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 چکیده

نگرش های جدید ارتباطی، در جهانی به فناوری امروزه تحت تأثیر عصر مدرن و دسترسی آسان و

یا  م ا اه ؛ سنتی نسبت به سبک پوشش تغییراتی رخ داده است یاای ا هادا ا ناابرای   هاه ب سای راب برر

شاش داهای اجتماعی مجازی و مصرااستفاده از شبکه سابک پو باا  تار ناشگرایی  ماوزان دت ساتآ  .ا

شاهای نظری وبا ، زیمل، بودریار، کاستاز، مکدیدگاه ده  وهان و گربنر در چارچوب نظری استفاده 

مااری  است. ااه آ سات. جام باوده ا سااتته  شانامه مح اق  ای  تح یق از نوع کمی و پیمایشی با ابزار پرس

ااداد آموزان دتتر متوسهه مدارس دو تی و غیردو تی شهرستان شامل دانش باه ت شاهر  فار  10012ماه ن

-از روش طب اه مونه تایی  و با استفادهعنوان ننفر به 400گیری کوکران طریق فرمول نمونه است که از

فاای  سابه روش آ  یاق محا ای متناسب با حجم انتخاب و مورد مها اه قرار گرفتند. ضریب پایایی از طر

هاای  93/0گرایی و مصرا 0.70کرونباخ برای مفاهیم سبک پوشش  برآورد شده است. میانگی  متغیر

ساتفاده از ، م12/4های اجتماعی دت استفاده از شبکه، م03/40ایای تح یق شامل سبک پوشش یازان ا

دست آمده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون به 56/76گرایی و مصرا 16/6های اجتماعی شبکه

شابکهدهند بی  مدتنشان می ساتفاده از  مازمان ا سابهاای اجت یازان اعی و  بای  م ساو،  شاش از یک ک پو

گار، های اجتماعی و سبک استفاده از شبکه ساوی دی شاش از  صاراپو بای  م تاا   سابک گو نهای رایی و 
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نای نای ،پوشش رابهه مست یم، مثبت و ما جاود دارد.همن یار  داری و ثار متغ سایونی، ا یال رگر تاایج تحا ن

شاان عنوان تنها متغیر پذیرفتدرید به316/0گرایی را با مصرا شاش ن سابک پو بار  گاذار  ه شده و تأثیر

بک پوشش تأیید شد و هه مانادار بی  متغیر م هع تحصیای و سابر Tدهد. درنهایت از طریق آزمون می

 بی  متغیر نوع مدرسه و سبک پوشش رابهه ماناداری وجود نداشت.

 .گراییهای اجتماعی، مصراشبکهسبک پوشش،  واژگان کلیدی:

 

 

The relationship of virtual social networks and consumerism 

with students clothes style: 

(Case Study: High School girl Students in Mahshar City) 

K. Rezadoost1 

S. E. Hashemi2 

Z. Shirazi3 

Abstract 

Consumerism is a feature of western lifestyles that has emerged since 

the industrial revolution. Consumerism has become a global 

phenomenon under the influence of the process of globalization and the 

global media. On the other hand, considering that the concern of higab 

and covering is inherent and is emphasized in all divine religions, 

especially islam, and in fact it is considered a divine command, it can be 

seen that in the society, some girls do not observe the appropriate dress 

of the society, which is related to the entry into the modern era and easy 

and universal access to new communication technologies. Therefore, the 
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main purpose of this article is to investigate the relationship between 

virtual social networks and consumerism with the clothing style of 

female students in the statistical population. This research is a 

quantitative and survey type and a questionnaire technique has been used 

to collect deta. The statistical society of the study includes all female 

high school students in public and non-public schools in mahshahr. 

Through the Cochran sampling formula, 400 people were determined as 

the sample size. They were randomly selected and examined using the 

stratified method according to the volume. Overall, the results of 

statistical activity, using pearson correlation coefficient, the significant 

relationship between the variables of duration of use virtual networks, 

the use of virtual networks, the use of virtual networks and consumerism 

with the style of coverage has been confirmed. Also, the results of 

stepwise regression analysis show the effect of the consumerism variable 

with 0/316% as the only accepted variable and affect the coverage style. 

Keywords: Cover style, Consumerism, Social Networks. 
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 بیان مسئله

بااا ؛ در عصر سنتی استفاده از  باس کمتر جنبۀ تظاهری و نمایشی داشت اما امروزه و 

حااو یاات آن مت یااایی گسترش فناوری سبک پوشش و اهم نااون وارد دن ساات. اک شااده ا ل 

بااایی ایم که از  باس و مدلشده اااوه و زی های متنوع آن برای نمایش جایگاه طب اتی، ج

شاار شود. پوشش در هر دورهاستفاده می و حتی مذهب، ع یده و فرهنگ تاااریب ب ای از 

یاارات اما تغییر و تنوع در زمینه پوشش زنانه با اتفاقات و ت؛ اشکال متنوعی داشته است غی

بااه بیشتری همراه بوده است. افزایش ورود مدل نااان را  نااان، آ باارای ز باااس  نااوع   های مت

هااد )گرایی بیشتر سوق میمصرا بااری، د ساابک(2: 1386قن شااش .  ساایاه پو باارای و ای 

صاارا گاای م ساارمایه فرهن یاات و  شااان دادن هو بااراز و ن فاارد از ا ساااتت   مااایز  کننده و ت

او ی  ابزاری است که به شناتته شدن و تشخیص دیگری است. همننی ،  باس افراد از 

بااه؛ کندهویت آنان کمک می ماادرن  اااه  یااا  در جام یااورت بنابرای ،  باس فرد، تصو

سااتیکی از ابزارهای مار مااده ا ناادگی درآ شاایوه ز خااابفاای  کااه در . انت ساایاری  هااای ب

جاای، دسترس افراد جاماه قرار دارد، ای  امکان را تشدید می یاادی و فر : 1387کند )حم

66.) 

ناادگی و به تااأثر از ارزشدر جاماه سنتی رفتارها، سبک ز شااش م صااوپ پو هااا و ت

بااود فاای  مااذهبی و عر ساانتی،  سااال؛ هنجارهای  مااا در  هااا بااا   یاار  شاابکههااای ات هااای ور 

بااا اجتماعی مجازی و اینترنت بسیاری از عریه های زندگی افراد ازجماه سبک پوشش 



 

 

 

 

  83 گرايی با سبک ...ی مجازی و مصرفهای اجتماعرابطه شبکه
 

ها و هنجارهای جاماه از حا اات ی که ارزشاونهگاست. بهتغییرات شگفتی مواجه شده 

 (.12: 1391سنتی تارج شده است )رستگارتا د و همکاران، 

مااد و های اجتماعی مجازی با تسهیل فرایند ارتشبکه بااه  باط در افزایش تمایل افراد 

فااراد های اجتماعی مجازی میش ن ش مؤثری دارد، چراکه از طریق شبکهپوش توان با ا

جااود ا ارتباط داشت و راهی برای کم کردن فایاهمناطق مختاف دنی بااه و های فرهنگی 

بااا ل آن آورد. بر اساس نظریه مک  وهآنکه مات د بود پیشرفت فناوری ارتباطات و به دن

نااگهای مجازی بهشبکه باای  فره تااورد  کااان بر بااومی عنوان یک ابزار کارآمد ام هااای 

 (.139: 1394گران، کنند )دادمی محای با فرهنگ مد و مصرا مدرن فراهم

گاای کاای از ویی یااتی بااه موقا صاارا و تجر جااوانی، م جااوانی و  هااای هااای دوران نو

سااتفاده از آن  متفاوت و جدید است. پوشاک یکی از مسائل مصرفی است که بااا ا افراد 

ماای اااق  یااد را ت گااونی در شاارایج جد نااوع و دگر ماادرن، ت یااای  بااه دن بااا ورود  نااد.  کن

اااه وقوع پیوهای مختاف جوامع بهعریه مااردم جام صاارفی  ست. پوشاک و نوع  باس م

شااد و هم یکی از بخش یاار  سااتخوش تغی ماادرن د بااه دوران  بااا ورود  های مهمی بود که 

یااهاهاامانند همیشه او ی  گروه یاارات و عر تااأثر از تغی پااذیرا و م کااه  سااتند، یی  نااو ه های 

اااه یااک جام باااسماای نوجوانان و جوانان  هااا بی روی   گاااهی م شااند.  شاادهبا شااته   هااا نو

گاای و شود که حاوی پیاممی ماااعی، فرهن ساای، اجت اااه: احسا ها و مضامی  مختافی ازجم

 :Herbert & Ethofer, 2014, P)اقتصادی هستند و نیازمند تحایل مانایی عمیق هستند 
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 (.78: 1394ن ل از رازقی و فرزام، به ، 4

بااه  هاامروزه نوجوانان و جوانان دارای گرایش ساابت  فاااوت ن هااایی مت شااته و نیاز گذ

سااریع می شااد  تااأثر از ر کااه م باااس  شااش و   ساابک پو اااه  نااوعی ازجم هااای مت باشند. نیاز

طااات  امروزدنیای  اند. درگرایی متحول شدههای ارتباطی و مصراشبکه ها،رسانه ارتبا

ناادک گونهانگیزی پیدا کرده است. بهسرعت شگفت یااا در ا ساار دن ای که افراد در سرتا

ساااج ؛ پردازندعات میزمانی به تاامل و تبادل اطال حااوزه ت سااتردگی  بنابرای  به د یل گ

سااهه های اجتماعی مجازی بر جوانان و نیز دسترسی دانششبکه آموزان دتتر م هع متو

ها، سهو ت برقراری ارتباط با افراد مختاف در سراسر دنیا و با هشهر به ای  شبکهشهر ما

کاا  های اجتماها از شبکهتوجه به است بال روزافزون آن کااه مم تااأثیراتی  جااازی و  عی م

ساای های پوشش دانشها در سبکاست ای  شبکه اااه و برر نااد، مها  آموزان دتتر گذار

کااه در منهای اجتماعی مجازی، مهم میشبکه یاادی  ماااع جد سااهه اجت بااه وا اید؛ چراکه 

ساابکآید، نوع جدیدی از جاماهها به وجود میای  شبکه شااش پذیری متأثر از  های پو

سااانهمغایر با ارزشمتفاوت و  حااان ر سااهه رج بااه وا سااالمی  بااه های ایرانی و ا غاارب  ای 

عااات آید. انتشار سریع افکار از طریق ای  شبکهوجود می بااادل اطال باای  ها و ت هااا  و نظر

ساابک کاربران اااه  فاای ازجم گاای مختا صااو ت فرهن ماادلدر سراسر دنیا، مح هااای هااا و 

ماایان ای  شبکهپوشش،  باس و مصرا را به طیف وسیع مخاطبان جو فاای  نااد. ها مار ک

فااراد زند و بر سای هگرایی به تمایزات فردی و اجتماعی دام  میهمننی  مصرا های ا

تریدند؛ سپس ی گذشته مردم ابتدا کا های ضروری را میهاگذارد. در زمانتأثیر می
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بااه؛ کردندن ترید، هزینه میبرای کا های غیرضروری برحسب او ویت و توا ور مراما 

گاارش زمان و با پیشرفت فناوری و وسایل ارتباط جمای مصرا یاار ن گرایی از طریق تغی

صاا شااتر م چااه بی هاار  پاای  فااراد در  نااد و افراد جاماه گسترش پیدا کرد و ا کااردن بود را 

گاار  شااد و دی باادیل  یااک ارزش ت بااه  هستند. مسئاه مهم در ای  تغییر ای  بود که مصرا 

 شد.تا ی نمیگرایی امری ناپسند مانند گذشته مصرا

شااش یابیم که نهراحتی درمیامروزه با نگاهی گذرا در سهح جاماه به سااهح پو تنها 

ساات، چه وییه دتترانافراد به شااده ا یاار  سااتخوش تغی بااهد شااش  ساابک پو یاا   سااا ا د یل ب

غااایرت دارد. ها بهتأثیرپذیری از سایر فرهنگ ناای م شدت با فرهنگ اسالمی و حتی ایرا

ماای  خااش عظی ماایدر کشور ما ب شااکیل  نااان ت نااان و جوا کاااربران آن را نوجوا نااد. از  ده

مااینوجوانان و جوانان به سااوب  اااه مح کااه عنوان پتانسیل و سرمایه اجتماعی جام شااوند 

یاارات ماااعی و فرهن تغی اااه اجت ااااد جام گاار اب گااونی دی شااأ دگر ساال من یاا  ن سااتگاای ا . ا

