااهجان غیربجاای ابا ف، های  ک  کاابراهای ه  ول  وتصون آنب 

کااف و بهجان برقربای بابیاب طوا تالص  ه رف  ه راب توا اب ب ک  ه هجابی هسیاف

ه یج ب  .کاافهای هبی ف هوااگالق  فربهم ه اا بهیا  بیج توا و ه هجرب شان اب

ها بیاا بفت و ب  طیع بر اوی فی  الی  بفت ک  بفیهااز کاابربن بب بیج شیج 
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های ب بربه  ک  ی  بب ب وبع  روزها ب ر ذبا، با بوم  ب   یایج مفول، هر ب ف   آن

اهف بفربا اا آن گضو هسیاف با گوبه   ک  فی  ب ف   بفربا اب بحت بأ یر قربا ه 

اهافز بابیاب بیج  وع بفیهااز بب ب بربب با فی  ب ف   بفربا بابیاب ابا ف و بیج  شان

 شوا.بفت. باابربیج فرضی  اوب پژوهش پذیرفی  ه 

 س تفاوت میانگین سبک زندگی برحسب نوع استفاده از شبکه تلگرام: تحلیل واریان8جدول 

هیوفت  F ه ااابای

 هجذوابت

اام  

 آببای

هج وع 

 هجذوابت

 

 

000/0 

 

514/17 

 

877/4066 

212/232 

 

5 

361 

366 

 

387/20334 

474/83828 

861/104162 

  وع بفیهااز بب ب بربب*فی  ب ف  

 هج وع هجذوا بیج  روه 

  روه نهج وع هجذوا ااو

 ک 
 

( و هقفبا ه ااابای آن ک  اا فهب تهای 514/17) F با بوم  ب  هقفبا آبهون

شوا و اببه  قوی بیج او هیییر بوبن  هت فر، بحقی  بأییف ه ه ااابا بفت ه  01/0

 وع ) شفت اببه  هیییر وببسی  )فی  ب ف  ( با هیییر هسیق  کیه  وموا اباا.

 ا ضریب  سیت ه یسیب  ببا )هجذوا ببا( و ضریب ببا ب بفیهااز بب ب بربب( اب هم ب

بفت بیج بفبن ه اافت ک   195/0افت آوااز ک  هقفبا  سیت ه یسیب  ببا برببر با 

بب بیییربت هیییر فی  ب ف   اب شجویان اا اب شباز پیاب  وا غرب اب  وع  19/0

یاباف بیییج ضویت ه های  ک  اا آن گها بب شیج  بمی اگ  ب بربب و  روزبفیهااز آن

( اببه  هیوفت و  سییاً قوی بیج او هیییر اب 442/0کاف. هقفبا ضریب ببا با شفت )ه 

اهف. اا بیج قس ت، اببه  فی  ب ف    بی   ربیا   با  وع بفیهااز بب ب بربب  شان ه 
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اا صوات مفب ا    یز هو رب با  وع بفیهااز بب ب بربب ب و اببه  فی  ب ف   گاهیا  

ب ف.  یایج حاک  بب بیج بفت ک   وع بفیهااز بب ( قربا رفی F) یا بیجهآبهون هقایس  

ب بربب با فی  ب ف    بی   ربیا   اا ب وبع آهوبش ، فیاف  و گ    و تا وبا   

ه ااابا بواز بفت( و با  000/0( و اا فهب ه ااابای F=11/21) اببه  ابشی  بفت

و اا ( F=43/7) افت آهف.ه ااابا ب  Fهقفبا آبهون  ربیا    یز فی  ب ف   گاب

 بهاوت هدومف آ ج  بر گالوز ب دف   هایفدی  وبدر، بگم(. ب 03/0 فهب ه ااابای

 های روز. ببشافه  هشروگیت  یز وطیقاب  هازلی  هایبربری ب  شو فه   روه  بیج

 ااف.که  ب ریف  یز اب بتالق  بابیابد  و بمدی اگ  قضاوت هازلت

ب  افف فی  ب ف   اب شجویان ب  بهجی  وض یت چبو  ظر ه فرضی  فوب: ب 

هاوت از( هییا گفب حضوا تا وب )حضوا تا وباز و بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب

 بفت. 

