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 ی اجتماع شبکه بر تأکیدبا ی زندگ سبکی شناخت جامعهی بررس

 79در سال  نستاگرامیا
 

1پور پرنیا رضی
 

 چکیده
 انیم درآن  ریچشمگ استقبال موجب نستاگرامیا رینظمختلف  یاجتماعی ها شبکه تیجذاب هزامرو
 رو نیهم از. است ردهآو دیپد افراد این یزندگ سبک و وهیش دری اریبس راتییتغ که شدهی رانیا کاربران

 79 سال در اینستاگرام اجتماعی شبکه برتأکید  بای زندگ سبکی شناخت جامعهی بررس به حاضر ۀمقال
 ازی سبک چه ست؟یچی نستاگرامیا صفحاتی محتوا :دهد پاسخ سؤاالت نیا به کند یم تالش و پردازد یم

ی بیترک کردیرو ازی ریگ بهره با التسؤا نیا به پاسخی برا است؟ انتشار حال در شبکه نیا دری زندگ
اینستاگرامی انتخاب شده و در مرحلۀ بعد این  پرطرفدار صفحه 03 ،نیشیپی ها پژوهش بری مرور و مناسب

 که دهد یم نشان پژوهش نیا جینتا. استارزیابی قرار گرفته  مورد یفیک یمحتوا لیتحلبا روش  صفحات
 سبک :اول است یجو ترواشاعه در حال  شتریب سبک دو امنستاگریای فضادر  مختلفی ها سبک انیم در

 مصرف، شینما درصدد افراد نیا ؛شوند یم ادارهی مجازی ها شاخ ای ها دلقک توسط که متظاهرانهی زندگ
ی مجازی فضااز طریق  درآمد کسبو  مخاطب جذب افراد نیا هدف .هستند کاالها اسراف و دیخر

 ریتصو کی که هستند آن درصدد، رندیگ یم بهره سبک نیا از که یافرادی واقعی زندگ سبک: دوم. است
 به این افراد کهی ها پست اغلب و گذارند شینما معرض در رامونیپ طیمح و اجتماع خود، ازی واقع

از سوی  .استی کار وی اجتماع وی فرد مسائلدرباره ی رسان اطالعی محتواشامل  گذارند یم اشتراک
 اطالعات امکان دستیابی نستاگرامیای فضا در موجودی آزاد که شد داده نشان پژوهش نیا در دیگر
 .آورد برای محققان فراهم می را جامعه افرادی زندگ پنهانی ایزوا ازتری  روشن

 محتوا. تحلیل زندگی، سبک شناختی، جامعه بررسی اینستاگرام، کلیدواژگان:

                                                           
 parniya641@gmail.com رانیا -ران مرکز، تهراندانشگاه آزاد ته ،یگروه علوم اجتماع یشناس جامعه یدکتر یدانشجو.  1
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 مسئله انیب ومقدمه 

 افتنیا  تحقاق  حاال  در عمالً که استی زندگ ازی بخشی زندگ سبکدر معنای عام 

 روزماره ی زنادگ  در افاراد  کاه  اسات  ییهاا  تیا فعال ازی کاامل ی هاا  فیط شامل و است

ی ریا گ شاکل  باا ی زنادگ  شادن ی سابک  گفت توان یمی ریتعب به .دهند یم انجام شیخو

 نیا ا بار  محققاان  ازی برخا (. 52: 1073ان،یا خادم) داردی کا ینزد رابطه 1انهیعام فرهنگ

 از خاا  ی تا یروا تاا  ناد یگز یبرم فرد هر که استی عملکردی زندگ سبک که دباورن

 مادرن  جواما   در کاه  یکساان  درواقا   .کناد  باازگو  گرانیدی برا را تشیهو وی زندگ

 بهاره  یزنادگ  سبک مفهوم از گرانید و خود یها کنش فیتوص یبرا کنند یم یزندگ

 سابک ی ریکاارگ  باه  باا ی زامارو  انساان بدین معناا کاه    .(121: 1771 ،5یچن) رندیگ یم

 باه  را خاود ی اجتمااع  منزلات  تاا  اسات  آن درصادد  مصارف  سبک آن تب  به وی زندگ

 (.117: 1015 ،یفاضل) دهد نشان گرانید

 وی فرد تیهو دادن شکل دری مهم نقش امروزهی مجازی فضا گرید منظر از 

 شده انجام یمتفاوتی کارها رانیا دری مجازی ها شبکه رامونیپ. کند یمی بازی اجتماع

ی مجازی ها شبکه دری زندگ سبک موضوع به کهیی ها پژوهش ازجمله که است

 یعدل معمار، ؛1070 منفرد،ی بندگ وی رسول ؛1073 ،یلطف و این فرخ: شامل اند پرداخته

 یعدل اقدم، زاده رسول ؛1012ی سهراب و دورات بهزاد ،یمحسن ؛1071خاکسار، وپور 

 حاج وی پاکده ینیحس ؛1011 زادهیول ویی ذکا ؛1070،وند زینی وپور 

 فر،یسلطان ؛1071 اتیبی قدس وی شهاب ؛1071،یابیافراس و ریبش ؛1073،یمحمد

 دارند دهیعق محققان نیا شود؛ یم 1011ی زمان و زادهکهن ؛1075ی انیفرامرز و رزادیش

                                                           
1. Folklore 

2. Chaney 



 

 

 

 

  837 ... یاجتماع شبکه با تأکید بری زندگ سبکی شناخت جامعهی بررس
 

 ازام هرکد و دارد همراه به جامعهی برا رای گوناگون مسائلی زندگ سبک در رییتغ که

 سبکی ول. بپردازند آن به گوناگون یایزوا ازاند که  نموده تالش ها پژوهش نیا

ی واکاو وی بررس به ازین که استی دیجد موضوع 1نستاگرامیای فضا در شده جیترو

 دری اجتماعی ها شبکه نیتر پرمخاطب ازی کعنوان ی به نستاگرامیا چراکه داردی شتریب

ی گذار اشتراک کاربرد. کنند یم دنبال را آنی شمار یب کاربران که استی رانیا جامعه

 در مختلف کاربران صفحات کردن دنبال نیهمچن و زنده پخش و ویدیو و عکس

صورت  ی بهاجتماع شبکه نیا که استی خدمات ازجمله افراد تعامل و ایدن سراسر

اتی هستند که ها صفح تر این شبکه . به زبانی سادهدهد یم ارائه خود کاربران به گانیرا

نظر بپردازند،  کنند، به بحث و تبادل یابی توانند دوست یافراد با عضویت در آنها م

را که دوست دارند به اشتراک بگذارند و این فرصت را به دست  یها لمیتصاویر و ف

به  1075ها و مطالب دیگران اظهارنظر کنند )افراسیابی،  یمند آورند تا درباره عالقه

 .(513: 1079مهاجری  نقل فرقانی و

ی اخیر در این شبکه اجتماعی شاهد آن ها سالبا توجه به تغییراتی که در  درواق 

برای  تنها نه ها عکس یگذار اشتراک نمود کهاستنباط  توان یم گونه اینیم ا بوده

 تنها نهاین شبکه  ین معنابد شده است. یلتبدای برای ایجاد ارتباط  یلهوس بلکه یادآوری

رود  یمبکار  ی تجارب نیزگذار اشتراکبلکه برای  ها خاطرهی گذار اشتراکبرای 

همین امر مبین آن  ؛ که(512: 1071به نقل از راودراد و گیشنزجانی  5331وان دایک،)

ی فردی و ها کنشتوان بسیاری از تجارب و  یم است با بررسی شبکه اینستاگرام

 .بازشناختاجتماعی را 

                                                           
1. Instagram 
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 از ریا اخی هاا  ساال  در نساتاگرام یا کاه  حاکی از آن است زین آمارهااز سوی دیگر  