وشش شود که مها اه سبک پهمننی ، ضرورت بررسی سبک پوشش ازآنجا ناشی می

ساار  آموزان دتتر شهر ماهشهر، شناتت  زم را درباره بخشی از فرهنگدانش جاماه می

ناادگی سازد. آشنایی با پوشش دتتران، نگرش، رفتارها و نمادهمی نااه ز ای افراد در زمی

نااد. ها و ا گوهای رفتاری آنگیریتواند تفسیری واقای از جهتروزمره می ها ترسیم ک

مااه تواند در درکهمننی  می بااه برنا شااد و  ساااز با گاای کار -تحو ت و تهدیدات فرهن

 ریزان اجتماعی در جهت بهبود فرهنگ بومی و مای یاری رساند.
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پاایش سااانه  ذا با توجه به اینکه تا  حااو ت ر صاارااز ت شاایوع م یااد و  گرایی، ای جد

ناادگی دهی ا گوپذیری دانشتری  منبع شکلایای آموزان دتتر شهر ماهشهر، محیج ز

شاابکه -های بومیفرهنگآنها و  سااتفاده از  جااازی محای بوده است، ا ماااعی م هااای اجت

هااع آموزان دتتها، آنها )دانشمتأثر از تصوییات و کارکردهای تاپ ای  شبکه ر م 

صااهمتوسهه شهر ماهشهر( را در پیوندی مست یم با ارزش نااگ ها و شات نااوع فره هااای مت

سااب داده  سااؤالشود به ای میرو در پیوهش حاضر سدهد. ازای جهانی قرار می یاار پا ز

 شود:

نااشهای اجتماعی مجازی و مصراشبکه -گرایی، به چه میزان بر سبک پوشش دا

 گذارد؟تأثیر می آموزان دتتر متوسهه شهر ماهشهر

 پیشینه تجربی

نااوان 1395رئیسی و همکاران ) صاارا »(، تح ی ی با ع باار م مااؤثر  ماال  سااایی عوا شنا

یاایفی«باس )مورد مها اه شهر ایفهان(برندهای تارجی در ینات مد   بااا روش تو  ،-

ماال  57پیمایشی و ابزار مصاحبه و پرسشنامه انجام دادند. نتایج حاکی از آن است که  عا

ده از برندهای تارجی پوشاک مؤثر هستند که کیفیت، تنوع، به روز بودن و... در استفا

 تری  عوامل هستند.از مهم

شاابکه»ی با عنوان (، تح ی 1397فرقانی و مهاجری ) سااتفاده از  های رابهه بی  میزان ا

نااان ناادگی جوا ساابک ز شاانامه،  «اجتماعی مجازی و تغییر در  باازار پرس ماای، ا بااا روش ک
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نااه  جاام نمو نااان  384ح فااری از جوا هااران و  29تااا  15ن شااهر ت سااتفاده از روش سااا ه  بااا ا

یاا ای چندمرحاهگیری توشهنمونه باای   ای انجام دادند. نتایج آن حاکی از ا کااه  ساات  ا

یااه، مؤ فه شاایوه تغذ یاار در  شااش، تغی نااوع پو سااای ه در  های سبک زندگی همنون تغییر 

یااد، تغییر در تودآرایی، تغییر در انتخاب دکوراسیون و ا ساابک تر ثاثیه منزل، تغییر در 

شاایوه طااات تغییر در  اااامالت و ارتبا یاار در ت فااریح و تغی غاات و ت قااات فرا گااذران او های 

های اجتماعی تاف  همراه رابهه وجود دارد میزان استفاده از شبکهاربران با رودرروی ک

شاابکهطوریبه یاا   یااک از که با افزایش ساعات استفاده از ا هاار  یاار در   هایفااهمؤ ها تغی

 شود.سبک زندگی نیز بیشتر می

ساابک تأثیر شبکه»(، تح ی ی با عنوان 1397رضاییان و ادریسی ) باار  ماااعی  های اجت

بااات «زندگی نسل چهارم کاارد اث یااک انجام دادند. در ای  پیوهش با روی گرایی، از تکن

هااران پیمایش استفاده شده است. جاماه آماری دانش شااهر ت آموزان م هع متوسهه دوم 

شااهنفر با روش نمونه 380بودند که تاداد نمونه  اااهگیری تو ناادی ای طب های چندمرح ب

شاابکهها بیانگر آن است که بتصادفی انتخاب شدند. یافته نااوع  سااتفاده و  های ی  میزان ا

نااهاجتماعی مجازی و ابااد سبک زندگی همبستگی مست یمی وجود دارد، به کااه گو ای 

ناادگی هر چه میزان استفاده از شبکه ساابک ز بااه  گاارایش  بااد،  فاازایش یا های اجتماعی ا

 رود.مدرن نیز، با تر می

Sharon & Others (2015) باار برندها مد: عو»، تح ی ی با عنوان گااذاری  ماال تأثیر ا
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باار دادندبررسی قرار  دمور «زنان جوان و ترید بر مبنای مد روی مصرا یااق  یاا  تح  . ا

یااقتانجام شده اسنفر در کشور تایوان  111روی  یاا  تح  تااایج ا نااان  . ن کااه ز شااان داد  ن

شاابکهجوان تحت تأثیر مدهای ترویج شده در رسانه یااروی از ها و  بااا پ جااازی و  هااای م

 کنند.در فضای مجازی پیروی می شدهغیتباهای پوشش سبک افراد مشهور از

Gok (2016،) عااادتتأثیرات سایت»ای با عنوان م ا ه باار  ماااعی  هااا و های شبکه اجت

شاابکه انجام داد. در ای  تح یق تأثیرات مثبت و منفی سایت «آموزاندانش تحصیل های 

باار آموزان مورد بررسی قرها و تحصیل دانشاجتماعی بر عادت اااه  یاا  مها  ار گرفت. ا

مااعآموز دتتر و پسر انجام شد. دادهدانش 220روی  باارای ج شاانامه  مااک پرس بااا ک -ها 

دست های اجتماعی بههای دیجیتال و رسانهآموزان درمورد فناوریآوری نظرات دانش

عااادتهای دیجیتال و سایتآمد. نتایج نشان داد که فناوری هااا، های شبکه اجتماعی بر 

تااهباس و جاماه پذیری نوجوانان تأثیر میا گوی   ناای  یاف حاااکی از آن گذارد. همن هااا 

سااتفاده و و بهآموزان برای تماس با دوستان، پیام دادن، تماشای ویدئبود که دانش وییه ا

سااتفاده بوک، توییتر و ...( از گوشیهای شبکه اجتماعی )فیساز سایت شاامند ا هااای هو

 کنند.ساعت در روز از اینترنت استفاده می 5/3بیش از % دتتران و پسران 65کنند. می

Gladstone (2017در م ا ه ،) نااوان بااا ع جااذابیت »ای  ماااعی:  ساارمایه اجت بااایی و  زی

بااا «دهداعی را شکل میاجتمهای شبکه ، به ای  نتیجه رسید که افراد با سبک زندگی زی

فاارادهای شبکهو جذاب از فریت بااه ا ساابت  هااره  های اجتماعی مجازی ن شااتر ب گاار بی دی
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باارای عنوان یک ا گو برای دیگران قرار میتواهند برد و ای  سبک زندگی به تااا  گیرد 

 مایل شوند.رسیدن به آن تالش کنند و مصرا بیشتری مت

شااد، می شاااره  بااه آن ا کااه  فاات از تح ی ات انجام شده در ای  زمینه  جااه گر تااوان نتی

یااده جهانی هااور پد ماادرن و   صاامیم شاادنورود به دوران  یااتگیریدر ت هااای ها و فاا 

سااتفاده کنندهها ن ش تایی انسان مااورد ا تاادمات  هااا و  نااش، کا  ای دارد و بر افکار، دا

گذارد. همننآنکه از نظر کاستاز مفاهیم مکان و زمان برتالا بشر تأثیرات فراوانی می

قااراری ا کااان بر شاادن ام فااراهم  باااط گذشته مانی جدیدی پیدا کرده است. درواقع با  رت

عااات و... نظرتبادلی کوتاه، درزمانها در اقصی ن اط دنیا میان افراد و گروه ، انت ال اطال

ری ارتباط از میان رفته است. کشور ایران عمال  مشکل فایاه زمانی و مکانی برای برقرا

ضااور ست. مردم و بههم از ای  قضیه مستثنا نی یااق ح نااان از طر نااان و نوجوا تصوپ جوا

شاابکه یااام و  هااایدر  فاات پ سااال و دریا باااط، ار قااراری ارت بااه بر قااادر  جااازی  ماااعی م اجت

ناادگی آن اااف ز ااااد مخت تااأثیرات آن در اب کااه  سااتند  یااا ه ساار دن هااا اطالعات با افراد سرا

 ازجماه تغییر در سای ه و سبک پوشش و  باس نمایان است.

شاابکههایی در حوزه جهانیهای اتیر، پیوهشدر سال جااازی،  هااای شدن، فضای م

باار آن بها مااؤثر  ماال  تااران و عوا شااش دت یااورت جتماعی و همننی  در زمینه سبک پو

ساات. ارائه های مای در داتل و تارج از کشورنامه و پیمایشتح یق، م ا ه، پایان شااده ا

شااشنیز نشان میمها اات داتای  صاارادهد تح ی اتی که در زمینه سبک پو گرایی ، م
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شاادشبکهو  جااام  یاااهای اجتماعی در ایران ان شااجو  تااران دان نااه دت باار روی نمو ساات،   ه ا

سا ه، مورد بررسی قرار گرفته است و کمتر تح ی اااتی در  45تا  18طور میانگی  زنان به

حااوزه بااه ای   شاار داهااا  ساااس نااشق کااه در دوران ح سااهه  هااع متو تاار در م  مااوزان دت آ

ثر ای  . همننی  در اکشده استسال( هستند، پرداتته  18تا  13یابی )نوجوانی و هویت

شاابکهتح ی ات اینترنت، فضای مجازی، رسانه بااههااا و  ماااعی  مااورد هااای اجت عااام  طور 

تاااپ بهه شبکهطور اتتصایی در زمینه رااند، اما بهبررسی قرار گرفته ماااعی  هااای اجت

یااران  مانند واتساپ، تاگرام و اینستاگرام در رابهه با متغیرهای دیگر کمتر تح ی اای در ا

ساات. چر کااه یورت گرفته ا سااترشا فاازایش  گ جااب ا تاای مو تاادمات اینترن فاازون  روزا

اااه بهاستفاده از شبکه فاااوت جام شاارهای مت سااج ق شااده تو صااوپ های اجتماعی ذکر  ت

شااده ماااعی  دتتران نوجوان  شاابکه اجت سااتفاده از  نااه ا شااتری  تح ی ااات در زمی ساات. بی ا

 .فیسبوک بوده است

 چارچوب نظری

پاایوهش در ا یااای  ساائاه ا شااد م کاار  شاابکههمانگونه که ذ هااه  ساای راب جااا برر های ین

پاایوهش اجتماعی مجازی و مصرا گرایی با سبک پوشش است. چارچوب نظری ای  

 ای ترکیبی انتخاب شده است.گونهبه

کااریات د بوبا  م اش را ود که پایگاه فرد در پهنه فنی و اقتصادی، بینش و عادات ف

ماای سااوم در قا اابتایی   عااادات و ر یاا   مااان، ا شاات ز بااا گذ نااد.  اااور هااک هااادی متب ای ن
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ماایهایی که اجتماعشوند، یانی همان قا بمی شااان را در های انسانی  تااا اعضای شااند  کو

ماااعی جا ساااتتار اجت ناای   نااد. همن عااادتآنها جای ده اااه و تکنو ااوای  کااری م هااای ف

ااا ، در  بهکنند. متفاوتی تاق می ظاار وب سااان از ن ماااعی ان ماال اجت طاارا تکا کااه  ای  مانا 

گاا گااویی از دگر یااناتی دارد ایل، ا  نااون  حااول ف شااه در ت کااه ری ساات  ماااعی ا ونی اجت

 (.363: 1394)کوزر، 

تاای و  صااارا تجمال بااه م مااایی  باارای تودن فااراد  هاای از ا ساات گرو ااا  مات ااد ا وب

جااغی ااای ای یاااط تا مااه ح هااا در ادا شاات  آن اد رضروری که چیزی جز اسراا نیست و ندا

باار یپردازند. آنها درواقع طب ه مرفه هستند. وبا  مکند، مینمی عااالوه  گوید ای  طب ااه 

