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چکیده

نشاندهندهانان،جوزنـدگیسـبکبراجتماعیهايشبکهتأثیراتزمینهدرشدهانجامپژوهشهايبهاجمالینگاه•
.استمسیرلفراتحلیطریقازعمدتا  آندالیـلشـناختکـهآنهاسـتمتنـاقضمواردبرخیدرومتفاوتنتایج
پایگاهقطریازموضوعبهمرتبطپژوهشیـعلمیمقالـهشـانزدهمقـاالت،اولیهپاالیشازپسمنظور،بدین

شناختییجهنتوروششناختینظري،سطحسهدرمختلف،معیارهاياسـاسبروانتخابمگیرانعلمیاطالعات
نقـاطداشتنرغمبهشدهانجامپژوهشهايکهدادنشانفراتحلیلازآمدهدستبهکلیتصـویر.شـدندفراتحلیـل
تناقضهايوهـاتفـاوتبـرتوضـیحیتوانـدمـیکـههسـتندروششـناختیونظـريضعفنقاطازمتأثرقـوت،
کسبسازيشاخصدرانسـجامعـدموپراکنـدگی.باشدپژوهشهااینازآمدهدستبهنتایجدرموجود
هايچهارچوببهنسبتروششناسیافتـادگیپـسمجازي،اجتماعیهايشبکهمفهومازمتفاوتتلقیزندگی،
ارزیابیحتمالی،اغیرگیرينمونهروشهايازاستفادهرغـمبـهنتـایجتعمـیمابـزار،اعتباربهتوجهیکمنظري،
قابلضعفطنقاجملهازشاخصها،تفکیکبههافرضیهآزمونعدموذهنیروشبهاجتماعیهايشبکهتأثیر

هستندشدهانجامپـژوهشهـايدرمشاهده



:واژگان کلیدی

یشبکه هاي اجتماعی مجازي، سبک زندگی، جوانان، فراتحلیل و روش شناس :واژگان کلیدي•



رامعاصـردوراندرجوانـانزنـدگیسـبکمختلـفابعـادمجـازي،اجتمـاعیهـايشـبکه•
توأمـانمصرفواقع،درشبکهها،اینازاستفاده.کردهانداساسیهايدگرگونیدستخوش

.انـدکنونیعصردرزندگیسبکبنیانهايازسههرکهاستنمادینمحتوايوفضازمان،

مصـرفوتولیـدفراینـددرگیـرروزمـرهصـورتبـهکـهجوانانیزندگیسبرو،اینکاز
مصـرفوتولیـدگیـرد؛مـیقـرارتـوجهیقابـلدگرگونیهـايمعرضدرهستند،مجازي
ـاب،کتمطالعـهنظیـرمجـازيغیرفرهنگیمصرفوتولیدازکاستنباها،شبکهدرمجازي
ـیفرهنگزندگیسبکهنري،هايفعالیتحتیوهاموزهازبازدیدوتئاترتماشايروزنامه،
.سـازدمـیمتـأثرمستقیمبهصورتراکاربران



.یستندنیکسانپـژوهشهـاازیـکهـیچدرزنـدگیسـبکبراياستفادهموردشاخصهاي•
ـاررفت،انحرافـیرفتـارفرهنگـی،مصـرف(1392)همکـارانوامـامجمعـهزادهنمونـه،براي

نوع،فرهنگیمصـرف(1391)تـاجیوشاهنوشـیدینـداري؛وبـدنمـدیریتسیاسـی،
وپوششنوعمخـالف،جـنسبـاروابـط(1391)افراسـیابیوبشیربدن؛مدیریتوپوشش
فعالیتوعمومیفضـاهايمصـرفورزش،رسانهاي،صرف(1390)پاکسرشتبیان؛شیوه
بدن،اهمیتپوشـاك،موسـیقیایی،ذائقـهفراغت،اوقات1387)(شالچیوهنري؛هاي

مورددر،همچنین.گرفتهانـدنظردرزندگیسبکشاخصهايرانگرشهاواخالقیارزشهاي
ازبرخی.میشوددیـدهتفـاوتهـایینیـزاجتمـاعیشبکههـايمفهومازپژوهشگرانتلقی