 مشاابه ی اجتمااع ی هاا  شابکه  ازی اریبسا  از منظار،  نیا از و داردی رشد به رو تیمحبوب

 صافحات  (. درواقا  112: 1070 ،یمجلسا  و ناژاد ی عبادالله ) اسات  گرفتاه ی شا یپ خود

 همراه خود با را ناننوجوا و جوانان انیم از خصوصاًی ادیز افرادی نستاگرامیا پرطرفدار

 نیا ا صااحبان ی رفتاار  وهیشا  وی زنادگ  سابک  ازی ریادگیا  و دیتقل حال در که کردند

 باه یی پاساخگو  دنباال  باه  پژوهش نیا شده گفته مباحث به توجه با لذا. هستند صفحات

 ازی سابک  چاه  سات؟ یچ پرطرفادار ی نستاگرامیا صفحاتی محتوا: است ریزی ها سؤال

 است؟ انتشار لحا در شبکه نیا دری زندگ

 یمفهوم وی نظری مبان

ی ها رسانه انواع و ها شبکه امروزه: دارند دهیعق( 5339) 5دمنیفر و( 5331) 1تافلر

ی زندگ روند اتیکل بر رگذاریتأث عوامل ازی کیالکترون وی مجازیی ابزارها ،یاجتماع

 د،یجد یفضا نیا در کهبر این باورند  محققان از گریدی برخ. ندیآ یم حساب به ما

 کهی ا هودهیب ترس و کند دایپی گرید فیتعر تواند یم گروهیی ایپو و متقابل روابط

 افراد قوت نقطهی حت و فرصت به تواند یم دینما یم رخ چهره به چهره ارتباطات در

 گرید 0اریبودر دهیعق به(. 23: 1075 ،یآباد میابراه) شود لیتبد ریگ گوشه و خجول

 نیا در بلکه شوند ینمی واقعی ایدن آور دلهره روابط دچاری اعاجتمی ها شبکه در افراد

 وی داور درخواست و گرانید توسط گرفتن قرار دییتأ مورد و تماسی برقرار ها شبکه

(. 590: 1073 ار،یبودر) است برخورداری ا ژهیو تیاهم از دادن، نشان مثبت به لیتما

                                                           
1. Tofler 

2. Friedman 

3. Jean Baudrillard 



 

 

 

 

  848 ... یاجتماع شبکه با تأکید بری زندگ سبکی شناخت جامعهی بررس
 

: دارند دهیعق آنها ؛است تفاوتمی اجتماعی ها شبکه مورد در 5بومان و 1فانک نگرش

 بر تواند یمی اجتماعی ها شبکه و نترنتیا چونیی ها رسانه معرض در گرفتن قرار

 بلندمدت در است ممکن آنها به پرداختن تداوم .بگذارد تأثیر مردم تیهو و نگرش

 عدم و پرخاشگرانهی رفتار جادیا وی همدل کاهش باعث وباشد  داشتهی منف تأثیر

 محل ایدن که گردد نگرش نیا تیتقو سبب وشده ی مذهب وی مل قتعل احساس

 وی فردی زندگ با چنانی مجازی فضا راتیتأث امروزه درواق . استی خطرناک

 دهیعق( 1011ی )عامل که طور همان است انکار رقابلیغ کهگره خورده  مردمی اجتماع

 و کنند یمی زندگ خود محل دری جهانصورت  به کهیی فضا نیچن در افراد: داشت

 آن دنبال به وی اجتماع جهان با و هستند تازه ارتباطات معرض در روز شبانهآنها 

ی زندگ سبک به منجر که شوند یم آشنا و مواجهی ا تازه ها نییآ هنجارها، وها  باارزش

 .گردد یم یخاص مصرف و

 نیشیپی ها پژوهش بری مرور

یشین انجام گیرد تا محقق با هر تحقیق علمی باید با آگاهی و مرور تحقیقات پ

 های این تحقیقات آگاهی خود را تعریف و ابعاد آن را مشخص افتهیشناخت نتایج و 

ن مطالعات یتر (. لذا پژوهش حاضر با بررسی مرتبط01: 0،1092کند )کیوی و کامپنهود

 تر نسبت به موضوع پژوهش است. داخلی و خارجی درصدد شناخت جام 

 ( در پژوهشی با عنوان مطالعه میزان سرمایه اجتماعی1079) عبدالهیان و زهرایی -

سرمایه اجتماعی مجازی افراد عضو در  دارند کهعقیده  کاربران ایرانی اینستاگرام

                                                           
1. Funk 

2. Bowman 
3.Kiwi & kampnhvd 
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نظر  در افراد غیر عضو نیست. شبکه اجتماعی اینستاگرام بیشتر از سرمایه اجتماعی

اعتماد در  کاهشین ا ام است؛محققین میزان اعتماد در محیط واقعی بیشتر از اینستاگر

 اینستاگرام ناشی از عدم مجاورت فیزیکی در محیط مجازی است.

 رییتغ ای یا رسانه مصرف رابطه عنوان تحتی پژوهش در( 1071ی )جعفر وی فتح -

 وجودی معنادار رابطهی زندگ سبک و رسانه نوع نیب که دارند دهیعقی زندگ سبک

 انیدانشجوی زندگ سبک در را رییتغ نیشتریب هماهوار مصرف نیمحقق نظر در دارد؛

 .است کرده جادیا

 وی زندگ سبک عنوان تحتی پژوهش در( 1072ی )بخش سعادت وی رحمت -

 جزء امروزه همراه تلفندارند که  دهیعق همراه تلفن موردمطالعه مصرفی الگو

 که دده یم نشان پژوهش نیا جینتا. شود یم محسوب ارتباطات و مناسباتی جدانشدن

 .شود یم دییتأی اجتماعی ها برنامه مصرف ینۀی درزممجازی فضا دری گمنامۀ ینظر

ی اجتماعی ها شبکه نقش نییتب عنوان تحترا  یپژوهش( 1072) افروز آتش -

 به قیتحق نیا. است داده انجام کاشان دانشگاه انیدانشجوی زندگ سبک بری مجاز

 پژوهش نیای ها افتهی. است گرفته نجاماپرسشنامه  فن از استفاده با و شیمایپ روش

 تیوضع و تأهل تیوضع ت،یجنس ریمتغ ؛یا نهیزمی رهایمتغ انیم از که دهد یم نشان

 و نیمتأهل زنان،که  طوری به دارد؛ آن ابعاد وی زندگ سبک بای معنادار رابطهی اقتصاد

 ها روهگ ریسا با نسبت رای تر مطلوبی زندگ سبک باال،ی اقتصاد تیوضع با افراد

 .اند داشته

 تأثیری شناخت جامعه نییتب عنوان بای پژوهش( 1070ی )فراهان نژاد عبداهلل -

ی علم دانشگاه انیدانشجو موردمطالعهی زندگ سبک بری مجازی اجتماع های شبکه



 

 

 

 

