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  چکیده  
هاي اجتماعی بر سـبک زنـدگی    ات شبکهتأثیرهاي انجام شده در زمینه  نگاه اجمالی به پژوهش

نتایج متفاوت و در برخی موارد متنـاقض آنهاسـت کـه شـناخت دالیـل آن      ه دهند جوانان، نشان
مقالـه   شـانزده االت، منظور، پس از پاالیش اولیه مقـ  عمدتاً از طریق فراتحلیل مسیر است. بدین

علمی ـ پژوهشی مرتبط به موضوع از طریق پایگاه اطالعات علمی مگیران انتخاب و بر اسـاس   
شناختی فراتحلیـل شـدند. تصـویر     شناختی و نتیجه هاي مختلف، در سه سطح نظري، روش معیار
ط قـوت،  رغم داشتن نقـا  هاي انجام شده به آمده از فراتحلیل نشان داد که پژوهشدست  به کلی
هـا و   توانـد توضـیحی بـر تفـاوت     ند کـه مـی  هسـت  شـناختی  از نقاط ضعف نظـري و روش  متأثر
ها باشد. پراکنـدگی و عـدم انسـجام در     آمده از این پژوهشدست  به هاي موجود در نتایج تناقض
هاي اجتماعی مجازي، پـس افتـادگی    سازي سبک زندگی، تلقی متفاوت از مفهوم شبکه شاخص
 رغـم  بـه هاي نظري، کم توجهی به اعتبار ابـزار، تعمـیم نتـایج     نسبت به چهارچوبشناسی  روش

هاي اجتماعی به روش ذهنی و  شبکه تأثیرگیري غیر احتمالی، ارزیابی  هاي نمونه استفاده از روش
هـاي   ها، از جمله نقاط ضعف قابل مشاهده در پـژوهش  ها به تفکیک شاخص عدم آزمون فرضیه
  انجام شده هستند.
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  مقدمه . 1
هـاي اجتمـاعی مجـازي، ابعـاد مختلـف سـبک زنـدگی جوانـان در دوران معاصــر را          شـبکه 

ها، در واقع، مصرف توأمـان   اند. استفاده از این شبکه دهکرهاي اساسی  دستخوش دگرگونی
انـد.   هاي سبک زندگی در عصر کنونی زمان، فضا و محتواي نمادین است که هر سه از بنیان

صـورت روزمـره درگیـر فراینـد تولیـد و مصـرف        زندگی جوانانی کـه بـه   کاز این رو، سب
گیـرد؛ تولیـد و مصـرف     هـاي قابـل تـوجهی قـرار مـی      مجازي هستند، در معرض دگرگونی

ه کتـاب،  عـ ها، با کاستن از تولید و مصرف فرهنگی غیر مجـازي نظیـر مطال   مجازي در شبکه
هاي هنري، سبک زندگی فرهنگـی   فعالیتها و حتی  روزنامه، تماشاي تئاتر و بازدید از موزه

). پیامـد بلندمـدت اسـتفاده از    1386فاضـلی،  ( سـازد  مـی  متـأثر صورت مستقیم  کاربران را به
هاي مجازي در بین کاربران اسـت کـه ویژگـی     واره گیري عادت هاي اجتماعی، شکل شبکه

معنــاي هــایی اســت کــه در نگــاه کلــی، فاقــد  اصــلی آن، مصــرف انبــوه اطالعــات و نشــانه
هاي اجتماعی از طریق فـراهم سـاختن امکانـات متنـوع      اند. شبکه آفرین بخش و هویت تعالی

 تـأثیر براي معاشرت آنالین، بر روابط خانوادگی، روابط دوستی و روابط خویشـاوندي نیـز   
هـاي   ها همچنـین، فضـایی بـراي بازاریـابی و انتشـار پیـام       ). این شبکه1391ذکایی، ( گذارند

، عـالوه بـر سـبک زنـدگی فرهنگـی، در      بنـابراین انـد.   رابطه با کاالها و خدمات تبلیغاتی در
  نند.  ک آفرینی می تغییرات سبک زندگی اجتماعی و مادي کاربران نیز نقش

هـاي اجتمـاعی مجـازي در بـین جوانـان و تبـدیل        گسترش روزافزون استفاده از شـبکه 
ات و پیامـدهاي  تـأثیر را بـه بررسـی    هاي نسلی، توجه پژوهشگران اجتماعی شدن آنها به ابژه

ده اسـت؛ نگـاه اجمـالی بـه آخـرین      کـر جوانـان معطـوف   ه ها بـر زنـدگی روزمـر    این شبکه
هـاي متفـاوت و در برخـی از مـوارد      یافتـه ه دهند نشان ،هاي انجام شده در این زمینه پژوهش

 ) و شاهنوشــی و تــاجی1391( نــژاد پــژوهش ســلیمانی در حــالی کــهمتنــاقض در آنهاســت؛ 
اي اجتمـاعی و تغییـرات سـبک زنـدگی      ) نشانگر نبـود رابطـه بـین اسـتفاده از شـبکه     1391(

هـاي تعـاملی بـر     گـذاري قابـل توجـه ایـن رسـانه     تأثیرهاي دیگر بـر   کاربران است، پژوهش
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). عالوه بر این، در حالی کـه برخـی   1392آذر، خلیلی( زندگی روزمره کاربران تأکید دارند
 هاي اجتمـاعی مجـازي بـر روابـط کـاربران اسـت       مثبت شبکه تأثیر هدهند ها نشان از پژوهش

)، برخـی دیگـر، بیـانگر تضـعیف روابـط کـاربران در پـی        1393و همایون، شوازي عباسی (
). در بررسی اولیه، منشاء اصلی این 1392عدلی پور و همکاران،( هاست استفاده از این شبکه

سـازي سـبک زنـدگی     ویـژه شـاخص   و بـه ها  این پژوهششناسی  توان در روش تناقض را می
هـا   هاي مورد استفاده براي سـبک زنـدگی در هـیچ یـک از پـژوهش      جستجو کرد؛ شاخص

)، مصـرف فرهنگـی، رفتـار    1392( زاده و همکـاران  جمعـه  یکسان نیستند. براي نمونـه، امـام  
) مصــرف 1391( انحرافــی، رفتــار سیاســی، مــدیریت بــدن و دینــداري؛ شاهنوشــی و تــاجی

) روابـط بـا جـنس مخـالف،     1391( نوع پوشش و مدیریت بدن؛ بشیر و افراسـیابی  فرهنگی،
ورزش، مصـرف فضـاهاي   اي،  ) مصرف رسانه1390( سرشت نوع پوشش و شیوه بیان؛ پاك

) اوقات فراغت، ذائقـه موسـیقیایی، پوشـاك،    1387( و شالچی ؛هاي هنري عمومی و فعالیت
انـد.   هاي سبک زندگی در نظر گرفته شاخصها را  ي اخالقی و نگرشها ارزشاهمیت بدن، 

هـایی دیـده    هـاي اجتمـاعی نیـز تفـاوت     همچنین، در مورد تلقی پژوهشگران از مفهوم شبکه
ي خاص آن در نظـر گرفتـه و   اهاي اجتماعی را در معن شبکه ،برخی از پژوهشگران .شود می

) و برخـی  1393ران،قاسمی و همکا( اند هایی مانند فیسبوك را بررسی کرده از این رو شبکه
هـاي اجتمـاعی    هـا را نیـز جـزء شـبکه     تري از این مفهوم داشته و وبالگ نیز برداشت عمومی