رواینازوگرفتـهنظـردرآنخاصمعنايدررااجتماعیهايشبکهپژوهشگران،
نیزبرخـیو)1393)همکاران،وقاسمیکردهاندبررسیرافیسبوكمانندشبکههایی
تلقیاعیاجتمـشـبکههـايجـزءنیـزراوبالگهـاوداشتهمفهوماینازعمومیتريبرداشت
پژوهشـیهراعتباراینکهبهتوجهباواساساینبر1390).بابایی،وخانیکی)کردهاند
شـناختبـرايروششـناختیفراتحلیـلانجـامدارد،آنروششـناختیاعتباربهتامبستگی
انجـامرايبـزمینـهسـاختنفراهموشدهانجامپژوهشهاينتایجدرتناقضوتفاوتدالیل

.میرسدنظربهضروريباالتر،اعتبارباپژوهشهایی



سواالت پژوهش

موضوعدرشدهانجامپژوهشهاي:ازعبارتندپژوهشایـنکلیـديپرسـشهـايرو،ایـناز•

وقوتنقاطچهفراتحلیل،معیارهاياساسبر،زندگیسـبکومجازياجتماعیشبکههاي

کداماند؟انجامشدهپژوهشهاينتایجدرتناقضوتفـاوتاصلیدالیلودارندضعفی



زندگیسبک : مبانی نظري

نـديبطبقـهعملکردهـاينظـام"زنـدگیسبکبوردیـو،نظـراز•
بنديجمعبا."هاستسلیقهماننـدکننـده،بنـديطبقـهوشـده

کـنشالگـويزنـدگیسـبککـهگفـتمیتوانفوقتعاریف
.دشومیافرادبینتمایزموجبوداردمختلفیابعاد،است



سبک زندگی

بهمعطوفروزمرهکنشهايالگـوي"زنـدگیسبکبنابراین،•
ازراـرادافکهاستاقتصاديواجتماعیفرهنگی،تولیدومصرف
گونـهسـهدرزنـدگیسبکتعریف،اینبا."میکندمتمایزیکدیگر
اسـت؛صتشـخیقابل)اقتصادي(ماديواجتماعیفرهنگـی،اصـلی

تولیدیچگونگبهمعطوفاقتصـاديزنـدگیسـبککـهحـالیدر
بکسـاسـت،نقلیـهوسیلهنوعقبیلازماديکاالهايمصرفو

اعضـاينبیتعاملنوعقبیلازاجتماعیروابطبهاجتماعیزندگی
الگويبهنیزفرهنگیزندگیسبک.اسـتمربـوطخـانواده
.دارداشارهنمادینمحتوايتولیدومصرف



هايمعیارآنهـادرکـهاسـتشـدهارائـهمجازياجتماعیهايشبکهازمختلفیشناسیهايگونه•
،(عینی)ورحوبسایترویکـرددر.اسـتگرفتـهقـرارنظـرمـدکـاربرمحورومحـوروبسایتمختلف

فعالیتهاينواعاوشبکهايارتباطاتامکـانبـودنفـراهممعنـیبـهشـبکهايپـذیريمعاشـرتمعیاردو
مـوردـاعیاجتمشبکهبودنچندرسانهايومحتوااشکالتنوعمعنیبهايرسانهغنايوفراغتمحور
اجتمـاعیههـايشـبکازگونـهچهـاردستکـممیتوانمعیاردواینازاستفادهبا.میگیردقـراراسـتفاده
ايرسانهغنايباکهفیسبوكوسکندالیفمانندشبکههاییداد؛تشخیصهمازرامجازي

ورسانهايغنايابالگفوپدیاویکیمانندشبکههاییمیشوند؛مشخصباالايشبکهمعاشرتپذیري
وپایینرسانهغنايـابکـهلینکـدینوتـوییترمانندهاییشبکه؛دارندپایینیايشبکهمعاشرتپذیري

غنايکهبیوتیووآپاراتماننـدشـبکههـاییومـیشـوندمشـخصبـاالايشـبکهپذیريمعاشرت
.دارندپایینیشبکهايمعاشرتپذیريوباالرسانهاي