  843 ... یاجتماع شبکه با تأکید بری زندگ سبکی شناخت جامعهی بررس
 

. است گرفته انجام شیمایپ روش با پژوهش نیا. است داده انجام تهران شهری کاربرد

 ،ییمدگرای مجاز شبکه از استفاده زانیم نیب که دهد یم نشان پژوهش نیا جینتا

 از استفاده شیافزا با و دارد وجود میمستق رابطه هیتغذ وهیش نیهمچن و فراغت اوقات

 .است کرده رییتغ زین هیتغذ وهیش و فراغت اوقات گذران نوع ،یمجاز شبکه

 بری مجازی ارتباطی ها شبکه تأثیری بررس عنوان بای پژوهش( 1075ی )عبدالله -

 آزاد دانشگاهی انسان علوم وی مهندسی فنی ها دانشکده انیدانشجوی زندگ سبک

 نیا جینتا. است بوده شیمایپ پژوهش نیا قیتحق روش. است داده انجام گرمسار واحد

 سبک بای مجازی ارتباطی ها شبکه نیب معناداری رابطه که دهد می نشان پژوهش

 .دارد وجودی انسان علوم وی مهندسی فن گروه انیدانشجو مدرنی زندگ

 نترنتیا از استفادهی بررسی مجازی فضا عنوان تحتی پژوهش در( 1075) ربیعی -

ویژه  به جوام  روزانهی زندگی مایس ساختن دگرگون حال در نترنتیا که دارد دهیعق

 با تعامل یبه جا جوانان ازی اریبس شده باعث نترنتیا جاذبه درواق . است جوان قشر

ی انزوا آمدن وجود به باعث موضوع نیا که نندیبرگز را انهیرا خود نیوالد و مساالنه

 .است شده آنها انیمی اجتماع

 مصرف ۀرابط عنوان تحتی ا مقاله در (1075) همکاران وامام جمعه زاده  -

 نترنتیا که دارند دهیعق اصفهان دانشگاه انیدانشجو نیب دری زندگ سبک وی نترنتیا

 سبک و ها نقش متنوعی ها تیموقع در را کاربرانی چندبعد رسانه کیعنوان  به

 .گردد یم زینی تیهو رییتغ موجبی ساز تیهو بر عالوه که دهد یم قراری زندگ
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 یخارج مطالعات

 مشهور و تبلیغ افراد زندگی سبک» عنوان با ای مطالعه در (5311) 1النوپولو

. پرداخت «زن کاربران برای محصوالتنمایش این  طریق از اینستاگرام در محصوالت

 مد، زندگی، سبک بر اینستاگرام در بانفوذ و مشهور افراد که چگونه داد نشان او

نتایج این تحقیق . گذارند می تأثیر نیز تجاری های مارک سفر و حتی بر فروش زیبایی،

 فو میزان مصر سبک توسط افراد مشهور بر تجاری های دهد که تبلیغ مارک یمنشان 

 .کاربر جوان از این محصوالت اثر زیادی دارد زنان

 و دیجیتال زندگی تأثیر بررسی» عنوان با ای مطالعه در (5319) 5آسکراغلو

 فرهنگی عنصر یکعنوان  به جوانان زندگی سبک بر اینستاگرام های مشهور چهره

 و اینترنت از استفاده گسترش داشت بیان خود مطالعه در او. پرداخت« محبوب

 این، بر عالوه. است کرده افراد زندگی سبک بر تأثیرگذاری به اجتماعی های رسانه

 ها فرهنگ حتی و روزمره زندگی سبک دادن شکل در اجتماعی های رسانه از استفاده

 مهمی نقش و شوند می محسوب فرهنگی حامی یکعنوان  به ها محیط این. است مؤثر

 مهم برنامه یک او اینستاگرام در نظر .دارند افراد زندگی سبک به دادن شکل در

 اینستاگرام، از استفاده همین دلیل به. جوان درآمده است نسل میان در خصو  به

 رسانه یکعنوان  به اینستاگرام درواق  .یافتند ای ویژه اهمیت مد و مصرف مفاهیم

 توصیف با مطالعه این. کند می بازی مهمی را نقش زندگی سبک تغییر در اجتماعی

های مشهور اینستاگرامی در  تبلیغات چهره با همراه مردم مصرف و فرهنگ رابطه

 مصرفی فرهنگ داد نشان می نتایج این پژوهش. است شده فضای مجازی انجام

                                                           
1. Elenopoulou 

2. Askeroğlu 
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 .دارد قرار اینستاگرامی مشهور های چهره مصرفی فرهنگ تأثیر تحت دانشجویان

سبک  بر اجتماعی های هرسان تأثیر»ای با عنوان  ( در مطالعه5319) 1چوکووئر

محقق عقیده دارد که  دانشجویان پرداخت. موردی از به مطالعۀ «5اجتماعی زندگی

های  توسعه به دالیل مختلف به رسانه یافته و درحال دانشجویان در کشورهای توسعه

در این تحقیق مطالعه بر روی  اند. بوک، توییتر، اینستاگرام و...( وابسته فیس) اجتماعی

دهد که  و نتایج مشان می ر دانشجوی شمال غرب افریقای جنوبی انجام شددخت 17

 های اجتماعی سبک زندگی اجتماعی و فردی دختران دانشجو متأثر از رسانه

ای که شیوه تفکر، تعامل، ارتباط،  گونه است به ...(و اینستاگرام توییتر، بوک، فیس)

ل مؤثر دیگر در دانشجویان بسیاری از عوام عشق ورزیدن، سبک زندگی اجتماعی و

 اینستاگرام توییتر، بوک، فیس)های اجتماعی نظیر  از شبکه دختر تحت تأثیر استفاده

 است. با دختران دیگر متفاوت...( و

 های رسانه منفی و مثبت تأثیر بررسی»ای با عنوان  ( در مطالعه5319) 0اکرم و کومار

عنوان  بهاجتماعی  های رند که رسانهمحققان عقیده دا پرداختند.« جامعه بر اجتماعی

تبادل نظراتشان  و بحث برای جهان سراسر در مردم عموم مکان اجتماعی برای یک

 های رسانه که بدانید باید اجتماعی های رسانه واقعی های جنبه دانستن از قبل. است

 توصیف برای که است اصطالح یک اجتماعی های رسانه دارند؟ معنایی چه اجتماعی

 مبادله اوقات گاهی و گذاری اشتراک به به تولید، آن در که افراد یا ها گروه بین ملتعا

 فضای در و اینترنت طریق از این موارد از دیگر بسیاری و ها فیلم تصاویر، ها، ایده

                                                           
1. Chukwuere 

2. Social lifestyle 

3.Akram & Kumar 



 

 

 

 

841  79و تابستان  ، بهاریازدهم ، شمارهچهارم سبک زندگی، سال و مدیریت شناسی جامعه 

 

 توسط رشد حال در سبک زندگی کودکان. گیرد می قرار مورداستفاده مجازی،

 مانند اینستاگرام، اجتماعی های شبکه تعاملی ایه سایت وب و همراه تلفن های دستگاه

 مهم از جنبه یک را اجتماعی های رسانه و آنها است شده احاطه بوک فیس و توییتر

 با تغییر بوک و توییتر( اینستاگرام، فیس) اجتماعی اثرات شبکه. دانند می خود زندگی

 در ارتباط یفناور از استفاده نحوه همچنین و همساالن والدین، با جوان افراد رفتار

 های شبکه مثبت، سمت در. است دوگانه اجتماعی های شبکه اثرات . درواق دارد

 عمل شغل افراد برای تبلیغ ارزشمند ابزارعنوان  به توانند می اجتماعی مانند اینستاگرام

 کسب و های خود به شغلی متناسب با مهارت کنند تا به جوانان کمک می آنها. کنند

اینستاگرام، ) های اجتماعی رسانه منفی، سمت در. یابند دست تجاری های فرصت

 قلدری. است فضای مجازی روبرو با مرتبط خطرات از تعدادی با بوک و توییتر( فیس

 الکترونیکی یفناور از استفاده با که است اذیت و آزار نوع یک معنی به که 1سایبری

. شود یمی مجازی محسوب خطرات مهم فضا از عنوان یکی و به شود می انجام

 سالمت، مانند خا  های حوزه روی بر طور وسی  های اجتماعی به رسانه یطورکل به

 گذارد. در جامعه تأثیر می آموزش و جوانان تجارت،

 سبک بری اجتماعی ها شبکه تأثیر عنوان بای پژوهش در( 5312) 5راجیکوالند

 انتخاب و ورزش ه،یتغذ ح،یتفر نوع بری مجازی ها شبکه دهد یم نشانی زندگ

 و زن انیدانشجو انیم در راتیتأث نیا. است بوده رگذاریتأثی موردبررس انیدانشجو

 .ندارد وجودی تفاوت مرد

                                                           
1 . Cyber bullying 

2 . kulandairaj  
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 سبک بری اجتماع یها شبکه تأثیری پژوهش در( 5310) 1گاوندر وی ورسما