 : میانگین و انحراف معیار سبک زندگی دانشجویان بر حسب چگونگی استفاده از تلگرام9جدول 

 ب حرب  ه یاا جهیا بی ها روز هیییر

 93/6 12/73 بفیهااز بب ب بربب اا حضوا تا وباز فی  ب ف  

 96/7 25/72 بفیهااز بب ب بربب اا گفب حضوا تا وباز

اا  آهفز بفت هیا بیج فی  ب ف   اب شجویان 9ه چاان ک  اا مفول ش ااز 

بفت.  ازبو 25/72 و اا شربیت گفب حضوا برببر 12/73 شربیت حضوا تا وباز برببر

بواز بفت ک  بقرییاً هساوی بفت  96/7 و 93/6 ها  یز ب  بربیب برببرب حرب  ه یاا آن

 .ها ب  ی   سیت بفتکاف   آناهف هیزبن پربک   شان ه 

)حضور یا  سبک زندگی بر حسب چگونگی استفاده از تلگرام T داریآزمون معنی :10جدول 
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 عدم حضور خانواده(

 هیییر

رببری آبهون لون بربی ب

 هاوبایا س
 T ابایآبهون ه ا 

F 
فهب 

 ابایه ا 
T 

اام  

 آببای

ابای ه ا فهب

 )او ابها (

بتیال  

 هیا بیج

فی  

 ب ف  

برببری فر،

 هاوبایا س
65/1 19/0 04/1 365 29/0 877/0 

 

شفز بفت. بربی  هسیق  بفیهااز با او   و   Tبربی آبهون بیج فرضی  بب آبهون 

شفز بفت. با بوم  ب  مفول ها بب آبهون لون بفیهااز ببری وبایا سآبهون فر، بر

ابا  یست؛ بفت ک  ه ا  29/0هم بفت و فهب تهای آن 04/1برببر  Tباال هقفبا 

بأ یر  وباز()اا حضوا یا گفب حضوا تا  باابربیج وض یت چبو ب  بفیهااز بب ب بربب

 ها  فبشی  بفت. آن ابای بر فی  ب ف  ه ا 

ویان ب شج  افی  ب ف  ابی  چهااب: بهان بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب فرض

ب بپژوهش   هاظوا براف  بیج فرضی اب شباز پیاب  وا وبحف بهربن غرب اببه  اباا. ب 

صوات شفز بفت.  یایج بیج آبهون ب ( بفیهاازFآبهون ) آبهون هقایس  هیا بیج

 مفول بیر بفت.

 داری از سبک زندگی برحسب زمان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام: میانگین برخور11 جدول

 هیا بیج ب فبا ب حرب  بفیا فباا
بهان بفیهااز بب ب بربب 

 اا طول اوب

 صیب 535/29 28 52/4
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01/7 

07/5 

24/6 

48/5 

11/6 

22 

16 

78 

67 

156 

00/32 

812/30 

602/30 

716/28 

711/28 

 قی  بب ظهر

 ظهر

 ب فببظهر

 بول شب

 بآتر ش

 ک  865/29 367 995/5
 ج

 ف   بایف بذگان کرا ک  هیا بیج هیییر فی  ب 11با بوم  ب  مفول ش ااز 

م اب باه سیق هپافببویان )اا بیج بح ی  هیا بیج هیییر وببسی  ک   اا طیقات هیییر 

حقی  های هیییر وببسی  ههاب  با فرضی  بکایم با  شان اهیم بتیال  هیا بیجهقایس  ه 

صف ظهر، اا 81/30ااصف قی  بب ظهر،  32بهان بفیهااز بب ب بربب،  بر حسب بفت(

 71/28ااصف بول شب و  71/28ااصف صیب،  53/29 ،ااصف ب ف بب ظهر 60/30

 یهااز بببوبن بفیایاب کرا بیج بهان بفااصف آتر شب برآواا شفز بفت. باابربیج ه 

   وموا اباا.شیج  بمی اگ  ب بربب و فی  ب ف   اب شجویان اببه

 : تحلیل واریانس تفاوت میانگین سبک زندگی برحسب زمان استفاده از شبکه تلگرام12جدول 

 F ه ااابای
هیوفت 
 هجذوابت

اام  
 آببای

هج وع 
 هجذوابت

 

 

04/0 

 

250/2 

 

522/79 

340/35 

 

5 

361 

366 

 