باات درون اینکه بر ثبات اقتصادی جاماه تأثیر منفی می حااس رقا یااک  جااب  گذارد، مو

شوند. به نظر وبا  افرادی که ع سبک زندگی میهای مردم برای دستیابی به ای  نوتوده

نااه شااند،  ضااروری با هااای  یاات،  تنهادارای درآمد مازاد بر نیاز مااازاد در راه تالق یاا   از ا

کااه از راهاد اشتغال، رونق، شکوفایی و زندگی هوشمندانه استفاده نمیایج هااای کنند، با

تااود و های تجمالتی قصمختاف مانند هزینه کردن درامدشان در زمینه ساابک د دارند 

مااایی زندگی ااا  تودن شان را رخ دیگران بکشند و تود را متمایز نشان دهند. از نظر وب

بااردای آنهایی بررغم آنکه  ذتکردن عای هااد  باای  توا شااان را از   ها دارد، عزت نفس

 (.295-297: 1392)دیاینی، 

نااه بااه زمی اااه وبا  مات د است ای  شیوه مصرا کردن  اااددی ازجم یاادن هااای مت تر
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ماایاندازهشود. در دنیای مدرن مصرا  باس به باس وارد می یاات  فاارد ای اهم کااه  بااد  یا

ماایهایی که باید در موارد ضروری انجام دههزینه تااا د، به ترید  باس اتتصاپ  هااد  د

ماای فااردی نیاز مصرا تظاهری تود را ارضا کند. پس در مواقع فراوانی مشاهده  شااود 

شاایدن آن  شدپودر مکانی رسمی،  باسی می چااه از پو شااد اگر شااته با بااایی دا اااوه زی تا ج

یاااز  ضااای ن گاار از ار شااش دی نااون پو کااه اک ساات  احساس راحتی ندارد. انت اد وبا  ای  ا

جسم از گرما و سرما و سایر کارکردهای طبیای فایاه گرفته و بیشتر برای تظاهر حفظ 

 (.68: 1387شود )حمیدی و فرجی، استفاده می

اااه ای مدرن عامل جنبش به نظر وبا  در دنی و تکاپوی اقتصادی و اجتماعی در جام

کااه انداز نیست، باکه میل به سب ت گرفت  از کساتنها میل به پسبرای افراد نه ساات  نی ا

ماایآرزوی داشت  زندگی متظاهرانه ناادشان را در سر  هاار طب ااه، ؛ پرورا ظاار او  یاارا از ن ز

مااه بااا تر را برنا یاازدست یافت  به جایگاه طب ه  یاار ماایی  شاارافی ا آرزو  نااد. در دوره ا ک

یاا   نااونی ا اااه ک مااا در جام بااود ا ماااع  بااا ی اجت خااتص طب ااات  شااتر م مصرا نمایشی بی

صاارا گونه ات رسوخ کرده است بهمصرا تظاهری در تمام طب ای که اگر ای  نوع م

شاامگیر را نداشته باشند، در رنج و ناراحتی تواهند بود. مصرا چشمگیر، ت  سااانی چ آ

ماایچشمگیر نمادهای باندپایگی، وسایای هستند که انسانو نمایش  تااا ها با آن  شااند  کو

شااان  باارای تود ضاام   شااتری در چشم همسایگانشان برتر جاوه کنند و در  یااز ارزش بی ن

 (.362: 1394قائل شوند )کوزر، 
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هااده زن  باار ع تااانواده  در جاماه کنونی بخش قابل توجهی از مصرا متظاهرانه در 

صاارا آسایی در حوزه عمل زن قرار میی مربوط به ت اهزیرا هزینهاست؛  گیرد. ای  م

هااتواند در انواع مصارا زنانه بهمی شااان د تااود را ن ظاار د. تصوپ  باس و آرایش  از ن

وبا  تنها وسیاه عمای برای نشان دادن توانایی ما ی به مشاهده گران از هم بیگانه، همانا 

کاار تاارج  شااخص در  ساات. ت نمایش دادن پیاپی توانایی  پااول ا صاارا دن  سااایی و م آ

بااه اتالفی کا  هر دو به سااتگی  یااار آرا مااده ما عنوان اجزای ایای ثروتمندی و عنصر ع

 (.41: 1395؛ به ن ل از گودرزی، 128 :1383آیند )وبا ، شمار می

تاادایی 1918-1885شناس آ مانی )جاماه 1گئورک زیمل ( مات د است در جوامع اب

شااتافراد همگ  بودند و فردی مااع ؛ ت بدون انتساب به یک جمع ارزشی ندا مااا در جوا ا

یااق مدرن هویت فاارد از طر مااع  یاا  جوا ساات. در ا تااه ا یاای رواج یاف یابی از طریق فردگرا

ااایصرام هااایی رغم آزادیگرایی هویت تود را نمایان کند. به نظر او دنیای جدید ع

حاادودیت ساات، م غااان آورده ا بااه ارم فاارد  جااود آکه برای  بااه و هاام  ساات؛ هااایی  ورده ا

ماایگونهبه نااد و ای که افراد برای تحکیم و تثبیت ای  آزادی به مد و مصرا رجوع  کن

ماایبدی  یااان  تااود را نما یاات  ساایاه هو هاام سااازنو کااه  ساات  گااویی ا مااد ا  ظاار او  د. از ن

سااانسازگاری و هماهنگی اجتماعی را با  می فاارد را آ یااابی  مااایز  تاار برد و هم فرایند ت

نااد و می راد در جاماه تالشکند. از نظر او افمی شااان ده کنند فردیت متمایزی از تود ن

طااراا  شااهر و ا سااکونت در  فاازایش  ناای  ا نااد. همن مااایز را درک کن یاا  ت آن دیگران ا
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ماای گاااهی از آن  فاازایش آ مااد و ا صاارا و  یااد م هااای جد یااروی از ا گو شااود. موجب پ

یاات پر نااگزندگی در شهر نیاز افراد به تودمختاری، است الل و فردیت و هو شااان ر تر ن

ماایدهد؛ زیرا افراد به مصرامی شااان  ناادهایی که دارند تمایز و ترجیحات تود را ن  ده

باااس و ا مد در زمینهاز طریق مصر زیمل مات د است که افراد اااه   اااف ازجم های مخت

کااه  هاام این شااند و  گااران بک بااه رخ دی تااود را  پوشاک هم به دنبال ای  هستند تا آگاهی 

باا تااود را  کاااک، هویت متمایز  سااازند )با یااان  گااران نما ماال(. 79-81: 1396رای دی  زی

صاارانخستی  جاماه غاات و م هااان فرا بااه ج کااه  بااود  ساای  کااردشنا جااه  . او در گرایی تو

یااههم ا  ماادرن عر اااه  کااه در جام هااای ای به نام مد که نوشت، به ای  مسئاه اشاره کرد 

ماای بااروز  ساارگرمی و...  نااد. درمختاف هنر، فرهنگ، پزشکی، پوشاک،  صااک قااع ع ر وا

فاارد از کننده به وجود میگوناگونی را برای مصرا انتخابهای مدرن فریت آورد و 

 (.47-50: 1386واندنبرگ، کند )ای  طریق تود را از دیگران متمایز می

ماای قاارار  تااأثیر  حاات  مااد را ت کااه از نظر زیمل جایگاه طب اتی انتخاب  مااانی  هااد. ز د

یااد ند، طب ات پایی  جاماه نیز بهطب ات با ی جاماه مد تایی را ترویج کن تبایت و ت ا

ماااز آن پیروی میاز آنها  بااال  د کنند. درنتیجه طب ات با  آن مد را کنار گذاشته و به دن

مااانی دیگری می مااد در ز قااع  نااد. دروا شااان ده مااایز ن روند تا تود را از طب ات دیگر مت

فاارادتاپ به دست یک گروه تایی استفاده می گاار ا سااپس دی یااروی  شااود و  از آن پ

 (.50: 1386نامد )واندنبرگ، کنند، زیمل ای  پدیده را رتنه به پایی  میمی
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تاااپ از نشان از نوعی تناقض دارد. از  گرایش به مد مااد  یااک  یک طرا فرد در 

ماای بااهدیگران تبایت  تااود را  گاار  طاارا دی نااد و از  شااان ک یاای ن یااک طب ااه تا عنوان 

یاادات ارگوید گسترش مدرنیته مددهد. زیمل میمی تاارویج زانهای جدید و تو  تاار را 

 (.179: 1382دهد )کرایب، می

باارای تر از تود آن است. دنیای از نظر بودریار ارزش نمادی  مصرا مهم هااا،  کا 

اااا ی مباد ه پیام است. در چنی  وضایتی تریدار کا  را به نمایش می گذارد و به نحو ف

ساااسحس هویت برای تود می یاا  ا صاارا آفریند. بر ا اااال از م شااتی ف نااده وی بردا کن

هاامدارد. مصرا ساااس کننده مخاطب منفال تبایغات نیست. نکته م باار ا فااراد  کااه ا تاار آن

یااان ا جنسی تود مصرا نمیهویت قومی، طب اتی ی باارای ب کااردن را  یااد  کنند باکه تر

سااتم؟« گیرند. در سرمایههویتی که دوست دارند به کار می داری غرب، پرسش »م  کی

سااب  است که هم بر مبنای ن ش کاری فرد پرسشی هاام برح ساات و  فاات  ا سااب گ قابل پا

 (.169: 1396شود )باکاک، ا گوهای مصرا پاسب داده می

ااای های گروهی و تبایغات بهر رسانهایبه نظر بودر سااانه جم عنوان قابل توجه تری  ر

ماای بااا  از کعصر ما ن ش مهمی را در جاماه مصرفی بازی  غااات ت ری نااد. تبای شاایا  ک یااه ا ا

ماایتجایل می ماال  بااه ع سااخ   شاایا  و کند و از کایت اشیا  و عا می  سااج ا کااه تو آورد 

سااتها بهمارک مااده ا کاال درآ غااات . یورت یک  صااراتبای یااک از م هاار  یااق  -از طر

شاابیهکنندگان را هدا قرار میکنندگان، همه مصرا نااان را  تاای از آ سااازی دهد و کای

ناای از کنندکند که به مانای بازسازی مصرامی ساات؛ یا هااانی ا مااک  و گان در مفهوم 
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بااهطریق هم تااود دستی و تبانی در ذات پیام و در رابهه بالفصل با آن و  سااهح  وییه در 

سااانه. زگانرسانه و رم هاای در مجموعه مصرا، زیباتری  شی  مصرفی که ر هااای گرو

سااینی85-86: 1389)بودریار،  کنند، بدن استبیشتر به آن توجه می بااه ن اال از ح فاار،  ؛ 

1393 :81.) 

جااازی و  ضااای م تااورداری از ف حااوزه بر هااان در  شااورهای ج ایران همنون دیگر ک

بااه از نشانه نصیب نمانده است و ای  یکیفناوری ارتباطات بی اااه  شاادن جام های مدرن 

هااای دیگر در جاماه مدرن مسائل فرهنگی و اجتماعی در شبکهعبارتبه؛ رودشمار می

هااان  1990کند. در دهه رود میو ایطور گستردهاجتماعی به شااورهای ج ناات در ک اینتر

سااال  کاارد. در  فااوذ  بااق  2008سوم ازجماه ایران با سرعت روزافزونی در میان مردم ن ط

ناات را دارد  سااتفاده از اینتر بااه اول در ا آمار مرکز جهانی اینترنت، در تاورمیانه ایران رت

 (.21: 1394)پاکروان، 

یاا  ه، در سالرشد مصرا اینترنت در تاورمیان بااروز ا هااور و  شااان از   های اتیر، ن

ناااوری و تکنو وای مااار در ف بااق آ ماای  دارد. ط یاا  منه ااه از ز مااراه آن در ا هااای ه

یاات  68، 12019سال ناات بوده 82درید از جما کاااربر اینتر یااران،  فااری ا یااون ن نااد و میا ا

بااوده درید از کاربران اینترنت تاورمیانه مربوط به کاربران ای 40همننی  حدود  ناای  را

 است.