 هشپژو نیا محققان. اند داده قراری موردبررس رای جنوبی قایآفر انیدانشجوی زندگ

ی زندگی اساس ملزومات ازی کیعنوان  به امروزهی اجتماعی ها شبکه اند، دهیعق نیا بر

 افرادی زندگ سبک بر شدت به ها شبکه نیا رسد یم نظر بهکه  طوری به است؛ مدرن

 بری اجتماعی ها شبکه پژوهش نیا از آمده دست به افتهی اساس بر. گذارندیم تأثیر

 .است داشتهی ریچشمگ اثرات موردمطالعه انیجودانشی مین از شیبی زندگ سبک

ی زندگ سبک رییتغی برای اجتماعی ها رسانه عنوان بای پژوهش (5310) 5لندرین

 ابعاد بری اجتماعی ها رسانه پژوهش نیا از آمده دست به جینتا هیپا بر. است داده انجام

ی ها گروه بای قو حس جادیا کاربران،ی عمل اتیتجرب ازجملهی زندگ سبک گوناگون

 .است بوده تأثیرگذار دیخر سبک و مصرف دن،یپوش لباس نوع ،یاجتماع

 بری مبتنی زندگ سبک وی اجتماعی ها رسانه عنوان بای پژوهش( 5310) 0سنتوال

ی اجتماعی ها رسانه پژوهش، نیای ها افتهی اساس بر. است داده انجامی بهداشت رفتار

 گرفته نظر دری بهداشت رفتار بری مبتنی ندگز سبک در مهمی منبععنوان  به توانند یم

 شیافزا به تواند یمی بهداشتی رفتارها بهبود در غاتیتبل شد، داده نشان نیهمچن. شوند

 ورزش، شیافزا گار،یس مصرف کاهش ازجملهی زندگ سبک بری مبتنی رفتارها

 .دینما فایا رای مهم نقش دارو مصرف کاهش و مناسب هیتغذ

2همپتون و همکاران
اجتماعی  یها شبکه یها تیرا با عنوان سا ی( پژوهش5311) 

اجتماعی بر ابعاد  یها این پژوهش نشان داد که شبکه یها افتهیاند.  انجام داده یگدوزن

                                                           
1 . Verasmy & Gavender 
2 . Nylander 
3 . Centola 
4 . Hampton Et Al 



 

 

 

 

841  79و تابستان  ، بهاریازدهم ، شمارهچهارم سبک زندگی، سال و مدیریت شناسی جامعه 

 

گوناگون زندگی و گرایش به انزوا و محدود کردن روابط و تعامالت کاربران تأثیر 

 یها شبکه یها تیسا یریگکار صورت که با افزایش به یناند. بد فراوانی داشته
 شود. یانزوا و کاهش روابط اجتماعی سوق داده م یاجتماعی، شیوه زندگی به سو

 چهارچوب نظری پژوهش

تر موضوع سعی گردید از  جانبه و موشکافانه در این پژوهش برای بررسی همه
چهارچوب نظری  هیچهارچوب ترکیبی بهره گرفته شود. در این راستا تالش شد بر پا

 شده مقوالت مناسب این پژوهش استخراج گردد. حطر

 کنار در که پردازد یمی ا طبقه لیتحل و فیتوص به 1«آسا تن هینظر» کتاب در وبلن
 نمود مطرحی اصطالح« آسا تن طبقه» فرهنگ شرح در او ؛کند یم ستیز مولد بخش
 ارزش مبارزه دانیم در نکهیای برا طبقه نیا افراد او نگرش در. انهیخودنما مصرف بنام
( بها گرانی کاالها آشکار کردن تباه) تظاهر حال در وستهیپ دهند؛ نشان باالتر را خود
ی الگو .هستندی تظاهریی خودنما و( خود ثروت و قدرت شینمای )تظاهر شیآسا

 تنها نه یمصرف یها کنش نیا که معنا بدین. است بناشده اتالف بر آسا تن طبقه مصرف
 خواهد کاال و زمان کار، اتالف موجب بسا چه گردد، ینم ندهدکنیتول شیافزا موجب

 لوکسی کاالها دیخر با خواهد یم فرد که است معتقدیی کانادا اقتصادان 5جانرا. شد
 از رو نیازا باشند، داشته را آن توانند ینم گرانید که باشد داشته رای زهایچی تجمالت و
 اثبات گرانید به را خودی برتر هندخوا یم کاال آن داشتن به تظاهر و شینما قیطر

ی اجتماع انسجام رفتن انیم از وی اقتصاد وی اجتماع شکاف به منجر امر نیا و کنند
 (.5332 ،0مسن) گردد یم

                                                           
1 . The theory of the leisure class 
2 . Junra 
3 . Moson 
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 مطرح وبلن که استی گرید مباحث« یابتین مصرف» و« یابتین فراغت» مفهوم دو

 اروپا چون ،یاجتماع یمراتب سلسله ۀدیچیپ اریبس یها نظام در نکهیا انیباب او. است کرده

 م،یندعنوان  به باالتر سطوح افراد به خود انتصاب با تر نییپا سطوح افراد ،یقرون وسط

 فراغت زمان و ثروت ازی ریکارگ به در آنها نیجانش درواق  مناصب، گرید ای مالزم

 و همسران انیپا یب مصرفوسیله  به افراد ثروت زین یامروز ایدن در. گردند یم

 مرفه طبقه در او عقیده در(. 55: 1015 ،یفاضل) شود یم گذاشته شینما به رزندانشانف

یی ابزارها آنها کنند یمی ده سازمان رای اجتماعی زندگ که هستند زنان شتریب د،یجد

 .بگذارند شینما به را خود ثروتی ابتین مصرف از تا مردانی برا هستند

 سازی ه اجتماعی اینستاگرام شبیهمسئله دیگر در فضای مجازی و خصوصاً شبک

 معتقد مشترکی ها قهیباسل ارتباطدر  1ویبورد یترپ سالیق و عالیق در حال وقوع است.

 تشابه وی برابر ازی ا گونه دیبا بلکه ست،ینی اتفاق طبقه و گاهیپا انیم رابطه که است

 نیا او. دهد قرار مشابه گاهیجا و گاهیپا کی در را آنها که باشد داشته وجود افراد انیم

 و،یبورد دگاهید از منش. کند یم فیتعر« یثانو عتیطب» ای« 5منش» ابزار با را اشتراک

ی نیع شکل به و افتهی ساخت اعمال مولد که است انتقال قابل و بادوام التیتما ازی نظام

 از که استی ذهنی اجتماع ساخت همان منش(. 57: 1011 و،یبورد) است شده مجسم

 ساالن بزرگ اتیتجرب سپس. شود یم منتقل ذهن به نینخست تجارب توسط تولد بدو

 درون سازی قیطر از افراد ذهن دری اجتماع ساختارترتیب  این . بهشود یم اضافه بدان

 .(2: 1010 ،یتوسل) دیآ یدرم منشصورت  به و شود یم حکی رونیب عناصر

                                                           
1 . Pierre Bourdieu 

2 . HOBITUS 
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 کپارچهی ریغی تیدموجوعنوان  به که است یاجتماع یفضا ،جامعه او ۀدیعق در