612/397 

712/12757 

324/13155 

 بهان بفیهااز بب ب بربب*فی  ب ف  

 وا بیج  روه هج وع هجذ

  روه هج وع هجذوا ااون

 ک 

( و هقفبا ه ااابای آن ک  اا فهب تهای 250/2) F با بوم  ب  هقفبا آبهون
شوا و اببه  بیج او بوبن  هت فر، چهااب بحقی  بأییف ه ه ااابا بفت ه  05/0
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ان به) هیییر وموا اباا. شفت اببه  هیییر وببسی  )فی  ب ف  ( با هیییر هسیق  کیه 

بفیهااز بب ب بربب( اب هم با ضریب  سیت ه یسیب  ببا )هجذوا ببا( و ضریب ببا  یز ب  
)ب  ه ا  فقفبن اببه  با اببه  کاه ( بفت.  1با  0ها بیج ک  هقاایر آن افت آوااز

بب بیییربت  17/0بفت بیج بفبن ه اافت ک   030/0هقفبا  سیت ه یسیب  ببا برببر با 
ها بب  شجویان اا اب شباز پیاب  وا غرب اب بهان بفیهااز آنهیییر فی  ب ف   اب

( اببه  بیج او 174/0کاف. هقفبا ضریب ببا با شفت )شیج  بمی اگ  ب بربب بیییج ه 

بفیهااز  بهان با ربیا   اهف. اا بیج قس ت، اببه  فی  ب ف    بی هیییر اب  شان ه 
صوات بفیهااز بب ب بربب ب  بهان با رب بب ب بربب و ه چایج اببه  فی  ب ف   گاهیا  

ب ف.  یایج حاک  بب بیج بفت ( قربا رفی F) یا بیجهمفب ا    یز هواا آبهون هقایس  
 F=01/1) بی  فبشی  بفت ربیا   اببه ک  بهان بفیهااز بب ب بربب با فی  ب ف    بی 

ربب با فی  ب ف   بواز بفت( ول  بهان بفیهااز بب ب ب 43/0و هقفبا ه ااابای آن 

 شفز بفت.اببه  هشاهفز 03/0 ربیا   اا فهب تهای گاب

 گیریخالصه و نتیجه

بب شدیج    هاظوا براف  اببه  بفیهاازب  پی ایش  -بیج پژوهش ی  ههال   بوصیه 

بفدت. اا بیدج پدژوهش     1395بمی اگ  ب بربب با فدی  ب دف   اب شدجویان اا فدال     

هصدر  هوفدیق ، هصدر  فدی م، هصدر       ) یهدا  هؤلهه ربز شاتص فی  ب ف   ب 

کیاب، بوقات فربغت، گاابت غذبی  و هصر  لیاس، هفیریت بفن( آن هیا  بر  ظرید   

شدفز بفدت. بادابربیج بدا بومد  بد        ی بهج رب و گاهیا    رب بی  او  روزپیر بواایو ب  

یت اا هاذب شفز بفت، ل طربحو گاهیا     رب بی ها بربی او فی  ب ف   بیاج   وی 

هج دوع  )  ک د صدوات   درب بد   و گاهیا د    درب  بید    برحسب فی  برافا هوا  و   
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ااصف فی  ب ف    68/64ی فی  ب ف  ( برآواا شفز بفت. بفیج بربیب هاهؤله 

 ب ف. ربیا    زبا  کراز بی  اب ااصف فی  ب ف   توا 4/35گاهیا   و 

فدی    ابد ب شدیج  بمی داگ  ب بدربب    هیدزبن بفدیهااز ب  ) اا براف  اببهة فرضدی  بول 

 کد  هیدا بیج هیییدر    بذگدان کدرا   آهدفز بایدف  افت  اب شجویان( ههاب  با  یایج ب ب ف 

و با بوم  ب   .فاگت بب شیج  بمی اگ  ب بربب بیشیربفت 2-1 بفیهااز فی  ب ف   اا

گ  کاف ک  ب ایزبت بمی ابواایو بفیفالل ه   یایج فرضی  هواا قیول قربا رفی  بفت.