). بر این اساس و با توجه به اینکه اعتبار هر پژوهشـی  1390خانیکی و بابایی، ( اند دهکرتلقی 
اخت شـناختی بـراي شـن    شـناختی آن دارد، انجـام فراتحلیـل روش    بستگی تام به اعتبار روش

هاي انجام شده و فراهم سـاختن زمینـه بـراي انجـام      دالیل تفاوت و تناقض در نتایج پژوهش
هـاي کلیـدي ایـن     رسد. از ایـن رو، پرسـش   هایی با اعتبار باالتر، ضروري به نظر می پژوهش

هاي اجتماعی مجازي و سـبک   شده در موضوع شبکه هاي انجام پژوهش عبارتند از: پژوهش
هاي فراتحلیل، چه نقاط قوت و ضعفی دارند و دالیل اصلی تفـاوت   عیارزندگی، بر اساس م

  اند؟  شده کدام هاي انجام و تناقض در نتایج پژوهش

  مبانی نظري: سبک زندگی . 2
هـاي نظـري و اهـداف     تعاریف متعددي از سبک زندگی ارائه شده است که ریشه در سـنت 
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هـایی از کـنش اسـت کـه      زندگی، الگو) سبک 5: 1996( 1پژوهشگران دارد؛ در نگاه چانی
اي  مجموعـه ) «120: 1378( متمایزکننده افراد از یکدیگر است؛ سبک زندگی از نظر گیدنز

هـاي جـاري و عینیـت بخشـیدن بـه       کم و بیش جامع از عملکردهاست که فرد براي رفع نیاز
 ترسـون ؛ پ»گیـرد  یمـ  کـار  بـه روایت خاصی از هویت شخصی خود در برابر دیگران آنهـا را  

 :1984( دانـد. از نظـر بوردیـو    هاي انتخاب فرهنگی مـی  ) سبک زندگی را الگو426 :1983(

کننـده، ماننــد   بنـدي  شـده و طبقـه  بنـدي   نظـام عملکردهـاي طبقـه   «) نیـز سـبک زنـدگی    171
توان گفـت کـه سـبک زنـدگی الگـوي کـنش        تعاریف فوق میبندي  با جمع». هاست سلیقه

الگـوي  «، سبک زنـدگی  بنابراینشود.  جب تمایز بین افراد میاست، ابعاد مختلفی دارد و مو
معطوف به مصرف و تولید فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي است که افـراد  ه هاي روزمر کنش

اصـلی فرهنگـی،   ه گونـ   با این تعریف، سبک زنـدگی در سـه  ». کند را از یکدیگر متمایز می
سـبک زنـدگی اقتصـادي     کـه  در حـالی اقتصادي) قابل تشـخیص اسـت؛   ( اجتماعی و مادي

هاي مادي از قبیل نوع وسیله نقلیـه اسـت، سـبک     معطوف به چگونگی تولید و مصرف کاال
زندگی اجتماعی به روابط اجتماعی از قبیل نوع تعامل بین اعضـاي خـانواده مربـوط اسـت.     

  سبک زندگی فرهنگی نیز به الگوي مصرف و تولید محتواي نمادین اشاره دارد. 

  هاي اجتماعی مجازي   شبکه. 3
هـاي اجتمـاعی    شـامل انـواع شـبکه   » هـاي اجتمـاعی   رسـانه «واژه اي،  با اینکه در متون رسـانه 

هـاي   شـبکه «پیشین عمدتًا بـا عنـوان    يها پژوهشدر شود، اما با توجه به اینکه  مجازي نیز می
شـود. در متـون    انجام شده، در این مقاله نیز از همین اصطالح استفاده مـی » اجتماعی مجازي

توان  هاي اجتماعی مجازي شده است. این تعاریف را می پژوهشی تعاریف متعددي از شبکه
شناختی ـ ارتبـاطی از هـم تشـخیص داد. در نگـاه       در دو مقوله اصلی فنی ـ مهندسی و جامعه 

ند کـه بـر بنیادهـاي    هسـت   هاي کاربردي مبتنـی بـر اینترنـت    محصول برنامه«ها  این شبکه ،فنی
و  )Berthon, Pitt, Plangger, & Shapiro, 2012:263( »انـد  وب نسل دوم ساخته شده اورانهفن

محتوا و روابطی هسـتند کـه در نتیجـه تعـامالت اجتمـاعی      «شناختی ـ ارتباطی   در نگاه جامعه
 & Bertot, Jaeger( »انـد  پذیر مبتنی بر وب ایجاد شـده  هاي دسترس فناوريکاربران در بستر 

Grimes, 2010: 266( هاي کـاربردي اسـت   وب و برنامه فناوري. در تعاریف فنی، تأکید بر، 

                                                                                                                                        
1. Chaney 
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شناختی ـ ارتباطی بر تعامـل کـاربران و تولیـد و مصـرف محتـوا        تعاریف جامعه در حالی که
هـاي اجتمـاعی مجـازي را کـاربران،      ، عناصر کلیدي در تعریف شـبکه بنابراینتأکید دارند. 

هـاي   تـوان نتیجـه گرفـت کـه شـبکه      دهند و مـی  محتوا، تعامالت و وب اجتماعی تشکیل می
گـذاري،   انـد کـه از طریـق تولیـد، بـه اشـتراك       اي از کاربران فعـال  اجتماعی مجازي، شبکه

وب اجتماعی با یکدیگر تعامـل چندگانـه   مصرف و بازیابی انواع محتواي دیجیتال، در بستر 
  و چندالیه دارند. 

هاي اجتماعی مجازي ارائـه شـده اسـت کـه در آنهـا       هاي مختلفی از شبکه شناسی گونه
محـور و کـاربرمحور مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت. در رویکـرد          سایت هاي مختلف وب معیار
نـی فـراهم بـودن امکـان     بـه مع  اي پـذیري شـبکه   عینی)، دو معیار معاشـرت ( محور سایت وب

 ,Kaplan & Haenlein( اي محور و غناي رسانه هاي فراغت اي و انواع فعالیت ارتباطات شبکه

اجتمـاعی مـورد اسـتفاده قـرار     ه اي بودن شبک به معنی تنوع اشکال محتوا و چندرسانه )2010
اجتمـاعی   هـاي  گونـه از شـبکه   کـم چهـار   توان دست گیرد. با استفاده از این دو معیار می می

اي  هایی مانند سکندالیف و فیسبوك که با غناي رسانه مجازي را از هم تشخیص داد؛ شبکه
و بالگفا غناي  اپدی هایی مانند ویکی شوند؛ شبکه اي باال مشخص می پذیري شبکه و معاشرت

هایی مانند تـوییتر و لینکـدین کـه بـا      د؛ شبکهناي پایینی دار پذیري شبکه اي و معاشرت رسانه
هـایی ماننـد    شـوند و شـبکه   اي بـاال مشـخص مـی    پذیري شـبکه  غناي رسانه پایین و معاشرت

  اي پایینی دارند.  پذیري شبکه اي باال و معاشرت آپارات و یوتیوب که غناي رسانه

  هاي اجتماعی مجازي و سه فضایی شدن سبک زندگی  شبکه. 4
پسامدرن، با تغییرات قابـل تـوجهی در   سیر تحول جوامع از پیشامدرن به مدرن و از مدرن به 

هـاي واقعـی خـود     تـدریج از شـالوده   هاي زندگی همراه بوده است؛ سبک زندگی بـه  سبک
هاي مجازي پیش رفته است. سه فضایی شـدن سـبک زنـدگی،     سمت بنیان فاصله گرفته و به