واقعیتـیبهوداشت1بافتمحورمعناییومصداقنشانهپیشـامدرن،جوامـعدرکـهاستمعتقدبودریار•
رابطـهفـت،گرشـکلمدرنفرهنگکهبیستم،قرنمیانهتاشانزدهمقـرنحـدودازامـا.مـیکـرداشـاره
وسـعهتبـاوتـدریجبـه.نرفـتمیـانازحـالاینباشد،آشفتگیدچارواقعیـتونشـانهمیـان

وجـودبـهنیپسـامدرفرهنـگشد؛محوواقعیتونشانهمیانمرزاطالعاتیوارتباطینـوینفنـاوریهـاي
نروشارتبـاطیبـدونرا،خودشـانمعنـاییجهـانشـدندقـادررمزهاوواژههانشانهها،آندرکهآمـد

واقعیدههايپدیبهنشانههاونمادهاکنونیجامعـهدربودریـار،نظـرازبنـابراین،.بسازندواقعیت،با
نشـانههـايازکـهیفراواقعیتـشدهاند؛سازيشبیهوشدهدسـتکاريواقعـی،غیـربلکـهنمیکنند،داللت
یچهـبـهدیگـرجعلـی،نشـانههـايایـن.مـیگیـردراواقعیـتجـايواسـتشـدهسـاختهجعلـی
اندارجاعخودآنهـا.ندارنـداشـارهواقعیتـی



سه فضایی شدن

میشـود،همشاهدکنونیعصردرونداشتهسابقهگذشتهدرآنچه•
است؛دگیزنسبکفضاهايشدنترکیبیوشـدنفضـاییسـه
جدیدوقدیمرسانههـايغیابباکهواقعیزندگیسبکبین

بـاستنیناگسپیوندکهمجازيزندگیسبکومیشود،مشخص
کلشدارد،همراهتلفنواینترنتجملهازتعاملیرسـانههـاي

وواقعیرعناصدوهرازترکیبـیکهاستتصورقابلنیزسومی
.اسـتـورتصقابـلترکیبـیفضـاهايدرتنهـاکهاستمجازي



سبکفضاهايدنشترکیبیوشـدنفضـاییسـهمیشـود،مشاهدهکنونیعصردرونداشتهسابقهگذشتهدرآنچه•
زندگیکسبومیشود،مشخصجدیدوقدیمرسانههـايغیابباکهواقعیزندگیسبکبیناست؛زندگی
تصورقابلنیزومیسشکلدارد،همراهتلفنواینترنتجملهازتعاملیرسـانههـايبـاناگسستنیپیوندکهمجازي
طبـق.اسـتـورتصقابـلترکیبـیفضـاهايدرتنهـاکهاستمجازيوواقعیعناصردوهرازترکیبـیکهاست

محواستدیجیتالنچهآباواقعییافیزیکیفضايبینمرزآندرکهاستفضاییترکیبی،فضايجوردنتعریف
مجازيوفیزیکیکالاشفرد،زندگیفرصتهايوتجربیات،هویتکـهاسـتفضـاییترکیبی،فضاياین.میشود
گذاشـتهاشـتراكبـهمجـازيخـودوفیزیکـیخـودبـینآگـاهیآن،نتیجـهدرومیزنـدپیونـدهمبهراوجود
قرارتعاملردفناورانهوجمعیـتشـناختیرونـدهـايبـااجتمـاعیوفرهنگـیپویاییهايفرایند،ایندر.میشود

.»سـازندفهـمقابلوبیافرینندراواقعی]ترکیبی[جهاناینتامیگیرند



قابل،غالبزنـدگیسـبکازشـکلسـهانسـان،زنـدگیازپسـامدرنومدرنپیشامدرن،دورهسهدر•
.استآمده1جدولدرکهاستتشخیص





مراحل فراتحلیل

: می کنندطـیتمام اشکال فراتحلیل کم و بیش سـه مرحلـه اصـلی را •

متون،و پاالیش انتخاب -1

فراتحلیل و انجام -2

نتیجه گیـري-3



گزاره های مهم

شبکهیرتأثبهمعطوفهايپژوهشنظـريتـداركبـارابطـهدررامهـمگـزارهسـهتـوانمینظريمباحثبنديجمعدر•
:دادتشـخیصزنـدگیسـبکبـرمجازياجتماعیهاي