بوبن اا هج وگ  هیاوگ  بب بگ ال بمی اگ  هشاهفز کدرا، بب م  د  گدوبه   کد      اب ه 

ها، ههال  ، هوفیق ، فدیا ا و بفدیهااز   شو ف هی  ب هیالت، واب هربوب ب  فربغت ه 

هدا اا ید    بفت ک  بفدربا و  دروز   های بمی اگ . تالص  ایف از بواایو بیجبب شیج 

فدرا یدا    وضع یا فضای بمی اگ (.) وت و هی ایزی هسیافهای هیهاماه   ابابی هوق یت

بافی اب اا ذهدج تدوا   ی   ظاب طیق  روز با ااو   کران بیج وض یت و   ااهای آن

ها( اب اا ذهج ها )ف یق بی بب برمیحات و ب یبابآوا ف. بیج  ظاب هج وگ ب  وموا ه 

و بضااهایشدان اا  شدوا.    هایشان بب تالل اوببدت کاف ک  ه اا و باب فرا بولیف ه 

ه دان فدرهای  بقیصداای،    ) هدا بوب دای   ةهدا وقید  اا هحدفوا   بیج برمیحدات و ب یبداب  

  ایف. ها بروب کاف فی  ب ف   هی ایزی اب بیجاا ه   اایج( اا قالب کاش و ابابی 

اا بیج پژوهش  یز اببه  بدیج فدی  ب دف    بید   ربیا د  و بفدیهااز بیشدیر بب شدیج          

هدای هیهداوت اا   شفز بفت. باا ب  ایف از  یف ز ومدوا فداتت   بربب ب یاتبمی اگ  ب

بی بفربا بگم بب هیزبن بفدیهااز،  ها بر بفربا باگث شفز با افیااهای افا  ماه   و بأ یر آن

 وع بفیهااز و چبو ب  بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب بدا یجدفیبر یجسدان  یدواز و     

ها اا  هایت هاجر ب  بادوع ب یبداب فدی     یف. بیج بهاوتهای هبی ه  اب بیجاا   اافی 
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هدای هجدابی   ب ف   توبهف شف. ااوبقع افیرف  و هیزبن بفیهااز اب شجویان بب افا  

هددای هومددوا بددا بومدد  بدد   ددوع فدداتیااهای بمی دداگ  هیدد   بب م  دد  ب بددربب و کا ددال

باطیدان قدربا   بحصیالت، ااآهف، فج، شدی  و... هاداب   اب اا افدیرس گداهالن و یدا ه     

شان هؤ ر باشف و با آن اببه  ابشی  باشدف.  بوب اف بر ب یباب فی  ب ف  اهف ک  ه ه 

 وع بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بدربب  ) هیییرها اا فرضی  اوب ةه چایج اا براف  اببه

اهادف ان گضدو هسدیاف شداه      هدای  کد  پافدخ     اب شجویان(  وع  روزفی  ب ف  اب

شدفز  فدر ره ، گ  د ، آهوبشد ، فیافد  و تدا وبا   هشدبص      های وابش ،  روز

هیا بیج هیییر فدی  ب دف      ها،بفت. بر بفاس  یایج حاص  بب آبهون هقایس  هیا بیج

اا  وع بفیهااز تا وبا  ، فر ره  و گ    بب شیج  بمی اگ  ب بربب بیشدیر بفدت. بدا    

اگ  ب بدربب و فدی    بدیج  دوع بفدیهااز بب شدیج  بمی د      بوبن بفیایاب کرابیج فر، ه 

بدوبن  هدت کد     ب   ظری  بیاب هاات هد   ب ف   اب شجویان اببه  وموا اباا. با بوم 

هدا و بقیضدای بافدت بمی داگ  و فرهابد  کد  اا آن ب دف          فرا برحسب هحفوایت

 یدرا. بدر بفداس هدفل     ب  بب شیج  بمی اگ  ب بربب  یز شج  هد  کاف،  وع بفیهاازه 

فدوی   دوع بفدیهااز بفدربا بب      هداات، هیییرهدای هبی دف، بب   های بمی داگ  بیاب  شیج 

کاف و بب فوی ایبر بهیا   ربیش ب  ب یبداب فدی  ب دف   اب    ب بربب اب هشبص ه 

هدای بفدربا بدر    کد   دربیش  کاف، ک  با ایف از بواایو هیا  بدر بیدج  بربی بفربا بیجاا ه 

بفربا شربیت بمی داگ   شوا و مایباز بمی اگ  بفاس بجرب  و بمی اگ  شفن فاتی  ه 

 یایج بحقی  حاضر بدا  یدایج پدژوهش     کاف، ههابقت اباا.اب بربی بیج فرآیاف فربهم ه 