 نیا. دارد وجود قدرت اشکال و مقررات قواعد، ازی متفاوتی ها نمونه شود، یم انینما

 خود درون که است کنشگران انیمی اجتماع یفضا ای دانیم همان کوچک،ی ها مدل

 ن،ید هنر، از اعمی زندگ گوناگون و متفاوتی ها حوزه که هاست گاهیجا از یفضاها

 مرکب کهی اجتماع فضا نیا در(. 001: 1070 استونز،) دارد قرار نآ در اقتصاد و علم

 ،یاقتصاد هیسرما سه شامل است؛ آکنده منازعات وی نابرابر از کوچک های میدان از

 انواع ازی برخوردار ۀواسط به افراد هینظر نیا اساس بر. استی فرهنگ وی اجتماع

 هر درون افراد منش(. 71: 1011 باکاک،) کنند یم اقدامی فراغتی تیفعال در هیسرما

 شکلی زندگی ها سبک مشترک، منش نیا هیپا بر و کند یم وصل گریکدی به طبقه

 مصرف به گرفته شکل هیسرمای مبنا بر که ذائقه وی زندگ سبک تیدرنها و ردیگ یم

 .(79 همان:کند ) یم جادیا زیتما که انجامد یم کاال

 جام  شیوب کمی ا مجموعه به توان یم رای زندگ سبک که است معتقد یزن 1دنزیگ

 را اوی جاری ازهاین فقط نه چون ردیگ یم کار به را آنها فرد که کرد ریتعب عملکردها از

 است، دهیبرگز خودی شخص تیهوی برای و که هم رای خاص تیروا بلکه آورند؛ یم

 کنش قیرط از انسان او نظر در(. 117 :1011 دنز،یگ) سازد یم مجسم گرانید برابر در

 رییتغی زندگ انیجر در وستهیپ را آن و کند یم جادیا را خود تیهو گران،ید با متقابل

 جادیا حال در همواره و الیس ا،یپوی ا دهیپد بلکه ست،ینی داریپا امر تیهو. دهد یم

های بارز  کند که یکی از تفاوت صراحتاً اعالم می . درواق  گیدنزاست رییتغ و شدن

یایی و تحرک پو های پیشین زندگی اجتماعی، بت به تمام دورهدنیای متجدد، نس

                                                           
1  . Anthony Giddens 
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ها و شیوه زندگی ماقبل مدرن محسوب  دنباله فرهنگ وجه هیچ بهسابقه است و  بی

و تغییر  تحرک دنیای امروز دنیای فرار است و پویایی، این مبنا بر شوند. نمی

بین هویت  ین ا در ت.ترین ویژگی دوران تجدد اس العاده زندگی اجتماعی از مهم خارق

زاییدۀ عصر جدید است و نسبت به زمان و مکان و تحت شرایط و عوامل مختلف 

بازتابندگی  ین خودآگاهی از هویت شخصی و شیوه زندگی،همچن کند. تغییر می

دهد هویت امری  های است که نشان می ترین مشخصه و بازتاب تفسیری از مهم تجدد

 شود، طور مداوم و روزمره ایجاد می ر است و بهای متغی ثابت نیست بلکه پدیده

 بربنا  (.73: 1072 به نقل سامانی و فراهانی، 1019احمدی شود ) ییریافته و تثبیت میتغ

 عالئم و« نمادها» که است یعصر م؛یکن یم یزندگ آن در که یعصر دنز،یگ نظر

: 1011 ز،دنیگ) کنند یم فایا روزانه یزندگ آن در یشتریب نقش مصرف به مربوط

ی گذار ارزش درک مصرف، الگومند روش او، ریتعب دری زندگ سبک(. 257

 و زمان چارچوب در رای تیهوی ارهایمع استقرار که استی ماد فرهنگ محصوالت

 .سازد یم ممکن مکان،

 خود انگاره: دارد دهیعق( 1727) روزمرهی زندگ در خود نمود کتاب در 1گافمن

 که پنداشت یم نیچن گافمن. زدیخ یبرم شینما صحنه از که است یشینما اثر کی در

 که دهند نشان را خود ازی ا جنبه تا کوشند یم متقابل کنش هنگام در افراد

 معموالً که است نقش یاجرا از یبخش آن. جلو صحنه باشد گرانید رشیموردپذ

 شینما که یکسان یبرا را تیموقع تا شود یم اجرا یعموم و ثابتصورت  به

ی جلو ها تیواقع که استیی جا او نظر در. پشت صحنه کنند مشخص رند،گذا یم

                                                           
1. Gafman 
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 شتریب دارد دهیعق گافمن. فتدیب اتفاقی ررسمیغ کنش انواع و شود یم زده واپسصحنه 

 شینما به صحنهی جلو در را خودشان ازی آرمانی ریتصو تا کوشند یم انسآنها

 رای زهایچ دیبا شانیها شنقی اجرا ضمن که کنند یم احساس ریناگز به. بگذارند

 کند یم ادی آن از یعنوان ظاهرساز به گافمن(. آنچه 150: 1017 ترز،یر) ندینما پنهان

 آن با ازاین پس تا بسازدی برا گرانید نزد دارد لیتما فرد که است یا وجهه همان

 دید معرض در را خود پست دادن قرار با افراد زینی مجاز صفحات در. شود شناخته

 آوردند درمی شینما به شودی عموم اند مایل را شخصیتشان ازی وجوه و دهندیم قرار

 (.0: 1079 ،یمجلس و نژاد عبداللهی)

 پژوهشی شناس روش

اینستاگرامی از روش تحلیل  یها پست یدر تحقیق حاضر برای پی بردن به محتوا

ن یترهمکی از میطور بالقوه به یل محتویکیفی استفاده شد. درواق  تحل یمحتوا

از  یامنزلۀ مجموعه شناخت داده نه به یکه در پ یک پژوهش در علوم اجتماعیتکن

 یت اجتماعین است بدون آنکه در واقعینماد یهادهی، بلکه به منزله پدیداد عادیرو

بررسی صفحات  . جامعه آماری این پژوهش(9: 1011ندرف، ید )کرپیجاد اخالل نمایا

 بیشترین است که پرطرفدار صفحه 03 شامل تحقیق این نمونه اینستاگرامی است. حجم

 شده استفادهی هدفمند ا نمونهی انتخاب نمونه از روش . برااند داشته را ها کننده دنبال

شبکه  یک شبکه اجتماعی منتخب که در تحقیق حاضر است؛ یعنی از طریق انتخاب

شبکه اجتماعی  ین ویژگینخست است. شده واق اجتماعی اینستاگرام مورد انتخاب 

بود که امکان  افزار نرمبروز رسانی محتوای مرتبط با سبک زندگی در این  موردنظر

ی ها سبکو همچنین  آورد یمی به اشتراک گذاشته را فراهم ها پستبررسی روند 
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وقای  فردی و اجتماعی در فضای مجازی رصد پذیر  با آخرین را متناسب مختلف

ی گذار اشتراکآسان و دسترسی سری  از سوی و بر این عضویت  عالوه نمود. یم

ی مختلف از زندگی مانند نوع موسیقی، طرز پوشش و حتی غذا خوردن و ها بخش

شده حاصل سالیق و عالیق در  یجتروی ها سبککه  آن است دهنده نشانیره غ

با توجه  ی اطالعاتگردآوراین پژوهش ابزار سنجش و  در های متعددی است. یگاهپا

ین معنا که انعکاسی از بد پرسشنامه معکوس است، حلیل محتوای کیفیبه روش ت

 1در شبکه اجتماعی اینستاگرام در رابطه با سبک زندگی ها واکنشو  ها کنش

ی در مرحله اول با توجه به چهارچوب نظری کدگذاریوۀ ش ی قرار گرفت.موردبررس

 شده انجام ستاگرامیی اینها پستمحتوای  یبند دستهبه  ها مقولهتحقیق و استخراج 

یر نظو مواردی  قرارگرفتهی بررس مورددقیق  طور بهاست. در گام بعدی هر صفحه 

 تحت ،شده داده، شهرت، سبک گفتاری و رفتاری ترویج ها کنندهجنسیت، تعداد دنبال 

ی ها مقولهبر اساس  تر یقدقی دیگر برای بررسی از سوبررسی قرارگرفته است. 

 روش درنیز بررسی شد. اعتبار  ها کامنتوب نظری تحقیق، از چهارچ شده استخراج

 آمده دست بهی ها داده، این بدین معناست که داده استمحتوا اعتبار مربوط به  تحلیل

 ارائهاین پژوهش با انجام مراحل مختلف پژوهش و  در چقدر معرف اطالعات هستند.