 
1. Internet Usage in the Middle East 
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هااه و 1به اعت اد هیاستروم یاات راب یاات و کیف ناااوری کم طااات و ف ، ورود به عصر ارتبا

شاابکهها را دستخوش تغییرات فراوتاامل انسان جااازی انی کرده است.  ماااعی م های اجت

ماایهای متفاوتی ازجماه آموزشی، تجارت، پزشکی و... ن ااشدر عریه ناای  نااد. آفری کن

هااای ا نااات شناتت انواع ابزار هااا و امکا عاااتی، کاربرد تاار از آنطال سااتفاده به باارای ا هااا 

 ,Hillstrom, 2009)های اجتماعی مجازی کمک قابل توجهی به فرد تواهد کرد شبکه

p: 102 ،های اجتماعی مجازی ای  امکان را فراهم شبکه (.40: 1394، به ن ل از کریمیان

قااراری کنند که هر فرد از طریق پروفایل تود را به دیگرمی باار بر ان مارفی کند، عالوه 

گااذارد )ارتباط، اطالعا  ,Boyd & Ellisonت مورد نظر تود را با دیگران به اشتراک ب

2008, p: 212 پااور، ، به عااد ی  شاابکهعبارتبااه؛ (6: 1393ن اال از  ماااعی دیگر،  هااای اجت

فرد اند که برای تسهیل کیفیت برقراری روابج اجتماعی ای طراحی شدهگونهمجازی به

هااه می صاای و حی تواند با قرار دادن عکس بر روی پروفایل تود و نوشت  اطالعات شخ

باااط شبکههای ای  عالیق و فاا یت تالش کنند. یکی از وییگی قااراری ارت کااان بر هااا ام

نااگ بااان و فره ناایاد، ز فاااوت افراد سراسر دنیا با  سااتهااای مت صااها گاار . از مشخ هااای دی

ماایشبکه چاات ز ن اتااواهای اجتماعی مجازی،  مااوزش،  شاادن، آ بااال  کااردن و دن بااال  دن

کااردن دوست کردن، انتشار مجدد، افزایش مخاطب، سااتجو  یابی، فاا یت اقتصادی و ج

یااتاز انام برد.  شاابکهو ی  امکانات و قابا یااه  جااازی، تا ضااای م ماااعی هااای ف هااای اجت

ضااور مجازی ای  است که کاربران می جااازی ح شاابکه م مااان  توانند کسانی را که در ه
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کااه  در ضم ارند، به مخاطبان تود اضافه کنند. د جااود دارد  ای  امکان برای کاربران و

ساا ، های دیگران و دیدن وییگیاز طریق جستجو در پروفایل جاانس،  نااد  هااا مان های آن

شاابکه یاا   تااه ا هااا حیهه فاا یت و عالیق و... دوستان و یا مخاطبان جدیدی پیدا کنند. ا ب

یااندوق ایتاند قاباتیرا  در تالش بوده صااویری،  ماااس ت نااد ت مااؤثرتری مان های بیشتر و 

کاای از نااد. ی غااان بیاور بااه ارم کاااربران  باارای  سااا ی و...  تااون ار  اطالعات مهم، ویرایش م

به سر ببرند، امکانات ها شود کاربران زمان زیادی در ای  شبکهد یل مهم که باعث می

بااازیمتنوع و فراوانی است که در یک شبکه تاپ وجود دارد ما بااه نند  یاا ،  هااای آنال

بااا گذاری یا دریافت ویدئوهای متنوع و فایلاشتراک باااط  قااراری ارت یااوتی و بر هااای 

هااداا کیل گروهبنابرای  تش؛ هاسایر رسانه بااا ا باااط  های فاال مجازی برای برقراری ارت

توان (. می53: 1381فر، )ساهانی استهای فضای مجازی تری  قابایتمتفاوت از ایای

فاا بااا روگ شاابکهت  فاازون  هااا اج روزا ساایاری از آن اااف، ب جااازی مخت ماااعی م هااای اجت

یاات مااام فاا  سااخگوی ت تااه پا هااای هف کاال روز شاارکت در  یااا  سااازمان  یااک  و در هااای 

 .باشندتری  زمان ممک  میکوتاه

، روابج مردم در جاماه امروز توسج «ایجاماه شبکه»به اعت اد کاستاز، مبدع نظریه 

ساات یم جهانی دچار دگرهای اجتماعی و شبکه گونی شده است، زیرا روابج اجتماعی م

زمان  و رودررو را به روابج اجتماعی در فضایی جهانی تبدیل کرده که جدایی مکان و

ها در سراسر جهان در ها و سازمانشرط اول آن است. از طریق ای  ساتتار افراد، گروه

یاا  تری  زمان به یکدیگر ویل میکوتاه بااه ا شااکلشوند و  یاادی از یااورت  هااای جد
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ماایروابج اجتماعی را که تمام عریه تااأثر  ناادگی از آن م ماایهای ز قاام  ناادشااوند، ر ؛ زن

نااه ن بر کشورهای مختاف گسترده شد که ماتبنابرای  چتر دنیای مجازی چنا ها از زمی

سااتاز  فرهنگی، تاریخی و... تود جدا شده و در کو اهای تصویری گنجانده شدند. کا

شاابکه دگرگونی در اااه  جاااد جام ماایفناوری اطالعات را عامل ای شااکارا ای ن نااد. او آ دا

کااان شود. از نظگوید مسیر پیشرفت جاماه توسج تکنو وای تایی  نمیمی ر او مفاهیم م

ساانتی  اااه  بااانی جام بااا م کااه  تااه  یاادی یاف و زمان دیگر مانند گذشته نیست باکه مانی جد

ها در اقصی ن اط تباط میان افراد و گروهمتفاوت است. با فراهم شدن امکان برقراری ار

دنیا در زمانی کوتاه، تبادل نظر، انت ال اطالعات و سرمایه و... عمال  مشکل فایاه زمانی 

ساات و تااه ا سااتاز از . مکانی برای برقراری ارتباط از میان رف ظااور کا مااان»من باای ز مااان   «ز

بااه دقی ااهردن آنها و تبدیل کدرواقع از میان برداشت  زمان، فشرده کردن سال هااا و هااا 

سااازمان هایحال که فاا یتها است. کاستاز مات د است درعی  حظه فااراد و  هااا اغاب ا

-است، هنوز هم افرادی هستند که بر اساس ساعت کار زیست زماندر دنیا در زمان بی

های فراوانی های ارتباطی جدید قابایتکنند. به نظر کاستاز در رسانهشناسی زندگی می

 (.434: 1390)کاستاز،  ارتباط و مشارکت وجود داردبرای 

هااان مااک  و شااال  شااکل (1980-1911) 1مار باااطی،  ناااوری ارت شاارفت ف یااری بااا پی گ

پاایشها گروه هااانی را  نااو اجتماعات جدید، تغییرات کای و  هور دهکده ج کاارده  یبی

هاااست. از نظر او ای  رسانه سااتفاده از آن تااأثیرات های اجتماعی از طریق گستردگی ا ا و 
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 اند.جهان را به یک دهکده تبدیل کردهفراگیرشان بر فرهنگ زندگی مردم 

سااانی مک  وهان با توجه به وسایل ارتباط جمای، عامل تح مااع ان باااط در جوا ول ارت

سااا  کند که هر دورهبه سه دوره ت سیم می را ای نظام ارتباطی تاپ تود را دارد. او اسا

مااینهتمدن را امتداد حواس و رسا شاار  حااواس ب تااه  ساایمها را گسترش یاف نااد. ت  ناادی دا ب

 اند از:دوران تمدن بشر از نظر مک  وهان عبارت

 تمدن شفاهی .1

 تمدن مبتنی بر چاپ .2

 تمدن ا کترونیک .3

شااکلمک  وهان می بااا  سااان  اااهگوید ان اااه قبی چاااپ از جام یاانات  یااری  ای وارد گ

یااون کترونیکی بها  هایجاماه ا کترونیک شد. او مات د است وسایل و رسانه وییه تاویز

ماای ساای، موجب تغییرات جدی در جاماه  گاای، سیا ظاار فرهن ناادگی از ن هااره ز شااوند، چ

هااان از های قبل میاز دورهآموزشی، فرهنگی و... متفاوت  هااان ج مااک  و شود. از نظر 

عااات از طریق فناوری ارتباطی به کاات اطال یورت یک دهکده فشرده تغییر یافته و حر

گااران، ه دنیا به هر ن هه در همان زمان  حظههر چهار گوش : 1394ای گردیده است )داد

97-94.) 

بااود ها یورت گرفت، برتی نتطی تح ی اتی که در حوزه رسانه حاااکی از آن  ایج 

بااان را تحتها بهکه رسانه تااار مخاط ماایطور مست یم و آشکاری رف قاارار  شااااع  هااد و ا  د
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کااه رسانه دهنده تأثیر کما بته برتی نتایج نشان سااائای  کاای از م ساات. ی طااب ا باار مخا ها 

سااانهها اهمیت پیدا میهمیشه در ارتباط با رسانه کااه ر بااوده  یاا   تااار کند ا نااه رف هااا چگو

 (.107: 1390دهد )کاستاز، را تحت تأثیر قرار می بمخاط

نااد. در ما را اشغال کرده یها و تجربه زندگاز فاا یت یمیها بخش عظامروزه رسانه ا

سااروکار دارمختاف با رسانه یهاشکل به زطول رو خااواه م،یااهااا  گاار ن گااو میا کااه  مییب

ناادطور که به مییبگو میتوانیم کنند،یم ها بر ما حکومترسانه ناادگ یقدرتم مااا  یباار ز

حااد ز شودیاستفاده آن منجر م از تنهاقدرت نه  یاند؛ اما اافکنده هیسا از  یادیااباکه تا 

گااذاریتأث  یا .شودیم یناش زیآن ن راتیتأث ضااوعی ر ساا یمو جااه ب کااه تو ساات  از  یاریا

تااود یهارا در زمان پردازانهیمح  ان و نظر تااهیبرانگ مختاف به  تاا خ ساات ح خااش  یا ب

سااانه ریتااأث درباره قیحوزه مربوط به تح   یدر ا زیانجام گرفته ن  اتیاز تح  یاعظم -ر

سااانههاست.  تااأثیر ر شااریح  سااتجوی ت باار ردر بی  نظریاتی که در ج ماایهااا  تااار  شااند، ف با

 جرج گربنر اشاره کرد. توان به نظریهمی

مااردم هااای ها بر باورها و تا اایجرج گربنر در نظریه کاشت به آثار باندمدت رسانه

سااانهاز واقایت می یاات پردازد. نظریه کاشت یا اشاعه تأثیر طو نی مدت ر باار ذهن هااا را 

ناار (.031: 1384، کند )گونترمردم در سهح شناتتی و اجتماعی بررسی می ، 1جرج گرب

ماای یااه  سااانهدر ای  نظر یااد ر بااان هااا و بهگو شاای مخاط ظااام ارز باار ن یااون  صااوپ تاویز ت

ماایرا تغییر می گذارند و آنپرمصرا تأثیر می نااد.  باای  ده ناار  ظاار گرب فاات از ن تااوان گ
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طااب  یاا  مخا جااود دارد و ا فاااوت و صاارا ت طااب پرم یااون و مخا عااادی تاویز طااب  مخا

تااأثیر ب سااانهپرمصرا است که  شااتری از ر ماایی صاارا هااا  بااان پرم ظاار مخاط نااد. از ن گیر

ماای هااانتاویزیون همه منابع انتشار اطالعات را تحت ساهه گرفته و ای  باعث  -شااود ج

کااارد، هااا و ارزشبینی، ن ش سااوری  و تان شااود ) شاات  یااج و کا یاای را : 1393هااای تا

391-390.) 