( هیا  بر گفب اببه  هسیقیم هیان گضویت و بفدیهااز بب  1393) شجاای   یج و حامیا  

کادف. بهدا اا بأییدف    ههابقت   د   های بمی اگ  و فی  ب ف   اب شجوی  هی ایزشیج 
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هدای بمی داگ  و فدی  ب دف  ، بدا      ی  هیا  بر اببه  هیان گضدویت اا شدیج   بیج فرض

کد    اهف شان ه  Tههابقت اباا. ه چایج  یایج آبهون  1391بحقی  بفربفیاب  و بشیر 

(   اب شدجویان فی  ب دف   ابچبو ب  بفیهااز بب شیج  بمی اگ  ب بربب ) فرضی  فوب

هدا حداک  بب بیدج بفدت کد       یدج آبهدون  البب ب  ذکر بفت ک   یدایج ب  .بأییف  شفز بفت

 ربیا   و ه چادیج بدا فدی  ب دف       چبو ب  بفیهااز بب ب بربب با فی  ب ف    بی 

کاف بربی موبهدع مفیدف، بیجداا    کافی ز بأکیف ه بی  فبشی  بفت.  ربیا    یز اببه گاب

 یشداا  ها و  ذبشیج اهز واوا بربی مریدان یدافیج و ب  ه اوگیت بربی واوا ب  بیج فیسیم

هدا فر وشددت  هدای فرهابد  هسدیاف کد   ییجد  آن     هدا اا فربافدر فیسدیم، چدالش    پیداب 

های   اایا  اب ک  اا بیج شربیت باایب  مفیف ب جاب توبهف  رفت، بب پیش اا یری

ها چ  کسا   هسدیاف،  کاف. اا فیسیم مفیف بیاج  کاابربن ف ال و هاه   شیج ب ییج ه 

و فرآیادفهای آببای اا بمی داع بطالگداب  اب ب یدیج      با ب فببز بیاای چدااچوب فد ه   

بهدان بفدیهااز بب شدیج  بمی داگ      ) اا براف  اببه  هیییرها اا فرضی  چهدااب کاف. ه 

بیج  ییج   ائ  شف ک  هیا بیج هیییدر فدی  ب دف   اا بهدان     (  فی  ب ف  با ب بربب

ولد  بیشدیریج بهدان     بفیهااز قی  بب ظهر، ظهر، ب فببظهر بیشدیریج هیدا بیج اب ابابفدت   

هدا  افدا    بیداا  ب دف. بدأ یر  بفیهااز بب شیج  ب بربب اب پافببویان آتر شب بگالب کدراز 

هدای  هدا و حالدت  ببم    هوبای ، کاهپیوبر و... بب طری  کادااز هدم قدربا ابان هوق یدت    

هدای ب دف     آواا کد  شدیوز  ومدوا هد    بی اب بد  ها و   ااهدای ویدژز   و ا ون، شج 

هدای  کاف. بب فدوی ایبدر بدأ یر افدا      بی اب بلقا ه های بابزباابربیج ب یبابفابق  و ب 

هدا  های بمی اگ  ب بربب ک  بفربا بب طری  ب هج ه ربز توا اا آنم    شیج م    هج

کاادف، فقدت اا مهدت    شو ف و بهان بیاای بب وقت توا اب اا آن صر  هد  گضو ه 
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ی م  د  هجدابی، بفدربا )اب شدجویان( اب بد       هاط ی   یست. افا   ربی  و باوعکیرت

هدا  کااف ک  شبصاً هر ز بهجان ب اس یا آشاای  هسیقیم با آنهای  هفبیت ه هوق یت

هدای  اا ا یدای آکادفز بب    هدا و فدجو یباز  ب ف، ول  بب طر  ایبر بیج مایبازاب  فبشی 

فدیرببژی   ایدزی ب هدای ب دف  ، بر اهد    بهجا ات هجابی  و ا ون بربی  زیاش شیوز

هدای  ب  فیب  سیر  ابها  بأ یر افا   بربی ب ف   بب به یت تاص  برتواابا بفت.