مـیآنمجازيایواقعیابعادهمچنینومـاديواجتمـاعیفرهنگی،بعدتفکیکزندگی،سبکسازيمفهومدراینکهاول•
.شودمنجرزندگیسبکازدقیقتريشناسـیشـاخصوتـرروشـنسـازيمفهـومبـهتوانـد

توانـدمـیمختلـفهـايشناسـیگونـهبـهتوجـهبررسی،جهتمجـازياجتمـاعیهـايشـبکهانتخـاب  دراینکهدوم•
.باشـدراهگشـا

هـايظریهنکمـی،روشهايباکالنهاينظریهباشد؛نظريتداركبامتناسبروشی،تداركداردضرورتاینکـهسـوم•
.تفیقـیروشهـايبـاتلفیقـیهـاينظریـهوکیفـیروشهـايبـاخـرد

•



:سؤال اصلی استدواین پژوهش معطوف به 

پژوهشهاي انجام شده در موضوع شبکه هاي اجتماعی مجـازي و سـبک زنـدگی،-1•
براساس معیارهاي فراتحلیل، چه نقاط قوت و ضعفی دارند؟

؟اصلی تفاوت و تناقض در نتایج پژو هشهاي انجام شده کدام انددالیل -2•



:  نجام شدفراتحلیل مقاالت منتخب در سه مرحله ا

وجازيماجتماعیهايشبکهاجتماعی،هايرسانهزندگی،سبکترکیبیهايواژهکلیـدبـا1مگیـرانعلمـیپایگاهابتدا•
مجـالتدر1393سـالزمستانتاکهآمدهبهدستمقاله25ازوگرفتقرارجستجومورداینترنت
انتخابفراتحلیلجهتزمانیمحـدودیتبـدونوموضـوعیربطاسـاسبرمقاله16بودند،شدهچاپپژوهشیـعلمی
.شدند

تنظیمواستخراجلفراتحلیمعیارهايازفهرستیپژوهشی،تجاربازاسـتفادهوقبلـیقاتتحقبهمراجعهیبا،دوممرحلهدر•
،ادهاستفمـوردنظـريچهـارچوبهـايشـده،مـرورنظـريرویکـردهـايفراتحلیل،ایندربررسیمـوردمعیـارهـاي.شد

زنـدگی،سبکسنجشهايشاخصشناختی،روشپارادایمهايتحقیق،هايروش
نظریهـآزماییفرضیهرویکردآمـاري،آزمـونهـايودادههاتحلیلهايروشبررسی،موردهايشبکهمستقل،متغیرهاي•

قمحقاستاندارد،)شاخصهانوعگیري،نمونهروش،نمونهاعضـايسـنیدامنـهنمونـه،حجـمآماري،جمعیتپردازي،
.استبودهپژوهشگرانايرشتهسنتهايوتحلیلسـطحپایـایی،اعتبـار،،(سـاخته











یافته هاي فراتحلیل نتیجه شناختی

دستهسهبه»اتتـأثیرشـدت»معیاربامیتوانرازندگیسبکواجتماعیهايشبکههايپژوهشنتایج•
زندگیسبکربمجازياجتمـاعیهـايشـبکهعمیـقتـأثیراتنشـانگرپـژوهشهـاازبرخی:کردتقسیم

برشبکههاایندمحدو  نسبتاتأثیراتبیـانگرآنهـاازخـیبـر؛انـدکـاربرانمـاديواجتمـاعیفرهنگی،
برمجازيماعیاجتهايشبکهتأثیرعدمازحاکینیـزانـدکیپـژوهشهـايوهسـتندآنهازندگیسبک
.هستندزندگیسبک