واقعـی،  هـاي   مؤلفـه اي براي اشاره به تغییرات سبک زندگی اسـت کـه در طیفـی از     استعاره
واقعی ـ مجازي و مجازي قابل تحلیل است. بودریار معتقد است کـه در جوامـع پیشـامدرن،     

کـرد. امـا از حـدود قـرن      داشت و به واقعیتـی اشـاره مـی    1محور نشانه مصداق و معنایی بافت
میـان نشـانه و واقعیـت    ه که فرهنگ مدرن شـکل گرفـت، رابطـ    ،شانزدهم تا میانه قرن بیستم

                                                                                                                                        
1. Context-Specific 
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هـاي نـوین    فنـاوري د، با این حـال از میـان نرفـت. بـه تـدریج و بـا توسـعه        دچار آشفتگی ش
ارتباطی و اطالعاتی مرز میان نشانه و واقعیت محو شد؛ فرهنـگ پسـامدرنی بـه وجـود آمـد      

ها قـادر شـدند جهـان معنـایی خودشـان را، بـدون ارتبـاطی         ها و رمز ها، واژه که در آن نشانه
ه در جامعـ  ،، از نظـر بودریـار  بنـابراین ). 229-230: 1386سیدمن، ( روشن با واقعیت، بسازند

کنند، بلکـه غیـر واقعـی، دسـتکاري      هاي واقعی داللت نمی ها به پدیده کنونی نمادها و نشانه
جـاي   و هـاي جعلـی سـاخته شـده اسـت      اند؛ فراواقعیتـی کـه از نشـانه    سازي شده شده و شبیه

هـیچ واقعیتـی اشـاره ندارنـد. آنهـا       هـاي جعلـی، دیگـر بـه     گیـرد. ایـن نشـانه    واقعیـت را مـی  
  ). 1389بودریار، ( اند خودارجاع

شـود، سـه فضـایی شـدن و      آنچه در گذشته سابقه نداشته و در عصر کنونی مشاهده می
هـاي   ترکیبی شدن فضاهاي سبک زندگی است؛ بین سبک زندگی واقعی که با غیاب رسانه

هـاي   یوند ناگسستنی بـا رسـانه  شود، و سبک زندگی مجازي که پ قدیم و جدید مشخص می
تعاملی از جمله اینترنت و تلفن همراه دارد، شکل سومی نیز قابل تصور است که ترکیبـی از  
هر دو عناصر واقعی و مجازي است که تنهـا در فضـاهاي ترکیبـی قابـل تصـور اسـت. طبـق        

ضاي فضاي ترکیبی، فضایی است که در آن مرز بین ف) «Jordan, 209: 181( تعریف جوردن
این فضاي ترکیبی، فضـایی اسـت کـه     .شود فیزیکی یا واقعی با آنچه دیجیتال است محو می

هاي زندگی فرد، اشکال فیزیکی و مجازي وجود را به هم پیونـد   هویت، تجربیات و فرصت
زنـد و در نتیجـه آن، آگـاهی بـین خـود فیزیکـی و خـود مجـازي بـه اشـتراك گذاشـته             می
شـناختی و   هـاي جمعیـت   هاي فرهنگـی و اجتمـاعی بـا رونـد     پویاییشود. در این فرایند،  می

 .»واقعی را بیافرینند و قابل فهـم سـازند  ]ترکیبی[گیرند تا این جهان در تعامل قرار می فناورانه
پیشامدرن، مدرن و پسـامدرن از زنـدگی انسـان، سـه شـکل از سـبک زنـدگی        ه در سه دور

  ت. آمده اس1غالب، قابل تشخیص است که در جدول 
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  . سه فضایی شدن سبک زندگی 1جدول 

سبک زندگی  دوران 
 غالب

فضاي سبک 
واسطه دال  دال زندگی 

ماهیت  مدلول و مدلول 
 پیامد سبک زندگی زمان 

سبک زندگی  پیشامدرن
 واقعی

جهان 
وابسته به  واقعیت زبان نشانه واقعیت

 مکان
شناخت واقعیت، 
 معنایابی و ثبات هویت

 مدرن
سبک زندگی 

واقعی ـ 
 مجازي

جهان 
واقعیت و 
جهان 
 اي رسانه

هاي  رسانه نشانه
 قدیم

واقعیت 
 و نشانه

وابسته به 
مکان ـ جدا 
 از مکان

شناخت باواسطه 
واقعیت، معنایابی 

اي و متکثر شدن  رسانه
 هویت

سبک زندگی  پسامدرن
 مجازي

جهان 
هاي  رسانه نشانه فراواقعیت

 جدا از مکان نشانه تعاملی
دستکاري شناخت 

شده، بحران معنا و 
 سیالی هویت

بر خالف نظریه بودریار، با اینکه سـبک زنـدگی واقعـی محـدود بـه دوران پیشـامدرن       
اي  هاي اجتماعی مجازي قابلیت ویـژه  نیست و در عصر کنونی نیز در جریان است، اما شبکه

در ایجاد پیوند بین فضاي واقعی و مجازي سبک زنـدگی و سـه فضـایی نمـودن آن دارنـد.      
دو همسـایه دیـوار بـه دیـوار اسـت کـه بـه جـاي تعامـل           یک مثـال اسـتعاري از ایـن پیونـد،    

شـوند؛   مـی حضوري، از طریق یک شبکه اجتماعی مجـازي از حـال و روز یکـدیگر بـاخبر     
، ترکیبی از واقعیـت  بنابراینهمسایگان واقعی هستند، اما این نوع از معاشرت، مجازي است. 

ترتیـب، زنـدگی    . بـدین است  اي را ایجاد کرده و مجاز در کنار هم، واقعیت جدید و دورگه
اي  گونـه  بـه روزمره در عصر کنونی به درجات مختلفی بین واقعیت و مجاز در نوسان است؛ 

)، بحـران معنـا و سـیال    1383گیـدنز، ( سمت مجاز، از جاکندگی زمان و مکان حرکت بهکه 
ــه دنبــال بــهشــدن هویــت را  ــه دارد و حرکــت یــا بازگشــت ب ــه  ســمت فضــاي واقعــی، ب مثاب

 محوري زمان، معنایابی و ثبات هویت است.  مکان
تـوان سـه گـزاره مهـم را در رابطـه بـا تـدارك نظـري          مباحث نظري میبندي  در جمع

 :هاي اجتماعی مجازي بـر سـبک زنـدگی تشـخیص داد     شبکه تأثیرهاي معطوف به  پژوهش
بعد فرهنگی، اجتمـاعی و مـادي و    ندکرسازي سبک زندگی، تفکیک  اول اینکه در مفهوم

شناسـی   تـر و شـاخص   سـازي روشـن   توانـد بـه مفهـوم    همچنین ابعاد واقعی یا مجازي آن مـی 
هـاي اجتمـاعی مجـازي     تري از سبک زندگی منجر شود. دوم اینکه در انتخـابِ شـبکه   دقیق

توانـد راهگشـا باشـد. سـوم اینکـه       هـاي مختلـف مـی    شناسـی  جهت بررسی، توجـه بـه گونـه   
هاي  هاي کالن با روش ضرورت دارد تدارك روشی، متناسب با تدارك نظري باشد؛ نظریه
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هــاي تفیقــی  هــاي تلفیقــی بــا روش هــاي کیفــی و نظریــه هــاي خــرد بــا روش کمــی، نظریــه
  اند.   متناسب