شاات می یااه کا سااتفبر اساس نظر یاازان ا کااه م کاارد  سااتنباط  مااان تااوان ا ماادت ز اده و 

ااای تا ااعضویت در شبکه شاابکههای اجتماعی و واق تااوای  کااردن مح ماااعی ی  هااای اجت

سااتفاده و می اینترنتی بر هویت فرهنگی کاربران مؤثر است. یاازان ا چااه م هاار  توان گفت 

کاااربر مدت زمان عضویت در شبکه پااذیری  مااال تأثیر بااد احت فاازایش یا ماااعی ا های اجت

یاا چااه م هاار  شاابکهبیشتر است. برعکس،  ضااویت در  مااان ع ماادت ز ماااعی زان،  هااای اجت

ساات  یاا  ا ناار ا کاهش یابد، احتمال تأثیرپذیری وی کمتر تواهد بود. درواقع بحث گرب

تاااریخ یاات  سااانهاهم شاایوهی ر جاااد  شااتر در ای سااائل و هااا بی خاااب م شااترک در انت هااای م

شاایوه یاا   ساات. ا قااایع ا بااه و صااول موضوعات و چگونگی نگریست   شااترک، مح هااای م

پیام است که به دیدی مشترک از جهان اطراا منجر از تکنو وای و نظام ارائه استفاده 

 (.13: 1393شود )عد ی پور و همکاران، می

کند تا فرد بتواند از میان است که دنیای مدرن شرایهی را فراهم میمات د  نیز زیمل

سااتاز ؛ های مختاف دست به انتخاب بزند و مصرا کندگزینه بااه اعت اااد کا هااور زیرا   
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مااردم عات باعث ایجاد یک جاماه شبکهعصر فناوری و اطال کااه در آن  ساات  ای شده ا

مااان مم تااری  ز شااند، در کم شااته با ضااور دا یااا ح جااای دن قاارار هر ک باااط بر باااهم ارت کاا  

ساابکمی شاااعه  جااب ا فاااوت کنند. ای  گسترش روابج از نظر وبا  مو ناادگی مت هااای ز

فاا بااه ا یاار در ازجماه سبک پوشیدن، اوقات فراغت و...  جاااد تغی یااا و ای ساار دن راد در سرتا

شااده و  شود. درواقعسای ه و ذائ ه آنها می تااا ی  تااود  کااان  مااان و م هااان از  اارا ز ج

شاابکهها و شبکهرسانهتحت تأثیر شدید  یاا   ساات. ا تااه ا قاارار گرف های اجتماعی مجازی 

نااگ شااته و های اجتماعی مجازی تأثیر زیادی بر ا گوی پوشش فره اااف گذا هااای مخت

 در درون کشورهای مختاف شده است. تغییرات فرهنگی و پوششی باعث

ااا  با توجه به ماال، وب ظاارات زی یااار،ن سااتاز ، بودر یاا کا ناار در ا هااان و گرب مااک  و  ، 

هااای پیوهش فرض ایای ای  است که استفاده از شبکه باار ا گو جااازی  های اجتماعی م

شاابکه چااه  هاار  شاااعه وپوششی دتتران مؤثر است و  جااازی ا ماااعی م سااترش  های اجت گ

ناای  ها رتنه کردهبیشتری پیدا کنند و به فرهنگ مات ساااتتمان ذه هاای و  و عوامل محی

یاار توانافراد را تحت تأثیر قرار دهند، بیشتر می شااور تغی فااراد آن ک شااش ا ند در سبک پو

باار های آنایجاد کنند و ذائ ه فاارض  پاایوهش  ها را مهابق میل تود تغییر دهند. در ای  

فاااوتی در های اجتماعی مجازی منشا عضویت در شبکهای  است که دتتران ب هااای مت

 کنند.های پوششی متفاوت دست پیدا میتبع آن سبکشیوه زندگی تود و به

 های تحقیقفرضیه
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شاابکه (1 سااتفاده از  مااان ا ماادت ز شااش باای   ساابک پو جااازی و  ماااعی م های اجت

 آموزان دتتر م هع متوسهه رابهه وجود دارد.دانش

ماااز شبکه بی  میزان استفاده (2 شااش دانشهای اجت ساابک پو جااازی و  مااوزان اعی م آ

 دتتر م هع متوسهه رابهه وجود دارد.

جااود آموزان دتگرایی و سبک پوشش دانشبی  مصرا (3 تر م هع متوسهه رابهه و

 دارد.

فاااوت آموزان دتتر سبک پوشش دانش بی  (4 سااهه اول و دوم ت صاایای متو م هع تح

 وجود دارد.

نااش (5 شااش دا مااوزانبی  سبک پو تاار  آ نااشدت بااا دا تاای  تاار ماادارس دو  مااوزان دت آ

 مدارس غیردو تی تفاوت وجود دارد.
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 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 
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 روش تحقیق

باارد آوریهای جمعنوع داده تح یق حاضر بر اساس ساات. راه ماای ا یااق ک شده، تح 

آموزان . جاماه آماری ای  مها اه کایه دانشاستمورد استفاده در ای  تح یق پیمایشی 

از  گیری. برای نمونهباشدیمفر ن 10012دتتر م هع متوسهه شهرستان ماهشهر به تاداد 

مااای متناسب با حجم بر اساس جمایت دانشطب ه شیوه هااع آ نااه م  ماادارس دتترا وزان 

کااه شااد  سااتفاده  فاار از دانش 400 متوسهه ا بااهن مااوزان  خااآ نااه انت اااه عنوان نمو اب و مها 

صاایای ) اند.شده هااع تح سااب م  سااهه اول و دانش 200تاداد پاسخگویان برح مااوز متو آ

تاای و دانش 200آموز متوسهه دوم( و نوع مدرسه )دانش 200  200آموز در مدرسه دو 

مااوز دردانش یاا   آ سااتفاده در ا مااورد ا باازار  ساات. ا شااده ا شااخص  تاای( م سااه غیردو  مدر

مااورد تح یق، پرسشنامه مح ق ساتته است تاادایی  شاانامه اب مااایش، پرس غاااز پی . پیش از آ

طاارا و  جااود بر آزمون او یه قرار گرفت و با استفاده از نتایج به دست آمده، ن ایص مو

یااهها، پرسشنامه نهایی تنظیم شد. پس از گردآوری داده سااتفاده از تجز بااا ا هااا  وتحایل آن

باای  SPSSافزار آماری نرم هااه  ساای راب هااا از آزمون انجام گردید و برای برر هااای متغیر

بااا  بااار  زم  نااان از اعت هاات اطمی آماری متناسب با هر فرضیه استفاده شد. در ای  رابهه ج

فااای گیری از نظرات اساتید و کارشناسان مربوطه و همننی  از آمشاوره و بهره زمون آ 

 کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه استفاده شده است.

 تقل و وابستهضریب پایایی متغیرهای مس :1جدول 

 داریسهح مانی درجه آزادی بارتات KMOآ فای تاداد  متغیر/مؤ فه
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 کرونباخ هاگویه

 000/0 21 569/490 750/0 70/0 7 سبک پوشش

 000/0 231 461/3337 920/0 93/0 22 گراییمصرا

باار  ساات ل برا یاار م باار  93/0بر اساس نتایج جدول م دار آ فای متغ سااته برا یاار واب و متغ

برای متغیر مست ل که م دار آن  KMOدست آمده است. با توجه به نتایج آزمون ب 70/0

ااات  920/0برابر با  مااون بارت سااهح  461/3337بوده است، م دار آز شااده در  یاااد  یاار  متغ

ساات ل بدست آمده است.  05/0تهای  در نهایت باید بیان کرد که یک عامل از متغیر م

یاااس  51/35اند در ای  تح یق در حدود توانسته بااا م  ماارتبج  یااه  یااانس گو درید از وار

برای متغیر وابسته که م دار  KMOگرایی را تبیی  کنند. با توجه به نتایج آزمون مصرا

سااهح  569/490بوده است، م دار آزمون بارتات  750/0آن برابر با  شااده در  یاااد  متغیر 

سااته بدست آمده است. در نهایت باید بیان کرد که یک عامل از م 05/0تهای  یاار واب تغ

یاااس  40/36اند در ای  تح یق در حدود توانسته بااا م  ماارتبج  یااه  یااانس گو درید از وار

 سبک پوشش را تبیی  کنند.

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی

 ی و عملیاتیتعاریف مفهوم :2جدول 

 گویه تاریف عمایاتی تاریف مفهومی متغیر مست ل/ وابسته

 های اجتماعیشبکه
یاا  ،اجتماعیشبکه  سایت 

کاه  مجموعه سایتی است 

شاخص  در ای  تح یق م

مااوزان شااود دانشمی آ

*چه مدتی است که از 

مااااعی شااابکه های اجت
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سات  کاه دو کااربرانی  به 

نااااد عالقه ناااادیدار ، هام

کاااااار و هاااااای فاا یت اف

گار باه  انتودشان را با دی

شااترا نااد کا یاا   ،بگذار ا

فاراهم  امکان و شرایج را 

طاات  .کندمی جااد ارتبا ای

باادل  کای و میان فردی، ت

ظااارات از  عاااات و ن اطال

تاااااری  شاااادهشااااناتته

یاا هااای ا ضاااها کارکرد   ف

ماااای سااااوب  شااااوند مح

پااارور،  ضااایایی  (1389 :

10.) 

ماااه  یااا  سااال و  طااول  در 

)در قا ب مدت زمان( و 

طاااااول  نااااای  در  همن

ساااعت شاابانه نااد  روز چ

ساتفاده )در قا ب میز ان ا

ساااااعت( از  سااااب  برح

ماااااعی شااابکه های اجت

گاااارام و  ساااااپ، تا وات

سااااتفاده  سااااتاگرام ا این

 کنند.می

 

ساااااپ، گاااارام )وات ، تا

ساااتفاده  ساااتاگرام( ا این

 کنید؟می

شاابانه طااول  روز * در 

ساااااااعت از  نااااااد  چ

ماااعیشاابکه -های اجت

ساااااپ، جااااازی )وات  م

ساااتاگرام(  گااارام، این تا

 کنید؟تفاده میاس

 

 گراییمصرا

ساااته ساااتاندارد برج تری  ا

نااوعی  ناادگی،  یاات ز کیف

ناااه،  سااااوکی  اااذت طابا

امل تمایزبخش و هویت ع

بااارای  اااای  فاااری ، محم آ

ااااد ی  فاااتر، م ظاااهر و ت ت

یاا   شاابختی در ا باارای تو

هااای  فاارد کا  کااه  زمانی

نااااوع و  شااااتری در ت بی

اااااف رنگ هااااای مخت

یاااداری می ناااد تر و ک

کاااای از  مااااایی ی تودن

صاااارا انگیزه هااااای م

 باشد.

مااااور  مااااو   در ا * ما

هاااای  ااااف از کا  مخت

 کنم.ده میتزئینی استفا

کاردن  * از زیاد ترید 

 برم. ذت می

بااه  کااا   یااد  * در تر

باااااودن آن  ماااااارک 
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نااک هااان )کرا : 1،1388ج

9.) 

 دهم.اهمیت می

 و...

 سبک پوشش

هار  وااه پوشش به مانای 

چیزی که روی چیز دیگر 

نادرا می  پوشاند، است مان

باااس، ت  مااه،   پااوش، جا

ااااه  جااااب و... و ازجم ح

تواند های زنان میپوشش

سااری،  اااه، رو چااادر، م ن

شاال مانت کااله،  و، شاوار، 

ثاااال زد )  Fazlو... را م

elahi, 2012: 15.) 

فااه بااه مؤ  بااوط  های مر

میزان پوشیدگی و اتتفا 

تااران  یااان دت باادن در م

حااوزه  ساه  کاه  جاوان  نو

گااردن،  ساار و  شاای  پوش

و یا  نوع پوشش عمومی

شاای عبارتبااه دیگر پوش

یااا کااه می چااادر  نااد  توا

یااا  مااانتو  چااادر و  نااواع  ا

 انواع مانتو باشد.

عنوان م  از چادر به *

ساب  سبک پوشش منا

 کنم.استفاده می

ساااار و  شاااااندن  * پو

یاات  باارایم اهم گااردن 

چندانی ندارد و شال و 

ساااری هاااابق رو ام را م

مااد روز  تااودم و  یاال  م

 گذارم.می

کااامال   ساات دارم  *دو

بااس  مهابق با مد روز  

 بپوشم.

 و...

