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گونه شناسی بازنمایی
سبک زندگی جوانان ایرانی
در شبکه اجتماعی فیس  بوک

شــبکه های  اجتماعی، رسانه های  جدیدی هســتند که به هر فردی امکان می دهند 
تولیدکننده پیام باشد و افراد از این طریق می توانند ابعاد مختلف زندگی و سبک زندگی 
خود را با به اشــتراگ گذاری تصاویر و متون نمایش دهند. هدف از این تحقیق ارائه 
یک گونه شناســی از بازنمایی سبک زندگی توسط جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی 

فیس  بوک است. 
این کار از طریق تحلیل محتوای کیفی بر روی صفحه فیس بوک 44 نفر از جوانان 

35-18 ساله که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد. 
یافته های  پژوهش حاکی از آن اســت که افراد در فیس بوک، ســبک زندگی خود را 
عمدتًا براســاس پنج مؤلفه سبک پوشش و آرایش، اوقات فراغت، روابط بین فردی، 
ســبک تغذیه و دکوراسیون منزل نشــان می  دهند. با توجه به تأکید افراد در بازنمایی 
هر یک از این مؤلفه ها، سه گونه از بازنمایی سبک زندگی در فیس بوک جوانان ایرانی 
تفکیک و شناسایی شد: گونه خودنما، گونه فراغت نما و گونه روابط   نما. گونه خود  نما، 
خود به سه دسته بدن  نما، پوشش  نما و تخصص  نما تقسیم می  شود. فراغت  نماها نوعی 
از بازنمایی شاد و فراغتی از زندگی خود دارند و گونه روابط  نما، سبک زندگی خود 

را در جمع و در کنار دیگران بازنمایی می  کند. 
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مقدمه و طرح مسئله
شبکه های  اجتماعی1 یکی از مهم ترین انواع رسانه های  اجتماعی2 هستند که در سال های  
اخیر در جهان و در کشــور ما گســترش زیادی یافته است. این رسانه ها به دلیل دوطرفه 
بودن و امکان تعامل میان فرســتنده و گیرنده پیام، از محبوبیت بســیاری خصوصاً نزد 
جوانان برخوردارند. فیس بوک یکی از این شبکه هاست که در میان شبکه های  اجتماعی با 
جمعیت 1/44 میلیارد نفر پرجمعیت ترین شبکه اجتماعی است. )صدای آمریکا، 2015(  
در ایران نیز علی رغم فیلتر بودن این شــبکه اجتماعی، بسیاری از جوانان به دلیل متنوع 
بودن فضای این شــبکه و ضعف عرصه عمومی عضو این شــبکه شــده اند. )اکبری تبار و 
اســکندری پور، 1392: 10( از آنجایی که این شبکه امکان انتشار آزادانه مطالب را بدون 
کنترل، فشــار و سانسور برای همه افراد فراهم می کند، تبدیل به عرصه عمومی ای برای 

به نمایش گذاشتن آزادانه هویت و سبک زندگی افراد شده است. 
از طرفی موضوع سبک زندگی، عوامل شکل دهنده آن و رابطه رسانه ها و سبک زندگی 
یکی از دغدغه های  اصلی سیاستمداران و سیاست گذاران در تمامی کشور های  جهان است. 
صاحب نظران و کارشناسان اجتماعی و فرهنگی کشور ما نیز به شکل های  مختلفی به این 
موضوع پرداخته اند3 و درباره تأثیر شــبکه های  اجتماعی بر سبک زندگی، نوع روابط بین 
دو جنس، نحوه پوشــش، روابط خانوادگــی، نحوه مدیریت بدن، کاهش روابط اجتماعی 

واقعی افراد و غیره ابراز نگرانی کرده اند. 
برای روشــن شــدن ابعاد رابطه و تأثیر شــبکه های  اجتماعی بر سبک زندگی افراد، 
در اولین قدم الزم اســت توصیفی از فضای حاکم بر این شــبکه ها از حیث نوع ســبک 
زندگی های  نمایش داده شده، ارائه شود. لذا در این تحقیق ما به دنبال توصیف و دسته بندی 
نحوه بازنمایی ســبک زندگی در رسانه فیس بوک توسط کاربران این شبکه هستیم تا از 
این طریق نشــان دهیم یک مخاطب در مواجهه با این رسانه، با چه نوع بازنمایی هایی از 

سبک زندگی روبرو می شود. 
در گذشــته و قبل از ظهور این رســانه ها، برای افراد چنین امکان و مواجهه ارتباطی 
گسترده ای با دیگران و زندگی شان وجود نداشت و افراد محصور در ارتباطات واقعی خود 
بودند. اما فضای تعاملی مجازی این شــبکه ها، فرد را در معرض تماشــای زندگی افراد 
1. Social Network
2. Social Media