از اطالعات موجود در شبکه اجتماعی  ها دادهتالش شد تا نشان داده شود که  جدول

 است. شده استخراجاینستاگرام 

                                                           
برای  کننده سرگرمسری ، زیبا و  راه ک: اینستاگرام یمعرفی شده است گونه نیااینستاگرام این اپلیکیشن  گاه وبدر  .1

را انتخاب کنید و بعد آن  موردنظرتان لتریف یا ویدیو بگیرد، با دوستان و خانواده است. عکس تان یزندگاشتراک گذاشتن 

ک راه جدید دیدن هم انتقال دهید. این ی ترتانییتویا  بوک سیفرا به  ها پستاین  دیتوان یمرا پست کنید. ساده است. شما 

 (.5311جهان است )اینستاگرام،
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 ها تحلیل یافته و  تجزیه

 شده انتخاب صفحاتی ها یژگیو و مشخصات .1 جدول

ی رفتار وی گفتار سبک
 شده مشاهده

 صاحبان اهداف
 صفحات

 شهرت علت
 تعداد

 دائم پست

 دنبال تعداد
 کننده

 m= ونیلیم

 k= هزار

 مورد تیجنس

 جنس با آزاد روابط دادن ننشا
 استفاده. رقص فحشا، و فساد مخالف،

 از استفاده فالور، جذب در زنان از
ی برا هیحاش جادیا مخدر، مواد و الکل
 ک،یکی ها یفحاش فالور، شتریب جذب

 یساختگ دعوا جادیا

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن
 
 

 رمتعارفیغ روابط
 مخالف جنس با

5713 1 m 1 مرد 

 مانند ریپذ بیآسی ها گروه از تیحما
 وی کار مسائل نشان وها  ترنس

 یاجتماع

 مورد دری رسان اطالع
 ،یفرد روزمره، مسائل

 یکار ،یاجتماع

 5 زن m 2/1 1721 شهیهنرپ

 روابط ،یسنتی زندگ سبک دادن نشان
ی راض و قناعت. خانواده بای میصم

 اتره بزرگ به احترام تیرعا. بودن

 مورد دری رسان اطالع
 ،یفرد روزمره،مسائل 

 یکار ،یاجتماع

ی شخصی زندگ
 شیآال یب و ساده

1112 021k 0 مرد 

 اریبس شیآرا ،یظاهراز نظر  متفاوت
 ادیزیی بایزی ها عمل. ظیغل

 

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 و شیآرا سبک
 ظاهر

52 103k 2 زن 

 روابط دادن نشان ظ،یغل اریبس شیآرا
ی مهمان وی پارت مخالف، جنس با آزاد

 ییخودنما متعدد، روابط شبانه،

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب
 جیپ دری آگه گرفتن

 و شیآرا سبک
 ظاهر

101 122k 2 زن 

 زن کی یزندگ سبک دادن نشان
 و گرید کشور در همسر و مادرعنوان  به

 یرانیا سنن حفظی برا تالش

 مورد دری رسان عاطال
 ،یفرد روزمره،مسائل 

 یکار ،یاجتماع

 1 زن 512k 2119 یشخصی زندگ

 وی الکچری زندگ سبک دادن نشان
 برندی ها لباس و دالر شینما ،یپولدار
 مخالف جنس با آزاد روابط و

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 9 مرد 119k 11 یشخص

 رقص و شدن لخت قیطر ازیی نما بدن
 خود تیجنس با رفتار تناسب عدم و

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 1 مرد 131k 71 رقص

ی اسیس وی اجتماع مسائل دادن نشان
. حجاب مسئله مورد در روزمره
 یانتقادی. اسیس وی اقتصاد مشکالت

 مورد دری رسان اطالع
 ،یفرد روزمره،مسائل 

 یکار ،یاجتماع

 بهی تارشکنساخ
 ها چهارچوب

2101 m 9/1 7 زن 



 

 

 

 

  811 ... یاجتماع شبکه با تأکید بری زندگ سبکی شناخت جامعهی بررس
 

 ،یخوانندگ دیجدی ها پیکل گذاشتن
ی برا متفاوت گفتار و کارها انجام
 بدن، نگیرسیپ وی تاتوها. فالور جذب
 فحش مختلف،ی ها هیحاش جادیا

 ییناسزاگو

 مورد دری رسان اطالع
 ،یفرد روزمره،مسائل 

 یکار ،یاجتماع

 13 مرد 2m 11233 خواننده

 بدن متعدد، و آزاد روابط دادن نشان
 وی پارت از شینما شدن، لخت ویی نما

 شبانهی ها کلوپ

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 11 زن 011k 292 یشخص

 نشان. شدن لخت قیطر ازیی نما بدن
 مانندوبرق  ی پرزرقزندگ دادن
ی برندها غیتبل روزمره، حاتیتفر

 خا 

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

1/5 151 مدل و شهیهنرپ m 15 زن 

 جیترو سم،یمارکس ازی طرفدار
 استیس و مذهب به نقدیی. خدا یب

 مورد دری رسان اطالع
 ،یفرد روزمره،مسائل 

 یکار ،یاجتماع

 1322k 1115 یانتقاد نگاه
ی جنس فرا

 ترنس
10 

 متعدد، و آزاد روابط دادن نشان
 هیحاش جادیا ،+11ی ها نیتوه

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 ضدی رفتارها
ی اخالقی هنجارها
 یاجتماع و

12 130k 12 زن 

ی اجتماع وی اسیس مسائل دادن نشان
 روزمره

 مورد دری رسان اطالع
 ،یفرد روزمره،مسائل 

 یکار ،یاجتماع

 مورد در یافشاگر
 ساختارها و افراد

0552 511k 12 زن 

 زنان از استفاده آزاد، روابط دادن نشان
 و مشروب خوردن فالور، جذبی برا
 بیترک و خوردن ه،یحاش جادیا

 رمعمولیغی غذاها

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 بیترک و خوردن
 رمعمولیغی غذاها

522 515k 11 مرد 

 غیتبل راک،ی قیموس سبک جیترو
 و تاتو. بیعج مو مدل وی پرست طانیش

 نگیرسیپ

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 و شیآرا سبک
 متفاوت ظاهر

215 511 k 19 زن 

 ترسناکصورت  به ظاهر و چهره رییتغ
 دیشدی الغر. متفاوت موها رنگ و

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 11 زن 079k 23 ترسناکی ظاهر

. رمتعارفیغ و خطرناکی رهاکا انجام
 سبک استفاده. غذاها بیترک و مخلوط

 یگر یلوط

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 وی ریخطرپذ
 خوردن. سکیر

 وی بیترکی غذاها
 بیعج

159 222k 17 مرد 

ی زندگ سبک. آزاد روابط دان نشان
 زنان از استفاده ،یپارت. مرفه

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 عرف ریغی کارها
 چونی القاب دادن و
 نید بتا و نیتامیو

111 2/11 k 53 مرد 
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 یاجتماع وی کار مسائل