 های تحقیقیافته

 هاالف( توصیف داده

سااتفاده در ای  بخش، یافته ماادت ا های تح یق شامل مشخصات فردی پاسخگویان، 

صااراهای اجتماعی، میزان استفاده از شبکهاز شبکه ماااعی، م ساابک هااای اجت گرایی و 

 
Crank 1 
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 توییف گردیده است: عنوان متغیرهای تح یق ارائه وپوشش پاسخگویان به

 توزیع درصد فراوانی پاسخگویان :3جدول 

 حداکثر حداقل ایارانحراا م میانگی  م ادیر هاشاتص

 س 
 فراوانی

45/15 51/1 
12 19 

 0/24 8/0 درید ماتبر

های مدت زمان استفاده از شبکه

 اجتماعی

 فراوانی
12/4 1/2 

00 12 

 3/21 3/0 درید ماتبر

های ه از شبکهمیزان استفاد

 اجتماعی

 فراوانی
16/6 05/5 

00 18 

 5/7 3/0 درید ماتبر

 گراییمصرا
 یفراوان

56/76 21/18 
22 152 

 8/3 3/0 درید ماتبر

 سبک پوشش
 فراوانی

03/20 84/4 
8 35 

 8/8 3/0 درید ماتبر

حاا 3در جدول  راا فراوانی و درید ماتبر در سهح حداقل و حداکثر، میانگی  و ان

سااتفاده از مایار برای متغیرهای س ، مدت زمان استفاده از شبکه یاازان ا های اجتماعی، م

ساا  های اجتماعی، مصراشبکه گرایی و سبک پوشش نشان داده شده است. میانگی  

سال،  12/4های اجتماعی سال، میانگی  مدت زمان استفاده از شبکه 45/15پاسخگویان 

شاابکه ماااعی های امیزان استفاده از  صاارا 16/6جت یااانگی  م و  56/76گرایی ساااعت، م

 باشد.می 03/20میانگی  سبک پوشش 
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 ای استنباطیهب( یافته

 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق :4 جدول

 متغیر وابسته متغیرهای مست ل
شدت 

 رابهه

سهح 

 ماناداری

نوع شدت 

 رابهه

نتیجه 

 آزمون

نوع 

 رابهه

های ستفاده از شبکهمدت زمان ا

 مجازی
سبک 

 پوشش

 مثبت تأیید ضایف 001/0 169/0

ی هامیزان استفاده از شبکه

 مجازی
 مثبت تأیید ضایف 000/0 224/0

 مثبت تأیید متوسج 000/0 562/0 گراییمصرا

شاابکه سااتفاده از  مااان ا ماادت ز یاار  باای  دو متغ سااتگی  ضااریب همب مااون  های نتایج آز

حاااکی از می 001/0و سهح ماناداری آن  169/0اجتماعی و سبک پوشش  باشد. نتایج 

ماایآن است که فرضیه مذکور با سهح همبستگی  کااه ضایف تأیید  نااا  یاا  ما بااه ا شااود. 

نااد، در های بیشتری از شبکهها یا سالافراد هر چه ماه سااتفاده کن جااازی ا های اجتماعی م

یاا  تااأثر از ا شااتر م شااش  تغییر سبک پوشش سنتی به سبک پوشش مدرن بی هااای پو ا گو

 شوند.ها میشده در شبکهارائه

شاابکههمننی  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بی  دو مت سااتفاده از  یاازان ا یاار م های غ

ناااداری آن  224/0اجتماعی مجازی و سبک پوشش  سااهح ما یاا  ماای 000/0و  شااد. ا با

مااینتایج بیان می یااد  ضااایف تأی سااتگی  سااهح همب بااق کند که فرضیه مذکور با  شااود. ط

یااق، گاازارش دانش مااوزان در تح  شااتری در آ ساااعات بی طااول روز  ناای هرچ اادر در  یا
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های های متنوع  باس که در شبکهر داشته باشند، متأثر از مدلهای اجتماعی حضوشبکه

شاابه اجتماعی تبایغ و نمایش داده می ماادرن و  بااه  شوند، سبک پوشش تود را از سنتی 

سااتردگی و ای  رسانه وهان  دهند. از نظر مکغربی تغییر می یااق گ های اجتماعی از طر

یااک آسانی استفاده از آنها و تأثیرات فراگیرشان بر فر بااه  هنگ زندگی مردم، جهان را 

نااگ و دهکده تبدیل کرده بااه انت ااال فره باااط  قااراری ارت بااا بر اند تا مردم در سراسر دنیا 

هااا بااا ا گو سااب  تااود را متنا یاار ی ارائهاطالعات تود بپردازند و سالیق و ذائ ه  شااده تغی

 دهند.

صاارا یاار م باای  دو متغ سااتگی  ضااریب همب مااون  تااایج آز شااش ن ساابک پو گرایی و 

نااده باشد. ای  نتایج نشانمی 000/0و سهح ماناداری آن  562/0آموزان دتتر شدان ده

ماای یااد  بااا  تأی ناای ؛ شااودآن است که فرضیه مذکور با سهح همبستگی متوسج رو به  یا

مند باشد، در سبک پوشش های مختاف عالقهتری در زمینههرچ در فرد به مصرا بیش

بااودن، هم به وییگی یاات هایی مانند مد روز  شااتر اهم ماادل و... بی نااگ و  بااودن ر نااوع  مت

نااهوبا  مات د است شیوهدهند. می بااه زمی کااردن  صاارا  اااه هااای م اااددی ازجم هااای مت

یابد که اهمیت میای اندازهشود. در دنیای مدرن مصرا  باس بهتریدن  باس وارد می

هااد یهایی که باید در موارد ضروری انجام دهد، به ترید  باس اتتصاپ مفرد هزینه د

گاار  شااش دی فااراد از پو هاادا ا تا نیاز مصرا تظاهری تود را ارضا کند. او اعت اد دارد 

ساابک بااه  فااراد  کااه ا نااوعی ف ج محافظت جسم از گرما و سرما نیست با شااش مت های پو

 آورند.یبرای تودنمایی روی م



 

 

 

 

  113 گرايی با سبک ...ی مجازی و مصرفهای اجتماعرابطه شبکه
 

 

 

 

 ، رابطه بین متغیر مقطع تحصیلی و نوع مدرسه با سبک پوششT: نتایج آزمون 5جدول 

 میانگی  فراوانی نوع مدرسه
انحراا 

 مایار
T 

سهح ماناداری 

(sig) 
 تأیید یا رد

 سبک پوشش
 دو تی

200 

 
255/20 729/4  

897/0 

 

370/0 
 شودرد می

 964/4 820/19 200 غیردو تی

 میانگی  فراوانی صیایم هع تح
انحراا 

 مایار
T 

سهح ماناداری 

(sig) 
 تأیید یا رد

 سبک پوشش
 متوسهه اول

200 

 
700/20 997/4  

756/2 

 

006/0 
 شودتأیید می

 610/4 375/19 200 متوسهه دوم

 

یااق، مااون همننی  در ای  تح  تااایج آز ساای sig= 006/0و  t (756/2 =t ن باارای برر  )

های دو گروه م هع با سبک پوشش گویای آن است که میانگی  ارتباط م هع تحصیای

سااهه700/20متوسهه اول ) کاادیگر 375/19دوم ) ( و م هع متو بااا ی ناااداری  فاااوت ما ( ت

شااش دانش سااهه دارد؛ بدی  مانا که سبک پو سااهه اول و متو هااع متو مااوزان در دو م  آ

سااتند، دوم متفاوت است و دانش سااهه دوم ه ساابک آموزانی که در م هع متو یاار  در تغی

؛ یااردگبنابرای  فرضیه مورد تأیید قرار می؛ کنندتر عمل میپوشش سنتی به مدرن سریع
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ساابک  و تاای( و  تاای و غیردو  برای آزمون رابهه بی  نوع مدرسه )با م و ت مدارس دو 

مااون مشاهده می 5گونه که در جدول شماره همانپوشش   t (897/0 =tگردد، نتایج آز

تاای 255/20های دو گروه مدارس دو تی )میانگی  ( باsig= 370/0و  ( و مدارس غیردو 

مااذکور رد دهنده آن است ک( نشان820/19) ضاایه  ناادارد و فر ه تفاوت ماناداری وجود 

 شود.می

 تحلیل رگرسیون

ساایون گام یاال رگر قااویبااهروش تحا کااه در آن  ساات  شاای ا هااا گام رو تااری  متغیر

ساایون برمی 7که از جدول  طورشوند. همانیک وارد مااد ه میبهیک آید، تحایل رگر

ماااعی استفاده از شبکه تا یک گام پیش رفته است. بی  متغیرهای مست ل )میزان های اجت

تاای و های اجتماعی مجازی، مصرامجازی، مدت استفاده از شبکه سااه دو  گرایی، مدر

صاارا یاار م هااا متغ صاایای( تن هااع تح سااتگی غیردو تی و م  ضااریب همب بااا   562/0گرایی 

سااتبه 316/0شده است. میزان ضریب تایی  برابر با عنوان مدل پذیرفتهبه ؛ دست آمده ا

یاای ، عبارتبه نااش 31دیگر بر اساس ضریب تا شااش دا ساابک پو یاارات  یااد از تغی -در

هااای  69شود و گرایی تبیی  میوسیاه متغیر مصراآموزان به سااج متغیر درید دیگر تو

 گیرد.ر ای  پیوهش یورت میدیگری تارج از متغیرهای مورد بررسی د

 وابستههای متغیر مستقل با متغیر رگرسیون خطی چندمتغیره مؤلفه: 6 جدول

 ضرایب مایار نشده متغیرهای مست ل
ضرایب 

 مایار شده
T 

سهح 

 ماناداری

ضریب 

 تو رانس

عامل تورم 

 (vifواریانس )
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B 
تهای 

 مایار
 بتا

   000/0 886/9  869/0 587/8 م دار ثابت

 000/1 000/1 000/0 549/13 562/0 011/0 150/0 گراییمصرا
 

آزمون دوربی  

 واتسون

ری سهح مانادا

(sig) 
 Fآماره 

تهای 

 استاندارد شده

ضریب تادیل 

 (2R) شده

 مجذورات

(R) 

ضریب 

 (Rهمبستگی )

692/1 000/0 577/183 01/4 316/0 707/2959 562/0 

 

شااان نتایج رگرسیونی میزان تأثیر م 6جدول  شااش را ن ساابک پو باار  ساات ل  تغیرهای م

صااراها در مدل رگرسیونی، تنها دهد که از میان ای  مؤ فهمی بااا م اادار متغیر م گرایی 

یاای  می 562/0ضریب بتای  شااش را تب ساابک پو سااته  ناادبه بهتری  وجه متغیر واب کااهک  ؛ 

بااه می یاار،  یاا  متغ سااتاندارد در ا یاازان توان نتیجه گرفت به ازای افزایش یک انحراا ا م

ضااور  Tانحراا استاندارد افزایش تواهد یافت. همننی  م دار  316/0 اهمیت نسبی ح

شااان میمتغیر مس یااق م اادار ت ل پذیرفته شده در مدل را ن یاا  تح  هااد. در ا بااا  Tد باار  برا

ساات درید 99در سهح  549/13 جااه می؛ اطمینان تأیید شده ا نااابرای  نتی یاار ب یااریم متغ گ

 کند.بینی میرید متغیر وابسته )سبک پوشش( را پیشد 31تنهایی گرایی بهمصرا

ساابک صرا( بی  متغیرمست ل مRم دار ضریب همبستگی ) سااته  یاار واب گرایی با متغ

ساات  316/0بدست آمده است. م دار ضریب تایی  تادیل شده برابر با  562/0پوشش  ا
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باای  دانش 31که بیانگر ای  است که  سااته در  یاار واب یاارات متغ کاال تغی مااوزان درید از  آ

 گرایی در ای  مااد ه است.متأثر از مؤ فه متغیر مصرا

چااککااه در  F 577/183م دار آماره  هااای کو ساات،  01/0تر از سااهح ت نااادار ا ما

فااهمی کااب از مؤ  پاایوهش مر ساات ل توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی  یاار م های متغ

قااوی نهتواند گرایی( و متغیر وابسته )سبک پوشش( مد ی است که می)مصرا ناادان  چ

یاال حااد فا مااده در  ساات آ  متغیر وابسته را تبیی  کند. همننی  آماره دوربی  واتسون بد

باشد که نشان دهنده ای  است که مدل از نظر عدم وجود تودهمبستگی می 5/2و  5/1

 ای ندارد.که یکی از فروض ایای رگرسیونی است، مسئاه

 

 

 گیرینتیجه

بااه  باید به ای  مسئاه اذعان داشت که ساای  با ورود به عصر تکنو ااوای و  اازوم دستر

اااههای اجتماعهای جدید مانند شبکهاینترنت، رسانه -ی مجازی جایگزی  نهادهای جام

شاابکهپذیری و هویت ساات.  شااده ا ساانتی  بااهیااابی  جااازی  ماااعی م یااک هااای اجت عنوان 

نااا ن تکنو وای مدرن یکی از عوامل مهم دگرگونی در عالیق و سالیق نوجوانان و جوا

گاای از شود. درواقع با گسترش تاامل در فضای مجازی، وییگیمحسوب می های فرهن

ساات. زمان و مکان تو تااه ا قاارار گرف یااا  ساار دن مااردم در سرا د جدا شده و در اتتیار همه 

ناادن همننی  در عصر مدرن مصرا یک ابیه هویت هاات نمایا فاارد ج کااه  ساات  بخش ا
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 زند.هویت  اهری تود دست به آن می

نااشنتایج ای   شااش دا تاار بررسی گویای ای  واقایت است که سبک پو مااوزان دت آ

صااراه از شبکهشهرستان ماهشهر تحت تأثیر استفاد جااازی و م ماااعی م گرایی هااای اجت