 :تأثیرات قوي( الف

:هستندکاربرانزندگیسبکبراینترنتواجتماعیهـايشـبکهتوجـهقابـلتـأثیراتازحاکیپژوهشهاازدستهاین•
(1393همکاران،وقاسمی)بدنیوضعیتازرضـایتمیزانوبدنازتصورتغییر•
ـبکسومحـاورهشـیوهپوشـش،نحـوهتغییـربدن،بهگرایشوتوجهفراغت،اوقاتچـونزمینـههـاییدرزنـدگیسـبکتغییـرات•

(1393سپهري،)بیـان
(1392،آذرخلیلی)انتظـاراتشـکافونوجوانانمختاريخودکشــیدنچــالشبــهخــانواده،درمراتــبسلســلهکشــیدنچــالشبــه•
(1392همکاران،وزادهجمعهامام).زندگیسبکوفرهنگـیمصـرفتغییر•
؛(1391افراسیابی،وبشیر)محاورهشیوهومخـالفجـنسبـاارتبـاطنحوهتغییـر•
سرشت،پاك)گراییلذتومصـــرفســـرگرمی،یـــافتناهمیتالتقاطی،سلیقهومدنظیرمشخصـاتیبـاپسـامدرنزنـدگیسبکبهگرایش•

؛(1390
آنبـاعامـلتکـاهشوخانوادهافرادبارودرروارتباطاتکاهشفرزندان،هـابـهوالـدینبیاعتماديخانواده،محیطدرروزانهفعالیتهايکاهش•

(1392همکاران،وپورعدلی)ها



:تأثیرات قوي( الف

كدرتنهـاییاحسـاسکاهشوروابطتقویت•
و(1393همایون،وشوازيعباسی)شـده

وماهري)سالمزندگیسبکتضعیف
هايشبکهتـأثیراتجملهاز.(1391همکاران،
ذکرهاپژوهشازدستهایندرکههستنداجتماعی

.اندشده



 :تأثیرات محدود( ب

گروه،ایندر.اندکردهاشارهمجازياجتمـاعیهـايشـبکهمحـدودتأثیراتبهپژوهشهاازدومدسته•
راتلویزیونتماشاياجتماعیهايشبکهازاسـتفادهکـهاستدادهنشان(1392)ساداتیپژوهش
ایمیل1،نویسیوبالگسینما،چاپی،هايرسانهمصرفدرتوجهیقابلتغییراتنتوانستهامادادهکاهش

وکنشگريالگوهايبینکهانددادهنشاننیز(1390)باباییوخـانیکی.باشدداشتهوبگرديو
.داردوجودضعیفیامامثبترابطهاینترنتارتباطیسـازوکارهايوبیانیالگوهاي

هايهجنبایرانیکاربرانبرايچتغالبکارکردکهاستآنبیانگرنیز(1383:1)ذکاییپژوهش•
نیـازهـايکننـدهجبـرانوتسهیلکننـدهمنفی،ومثبتاشکالدرکهاستآنسـرگرمکننـدهوفراغتی
.استواقعیعرصهدرآنهـاارتبـاطی



عدم تأثیر( ج

درتغییرياینترنتکهانددادهشـان1391))همکـارانوسـلیمانینـژادپـژوهشهـا،ازسومگروهدر•
شاهنوشیشپژوههمچنین،.استنکردهایجـاددانشـجویانزنـدگیسـبکوبـدنیفعالیـتوضـعیت

دگیزنـسـبکومجـازياجتمـاعیشبکههـاينـوعبینکهاستبودهآنبیانگر(1391)تاجیو
فادهاستبینکلیرابطهنبودنشاندهندهنیز(1393)همکارانوفتحـیپـژوهش.نـداردوجـودرابطـهاي

.استزندگیسبکبامجـازياجتماعیشبکههاياز



نوع تاثیرات

کهپژوهشهایی:اسـتشناسـاییقابـلنتـایجازکلـیدسـتهسـهنیـز»تـأثیراتنـوع«معیـاراسـاسبـر•
پژوهشهاییندهست؛کاربرانزنـدگیسـبکبـرمجـازياجتمـاعیهـايشـبکهمثبتتأثیراتازحاکی

ومثبـتتـأثیراتنگربیاکهپژوهشهاییوانـدزندگیسبکبرهاشبکهاینمنفیتأثیراتنشاندهندهکه
.هستندکاربرانروزمـرهکـنشالگـوهـايبـرشـبکهایـنمنفـی