 مورد دری رسان اطالع
 ،یفرد روزمره،مسائل 

 یکار ،یاجتماع

2/9 953 شهیهنرپ m 51 زن 

 از استفاده ،یرفتار وی روح تعادل عدم
 از هیحاش جادیا فالور، جذبی برا زنان

 یساختگ دعوا قیطر
 

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 و دابسمش ساختن
 پیکل

021 1 /02  k 55 مرد 

 یپارت رقص، بدن، دادن نشان

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 لخت و انیعر
 شدن

003 k111 50 زن 

 فقر، مورد دری ها پیکل گذاشتن
 ساختار در فساد ض،یتبع ،یتیلمسئو یب

 ،یادار فساد است،یس

 مورد دری رسان اطالع
 ،یفرد روزمره،مسائل 

 یکار ،یاجتماع

 591 یروحان
k771 

 
 52 مرد

 در زننده و زشتی ها یشوخ انجام
 مخالف جنس با رابطه شینما ها، پیکل

 
 مورد دری رسان اطالع
 ،یفرد روزمره،مسائل 

 یکار ،یاجتماع

 52 مرد 171k 10 خواننده

 و محروم مناطق به مسافرت
 ،یرسان کمک

 مورد دری رسان اطالع
 ،یفرد روزمره،مسائل 

 یکار ،یاجتماع

 انسانی کارها
 دوستانه

5222 252k 51 زن 

 گروه مورد دری رسان اطالع و تیحما
ی برخ انتشار خود، موردعالقهی ورزش

 تورم وی گران مانندی اجتماع مسائل از

 مورد دری رسان اطالع
 ،یفرد روزمره،مسائل 

 یکار ،یاجتماع

 59 مرد m 1 /0 112 ورزشکار

 بدن، بر مختلفی کوب خال وی تاتوها
 دندان، نتیلم سبک، لب، پروتز

ی ها لباس دنیپوش ابرو، برداشتن
 مرفهی زندگ دادن نشان مت،یق گران

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

ی رفتارها و ظاهر
 بیعج

900 102k 51 مرد 

 مت،یق گران و برند ها لباس شینما
 مرفه،ی زندگ ن،یماش

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

ی خودکش شینما
 یمجازی فضا در

121 9/2 m 57 زن 

 روابط مرفه،ی وزندگ لباس شینما
 مخالف، جنس با رمتعارفیغ

 و فالور جذب شهرت،
 قیطر از درآمد کسب

 یآگه گرفتن

 با متعدد روابط
 مخالف جنس

539 221 k 03 زن 

 مورد داشته 79در سال  را کننده دنبال نیشتریب کهی صفحات حاضر پژوهش در

 صفحاتی محتوای بررس در آنچه. است قرارگرفتهی فیک یمحتوا لیتحل و مطالعه
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 صفحه 11؛ینستاگرامیا صفحه 03 انیم از دهدیم نشان شده، مشاهدهی نستاگرامیا

 1 .است بوده جنسیتی فرا به متعلق صفحه 1 و مردان به متعلق صفحه 10زنان، به متعلق

 0 و زنان به متعلق صفحه 2 که است داشته کننده دنبال ونیلیم کی از شتریب صفحه

 با بیترت به اند داشته را کننده دنبال نیشتریب کهی صفحات. است مردان به متعلق صفحه

 روزمره مسائل مورد دری رسان اطالعی محتوا با( شهیهنرپ زن،) کننده دنبال ونیلیم 2/9

 مورد دری رسان اطالعی محتوا با( شهیهنرپ زن،) کننده دنبال ونیلیم 2/1 ؛یکار و

 کننده دنبال ونیلیم 9/2 ؛هاترنس مانند ریپذ بیآسی ها گروه از تیحما وی کار مسائل

 ویی گرا مصرف شینمای امحتو بای( مجازی فضا دری خودکش شینما سبب به زن)

 گذاشتنی محتوا با( خواننده مرد،) کننده دنبال ونیلیم 2 ؛متیق گرانی کاالها

( ورزشکار مرد،) کننده دنبال ونیلیم 1/0 ؛مختلفی ها هیحاش جادیا آهنگی ها پیکل

ی اجتماع مسائل انتشار و موردعالقهی ورزش گروه از تیحما وی رسان اطالعی محتوا با

 ویی نما بدنی محتوا با( مدل و شهیهنرپ زن،) کننده دنبال ونیلیم 1/5 ؛فقر و تورم مانند

ی محتوا بای( انتقاد خبرنگار زن،) کننده دنبال ونیلیم 9/1 ؛مرفهی زندگ دادن نشان

 بای( هنجارشکن مرد،) کننده دنبال میلیون 1؛ یاجتماع وی اسیس مسائل بهی انتقاد نگاه

 .است بوده ...و الکل مصرف مخالف، جنس با متعدد روابطی محتوا

 تجربه وی شخصی زندگ تیروا با( زن) پست 2119 با دائمی ها پست نیشتریب

 ؛(زن) پست 5222، یاجتماع وی اسیس مسائل به نقد ؛(زن) پست 0552، مهاجرت

 وی اخالقی هنجارشکن ؛(مرد)5713 ،ریپذ بیآس مناطق به سفر و نیمحروم به کمک

 نشان ؛(زن) پست 1112 ریپذ بیآس های گروه از تیحما و (نز) پست1721 ،یاجتماع

 .است بودهی سنت و سادهی زندگ سبک دادن
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 زینی گفتار وی رفتاری ها سبکی نستاگرامیا صفحاتی محتوا بررسی در 

 شده داده نشان پژوهش نیا در چراکه باشد متفاوت صاحبان اهداف اساس بر تواند یم
 به کهی افراد :اول. استشبکه اجتماعی اینستاگرام  در جیترو حال در شتریب سبک دو

 وی رفتار متفاوتی هاوهیش از آنهاهستند.  کاربر جذب وی اقتصاد درآمد دنبال
 و متعدد روابط دادن نشان مانند؛ رندیگیم بهره مخاطب جذبی برا نامناسبی گفتار
 شینما ،غذاها نامتعارف بیترک مخدر، مواد الکل، مصرف مخالف، جنس با آزاد

 زننده،ی ها یشوخ انجام وی پارت و رقص ،یینمابدن نامناسب،ی ها شیآرا و پوشش
ی افراد شامل دوم دستهی طرف از. رندیگ یم بهره... وی فحاش ن،یتوه ،یکالمی ها نزاع

 رامونیپ طیمح و اجتماع خود، ازی واقع ریتصو کی که هستند آن درصدد که شودیم
ی محتوا با گذارند یم اشتراک به کهی ها پست غلبا و گذارند شینما معرض در

 .استی کار وی اجتماع وی فرد مسائل مورد دری رسان اطالع

 ها کننده دنبالی هاکامنت مشخصات. 2جدول 

 هاکامنت مقوله ریز هینظر مقوله

 مصرف
 وی تظاهر
 انهیخودنما

 وبلن
 قدرتی ظاهر شینما

 ثروت و

 .من مال نه توئه مال نه هک فیح. قشنگم مبارک دتیجد نیماش -

 یجور نیا شال بای خودکش هی ،یباز خل بای کرد یم فکر -
 ؟یپولدارش

 .باش خودت حداقل پلشت ،یاریم در رو ایالکچری ادا چرا -

 و فراغت
 یابتین مصرف

 وبلن

 توسط مصرف شینما
 همسران و فرزندان
 قدرتمند افراد

ی جا به نجایا ام. حالت به خوش جون، ساشا کن خرجی تونیم تا -
 .میکش یمی بدبخت تو

 حروم لقمه با پدرش. ندارهی ریتقص اسکوله،ی لیخ خودش -
 .کرده بزرگش

 عوض دری ول ساشا تو مثل میبود وجب مین ماهم کاش یا -
 .میبود پولدار

 ویبورد مشترک ذائقه

 به دادن نشان عالقه
ی زندگ وهیش ح،یتفر
 خا ی قیموس و

 .یگرفت کجا از. خوشگله لباستی لیخ -
 .ازش آمده خوشی لیخ. هیک از آهنگ نیای بگ شهیم -
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 دنزیگ یتیهو یب

 نوع. بیعجی ظاهر
 ضد رفتار و پوشش
 یاجتماع هنجار
 خا ی تاتوها

 سؤال ریز رو انیرانیا ما فرهنگی ابرو داره، تأسفی جا واقعاً -
 .یرتیغی ب نقدیای عنی یبرد

ی برا -. احساس روح یب یها صورتی... تیهو یب همه نیا ازی وا -
 دیبای عموم توالت مثل درست. کم مصرف خیتار با شبانه مصارف
 ی.کن تیرعا را نوبت