هدای  افدا   ها ادف شدیج    هدای بطدالع  ویژز هاهوباز، بیایر ت و فدایر فاداوای  م   ، ب 

بمی اگ  هجابی ها اف ب بربب و...، ماه   بطالگاب ، بهروبز ب دفی مهدا   پیدفبکراز و    

شفن و بجفا و  یز  سیر  هحفواز ب یباب بفدربا و بفدزبیش   ها  بفربا اا پ  پفیفز م

کادف کد   داه  بب  سد  پیشدیج تدوا       های ب ف   هیهاوب  بیجاا ه فرا ربی ، فی 

هددای بحقید  حاضدر، هیاد  بددر بأییدف اببهد  بفدیهااز بب شددیج        بسدیاا فاصد   اباا. یافید    

( 1393) ح  و ه جااب شهای پژوهش فیبمی اگ  با فی  ب ف   اب شجویان، با یافی 

های بمی اگ  با فی  ب دف   ه بدوب    دفباا. فیحد  و     هیا  بر گفب اببه  بیج شیج 

های بمی اگ  بربی بأ یر ذبای با هوب ع بسیاای هوبم  ب ف ک  شیج ه جاابن بیان ابشی 

هدای م  د  هیهداوت هومدب شدفز بفدت بدا بدربی         هسیاف و یا حفبق   سیر  افدا   

صدربحت بب بأ یر دذبای   ا  هشبص  چدون شدیج  بمی داگ   یدوبن بد      بأ یر ذبای  زی

صحیت کرا. بلیی  با بوم  ب  بیاج  اا بحقید  حاضدر  یدز فقدت اببهد  شدیج  بمی داگ         

هدای مزئد    بدوبن بدا یافید    شفز بفت اا ک ی  هوباا    ب بربب با فی  ب ف   براف 

 یدایج پدژوهش    حاضدر بدا  بحقی  فیح  و ه جاابن هقایس  شوا. ه چایج  یدایج بحقید    

هدای  ک  شدیج  بیج ( هیا  بر2016( و پژوهش کریشااکوهاا )1392) بهیرپوا و  ریوب  

ها، باواها و هویت موب دان بیهدا   بی اا بیییر فی  ب ف  ،  بر بمی اگ   قش گ فز
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 و  یدری، شدج   بر حاکم هایهجا یسم و ب ف   فی کااف، ه بوب   کاه  اباا. ه 

 و بیایر دت  ی اد   بابیداط    دویج  هدای آوایفددج  واوا و پیددفبیش  ه وبفد  ب  آن حهظ

 بفت هد اا بیدج بد  ا ر و   بیج. بفت ا ر و   حال اا هجابی بمی اگ  هایشیج 

 بیهدا   هدا  ب دف    فدی   و شدیوز  بیییر اا اب فزبی  ب   قش قااا ف، هاآوایفج بیج ک 

 اوب شاافد   شاافد ، ماه   م    بب هبی ف هایگرص  اا ب فیش افبن او بیج بب. کدااف

مددفی و بابئد  ابهجااهدای هاافدب )بب      هایپژوهش و بحقی  ب  بشوی  اب بابیاطات و

   .کاافه  تصون بیج اا بی و...(م    بفزبیش فوبا افا  

 راهکارها

ادو  هفیریت بهان بفیهااز بب وفدای  بابیداب بلجیرو یجد  بب طرید  آهدوب  فره      -

هدا    بی بمی اگ  مفیف و بتیصدان ابان  ها ات و شیجصحیب بفیهااز بب بهجا 

بددربی  هیبوهددای اواه دد  اابددااز هسددائ  هبی ددف اا فدداگات اوب اا هحددیت  

 تا وباز.  

 های بمی اگ  بدا فرهادو بیرب د  بدربی م دو یری بب     فابی شیج طربح  و بوه  -

 ها.بر فی  ب ف   آن ها بیییر و بأ یر بفیهااز بب بیج شیج

یاطدات  ی تا وبا   بدربی  سدیر  باب  هازی هجابی اا قالب  روبفیهااز بب فضا -

 ص ی   اا هیان بگضای تا وباز.

ی هدا  افا   اابااز شیجبی و آ اه  اه  ب  موب ان و بطالعآهوب  فوبا افا   -

 بمی اگ  و فضای هجابی

ی بمی داگ  بدا بب بیدج طرید  بیدوبن بدا بفدیهااز بب        هدا   ظاات کااشاافا   بر شدیج  -

ی بمی داگ ، شدربیت بقویدت و    هدا  هدای بیجداا شدفز اا شدیج    و فرصتبهجا ات 
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 سیر  فی  ب دف   فدالم اب بدربی موب دان ههیدا کدرا و بب بهفیدفهای آن بدا         

 فابی و آهوب  اا بهان ها ف. فرهاو
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 .106 -59صص: 