تأثیرات مثبت( الف

تضعیفموجبتنهانهاجتماعیهـايشـبکهکـهرسـیدهانـدنتیجـهایـنبـهپژوهشهاازدستهاین:•
یون،همـاوشـوازيعباسـی)هستندآنهـاکننـدهتقویـتومکمـلبلکـهنشده،اجتماعیروابط
داشتهمثبتیاتتأثیرکاربرانکنشگريالگوهايبـراینترنـتکـهاسـتشـدهمشـخصهمچنـین(1393
(1390.،باباییوخانیکی)است



تأثیرات منفی( ب

خانواده،محیطدرروزانهفعالیتهايکـاهشبـهمنجـرفیسـبوكکـهاسـتآنبیـانگرنتـایجازبرخـی:•
ویپورعدل)استشدهخانوادهافرادبارورودرارتباطـاتکـاهشفرزنـدان،بـهوالـدیناعتمـاديبی

نوعربوشدهمخالفجنسباارتباطاتمیزانتقویتهـاباعـثاینترنـتهمچنین1392).همکاران،
رتأثیسالمزندگیسبکمختلفابعادبرو(1391افراسیابی،وبشـیر)آنمحاورهشیوهبروپوشش
(1391.،همکارانومـاهري)اسـتداشتهمنفی



مثبت و منفی : تأثیرات ( ج

سبکبرتماعیاجشبکههايمنفیومثبتتأثیراتنشـاندهنـدهکـهمـیگیرنـدقـرارپژوهشهـاییگروه،ایندر•
.شـودارزیابیمنفیومثبـتتوانـدمیکهتأثیراتییاواندزندگی

فیسبوكکاربرانکهاستايسرمایهووقـتافـزایشوبـدنیوضـعیتازرضـایتواهمیـتمیـزانافـزایش•
(؛1393همکـاران،وقاسـمی)مـیکننـدخودبدنصرف

ازدواجازقبـلروابـطبـهحسـاسغیـرفرهنـگتـرویجوشـادفضـاییسـاختنفراهمووقتگذران•
؛(1393سپهري،)

؛(1392)کوهی،وساداتی(سینماوچـاپیهـايرسـانهمصـرفبـرتأثیرعدموتلویزیونتماشايکاهش•
؛(1392)،ذرآخلیلـی)خـانوادهدرمراتبسلسلهکشـیدنچـالشبهوکاربراناجتماعیشبکههايمتنوعسازي•
•



مثبت و منفی : تأثیرات ( ج

وامـامجمعـهزاده)زنـدگیسـبکدینداريبعدبامنفیهمبستگیوفرهنگـیمصـرفاشـکالازبرخـیتقویـت•
؛(1392همکـاران،

ــاكپ(تلویزیــونتماشــايکــاهشوبــازيانجــامکتــاب،مطالعــهدوســتان،بــامعاشــرتافـزایش•
(1390)سرشت،

نقشومصرفویسرگرمبازي،یـافتناهمیـتالتقـاطی،سـلیقهومـدشـکلگیـريوفرهنگـیسرمایهافزایش؛•
1387)شـالچی،)لـذتحیاتی

شـکالادرکـاربرانارتبـاطینیـازهـايجبـرانوتسـهیلوسـرگرمیوفراغتزمینـههـايسـاختنفـراهمو•
1383)ذکایی،(منفـیومثبـت

استآمدهدستبهپژوهشهاایندرکهاستمنفیومثبتنتایجازبرخی•



.آنهاستاصلیجنتایدرتناقضشده،مرورپژوهشهايدرضعفنقطه:نکتهترینمهمنیزشناختینتیجهسطحدر•

است؛مربـوطنمونـهگیـرياصـولرعایتعدمبهتناقضایندالیلازیکی•

احتمالییرينمونهگباپیمـایشدرنتایجتعمیمواندبودهپیمایشیشدهانجامپژوهشهاياکثرکهحالیدر•
.استبودهدسترسدرنوعازاجتمـاعیغیـرغالب،نمونهگیريروشحالاینبااست،امکانپذیر