  این پژوهش معطوف به دو سؤال اصلی است:
هاي اجتماعی مجـازي و سـبک زنـدگی،     ي انجام شده در موضوع شبکهها . پژوهش1

  هاي فراتحلیل، چه نقاط قوت و ضعفی دارند؟ براساس معیار
  اند؟ شده کدام هاي انجام . دالیل اصلی تفاوت و تناقض در نتایج پژو هش2

  روش تحقیق. 5
هاي  تیک پژوهشاین پژوهش به روش فراتحلیل انجام شد. فراتحلیل، تحلیل افقی و سیستما

 .شـناختی اسـت   شـناختی و نتیجـه   شناختی، روش شناختی، نظریه موجود در چهار سطح مسئله
بـه موضـوعات مـورد بررسـی و چگـونگی پـرداختن بـه آنهـا         راجع شناختی  فراتحلیل مسئله

هاي مورد استفاده در یک موضوع  شناختی به مرور سیستماتیک نظریه است؛ فراتحلیل نظریه
ــه ــزر، ( شــود مــی پژوهشــی گفت ــل روش1374ریت ــرور سیشــناختی،  )؛ فراتحلی تماتیک ســم

ــژوهش ــار  پ ــاس معی ــق، روش   هــاي روش هــاي موجــود براس ــه روش تحقی شــناختی از جمل
گیـري اسـت. در سـطح چهـارم نیـز       هـا و روش نمونـه   ها، روش تحلیـل داده  گردآوري داده
 شـود  می ـ آماري ـ انجـام مـی    گیرد که در دو نوع کیفی و ک شناختی قرار می فراتحلیل نتیجه

)Borenstein & Wiley, 2009(.      تمام اشکال فراتحلیل کم و بیش سـه مرحلـه اصـلی را طـی
گیـري. بـا توجـه بـه اینکـه       . نتیجه3. انجام فراتحلیل و 2. انتخاب و پاالیش متون،1کنند:  می

لیل حاضر هاي منتخب در این پژوهش کم و بیش مشابه هم بوده است، فراتح مسئله پژوهش
هـاي   شناختی معطوف شد و از آنجایی که شاخص شناختی و نتیجه بر سه سطح نظري، روش

هاي منتخب یکسـان نبـود، در    هاي اجتماعی مورد بررسی در پژوهش سبک زندگی و شبکه
  پوشی شد.  شناختی به ناچار از محاسبه ضریب اثر چشم بخش نتیجه

بـا کلیـد    1ابتدا پایگاه علمـی مگیـران   :شد فراتحلیل مقاالت منتخب در سه مرحله انجام
هاي اجتماعی مجازي و اینترنت  هاي اجتماعی، شبکه هاي ترکیبی سبک زندگی، رسانه واژه

در مجـالت   1393آمده که تا زمستان سـال  دست  به مقاله 25مورد جستجو قرار گرفت و از 
دون محـدودیت  مقاله بر اسـاس ربـط موضـوعی و بـ     16علمی ـ پژوهشی چاپ شده بودند،  

                                                                                                                                        
1. Magiran.com 
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قات قبلـی و اسـتفاده   یبا مراجعه به تحق ،زمانی جهت فراتحلیل انتخاب شدند. در مرحله دوم
هـاي مـورد    هاي فراتحلیل استخراج و تنظیم شد. معیـار  از تجارب پژوهشی، فهرستی از معیار

هـاي نظـري مـورد     هـاي نظـري مـرور شـده، چهـارچوب      بررسی در این فراتحلیل، رویکـرد 
هاي سنجش سبک زنـدگی،   شاخصشناختی،  هاي روش هاي تحقیق، پارادایم روشاستفاده، 

هـاي آمـاري،    ها و آزمـون  هاي تحلیل داده هاي مورد بررسی، روش هاي مستقل، شبکه متغیر
پردازي، جمعیت آماري، حجـم نمونـه، دامنـه سـنی اعضـاي       رویکرد فرضیه آزمایی ـ نظریه 

استاندارد، محقق سـاخته)، اعتبـار، پایـایی، سـطح     ( ها گیري، نوع شاخص نمونه، روش نمونه
  اي پژوهشگران بوده است.  هاي رشته تحلیل و سنت

مورد ارزیـابی   ،هاي تنظیم شده دو پژوهشگر مقاالت را بر اساس معیار ،حله سومردر م
قرار دادند و نتایج نهایی در قالب جداول مربوط تنظیم شد. مقـاالت پژوهشـی منتخـب ایـن     

) 1392( زاده و همکـاران  جمعـه  عبارتنـد از: امـام  انـد   رد بررسـی قـرار گرفتـه   پژوهش که مو
بررسی رابطه مصرف رسانه و سبک زندگی در بـین دانشـجویان دانشـگاه اصـفهان؛ بشـیر و      

هاي اجتمـاعی اینترنتـی و سـبک زنـدگی جوانـان: مطالعـه مـوردي         ) شبکه1391( افراسیابی
هـاي   ) شـناخت ویژگـی  1392( آذر و همکـاران  ترین جامعه مجازي ایرانیـان؛ خلیلـی   بزرگ
) تعامـل  1390( سرشت بر روابط بین فردي نوجوانان؛ پاكآنها  هاي اجتماعی و اثرات شبکه

) 1390( هـاي تهـران؛ خـانیکی و بابـایی     فراغت مجازي و واقعی در بین دانشجویان دانشـگاه 
ضـاي سـایبري ایـران؛    سازوکارهاي ارتباطی اینترنـت بـر الگوهـاي تعامـل کنشـگران ف      تأثیر

هـاي   شـبکه  تأثیر) بررسی 1392( ) جوانان و فراغت مجازي؛ ساداتی و کوهی1383( ذکایی
) تحلیـل سـبک زنـدگی جوانـان کـاربر شـبکه       1393( سپهري ؛هاي سنتی اجتماعی بر رسانه

) سبک زندگی مـرتبط بـا اینترنـت در    1391( نژاد و همکاران اجتماعی فیس بوك؛ سلیمانی
اعتیـاد   تأثیر) 1391( هاي شهر گرگان؛ ماهري و همکاران کاربر اینترنت دانشگاهدانشجویان 

 به اینترنت بـر سـبک زنـدگی دانشـجویان سـاکن خوابگـاه علـوم پزشـکی تهـران؛ شـالچی          
هـاي اجتمـاعی بـر     شبکه تأثیر) 1391( )سبک زندگی جوانان کافی شاپ؛ شاهنوشی1387(

هـاي   ) رسـانه 1393( و همـایون  شوازي سبک زندگی جوانان در شهرستان شهرکرد؛ عباسی
هاي نوین ارتباطی بـا انـزواي    اجتماعی و روابط اجتماعی: مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژي

) شـبکه اجتمـاعی فـیس بـوك و روابـط خـانوادگی       1392( پور و همکاران اجتماعی؛ عدلی
) دیجیتالی شـدن بـه سـبک ایرانـی و ایرانـی شـدن بـه        1386( بران جوان ایرانی؛ فاضلیکار

) رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فـیس بـوك بـا    1393( سبک دیجیتال؛ قاسمی و همکاران
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) 1393( و فتحـی و همکـاران   ؛تصور بدن در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصـفهان 
  .جتماعی مجازي با سبک زندگی جوانانهاي ا بررسی رابطه مصرف شبکه