 .شیرببز  شر: بهربن ،صیری تسرو: برم   ،مصرف ،(1381) اببرت باکات، −

هدای بمی داگ  بیایر ید  و فدی      (، شدیج  1391) بشیر، حسج؛ بفربفدیاب ، هح فصدااق   −
ه تحقیقلات  مفصللنا بریج ماه   هجدابی بیرب یدان،   ب ف   موب ان، ههال   هواای بزاگ

 .62-31، بهاا، صص: 1، اواز پاجم، ش ااز فرهنگی

، برم د  هربضد    انتخلا  عقالنلی   دالیلل عمللی و   نظریله کلنش    ،(1380) بواایو، پیر −
 ب یشاابت  قش و  باا.: بهربن ها،هرای

، برم د    دیم بدفی  ،    جمعیهای ارتباطها و پژوهشنظریه(، 1388) بج، آلجسیس بس −
 شهری.بهربن، ب یشاابت ه 
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شللکاف نسلللی در رویکردهللای کللالن   ، (1385) بوکدد ، هح ددف؛ قاضدد   ددژبا، هددریم   −

نظریات مانهایم  أکید برتضاد با ت های نسل تاریخی وبررسی و نقد رهیافت: شناختیجامعه

 .ب یشاابت اب شباز بهربن: بهربن ،27 ،  اه  گ وب بمی اگ ، ش اازو بوردیو

، 20، فدال  فصللنامه قبسلتان  ه  فی  ب ف  ، (، بح ی  هههو1394) میاابن، هح فاضا −
 .187 -173بهاا، صص: 

، چاپ شناسیهای متأخر جامعهنظریه(، 1392) مالی  پوا، ح یفاضا؛ هح فی، م ال −
 .چهااب، بهربن،  شر   

ان، بهربن، حسج چاوشی بفشا   و لیال مو: ، برم  پیر بوردیو ،(1385) ماجیاز، ایچااا −
 .    شر

  بمی اگ  و فرهاب  هؤ ر (، براف  گوبه1387) بصیرن؛ هقفس، گ   وای، بیژتوبم   −
بااز، یان آبر هیزبن  ذابن بوقات فربغت، هوااههال   اب ش آهوببن ابیرفیا   شهرف

، 1387های بمی اگ (،  ی   اوب  اه  پژوهشویژز) پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی
 .156 -133صص: 

بفیهااز بب   وع (، براف  بأ یر هیزبن و1392) ، هح فبوی حسیج بباز، گ   حسیج؛ شجر −

قهع وببن ه)هوااههال  : اب ش آه هاهوباز بر هویت بمی اگ ، ایا  و ه    وموب ان
اییز، ، پ5، ش ااز فصلنامه دانش انتظامی استان خوزستان، (فوب ابیرفیان شهر بهوبب

 .32 -13صص: 

ترجمه  کاربرد نظریه ارتباطات،(، 1376) فون، باوفیباایزا، میج بولسون ویافبل، −

 ها.، هرکز ههال ات و بحقیقات افا  علیرضا دهقان

برافدد   :بهددربن بوقددات فربغددت موب ددان اا   (،1388) ابددا  ، اضددا؛ شددیری، ح یددف    −
فصللنامه تحقیقلات   بهدربن،   شااتی  بلبوهدای  دذابن بوقدات فربغدت موب دان اا     ماه  

 .242 -209 صص ،8 فال اوب، ش ااز ،فرهنگی
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هدواا  ) (، فی  ب ف   و بلبوی هصر 1394) اح ی ، هح ف ههفی؛ ف اات، ببش  −

پیداپ    ،4، شد ااز  8، بهسدیان، اواز  نشریه تحقیقات فرهنگی ایلران ههال  : ب هج ه ربز(، 

 .142 -119، صص: 32

 (، اویجددرا بفددیهااز و 1376) فدد یفیان، بی ددان؛  یجددو، هیاددو؛ یرکسیسددیان، وبب ددج      −

 .4، فال 21، ش ااز و سنجش مجله پژوهشاضایی افی، 

(، اببهد  فدرهای  فرهابد  بدا هویدت      1381) شااع پدوا، هح دوا؛ تدو  فدر، غالهرضدا      −

هسیان، ب، پاییز و نشریه نامه علوم اجتماعیههال   هواای شهر بهربن(، ) بمی اگ  موب ان