و(1391)یابیافراسوبشیرنمونهبراي؛استابـزاراعتباربهمربوطنتایجتناقضروششناختی،دلیلدومین•
ارکاربراننظروذهنیروشاینترنت،واجتماعیهايشبکهتأثیرمورددر(1391)همکارانوسلیمانینژاد

درراـوپکلماننـدمحـدودشبکهیکسهمنمیتوانندذهنیروشبهکاربرانکهحـالیدر.انـددادهقرارمالك
طـهايراببرقـراريجـايبـهنمیتواندقیقتر،عبارتیبه.کنندمشخصخودزندگیسبکتغییـرات

.گذاشترأيبهراتأثیرزندگی،سبکوشبکهايمصرفمتغیردوبینعینی



بررسیموردکههايشبحتیوزنـدگیسـبکشاخصهايبودنمتفاوتبهنتایج،درتفاوتوتناقضدلیلسومین•
برخیدرویزندگسبکشاخصهايتنوعوتعددبـهتوجـهبا.گرددمیبازآنهابینروابطآماريآزموننحوهو
.بدهـددستبهرادقیقینتایجنمیتواندفرضیهکلیآزمونبررسی،مورداجتمـاعیهـايشـبکهتنوعنیزموارداز

شـهري،فضاهـايمصرفازمتشکلزندگیسبکشاخصهاي(1391)تاجیوشاهنوشیپـژوهشدرً مـثال•
واستنبدپوششودخانیـاتمصـرفبـدن،مدیریتورزشی،فعالیتهايمذهبی،وهنريفرهنگی،مصرف

گوگلفلیکر،ا،پدیویکی،اورکاتیوتیوب،توییتر،بوك،فیسشاملنیزبررسیمورداجتماعیشبکههاي
.اسـتبـودهفرندزفیـدوکلوپریدرز،

یکتنهـاشپـژوهایـندرزیـرا.اسـتنیامدهبهدستزندگیسبکوهاشبکهنوعبینرابطهايحـال،ایـنبـا•
زندگیسبکشاخصهايبـاشـبکههـاانـواعبینروابطومیشوددیدهمتغیردواینبینروابطبرايکلیآزمون

.اسـتنشدهآزمونجزئیتر،بهصورت



تأییــدحــالیدر(1391)افراســیابیوبشــیرپــژوهشدرايراچنــینبطــهوجـوددیگـر،طـرفاز•
نحوهمخالف،جنسباارتباطازعبارتپژوهشایندرزندگیسبکشاخصهايکــهاســتشــده

دیگـر،تیعبـاربـه.اسـتبـودهکلـوپنیـزبررسیمورداجتماعیشبکهومحاورهشیوه،وپوشـش
رابطهتوانستهنداده،پوشـشراتـوجهیقابـلاجتمـاعیشـبکههـايومتنـوعتـرشاخصهـايکهپژوهشی

ازريمحدودتابعادبـااجتمـاعیشـبکهیکشاملکهپژوهشیاما.دهددستبهدواینبینرااي
.استدادهتشخیصرامعناداريرابطهبوده،زندگیسبک



برزيمجااجتمـاعیهـايشـبکهتأثیر«موضوعیقالبدررشديبهروپژوهشهاياخیر،سالهايدر•
املشوپیمایشی   عمـدتاهـاپـژوهشاین.استشدهانجامکشورداخلدر»کاربرانزندگیسبک

حدوديتازنینتایجکهرودمـیانتظـارشـناختیروشمنطقاساسبر.هستنددانشجویینمونههایی
نهکهشودمیمشاهدهپژوهشهانتایجدرتنـاقضهـاییمـواردازبرخـیدروتفاوتهااما.باشندهممشابه
سیاستگذاريطحسدرنتایجکاربستبلکهمیکند،ایجـاددیگـرپژوهشـگرانبـرايذهنـیچـالشتنهـا
تمقاالاساس،اینبر.سازدمیمواجهدشواریهاییبانیزرامجـازياجتماعیهايشبکهزمینهدر