  شناختی  هاي فراتحلیل نظري و روش یافته )الف

شـناختی نظیـر    هـاي فراتحلیـل نظـري و روش    در این بخش، پیشینه تحقیـق بـر اسـاس معیـار    
هـاي مسـتقل و    متغیـر شـناختی،   هاي نظري مرور شده، روش تحقیق، پـارادایم روش  رویکرد

هـاي کلـی تنظـیم شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه           ب یافتـه نظایر آن، تحلیـل شـده و در قالـ   
هـاي   شناختی نیز براي رویکرد هاي روش معیاراند،  هاي انجام شده عمدتًا کمی بوده پژوهش

هاي مشترك کمی و کیفـی نیـز غفلـت نشـده اسـت. همچنـین        کمی تنظیم شده، اما از معیار
وشـی  پ هـا چشـم   ایـن نـوع از پـژوهش    هاي ارزیابی هاي تلفیقی، از معیار دلیل نبود پژوهش به

  هاي پرتکرار است.   هاي بولد داخل جدول، به معنی مقوله شده است. فونت

  پیشین يها شناختی پژوهش . تحلیل روش2جدول 

اي کاستلز، هویت بازاندیشانه گیدنز، جهانی  ی بوردیو، جامعه شبکهگسبک زند
اجتماعی، جایگزینی و هاي  شدن فرهنگی، دو فضایی شدن عاملی، کارکرد رسانه

ها، کاشت گربنر، نظریه کنش پارسنز، سبک زندگی زیمل،  همگرایی رسانه
هاي اجتماعی گلدنبرگ، دموکراسی دیجیتال، تعامل انسان و کامپیوتر،  شبکه

ها، بریکوالژ فرهنگی، استفاده و  حوزه عمومی هابرماس، تعادل کارکردي رسانه
ولی پستمن، دیجیتالی شدن سبک زندگی، التذاذ، نظریه نمایشی گافمن، تکنوپ

اي ولمن، سرمایه اجتماعی پوتنام،  نظریه انزواي اجتماعی ترکل، فردگرایی شبکه
 محور کوکرهام  سبک زندگی سالمت

هاي نظري  رویکرد
 مرورشده

هاي اجتماعی، دوفضایی شدن، جایگزینی  استفاده و التذاذ، شبکهاي،  جامعه شبکه
کاشت، تعادل کارکردي، سبک زندگی بوردیو، فردگرایی ها، نظریه  رسانه

 جهانی شدن، چهارچوب تلفیقی اي،  شبکه

هاي نظري  چهارچوب
 مورد استفاده 

هاي  پارادایم گرایی  گرایی، تفسیر اثبات
 شناختی  روش

 هاي تحقیق روش پیمایش، مصاحبه نیمه ساختاریافته، اسنادي 
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  هاي پیشین شناختی پژوهش روش. تحلیل 2ادامه جدول 

هاي فراغتی، نوع و  مدیریت بدن، فعالیتاي،  مصرف فرهنگی، مصرف رسانه
هاي بدن، اهمیت به  نحوه پوشش، ذائقه موسیقیایی، رضایت از بدن، عملکرد

هاي اوقات فراغت، ارتباط با جنس مخالف،  گذاري بدن، فعالیت بدن، سرمایه
باطی، مصرف روزنامه، تلویزیون و سینما، رفتار هاي ارت شیوه محاوره، توانمندي

انحرافی، رفتار سیاسی، مدیریت بدن، دینداري، الگوي کنشگري، الگوي بیان، 
هاي هنري،  الگوي دسترسی، ورزش، مصرف فضاهاي عمومی، فعالیت

ها، عضویت در اجتماعات، عالیق فرهنگی و  ي اخالقی، نگرشها ارزش
مصرف محتوا، ارتباطات مجازي، اعتماد  اجتماعی، گروه مرجع، تولید و

هاي روزانه خانوادگی، روابط خویشاوندي، روابط دوستی،  خانوادگی، فعالیت
روابط خانوادگی، تعامل با دوستان، افراد مهم، مشارکت در اجتماعات، تغذیه، 
هاي  فعالیت بدنی، استرس، مصرف سیگار و مواد مخدر، روابط جنسی، معیار

 مسئولیت بهداشتی  و استرس، روابط فرديازدواج، مدیریت 

سازي  هاي سنجش/ مفهوم شاخص
 سبک زندگی 

هاي اجتماعی، استفاده از اینترنت، جنس، میزان  عضویت و استفاده از شبکه
هاي  تحصیالت، وضعیت تاهل، سن، سنوات عضویت در فیسبوك، اندازه شبکه

محتواي فیسبوك، اجتماعی، فعال بودن در فیس بوك، واقعی تلقی کردن 
اي دیجیتال، سازو کار  استفاده از امکانات ارتباطی تلفن همراه، مصرف رسانه

 ها، تعامالت مجازي اده از چت رومارتباطی اینترنت، دیجیتالی شدن، استف

 هاي مستقل  متغیر

فیسبوك، توییتر، یوتیوب، پارسی بالگ، ویکی پدیا، فلیکر، گوگل ریدرز، 
فرندزفید، پرشین بالگ، میهن بالگ، پارسی بالگ و بالگفا، اورکات، کلوب، 

 هاي چت اتاقک
 هاي مورد بررسی شبکه

سازي ساختاري، روش هفت  مستقل، مدل Tپیرسون، تحلیل عاملی، کندال، 
 اي کولیز، اسپیرمن، رگرسیون، کاي اسکور، کروسکال والیس  مرحله

ها/ آزمون  هاي تحلیل داده روش
 ها  فرضیه

 رویکرد فرضیه آزمایی/ سازي  فرضیه آزمایی و مفهوم
 پردازي سازي ـ نظریه مفهوم

 جمعیت آماري  دانشجویان، جوانان، کاربران اینترنت در کافی شاپ، جوانان ساکن شهر 
 هاي کمی  حجم نمونه نفر  953-150

 هاي کیفی  حجم نمونه نفر  20
 دامنه سنی اعضاي نمونه  نامشخص) ( سال و باالتر11ـ  50

 گیري روش نمونه اي متناسب طبقهاي،  در دسترس، هدفمند، خوشه

استاندارد، ( ها نوع شاخص قبلی) يها تکرار شده در پژوهش( ساخته، نیمه استاندارد محقق
 ترکیبی) ساخته/ محقق

 پذیريتأییداعتبار  اي  اعتبار صوري، اعتبار سازه

 پایایی  به روش آلفاي کروبناخ

 سطح تحلیل خرد، میانی و کالن 
مدیریت رسانه، علوم سیاسی، مطالعات شناسی،  شناسی، ارتباطات، روان جامعه

پرستاري، بهداشت عمومی، مدیریت خدمات بهداشتی، شناسی،  فرهنگی، مردم
 سالمت  يآموزش بهداشت و ارتقا

 اي پژوهشگران هاي رشته سنت
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  شناختی  هاي فراتحلیل نتیجه یافته )ب

» اتتـأثیر شـدت  «توان با معیار  هاي اجتماعی و سبک زندگی را می هاي شبکه نتایج پژوهش
هـاي اجتمـاعی    ات عمیـق شـبکه  تـأثیر هـا نشـانگر    د: برخی از پـژوهش کربه سه دسته تقسیم 

ا بیـانگر  بـر خـی از آنهـ    ؛انـد  مجازي بر سبک زندگی فرهنگی، اجتمـاعی و مـادي کـاربران   
هـاي انـدکی نیـز     ها بر سبک زندگی آنها هسـتند و پـژوهش   ات نسبتًا محدود این شبکهتأثیر