 من نیسرزم دختران تنی ن گرو اوج در شده ارزون چهی وا -

 و تعارض
 دوگانه

 گافمن
 ،یچاپلوس
 یطلب فرصت

 با کن زر زر بعد ریبگ ادی رو ها امام اسم برو اولی فکل جوجه -
 .پشمکت مثل ورتص اون

 .شدهی نیحس امام ما واسه حاال اوردهیدرمی بازی الش روزید تا -

 امام هیواس تو خواهد ینم حاالی شتر لبی ا عقده برسرت، خاک -
 .یکنی عزادار نیحس

 و تعارض
 دوگانه

 گافمن
 ،یچاپلوس
 یطلب فرصت

 با کن زر زر بعد ریبگ ادی رو ها امام اسم برو اولی فکل جوجه -
 .پشمکت مثل صورت اون

 .شدهی نیحس امام ما واسه حاال اوردهیدرمی بازی الش روزید تا -

 امام هیواس تو خواهد ینم حاالی شتر لبی ا عقده برسرت، خاک -
 .یکنی عزادار نیحس

 نیا که آن بر عالوه کاربرانکه  دهد می نشان زین هاکامنتی محتوای بررس

ی هنجار وی اخالق خطوط که هستند یحاتصف نقد درصدد کنند یم دنبال را صفحات

 شانیبرای گفتار وی رفتاری هاسبک از نوع نیا هرچند درواق . کنند ینم تیرعا را

ی هاکامنت اغلب. ستینی رفتار وی اخالق دییتأ منزله به امر نیا اما است جالب

 .است بوده افراد نیا با مخالفت جهت در و که بوده زیآم نیتوهی محتوا با مشاهده

 گیری نتیجه

ی اجتماع شبکه بر تأکید بای زندگ سبکی شناخت جامعهی بررسبه  پژوهش نیا
 صفحاتی محتوا: دهد پاسخ ها پرسش نیا به کند یم تالش و پردازد یم نستاگرامیا

 انتشار حال در شبکه نیا دری زندگ ازی سبک چهو  ؟یستچ 79در سال ی نستاگرامیا
 موجودی کردهایرو و اتینظری بررس از پس التسؤا نیا بهیی گو پاسخی برا است؟
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 پژوهش. شد پرداخته گرفته صورتی ها پژوهش بری مرور بهی زندگ سبک مورد در

. است داده قراری فیکای محتو لیتحل و موردمطالعهرا  ینستاگرامیا صفحه 03 حاضر
 :است بوده مرسوم شتریب فضا نیا دری زندگ سبک دو آمده عمل بهی بررس در

 توسط که پرطرفدار صفحات نیا اغلب :متظاهرانهی زندگ سبک -الف
 و دیخر مصرف، شینما درصدد افراد نیا. شوند یم ادارهی مجازی هاشاخ ای ها دلقک
ی مجازی فضا در درآمد کسب و کاربر جذب افراد نیا هدف. هستند کاالاسراف 

ی زیچ هر از و کنند یم استفاده مخاطب جذبی برای متعددی ها وهیش از آنها ؛است
 بهره باشد، آنهای مجاز صفحه شدن دهید معرض در وجلب توجه  موجب که

ی ها یشوخ ناجور،ی غذاها بیترک و خوردن ،ییبدنما و شدن انیعر رینظ رندیگ یم
ی الکچری زندگ سبک دادن نشان ،یمآب روشنفکر ،یساختگی دعواها نامتعارف،

 که یدرحال. رندیگ یم بهره ...دغدغه بدون و مرفهی زندگ شینما و اسراف با همراه

. است مدآدر کسب وی بند شرطی ها تیسا غیتبل مخاطب، جذب از هدفشان آنها اکثر
 در شینما معرض دررا  آورند یم به دستاینستاگرام ی فضا در کهی درآمداین افراد 

 هارائ .دهند ارائه مخاطب به را شیخو ازی دیجدی سبک و چهره تا گذارند یم فضا نیا
 تابوها شدن رنگ کم موجب گاهآناخود ای خودآگاه طور بهی زندگ ازی ا وهیش نوع نیا
 .گردد یمی اجتماعی ها ارزش و

 در که استی دیجد امری مجازی ها دهیرس دوران به تازه ظهور گر،یدی سو از
ی تیموقع در افراد نیا داشت دهیعق بلنو که طور . همانرندیگ یم قرار دسته نیا

ی فرهنگ وی رفتار ،یمنزلتی نمادها از نیبنابرا ستند؛ین آن ستهیشا که اند قرارگرفته
 قیتشو به منجر دهیپد نیا ؛کنند یم استفادهی ظاهرصورت  به باالتر تیموقع

 .گردد یم نوجوانان و جوانان نیب دریی گرا مصرف
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ی برای( مجازی ها شاخی )مجازی ها دلقک که یهاسبک و وهیش گر،یدی طرف از

ی که ا گونه به .است مشابه و کینزد هم به اریبس کنند؛ یم استفاده کننده دنبال جذب

 اتفاق حال در ها ذائقهسازی  یهشب ینوعاذعان داشت که در فضای اینستاگرام  توان یم

 ساعات میتقس چونمختلفی ی ها عرصه در: افراد داشت باور ویبورد طور همان ؛است

 راه و گفتن سخن آداب ،یدخر معاشرت، یها وهیش ورزش، و حاتیتفر نوع روز، شبانه

قرار  اش موردعالقهیا  و در میدان مشابه که کند یم سعی بر تقلید از کسانی ...رفتن

 بیآسعنوان  ی بهزمان مشترک ذائقهی سازهیشب زینی شناخت جامعه منظراز  .دارند

ی برا دانیم کی افراد توسطی زندگ سبک ازی خاص نوع که گردد یمی تلقی اجتماع

 وی قیموسشنیدن  درسازی  یهشب مانند شود، واق   قیتشو مورد گرید افراد با زیتما جادیا

 های این پژوهش حاکی از آن است که اغلب یبررس ؛هیتغذ سبکی حت و پوشش طرز

 سازی یهشباینستاگرام در حال ترویج و  یفضای مجازی در ها دلقکاعمالی که 

 ترویج و تقلید این اعمال یا گونه بهگیرد  یمط قرار مسل بافرهنگهستند، در ضدیت 

 .شیوه زندگی خواهد شد در تعارض که منجر به

ی ها پست اغلب شوند یم فیط نیا شامل کهی افراد ی:واقعی زندگ سبک -ب

-یم اشتراک بهی کار وی اجتماع وی فرد مسائل مورد دری رسان اطالعی محتوا با

 این افراد درواق . شود یم دهید صفحات نیا در اهرو تظ اغراق حالت ترکم و گذارند

. گذارند شینما معرض در اجتماع و خود ازی واقع ریتصو کی که هستند درصدد

 رندیگ یم قرار فیط در کهی افرادکه  دهد یم نشان نیز صفحات نیای محتوای بررس

 قرار ه،متظاهران وهیش در کهی افراد از باالتری اجتماع سطح هم وی فکر سطح از هم

 .دارند
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 اشتراک تیقابل و نستاگرامیای فضا دهد یم نشان پژوهش نیا جینتا سوی دیگر از

 خود ازی تر ملموس ریتصو کاربران ؛شده موجبی سلف گرفتن و ریتصو ،لمیف گذاشتن

نظریه  توان نتیجه گرفت که یم گونه درواق  این .بگذارند اشتراک به و محیط پیرامون

 خصوصاًنگی جلو صحنه و پشت صحنه برای فضای مجازی و دوگا گافمن در مورد

ی( واقعی زندگجلو صحنه ) دری دوگانگاین  چراکهکند  ینمشبکه اینستاگرام صدق 

 گذاشتن اشتراک به با افراد وکاهش است  حال در ی(مجازی فضاپشت صحنه ) و

 .هستند خودی زندگ صحنه بیشتری از پشت شینما حال در ،خودی خصوصی زندگ
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