فراتحلیلات،تناقضازبرخیدالیلشناختوپژوهشهااینسیستماتیکمـروربـرايپژوهشی،منتخب
.شدند



نظیـرقـوتینقـاطباشدهانجامهايپژوهشکهشدمشخصفراتحلیلازآمدهدستبهکلیتصـویردر•
ویاییپابـهتوجـهابزارسـازي،درخالقیـتجوانـان،بـهتوجـهشـده،مرورنظريرویکردهايتنوع
ازبرخیابحالایـنبـا.انـدبـودههمـراهمجازياجتماعیهايشبکهمنفیومثبتتأثیراتبهتوجه

وضیحتراآمدهدستبهنتایجدرتناقضوتفاوتکهاندبودههمراهنیزضعفنقاطومحدودیتها
ابلقشناختیروشونظرياصلیدسـتهدودرشـدهانجـامهايپژوهشاساسیضعفنقاط.میدهد
ارائـهعدمدگی،زنسبکمتونازغیرانتقاديوتقلیـدياسـتفادهنظـري،ضعفنقطهاولین.استبحث

وواقعیمادي،اجتماعی،فرهنگی،مختلفابعادتفکیکعـدمزنـدگی،سـبکازدقیـقسـازيمفهـوم
.استزندگیسبکسازيشاخصدرآشـفتگینتیجه،دروآنمجازي



گرچهنبوده،انیکسشدهانجامپژوهشهايازیکهـیچدروابستهمتغیرواقعدر،کمینگاهدربنابراین،•
بودنحیسطنظري،ضعفنقطهدومین.اندشدهانجامزندگیسـبکعنـوانذیـلبـیشوکمهمگی
هبنديتهدسشدهانجامپژوهشهايدرزیرا.استمجازياجتماعیهايشبکهبـهمربـوطنظـريبحثهاي

.شـودنمـیدیـدهآنهـاکـاربرانومجـازياجتمـاعیشـبکههـايازنظريشناسـیگونو



نقد.ستانداشتهروشنینظريمنظقپژوهشگران،توسطاجتماعیهايشبکهانتخـاببنـابراین•
:اسـتطـرحقابلمحوردودرنیزشدهانجامپژوهشهايروششناختی

بوده،تلفیقینظريچهارچوبهايیاتلفیقیهاينظریهازاستفادهبرسعیپـژوهشهـابیشـتردراینکـهاول•
ازاسـتفادهبـهآنهـابیشتردرونشدهاندانجامتلفیقیتحقیقروشهايباپژوهشهاازیـکهـیچامـا

نقددومین.استتشخیصقابلروششناختیافتادگیپسنوعیبنابراین،.استشدهبسندهپیمـایش
موردهافرضیهکلـیآزمـونبـرايبیشترکهبرمیگرددآماريروشهايازاستفادهنحوهبهروششناختی

.اندگرفتهقراراستفاده



مـوردیاجتمـاعهـايشـبکهوزنـدگیسـبکسـنجششـاخصهـايتعـددبـهتوجـهباکهحالیدر•
نتایجبهتمیتوانسعاملهاوشاخصهابینفرعیآزمونهايانجـاموعـاملیتحلیـلازاسـتفادهبررسـی،
درديبعپژوهشهايانجامدرمیتواندشدهانجامپژوهشهايبرواردنقدهايبهتوجه.شودمنجردقیقتري
اطمینانباوـودشمنجرباالتراعتباربانتایجیتولیدبهزندگیسبکواجتماعیهايشبکهموضوع
میرسدنظربه،اساساینبر.گیردقراراستفادهموردسیاستگذاريوعلمینیازهايرفعبرايبیشتري

طیفبهتوجه،بومینظریهسازيهـدفبـاتلفیقـیروشهـايبهبیشترتوجهمستلزمآتیپژوهشهاي
شاخصاوت،متفشبکهايمعاشرتپذیريوايرسـانهغنـايبـااجتمـاعیشـبکههـايازگستردهتري

جملهازجدیدهايهنظریازاستفاده،آنشدنفضاییسهبهتوجهبازندگیسبکبرايدقیقترسازیهاي
.استپژوهشابزارسازهاياعتباربهبیشترتوجهوهـارسانهاجتماعیـمدلشناختی



فهرست منابع