  ند.  هست  هاي اجتماعی مجازي بر سبک زندگی شبکه تأثیرحاکی از عدم 
هـاي   ات قابـل توجـه شـبکه   تـأثیر ها حاکی از  این دسته از پژوهش ات قوي:تأثیر )الف

تغییر تصور از بدن و میزان رضـایت از   .کاربران هستنداجتماعی و اینترنت بر سبک زندگی 
هـایی چـون    تغییـرات سـبک زنـدگی در زمینـه     ؛)1393قاسمی و همکـاران، ( وضعیت بدنی

 اوقات فراغت، توجه و گرایش به بدن، تغییـر نحـوه پوشـش، شـیوه محـاوره و سـبک بیـان       
ــپهري،( ــه چــالش ک      ؛)1393س ــانواده، ب ــب در خ ــله مرات ــیدن سلس ــه چــالش کش ــیدن ب ش

تغییـر مصـرف فرهنگـی و     ؛)1392آذر، خلیلـی ( خودمختاري نوجوانان و شـکاف انتظـارات  
تغییـر نحـوه ارتبـاط بـا جـنس مخـالف و        ؛)1392زاده و همکاران، جمعه امام( سبک زندگی
گرایش به سبک زنـدگی پسـامدرن بـا مشخصـاتی      ؛)1391بشیر و افراسیابی،( شیوه محاوره

ــذت     ــرف و لـ ــرگرمی، مصـ ــافتن سـ ــت یـ ــاطی، اهمیـ ــلیقه التقـ ــد و سـ ــر مـ ــی نظیـ  گرایـ
اعتمادي والـدین بـه    هاي روزانه در محیط خانواده، بی کاهش فعالیت ؛)1390سرشت، پاك(

و  پـور  عـدلی ( فرزندان، کاهش ارتباطات رودررو با افراد خانواده و کـاهش تعامـل بـا آنهـا    
و شـوازي  عباسـی  ( تقویت روابط و کاهش احسـاس تنهـایی درك شـده    ؛)1392همکاران،
ات تـأثیر ) از جمله 1391ماهري و همکاران، ( تضعیف سبک زندگی سالم ؛)1393همایون،

  اند.  ها ذکر شده هاي اجتماعی هستند که در این دسته از پژوهش شبکه
هـاي اجتمـاعی    ات محـدود شـبکه  تأثیرها به  : دسته دوم از پژوهشات محدودتأثیر )ب

) نشان داده است کـه اسـتفاده   1392( اند. در این گروه، پژوهش ساداتی مجازي اشاره کرده
هاي اجتماعی تماشاي تلویزیون را کاهش داده اما نتوانسته تغییرات قابل توجهی در  از شبکه

ته باشد. خـانیکی و  گردي داش ، ایمیل و وب1نویسی هاي چاپی، سینما، وبالگ مصرف رسانه
هاي بیانی و سـازوکارهاي   اند که بین الگوهاي کنشگري و الگو ) نیز نشان داده1390( بابایی

) نیـز بیـانگر   1: 1383( ارتباطی اینترنت رابطه مثبت اما ضعیفی وجود دارد. پـژوهش ذکـایی  
                                                                                                                                        

  اند.  هاي اجتماعی محسوب نشده ها جزء شبکه . وبالگ1
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آن ه کننـد  هاي فراغتی و سـرگرم  آن است که کارکرد غالب چت براي کاربران ایرانی جنبه
هـاي ارتبـاطی آنهـا در     نیـاز ه کننـد  کننـده و جبـران   است که در اشکال مثبت و منفی، تسهیل

  عرصه واقعی است.  
) نشـان  1391( نـژاد و همکـاران   هـا، سـلیمانی   در گروه سوم از پـژوهش  :تأثیرعدم  ج)

اند که اینترنت تغییري در وضـعیت فعالیـت بـدنی و سـبک زنـدگی دانشـجویان ایجـاد         داده
) بیانگر آن بوده است که بین نـوع  1391( ه است. همچنین، پژوهش شاهنوشی و تاجینکرد
اي وجـود نـدارد. پـژوهش فتحـی و      هـاي اجتمـاعی مجـازي و سـبک زنـدگی رابطـه       شبکه

هاي اجتماعی مجـازي   نبود رابطه کلی بین استفاده از شبکهه دهند ) نیز نشان1393( همکاران
  با سبک زندگی است.  
نیــز ســه دســته کلــی از نتــایج قابــل شناســایی اســت: » اتتــأثیرنــوع «بــر اســاس معیــار 

هـاي اجتمـاعی مجـازي بـر سـبک زنـدگی        ات مثبت شـبکه تأثیرهایی که حاکی از  پژوهش
انـد   ها بر سبک زندگی ات منفی این شبکهتأثیردهنده  هایی که نشان پژوهش ؛کاربران هستند

ه هـاي کـنش روزمـر    ثبـت و منفـی ایـن شـبکه بـر الگـو      ات متـأثیر هایی که بیانگر  و پژوهش
  کاربران هستند.  

هـاي   انـد کـه شـبکه    ها بـه ایـن نتیجـه رسـیده     این دسته از پژوهش ات مثبت:تأثیر )الف
آنهـا  ه کننـد  اجتماعی نه تنها موجب تضعیف روابط اجتماعی نشده، بلکـه مکمـل و تقویـت   

شـده اسـت کـه اینترنـت بـر       ). همچنـین مشـخص  1393و همـایون، شـوازي  عباسـی  ( هستند
  ). 1390خانیکی و بابایی،( ات مثبتی داشته استتأثیرهاي کنشگري کاربران  الگو

برخـی از نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه فیسـبوك منجـر بـه کـاهش           ات منفی:تأثیر )ب
اعتمـادي والـدین بـه فرزنـدان، کـاهش ارتباطـات        هاي روزانه در محیط خانواده، بی فعالیت

). همچنین اینترنـت باعـث   1392پور و همکاران،  عدلی( د خانواده شده استاافررودر رو با 
بشـیر  ( تقویت میزان ارتباطات با جنس مخالف شده و بر نوع پوشش و بر شیوه محاوره آنهـا 

مـاهري و  ( منفی داشته اسـت  تأثیر) و بر ابعاد مختلف سبک زندگی سالم 1391و افراسیابی،
  .)1391همکاران، 
دهنـده   گیرنـد کـه نشـان    هـایی قـرار مـی    در این گروه، پژوهش مثبت و منفی: اتتأثیر )ج

توانـد مثبـت    میاتی که تأثیراند و یا  هاي اجتماعی بر سبک زندگی ات مثبت و منفی شبکهتأثیر
و منفی ارزیابی شـود. افـزایش میـزان اهمیـت و رضـایت از وضـعیت بـدنی و افـزایش وقـت و          

)؛ 1393قاسـمی و همکـاران،  ( کننـد  فیسبوك صرف بدن خود مـی اي است که کاربران  سرمایه
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گذران وقت و فراهم سـاختن فضـایی شـاد و تـرویج فرهنـگ غیـر حسـاس بـه روابـط قبـل از           
هـاي چـاپی و    بـر مصـرف رسـانه    تأثیر)؛ کاهش تماشاي تلویزیون و عدم 193سپهري،( ازدواج
ی کاربران و به چـالش کشـیدن   هاي اجتماع سازي شبکه )؛ متنوع1392ساداتی و کوهی،( سینما