3. پایگاه خبری بولتن نیوز، 1392 و مجله خبری سبک زندگی، 1394
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متعددی قرار می دهد. این ارتباطات می تواند موج گونه باعث تأثیرپذیری افراد از یکدیگر 
و از فضای غالب بر شبکه شود. فضای غالب بر شبکه می تواند القا کننده سبک های  زندگی 
خاصی در میان اعضا خود باشد و همچنین سبک هایی در آن مهجور واقع شود. بنابراین 
آگاهی از این فضای غالب می تواند راهگشــای شناخت دقیق تر و صحیح تر از شبکه های  

اجتماعی باشد. 
سؤال این تحقیق این است که چه گونه هایی در بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی 

در شبکه اجتماعی فیس بوک قابل شناسایی است. 

مرور پیشینه
پژوهش های اندکی را که در حوزه »سبک زندگی و شبکه های  اجتماعی« انجام گرفته است، 
در دو دســته می توان در نظر گرفت؛ دســته اول به »تأثیر« شبکه های  اجتماعی بر سبک 
زندگی پرداخته اند و دسته دوم نحوه بازنمایی افراد از خود، گرایش ها، نگرش ها و عقاید 
را در شــبکه های  اجتماعی توصیف کرده اند. اما هیچ کدام از آنها به نحوه بازنمایی سبک 
زندگی افراد در شبکه های  اجتماعی که موضوع این تحقیق است نپرداخته اند. پژوهش های  
دســته اول با استفاده از روش های  پرسشنامه، مصاحبه و سؤال از کاربر تأثیر شبکه های  
اجتماعی بر سبک زندگی افراد را سنجیده اند و هیچ کدام به تحلیل و توصیف عینی آنچه 
حقیقتاً افراد در صفحات مجازی خود به نمایش می گذارند، نپرداخته اند. تحقیقات دسته 
دوم هم که صفحات و محتوا های  به اشتراک گذاشته شده را مورد تحلیل قرار داده است، 
بیشــتر شامل نحوه خودافشــایی و بازتاب »خویشتن« به صورت عام در این شبکه ها بوده 

است تا نحوه بازنمایی سبک زندگی. 
بشــیر و افراسیابی )1391( در پژوهش »شبکه های  اجتماعی مجازی و سبک زندگی 
جوانــان«، ســپهری )1393( در »تحلیل ســبک زندگی جوانان کاربر شــبکه اجتماعی 
فیس بوک« و عدلی پور و دیگران )1393( در پژوهش های  خود با عنوان »شبکه اجتماعی 
فیس بوک و سبک زندگی جوانان تبریز« به تأثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر روی سبک 
زندگــی افراد در زمینه هایی چون اوقات فراغت، توجه و گرایش به بدن، نحوه پوشــش، 
شــیوه محاوره و سبک بیان، ایجاد شرایط برای برقراری ارتباط با جنس مخالف و کسب 
توانمندی های  روز در نگرش به فضای جهانی پرداخته اند و نشــان داده اند که اســتفاده 
از شــبکه های  اجتماعی بر روی این مؤلفه ها تأثیرگذار است. همچنین بشیر و افراسیابی 

گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی ...
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)1391( در بخش دوم پژوهش خود، به بررسی رابطه میان عضویت در شبکه های  اجتماعی 
اینترنتی و سبک زندگی مجازی افراد پرداخته اند. این بررسی نشان داده است که سبک 
زندگی مجازی افراد متأثر از سبک دیگر اعضای شبکه بوده است. طراحی صفحه پروفایل 
به عنوان خانه مجازی ایشان که عصاره تمامی نماد های  فرهنگی مرتبط با فرد در فضای 

مجازی است تا اندازه زیادی تحت تأثیر مشاهده پروفایل دیگر اعضای شبکه است. 
ماری المجلد )2008( هم در تحقیقی که بر روی دانش آموزان دختر دبیرستان منطقه 
میدوسترن عضو شبکه اجتماعی مای اسپیس انجام داده است، نشان می دهد که عضویت 
و حضور در مای اســپیس چگونه سبب تغییر سبک زندگی اعضای شبکه های  اجتماعی 
اینترنتی می شود و میان عضویت و حضور در شبکه های  اجتماعی اینترنتی با نوع پیام ها 