 باشد.می

 :های آمار توییفی تح یق حاکی از آن است کهیافته

ناای ماای 45/15سال و میانگی  س   19تا  12دامنه سنی گروه نمونه بی   شااد. همن  با

اااادل نفر از پاسب 200 تاای  50دهندگان م ماادارس دو  سااهه اول و  هااع متو یااد در م  در

سااهه دوم و  50نفر ماادل  200نفر( و  100دو تی )نفر( و غیر 100) هااع متو درید در م 

یاازان نفر( بوده 100نفر( و غیردو تی ) 100مدارس دو تی ) مااانی م نااه ز ناای  دام اند. همن

یااانگی   18ر تا استفاده روزانه از واتساپ از یف بااا م مااانی  94/2ساعت  نااه ز ساااعت، دام

تااا یااانگی   12 میزان استفاده روزانه از تاگرام از یفر  بااا م نااه  02/1ساااعت  ساااعت و دام

یااانگی   12زمانی میزان استفاده روزانه از اینستاگرام از یفر تا  ساااعت  19/2ساعت با م

 باشد.می

 است که: های تح یق نیز حاکی از آننتایج آزمون فرضیه

سااتفاده از  با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رابهه مانادار بی  دو متغیر مدت ا

سااتگی بکهش ضااریب همب ناای 169/0های اجتماعی و سبک پوشش )با  سااهح ما داری و 

یاا  . تأیید شده است (001/0 ساااس ا باار ا هااابق دارد.  ناار ت شاات گرب یااه کا ای  یافته با نظر
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ماایها در باندمدت بنظریه رسانه تااأثیر  تااود  بااان  شاای مخاط قااع ر نظام ارز نااد. دروا گذار

شاابکهگربنر ع یده دارد کاربرانی که زمان بیشت ضااور ری در  جااازی ح ماااعی م هااای اجت

تااأثیر  سااانه  یاا  ر نااد، از ا تااری دار سااتفاده کم ضااور و ا کااه ح سااانی  شااتر از ک نااد، بی دار

ماایمی باار شااودپذیرند. درواقع او میان کاربر عادی و پرمصرا تفاوت قائل  ناای   . همن

کاای شدن، رسانهاساس ع یده مک  وهان همزمان با شروع عصر مدرن و جهانی بااه ی ها 

یاااد تأثیرگذارتری  وسایل ارتباط جمای تبدیل شد. ای  تأثیرات در زمینه از های بسیار ز

بااههای پوشش متفاوت اتفاق میو متنوع ازجماه ارائه سبک بااا افتد. نتایج  مااده  ساات آ د

ساات )، حق(1390(، افراسیابی )1393روی  )آ نتایج تح یق (، 1396کااارگر ) ،(1393پر

 & Zeitel-Bankو )( Das & Sahoo(، )1392یات  و طا بی )(، پ1391بشیر و افراسیابی )

Tat, 2014)شاابکه، هم سااتفاده از  باای  ا های راستا بوده است که در تح ی ات مذکور نیز 

 وجود دارد. اجتماعی مجازی و سبک پوشش رابهه ماناداری

شاابکه سااتفاده از  یاازان ا هااای م باارای متغیر سااون  سااتگی پیر مااون همب های همننی  آز

سااتگی  اجتماعی ضااریب همب بااا  شااش ) ناای 224/0و سبک پو سااهح ما ( 000/0داری و 

صاار تأیید شده است.  ااا  در ع ظاار وب نتایج ای  فرضیه همسو با نظرات وبا  است. طبق ن

کاار، فر ناادگی، تف ساابک ز نااگ و ارزشمدرن تکنو وای بر  تااأثیر ه اااه  فااراد جام هااای ا

ماادت توان گفت که مگذارد. همننی  طبق نظریه کاشت گربنر میمی سااتفاده و  یاازان ا

تااأثیر زمان عضویت در شبکه کاااربران  گاای  ماااعی و فرهن یاات اجت باار هو ماااعی  های اجت

شاابکهمی ضااویت در  مااان ع ماادت ز سااتفاده و  یاازان ا فاازایش م بااا ا قااع  های گااذارد. دروا
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شاابکهاجتماعی، ا یاا   کاااربران ا بااان و  پااذیری مخاط ماایحتمال تأثیر فاازایش  بااد و هااا ا یا

یااق (.1393ران، پور و همکابا اکس )عد ی باای و  نتایج ای  فرضیه با نتایج تح  هزارجری

فاای )(، فرخ1396(، حسی  طالیی )1395تبار )اکبری ( Das & Sahoo(، )1390نیا و  ه

 د.همخوانی دار (Zeitel-Bank & Tat, 2014) و

سااتگی همننی  بی  مصرا ضااریب همب سااهح  562/0گرایی و سبک پوشش )با  و 

یاا  ماناداری وجود دارد و ای  فرضیه تأیید شده است.  ( رابهه000/0داری مانی نتایج ا

یااای  زیملفرضیه با نظریه  باارتالا دن ماادرن،  یااای  ماال در دن مهاب ت دارد. به اعت اد زی

صااراهای انتخاب فراوانی برای سنتی، گزینه فااراد م ماایا هااور  نااده   ناادکن کااان  و کن ام

ساایاهزیرا ؛ کنندمتمایز ساتت  فرد از دیگری را فراهم می باارای پوشاک و نوع آن و ای 

یاادنز،  باااط دارد )گ ااا  99: 1393تودنمایی و با شخصیت فرد ارت ظاار وب ناای  از ن (. همن

ماااعی و گاااه اجت تااود پای شااش  ساابک پو یااش و  یااق آرا اااف از طر  افراد در طب ات مخت

ساایاهاقتصادی تود را نشان می ماادرن و یااای  شاای در دن تااا دهند. مصرا نمای سااتند  ای ه

ناادگی و رفه از طریق آن تود را به نمایش بگذارند و ارزشافراد طب ات م ها و سبک ز

یااری پوشش تود را به عنوان ارزش برتر نشان دهند تا افراد دیگر جاماه به دنبال ا گو گ

یاادی و 265: 1394از آن باشند )وبا ،  یااق حم تااایج تح  بااا ن سااو  ضاایه هم یاا  فر (. نتایج ا

یااان و ه (،1395گودرزی ) (،1387فرجی ) کاااران )آدم  ( و1393پااور )عااد ی، (1391م

(Sharon et al, 2015می ).باشد 
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نااش دیگر نتایج ای  تح یق حاکی از آن است که صاایای دا هااع تح -بی  دو متغیر م 

دست آمده برابر به Tدار وجود دارد. میزان آموزان و سبک پوشش رابهه مست یم و مانا

یااانگی  دو باشد که گمی 006/0داری آن و سهح مانی 756/2با  کااه م ساات  یااای آن ا و

سااهه دوم ) (997/4گروه م هع متوسهه اول ) بااا 610/4و م هع متو ناااداری  فاااوت ما ( ت

سااهه اول و دویکدیگر دارد؛ بدی  مانا که سبک پوشش دانش هااع متو مااوزان در م  م آ

یاای )باشد. نتایج ای  فرضیه همسو با نتایج تح یق حسی متفاوت می ( مهاب اات 1396طال

شااش  T ننی  با استفاده از آزموندارد. هم ساابک پو باای   کااه  یااافتیم  به ای  نتیجه دست 

آموزان مدارس دو تی و غیردو تی تفاوت ماناداری وجود ندارد و فرضیه مذکور دانش

یاازان رد می ساات آ Tشااود. م بااا بااه د باار  ناای 897/0مااده برا سااهح ما  370/0داری آن و 

ماای دهنده عدم رابهه و تفاوت بی باشد که نشانمی یاار  گااروه دو متغ یااانگی  دو  شااد. م با

 باشد.( می964/4( و مدارس غیردو تی )729/4آموزان مدارس دو تی )دانش

هااای  یااان متغیر کااه از م ساات ل، نتایج تحایل رگرسیون چند متغیره بیانگر ای  بودند  م

گرایی عنوان مدل موفق پذیرفته شد. به ای  مانا که متغیر مصراگرایی بهمتغیر مصرا

پاایش31تواند به میزان یم یاای  و  شااش( را تب ساابک پو سااته ) یاا  % متغیر واب نااد. ا ناای کن بی

تااأثیری درحا ی است که سایر متغیرهای مست ل به جااه  شااده و درنتی عنوان مدل پذیرفته ن

مااده در وابسته ندارند. بر ای  اساس مجموعا  ضریب تایی  به بینی متغیردر پیش ساات آ د

بااه  31/0باشد؛ بدی  مانا که حدود می 31/0 رگرسیون چندمتغیره بااوط  یااانس مر از وار

 شود.سبک پوشش توسج ای  متغیر تبیی  می
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-سختی امکانهای دور بهها با یکدیگر در مسافتهای گذشته روابج انساندر زمان

جااازی  ؛شدپذیر می ضااای م ناات و ف ناااوری، اینتر طااات و ف اما امروزه با  هور عصر ارتبا

کاادیگر دگرگونط انسانکیفیت و میزان ارتبا بااا ی ساات. ها در اقصی ن اط جهان  شااده ا

شاابکهبدی  ضااور در  یااق ح کااه از طر کااان یورت  جااازی ام ضااای م ماااعی و ف هااای اجت

امکان برقراری ارتباط یوتی، تری  زمان و دریافت حجم وسیای از اطالعات در کوتاه

نااه ناای  نوشتاری و تصویری با هزی ساات. همن شااده ا فااراهم  کاام  ظاارای  سااتاز در  بااه ن کا

یااترسانه باارای های ارتباطی جدید قابا ناای  جااود دارد.هااای فراوا شااارکت و باااط و م  ارت

سااترده گونه که گفته شد همان حااو ت گ تااأثیر ت حاات  ماای  ت کااره ز هااه  هاار ن  فااراد در  ا

ناااوری و ارتب بااهف هااا  ناادگی آن ناااگون ز ااااد گو سااتند و اب طااات ه بااها مااه جان بااه طور ه ای 

شاابکهرسانه ساات. های نوی  ازجماه  تااورده ا گااره  ناات  جااازی و اینتر ماااعی م هااای اجت

ناااوریکه نمیطوریبه یاا  ف باااطی را توان آثار و پیامدهای ا عاااتی و ارت نااوی  اطال هااای 

ساات. انکار کرد. کشور ایران هم همزمان با سایر کشورها  شااده ا جااه  با ای  تغییرات موا

شااوق و ذوق و های جاماه هستدر ای  میان جوانان و نوجوانان از او ی  گروه بااا  کااه  ند 

جااذب ا امل نشان میکنجکاوی بسیار نسبت به تکنو وای جدید عکس بااه آن  دهند و 

ضااور طور فزایندهشوند. جوانان و نوجوانان ما بهمی یاارا ح تااوجهی را  باال  ای زمان قا

یاادگاههای اجتماعی مجازی میر شبکهد نااد و د یاا  کن تااأثیر ا حاات  هااا ت ظاارات آن هااا و ن

ماایهای اجتماعشبکه شاابکهی قرار  قااع  یاارد. دروا نااهگ جااازی گو ماااعی م ای از هااای اجت

باایرسانه فااراد  بااا ا باااط  شااماری را در های اجتماعی هستند که به فرد امکان برقراری ارت
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گاار،سراسر دنیا می شاارفت تکنو ااوای و  دهند. از طرفی دی بااا پی مااان  ناای همز اااه ایرا جام

شااده افزایش و تنوع بازارهای مصرا، در میزان تمایل ب ناای  یاار فراوا ه مصرا دچار تغی

ماایهایی است که افراد بهاست. مصرا از کنش شااان  تااود را ن نااد. وسیاه آن هویت  ده

یااتبه ساااس هو ساا  ح صاارا تصوپ نوجوانان دتتر که در  یااق م سااتند، از طر یااابی ه

مااایی سای ه، عالقه و ذائ ه تود را نشان می باارای تودن دهند. از نظر وبا  مصرا راهی 

اااف بهو با  نش پااایی  ان دادن بیشتر تود است. افراد در طب ااات مخت صااوپ طب ااات  ت

نااد جاماه با مصرا تالش می شااان ده کنند سهح زندگی تود را با تر از آننه هست ن

بااه متظاه کااردن، جن ساات که ای  نوع مصرا  هاام مات ااد ا یااار  ناای  بودر نااه دارد. همن را