)؛ تقویـت برخـی از اشـکال مصـرف فرهنگـی و      1392 آذر، خلیلـی ( سلسله مراتب در خـانواده 
)؛ افـزایش  1392 زاده و همکـاران،  جمعـه  امـام ( همبستگی منفی با بعد دینداري سـبک زنـدگی  

ــون       ــاي تلویزی ــاهش تماش ــازي و ک ــام ب ــاب، انج ــه کت ــتان، مطالع ــا دوس ــرت ب ــاك ( معاش پ
گیـري مـد و سـلیقه التقـاطی، اهمیـت یـافتن        )؛ افزایش سرمایه فرهنگـی و شـکل  1390سرشت،

هـاي   ) و فـراهم سـاختن زمینـه   1387 شـالچی، ( بازي، سرگرمی و مصرف و نقش حیاتی لـذت 
 هـاي ارتبـاطی کـاربران در اشـکال مثبـت و منفـی       فراغت و سـرگرمی و تسـهیل و جبـران نیـاز    

  آمده است.  دست  به ها منفی است که در این پژوهش ) برخی از نتایج مثبت و1383 ذکایی،(

  ها   تحلیل یافته. 6
کنـد. از   هـاي انجـام شـده را مشـخص مـی      نتایج فراتحلیـل، نقـاط قـوت و ضـعف پـژوهش     

تــوان بــه ضــرورت موضــوع پــژوهش، مــرور  هــا مــی نقــاط قــوت ایــن پــژوهش تــرین مهــم
هـاي نظـري تلفیقـی، تأکیـد بـر مصـرف        هاي نظري متنوع و استفاده از چهـارچوب  رویکرد

هاي آماري و مضمونی بـراي   هاي کیفی، استفاده از روش محدود) به روش( فرهنگی، توجه
هـاي دانشـجویی و    ماري، توجه به نمونههاي آ آزمایی و روش ها، توجه به فرضیه تحلیل داده

شناسـان و   گیري کمی و کیفی، حضور پر رنگ جامعه جوانان، استفاده از هر دو روش نمونه
متخصصان ارتباطات، خالقیت در ابزارسازي، توجه به پایایی ابزار، توجـه بـه سـطح تحلیـل     

ر سـبک زنـدگی   هـاي اجتمـاعی مجـازي بـ     هاي مثبت و منفی شبکه خرد و پرداختن به پیامد
  کاربران اشاره کرد. 

هـا و نقـاط ضـعفی همچـون فقـر       هاي انجـام شـده، محـدودیت    با این حال در پژوهش
هـاي سـنجش سـبک     پردازي بـومی، پراکنـدگی و عـدم انسـجام و مطابقـت شـاخص       نظریه

هـاي   تـوجهی بـه روش   و غلبـه پیمـایش، بـی   گرایـی   سازي ارائه شده، اثبات زندگی با مفهوم
هاي دانشگاهی، حضـور کمرنـگ    جه کمتر به نوجوانان و جوانان خارج از محیطتلفیقی، تو
در بیشتر  ،شود. از طرف دیگر توجهی به اعتبار ابزار دیده می اي و کم رشته هاي بین همکاري
هـاي   هاي اجتماعی مورد بررسی محدود به فیسبوك، وبالگ هاي انجام شده، شبکه پژوهش

 انـد  هاي مورد بررسی مشخص نشـده  ها نیز شبکه از پژوهش ایرانی و کلوپ بوده و در برخی
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  ). 1393فتحی و همکاران، (
هاي مرور شده، تناقض در  نقطه ضعف در پژوهش ترین مهمشناختی نیز  در سطح نتیجه

گیـري مربـوط    نتایج اصلی آنهاست. یکی از دالیل این تناقض به عدم رعایت اصـول نمونـه  
اند و تعمیم نتایج در پیمـایش   ي انجام شده پیمایشی بودهها اکثر پژوهش در حالی کهاست؛ 
تمـاعی  جگیري غالب، غیـر ا  پذیر است، با این حال روش نمونه گیري احتمالی امکان با نمونه

تناقض نتایج مربوط به اعتبار ابـزار  شناختی،  از نوع در دسترس بوده است. دومین دلیل روش
 تأثیر) در مورد 1391( نژاد و همکاران ) و سلیمانی1391( است؛ براي نمونه بشیر و افراسیابی

انـد. در حـالی    هاي اجتماعی و اینترنت، روش ذهنی و نظر کاربران را مالك قرار داده شبکه
توانند سهم یک شبکه محـدود ماننـد کلـوپ را در تغییـرات      که کاربران به روش ذهنی نمی

اي  توان بـه جـاي برقـراري رابطـه     نمیتر،  به عبارتی دقیق .سبک زندگی خود مشخص کنند
  را به رأي گذاشت. تأثیرسبک زندگی، و اي  عینی بین دو متغیر مصرف شبکه

هاي سـبک زنـدگی و    سومین دلیل تناقض و تفاوت در نتایج، به متفاوت بودن شاخص
با توجـه بـه    .گردد میازهاي مورد بررسی و نحوه آزمون آماري روابط بین آنها ب حتی شبکه

هـاي اجتمـاعی    هاي سبک زندگی و در برخی از موارد نیز تنوع شـبکه  و تنوع شاخص تعدد
بدهـد. مـثًال در پـژوهش    دست  به تواند نتایج دقیقی را مورد بررسی، آزمون کلی فرضیه نمی

هـاي شـهري،    هاي سبک زندگی متشکل از مصرف فضا ) شاخص1391( شاهنوشی و تاجی
هاي ورزشی، مدیریت بـدن، مصـرف دخانیـات و     مصرف فرهنگی، هنري و مذهبی، فعالیت

هاي اجتماعی مورد بررسی نیز شامل فیس بوك، توییتر، یوتیوب،  پوشش بدن است و شبکه
اورکات، ویکی پدیا، فلیکر، گوگل ریدرز، کلوپ و فرندزفیـد بـوده اسـت. بـا ایـن حـال،       

یـن پـژوهش تنهـا    نیامده اسـت. زیـرا در ا  دست  به ها و سبک زندگی اي بین نوع شبکه رابطه
هـا بـا    شود و روابط بین انـواع شـبکه   یک آزمون کلی براي روابط بین این دو متغیر دیده می

تر، آزمون نشده اسـت. از طـرف دیگـر، وجـود      صورت جزئی سبک زندگی به هاي شاخص
ــین رابطــه ــیابی  چن ــژوهش بشــیر و افراس ــد) در حــالی 1391( اي در پ شــده اســت کــه   تأیی

در این پژوهش عبارت از ارتباط با جنس مخالف، نحوه پوشـش   هاي سبک زندگی شاخص
و شبکه اجتماعی مورد بررسی نیـز کلـوپ بـوده اسـت. بـه عبـارتی دیگـر،         ،و شیوه محاوره

هـاي اجتمـاعی قابـل تـوجهی را پوشـش داده،       و شـبکه تـر   هـاي متنـوع   پژوهشی که شاخص
که شامل یک شـبکه اجتمـاعی بـا     دهد. اما پژوهشیدست  به اي را بین این دو نتوانسته رابطه
  از سبک زندگی بوده، رابطه معناداري را تشخیص داده است.  تري  ابعاد محدود
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 ها نیـز  آمده از این پژوهشدست  به شناختی مورد استفاده و نوع نتایج هاي روش رویکرد
هـایی   هـاي انجـام شـده پیمـایش     از آنجـایی کـه بیشـتر پـژوهش     .ارتباط با یکدیگر نیسـتند  بی