 .147 -133، صص: 20، ش ااز پیاپ  10اواز 

 های بمی اگ  هجابی(، براف  بأ یر شیج 1393) شجاای   یج، شیفب؛ حامیا  ، ببربهیم −

، فال هشیم، ش ااز بیست یت فرهنگیمجله مدیربو ( بر فی  ب ف   موب ان، فیس)

 .79-63و ششم، بهسیان، صص: 

واای هههال   : هویت بمی اگ  هییا  بر هصر  ب ایزپذیری و (1385) گ   شجوای، −

 .21-1، صص: 2 از، ش ا1، اواز مجله جهانی رسانه ،«بهربن موب ان شهر

ب ف    (، وبکاوی و براف  مایباز هار و شیوز1394) شهری، اضا؛ حاه  ، هاوچهر −

المللی کنفرانس بینبفاله  ب  فی  ب ف   بیرب   بفاله  هیأ ر بب ب ف   غرب ، 

های ، بهربن، هرکز ه ایشهای نوین در عمران، معماری و شهرسازیپژوهش

 صفبوفی ا.

هال دات  ، بهدربن، هرکدز ه  هلای اجتملاعی  آشلنایی بلا شلبکه   (، 1387) صفی  باای، ه ج −

 افیرف  ،بی، اوب اه  ه شهریبحقیقات افا  

 hamshahrionline, ir/details/7761. 
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، بهدربن، ب یشداابت پژوهشدباز    جامعه شناسلی مصلرف موسلیقی   (، 1386) فاض  ، هح ف −

 فرهاو و هار و بابیاطات.

 ب یشاابت صیب صااق.:  ، قم، فی  ب ف مصرف ،(1382) هح ف فاض  ، −

(، براف  اببه  هصر  1393) فیح ، فرو ؛ و وق ، هاصوا؛ ف  ا  ،  وااب −

ل(، هوااههال   موب ان شهر ت با)   ب ف   موب انهای بمی اگ  هجابی با فیشیج 

 -69، بهاا، صص: ، فال چهااب، ش ااز فیزاهمشناختی جوانانفصلنامه مطالعات جامعه

88. 

جتماعی مجله علوم ا(، پیر بواایو، پرف ان اب ش و اوشابری، 1384) فجوه ،  اصر −

 .161 -141، صص:1، ش ااز 1، اواز دانشگاه فردوسی مشهد

های اجتماعی ها در برخی از بحرانکارکرد و تأثیرات رسانه(، 1390) فیا،، ببربهیم −

 طات.ر و بابیا، بهربن، پژوهشباز فرهاو، هاها و فرهنگ عمومیکشور در رسانه

 ،ای(هظهور جامعه شبک) عصر اطالعات اقتصاد، جامعه و فرهنگ(، 1390) کافی ز، ها وئ  −

 .باب، چاپ ههیم، بهربن، ب یشاابت طرح  وهیرمم: بح ف گ یق یان و بفشیج تا 

 ال  ،برم   هحسج   ،شناسیاندیشه بزرگان جامعه زندگی و، (1384) کوبا، لوئیس −

 .ب یشاابت گ   : بهربن

 ربیش اب شجویان  گوبه  هربیت با»، (1391) بصیر؛  وای هرباآباای، یو سگ   کیا، −

مطالعات  ،«آهریجا براف  بهییق  اب شجویان بیربن و بو ،فیس بمی اگ  ب  فی 

 .212 -181 صص ،49 ش ااز ،13 اواز ،ارتباطات –فرهنگ

 شر   .برم    اصرهوفقیان، چاپ اوب،   ،تجدد و تشخص(، 1378)  یف ز، آ یو   −

هادفی هباطیدان   (، برافد  هیدزبن و گ د  بهدرز    1392) بکیرهیا  ، ههرابا؛ فرهاب ، گ   −
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، 25، شد ااز  9، فدال  ایمجلله مطالعلات رسلانه   بی، های هداهوباز شهری بب ب ویزیونقائم

 .111 -99بابسیان، صص: 

(، هههددوب فددی  ب ددف   و  سددیرز آن اا گ ددوب  1386) ههددفوی کادد ، هح ددف فدد یف  −

 .230 -199، صص: 1، فال بول، ش ااز فصلنامه تحقیقات فرهنگیبمی اگ ، 

یشاابت اب شباز ب  ، بهربن،های تحقیقات کمیتحلیل داده ،(1393) هوشاو  ایی ، −

 بهربن.
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