قااع و  گسترش کا های ت ابی و به  اهر مشابه با ایل آن مصرا آنها توسج افراد دروا

ماای سااوب  تااود مح شااود. در ح ی اات یک کنش متظاهرانه در جهت با تر نشان دادن 

یاات رواج چندسا ی است در کشور ایران کا های مشابه ایل و ارزان کاام کیف قیمت و 

شااییافته است. ای  کا ها عالوه بر دست غااازهفرو ثاار م نااد. هااا در اک جااود دار هاام و هااا 

بااا تر از سای می طب ات مختاف تااود را  ناادگی  سااهح ز کنند با ترید کا های ت ابی 

شاارفت  بااا پی مااان  شااتر همز صاارا بی یااد م صاار جد کااه در ع نااد. چرا آننه هست نشان ده

ساات و گرایشود. در جریان مصراتکنو وای ترویج می گااران ا ی فرد به دنبال تأیید دی

نااد در گرایی میرازند. مصاز طریق مصرا بیشتر دست به همرنگی با اکثریت می توا

تااود، زمینه بااایی  های مختافی مانند سبک پوشش باشد. دتتران در سنی  نوجوانی به زی

تتران در دهند زیرا در دنیایی که زنان و دکنند اهمیت می اهر و  باسی که استفاده می
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حااا  مارض نگاه شااتری از   یاازان بی بااه م مااردان  بااه  ساابت  سااتند و ن گااران ه های تیره دی

نااوع و کنند از طریق پوشیدن  باسگیرند، سای میمورد قضاوت قرار می زیبایی های مت

ماایبه شااش روز هویت تود را نشان دهند. نتایج ای  تح یق نشان  ساانتی پو ساابک  هااد  د

رنگ شدن بوده و نوعی نگرش تدریج در حال کمهر بهدتتران نوجوان شهرستان ماهش

ماای ساامدرن جای آن را  کااه شهر یاارد. باوجوداین بااومی و گ نااگ  شااهر دارای فره تان ماه

ماای بااهسنتی  طااات و تکنو ااوای و  شاارفت ارتبا نااد پی عااوامای مان تااأثیرات  شااد، از  طور با

نااده اگرایی بر سبک پوشش دتتران نوجوان بیهمزمان رواج مصرا صاایب نما ساات. ن

هااای آموزانی که به میزان بیشتری در شبکهرسد در نمونه مورد بررسی، دانشبه نظر می

شاابکههای ارائهاعی حضور دارند، در سبک پوشش از مدلاجتم یاا   شااتر شده در ا هااا بی

ساابک کنند. همننی  دانشپیروی می نااد، در  یاال دار آموزانی که به مصرا بیشتری تما

بااهمیهای متنوع روی پوشش به مدل شاابکهآورند.  سااتفاده از  ماااعی طورکای ا هااای اجت

باا ماایمجازی باعث تغییر در سای ه و ذائ ه مخاط نااان ان  مااروزی نوجوا اااه ا شااود. در جام

نااه  صاارا در زمی نااان م یااق آ کاای از عال سااتند. ی صاارا ه نااوع در م بااایی و ت سااتار زی توا

حااوزه؛ باشدهای متفاوت آن میپوشاک و سبک سااتردگی  یاال گ بااه د  نااابرای   ساااج  ب ت

ساات بال شاابکه سااان و ا سااتفاده آ کااان ا مااروزی و ام مااع ا جااازی در جوا ماااعی م هااای اجت

نااگروزافزون و  مااایش فره ئااه و ن کااان ارا بااه ام جااه  شاابکهبا تو فاااوت در  هااای هااای مت

صااو ت  فاای مح یااا و مار ساار دن کاااربران در سرا باای   اجتماعی، تبادل اطالعات و نظرها 

بااان  هایها و مدلفرهنگی مختاف ازجماه سبک ساایع مخاط یااف و بااه ط پوشش و  باس 
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پااذیری آموزان دتتر م هع متوسهه شهرستان ماهنوجوان ازجماه دانش شهر، میزان تأثیر

تااوای ارائه شاابکهاز مح یاا   نااششااده در ا سااج دا شااتر هااا تو شااهری بی تاار ماه مااوزان دت آ

ای هااای که افزایش تمایل آنها به مصرا بیشتر، در قا ب پوشیدن  باسگونهشود. بهمی

 کند.روز بروز میمتنوع و به

 پیشنهادات

کااردن تای بههای اجتماعی مجازی داهای شبکهاستفاده از  رفیت - منظور سرگرم 

 نوجوانان از طریق برگزاری مساب ات فرهنگی.

 اسالمی. -های ایرانیهای دائمی پوشاک و  باس با مدلبرپایی نمایشگاه -

جااازبرگزاری مساب ه - ناادی های فرهنگی در فضای م تاااب مان ساااب ات ک تااوانی و م

 پرسش و پاسب با موضوعات فرهنگ پوشش در ایران.

ساابکبرگزاری سمینار - ناایهای عامی در مدارس برای مارفی  شااش ایرا -هااای پو

 اسالمی و مصرا یحیح در قا ب بروشور،  وا فشرده و کتاب.

مااه - ساات در قا ااب برنا ساات و نادر صاارا در نااد م سااترده و هدفم مااوزش گ هااای آ

 نی مختافتاویزیو

 تشکر و قدردانی

مااا ی 1109ای  م ا ه برگرفته از طرا پیوهشی با کد  یاات  ناات  است که با حما مااو

شااده  scu.es99.685محترم پیوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به شماره گرنت  انجام 



 

 

 

 

  125 گرايی با سبک ...ی مجازی و مصرفهای اجتماعرابطه شبکه
 

 است.

کاااری به طاارا هم یاا   جااام ا کااه در ان سااانی  یااه ک مااات کا رسم ادب و اتالق از زح

اااهاند ازجماداشته شااد جام شااجویان ار ماااعی، دان اااوم اجت گااروه ع ساای و ه همکاران  شنا

مااال مدیران ارشد و کارشناسان حوزه  هااواز ک مااونت پیوهشی دانشگاه شهید چمران ا

 نمایم.تشکر و قدردانی را می
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یاافهان(،  شااهر ا اااه:  مااورد مها  مؤثر بر مصرا برندهای تارجی در ینات مد و  باس )

 .96-120(، یص 1) 6، تحقیقات بازاریابی نوین

ماااعی کنش ،(1391پود ایوکی، سحر )دی، میثم و ن یرستگارتا د، امیر؛ محم − هااای اجت

هاا جاااب و راب بااه ح ماااهواره، زنان و دتتران نسبت  ناات و  صاارا اینتر بااا م صههلنامه ه آن  ف

 .7-82(، یص 56) 4، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

شاابکه ،(1397رضاییان، عا یه و ادریسی، افسانه ) − ناادگیتأثیر  ساابک ز باار  ماااعی   های اجت

 .9-36(، یص 34) 13، فصلنامه مطالعات میان فرهنگینسل چهارم، 

صههلنامه  ،تحایل کیفی سبک پوشش غربی جوانان ،(1394)رازقی، نادر و فرزام، نازنی   − ف

 .75-102(، یص 13) 1، شناسی سبک زندگیجامعه

طههاتنظریه ،(1393) مزیورنر و تانکارد، ج  ،یسور − مااه ، های ارتبا ضااایعاترج ده ااان،  ر

 ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. شیرایو

مااد ) یساااهان − سههید ،(1389فاار، مح بهه   نینههو یپلما مههومو روا هااران:  ،کیههالکترون یع ت

 .شرق یمایانتشارات س

تههران  ،(1395یفری  سفرمی، رقیه ) − شههش دخ سههبک پو بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر 

نااور، شنامه کارشناسی ارشد رشته جاماهپایان ،جوان در شهر ساری یااام  شااگاه پ ناسی، دان

 مرکز تهران غرب.
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ااای و دیپرور، حم ییایض − ساا ،(1389) دیااوح دیساا ،ع ی شاابکه یبرر فااوذ  ماااعن  یهای اجت

 .23-42 یص (،4) 20 ،یجیترو -یعلم ،یرانیکاربران ا انیدر م یمجاز

ماادتبار،یو م دیااوح ،یپور، سند؛ قاسم یعد  − مااد ) دیساا رمح های شاابکه ریتااأث ،(1393اح

صههلنامه تحقجوانان شهر ایفهان،  یفرهنگ تیبر هو سبوکیف یاجتماع گهه قههاتیف  یفرهن

 .1-28 یص (،1) 7 ،رانیا

نههش ،بر مدگرایی یمجاز یفضا ریتأث ،(1390اعظم ) ،یو  هف میرح ا،یرخ نف − ، فصلنامه دا

 .95-118(، یص 22) 7

شااجو یاسالم پوشش ،(1391ا ه ) فیس ،یفضل ا ه − شااگاه انیدان تاار دان شااهدت ی یابها، ری

 .91-107، یص (181) 21، فصلنامه معرفت ،راهکارها ،توجهیعال کم

شاابکه ،(1396، ربابه )فرقانی، محمدمهدی و مهاجری − سااتفاده از  یاازان ا باای  م هااه  های راب

نههوینفصلنامه مطالعات رسانهاجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان،   4، های 

 .259-292(، یص 13)

هههه بر ،(1386قنبری، سمیه ) − عههات د جههاب در مطبو مههان ح حههول گفت سههی ت یههران 70ر  ،ا

 )س(.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ا زهرا پایان

مااه  ،ایعصر اطالعات: ظهور جامعه شبکه ،(1390کاستاز، مانوئاز ) − مااد عاترج و  انیاا ایاح

 هفتم، تهران: طرا نو. شیرایتاکباز، و  یافش

ساامجمه تر ،کیکالس یاجتماع هینظر ،(1382) انی ب،یکرا − شاار  ،پااور یشهناز م هااران، ن ت

 آگه.

مااه  ،یسههشنابزرگان جامعه شهیو اند یزندگ ،(1394) سیکوزر،  وئ − ثااترج ساا  ثال ، یمح

 .یانتشارات عام ،ستمیب شیرایو

 ، انتشارات بوستان.اسالا و الگوی مصرف ،(1389اکبر )کالنتری، عای −

مههد در اینسبررسی رابطه بین عیویت در شبکه  ،(1396کارگر، مریم ) − تاگراا با نگرش به 
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یاا ،نوجوانان )مورد مطالعه: نوجوانان دوره دوا متوسطه شهر تهران( ساای انپا مااه کارشنا نا

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شرق.

تههر  ،(1394کریمیان، مبری ) − نههان دخ گههرایش نوجوا بههر  مههؤثر  مههاعی  مههل اجت بررسی عوا

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.پایان ،های اجتماعیهای شهرکرد به شبکهدبیرستان

عههه و هوت ،(1393) یآنتون دتز،یگ − صهه تیههجدد و تشخص: جام صههر جد یشخ  ،دیههدر ع

 .یتهران: نشر ن م،نه شیرایو ،انینایر موف ترجمه 

ضااایعا ،یگااودرز − شههبکه ریتههأث ،(1395) ر سههتفاده از  جههاز هایا بهها یم گههراا،  یلیمو )تل

هههران 14ساله ساکن منطقه  18تا  15نوجوانان  یو...( بر سبک زندگ نستاگراایا -انیااپا ،ت

 واحد تهران شرق. ،یمارشد، دانشگاه آزاد اسال یکارشناس نامه

تهران:  ،اول شیرای، وکوین نویمترجمه  ،ایرسانه قیهای تحقروش ،(1384) یگونتر، بر −

 .مایهای ساداره کل پیوهش

شههش د ،(1396محمدی، مهری ) − نههی در بازسازی معنایی نوع پو کههاربران زن ایرا بههین  ر 

 ید مدنی آذربایجان.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهپایان ،های اجتماعی مجازیشبکه

فههه هینظر ،(1394)  یوبا ، تورشتا − شاااد، و ،طبقه مر نااگ ار مااه فره هااارم شیرایااترج  ،چ

 .یتهران: نشر ن

سههجامعه ،(1386) کیواندنبرگ، فردر − مااه  ،مههلیجههورز ز یشنا سااترج  کیاان  یعبدا ح

 .ایتهران، توت، گهر

های شاابکه راتیب تأثای در بامها اه ،(1395اکبر )عای تبار،یجافر و اکبر ،یبیهزارجر −

لههو اوقات فراغت جوانان،  یبر سبک زندگ یمجاز یاجتماع  یمجموعه مقاالت کنگره م

 (.4) 1، جوانان یاوقات فراغت و سبک زندگ

− Das.B& Sahoo. J.N (2013), Social Networking Sites– A Critical 

Analysis of Its Impact on Personal and Social Life. International 

Journal of Business and Social Science, 2(14): 222-228. 
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