 را نـدارد، نتـایج  کننـده   هاي تعـدیل  اند که در آنها پژوهشگر کنترل الزم بر متغیر مقطعی بوده
دهد. از طرف دیگر، با توجـه   آمده نیز طیفی از روابط قوي تا نبود روابط را نشان میدست  به

ب نظري نقش مهمـی در هـدایت پـژوهش و تفسـیر     هاي کمی، چهارچو به اینکه در پژوهش
هاي بدبینانه و خوشبینانه مورد استفاده در بروز نتـایج منفـی و    آمده دارد، نظریهدست  به نتایج

پـور و   پـژوهش عـدلی   ،اند. بـراي نمونـه   نبوده تأثیر بی مثبت و یا تفسیر مثبت و منفی از نتایج،
اي کاستلز است، به نتـایج نسـبتًا منفـی و یـا      کهجامعه شبه ) که مبتنی بر نظری1392( همکاران

) کـه مبتنـی بـر    1393( و همـایون  شـوازي  تفسیر منفی از نتایج منجر شده و پـژوهش عباسـی  
  به نتایج مثبت و یا تلقی مثبت از نتایج ختم شده است.   ،اي ولمن است فردگرایی شبکهه نظری

  گیري   نتیجهبندي و  . جمع7
هـاي اجتمـاعی    شـبکه  تأثیر«هاي رو به رشدي در قالب موضوعی  پژوهشهاي اخیر،  در سال

هـا عمـدتًا    در داخل کشور انجام شده است. این پـژوهش » مجازي بر سبک زندگی کاربران
رود  شـناختی انتظـار مـی    ند. بر اساس منطق روشهست  هایی دانشجویی پیمایشی و شامل نمونه

هـایی در   ها و در برخـی از مـوارد تنـاقض    ما تفاوتکه نتایج نیز تا حدودي مشابه هم باشند. ا
شود که نه تنهـا چـالش ذهنـی بـراي پژوهشـگران دیگـر ایجـاد         ها مشاهده می نتایج پژوهش

هاي اجتماعی مجـازي   در زمینه شبکهي گذار سیاستکند، بلکه کاربست نتایج در سطح  می
نتخب پژوهشـی، بـراي مـرور    سازد. بر این اساس، مقاالت م هایی مواجه می را نیز با دشواري

ها و شناخت دالیل برخی از تناقضات، فراتحلیل شدند. در تصـویر   سیستماتیک این پژوهش
هاي انجام شده با نقـاط قـوتی نظیـر     آمده از فراتحلیل مشخص شد که پژوهشدست  به کلی

هاي نظري مرور شـده، توجـه بـه جوانـان، خالقیـت در ابزارسـازي، توجـه بـه          تنوع رویکرد
انـد. بـا ایـن     هاي اجتماعی مجازي همـراه بـوده   ات مثبت و منفی شبکهتأثیریایی و توجه به پا

 اند که تفاوت و تناقض در نتـایج  ها و نقاط ضعف نیز همراه بوده حال با برخی از محدودیت
هـاي انجـام شـده در دو دسـته      دهد. نقاط ضعف اساسی پژوهش آمده را توضیح میدست  به

اختی قابل بحث است. اولین نقطه ضعف نظـري، اسـتفاده تقلیـدي و    شن اصلی نظري و روش
سـازي دقیـق از سـبک زنـدگی، عـدم       غیرانتقادي از متون سبک زندگی، عدم ارائـه مفهـوم  

آشـفتگی   ،تفکیک ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، مادي، واقعی و مجازي آن و در نتیجـه 
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ی، در واقع متغیر وابسته در هـیچ  ، در نگاه کمبنابراینسازي سبک زندگی است.  در شاخص
هاي انجام شده یکسان نبوده، گرچه همگی کم و بـیش ذیـل عنـوان سـبک      یک از پژوهش

هاي نظـري مربـوط بـه     اند. دومین نقطه ضعف نظري، سطحی بودن بحث زندگی انجام شده
شناسـی   و گونهبندي  هاي انجام شده دسته هاي اجتماعی مجازي است. زیرا در پژوهش شبکه

انتخـاب   بنـابراین شـود.   هـاي اجتمـاعی مجـازي و کـاربران آنهـا دیـده نمـی        نظري از شـبکه 
شناختی  شهاي اجتماعی توسط پژوهشگران، منظق نظري روشنی نداشته است. نقد رو شبکه

هـا   اول اینکـه در بیشـتر پـژوهش    :هاي انجام شده نیز در دو محور قابل طـرح اسـت   پژوهش
هاي نظري تلفیقی بوده، امـا هـیچ یـک از     تلفیقی یا چهارچوب هاي سعی بر استفاده از نظریه

اند و در بیشتر آنهـا بـه اسـتفاده از پیمـایش      هاي تحقیق تلفیقی انجام نشده ها با روش پژوهش
شناختی قابل تشخیص است. دومین نقد  ، نوعی پس افتادگی روشبنابراینبسنده شده است. 

گردد که بیشتر بـراي آزمـون کلـی     آماري برمیهاي  شناختی به نحوه استفاده از روش روش
هـاي سـنجش    اند. در حالی که با توجـه بـه تعـدد شـاخص     ها مورد استفاده قرار گرفته فرضیه

هــاي اجتمــاعی مــورد بررســی، اســتفاده از تحلیــل عــاملی و انجــام  ســبک زنــدگی و شــبکه
  منجر شود. تري  توانست به نتایج دقیق ها می ها و عامل هاي فرعی بین شاخص آزمون
هاي بعدي  تواند در انجام پژوهش هاي انجام شده می هاي وارد بر پژوهش توجه به نقد 

هاي اجتماعی و سبک زندگی به تولید نتایجی با اعتبار باالتر منجر شـود و   در موضوع شبکه
 مورد استفاده قرار گیرد. بر ایني گذار سیاستهاي علمی و  با اطمینان بیشتري براي رفع نیاز

هـاي تلفیقـی بـا هـدف      هاي آتی مستلزم توجه بیشتر به روش رسد پژوهش اساس، به نظر می
اي و  هـاي اجتمـاعی بـا غنـاي رسـانه      از شـبکه تري  سازي بومی، توجه به طیف گسترده نظریه

براي سبک زندگی با توجه به تر  هاي دقیق اي متفاوت، شاخص سازي پذیري شبکه معاشرت
هـا و   شناختی ـ اجتماعی رسانه  هاي جدید از جمله مدل ده از نظریهسه فضایی شدن آن، استفا
هاي انجام شـده در موضـوع    اي ابزار پژوهش است. اعتبار پژوهش توجه بیشتر به اعتبار سازه

هـایی   هاي اجتماعی و سبک زندگی نه تنها از نظر اخالق پژوهشی، بلکه از نظـر پیامـد   شبکه
 .اي اسـت  در پـی دارد، حـائز اهمیـت ویـژه    ي گـذار  سیاسـت ها بـراي   که نتایج این پژوهش

هـاي معتبـر در    هـاي کـالن، نیازمنـد پـژوهش     گیـري  اي در تصمیم هاي فرهنگی و رسانه نهاد
هاي اجتماعی مجازي هستند تا با اتکاء به نتایج آنهـا، بتواننـد هـم بـه اسـتفاده از       زمینه شبکه

شته باشـند و هـم تمهیـدات الزم    هاي اجتماعی مجازي توجه دا هاي موجود در شبکه فرصت
  ها را از پیش فراهم سازند.  هاي منفی این شبکه جهت کاهش پیامد
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