و عکس هایی که توسط اعضا منتشر می شود، ارتباط وجود دارد. 
عبداللهیان و دیگران )1392( در کار خود به مطالعه و مقایسه ساختار و شیوه بازتاب 
»خود« در چهار شــبکه اجتماعی مختلف از جمله فیس بــوک می پردازد. نتایج پژوهش 
نشان می دهد که خودافشایی در فیس بوک بیشتر از دنیای واقعی است و کاربران عقاید 
و احساسات خود را به راحتی بیان می کنند و عکس های  شخصی و خانوادگی خود را در 
پروفایل شان می گذارند و خودی که نشان می دهند، از خودی که در اماکن عمومی نشان 
می دهند یا خودی که در محل کارشان نشان می دهند به خود واقعی شان نزدیک تر است. 
از ســوی دیگر، کاربران درباره ایده آل ها و وضعیت های  مطلوب خود نیز در این شــبکه 
صحبت می کنند که ممکن اســت با رفتار آنها در دنیای واقعی متناقض باشد. در نتیجه، 

کاربران »خود  موجود« و »خود مطلوب« را در فیس بوک بازنمایی می کنند. 
همچنین حاجین )2013( در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل شیوه بازنمایی ایرانیان 
از »خود« در فیس بوک پرداخته و نشــان داده اســت که ایرانیان اطالعات روزمره خود را 
بیشتر از اطالعات سیاسی خود بازنمایی می کنند. همچنین تفاوت خیلی زیادی بین نحوه 
بازنمایی زنان و مردان وجود دارد. افرادی که تازه عضو فیس بوک شده اند به صورتی کاماًل 

متفاوت با افرادی که چند ماهی عضو هستند خود را بازنمایی می کنند. 
دی میکو و میلن )2007( »بازنمایی خود« را در فیس بوک درباره ســه دسته از افراد 
شامل دانشجویان، فارغ التحصیالنی که وارد فضای کار شده اند و افراد شاغل مطالعه کرده 
و نشان داده است که دانشجویان اصوالً خودشان را با تصاویری متنوع و اهل تفریح و بازی 
نشان می دهند. افراد گروه دوم محافظه کارانه تر و حرفه ای تر از فیس بوک استفاده می کنند 
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و عکس و اطالعات شــخصی کمتری از خود قرار می دهند. افراد شاغل بسیارفعال اند، اما 
بیشــتر اطالعات حرفه ای قرار می دهند تا اطالعات شــخصی. آنها از فیس بوک به عنوان 

محل کار اجتماعی استفاده می کنند. 
به طور کلی تحقیقات انجام شــده، نشــان می دهد که عضویت و حضور در شبکه های  
اجتماعی تأثیراتی را بر برخی حوزه های  ســبک زندگی افراد مانند الگوی خرید، مصرف 
فرهنگی، نحوه پوشش، نحوه گذران اوقات فراغت، شیوه ارتباط با جنس مخالف و... داشته 
است و افرادی که در شبکه های  اجتماعی عضوند در مقایسه با افرادی که عضو نیستند، در 
ایــن حوزه ها متفاوت عمل می کنند. همچنین این پژوهش ها اطالعاتی را در زمینه نحوه 
عملکرد افراد در شــبکه اجتماعی فیس بوک به دست می دهد. افراد در این شبکه، خودی 
نزدیک به خود واقعی شــان را نشــان می  دهند و این خودافشایی متأثر از جنسیت، مدت 

زمان عضویت در فیس  بوک، سن و موقعیت شغلی و تحصیلی فرد است. 

سبک زندگی
به طور کلی تعاریف موجود ســبک زندگی را به دو دســته می توان تقسیم کرد. گروه اول 
مجموعه تعاریفی هستند که سبک زندگی را از جنس رفتار می دانند و ارزش ها، نگرش ها و 
جهت گیری های  ذهنی افراد را از دایره این مفهوم بیرون می گذارند. این رویکرد به معنای 
عدم دخالت مقوالت ذهنی در شــکل دادن به ســبک زندگی نیست، بلکه بدین معناست 
که مهم نیست سبک زندگی چگونه شکل گرفته است، بلکه برای محقق شناخت سبک 
زندگی که براساس متمایز ساختن برخی از رفتارها )با ویژگی هایی خاص( صورت می گیرد، 
مهم اســت. در درون این تعاریف می توان میــان آنها که این رفتارها را به الگوی مصرف 
محدود می کنند و آنها که سامان کلی زندگی را مدنظر دارند تمایز قائل شد. رویکرد دوم 

تعاریف، ارزش ها و نگرش ها را نیز بخشی از سبک زندگی می داند. 

تعاریفسبکزندگی

سبک زندگی به عنوان جمع رفتارها و ارزش ها 

سبک زندگی به عنوان مجموعه رفتارها
تعاریف بر مبنای الگوی مصرف

تعاریف بر مبنای سامان کلی زندگی

شکل1:دستهبندیکلیتعاریفسبکزندگی

گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی ...
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سبکزندگیبهعنوانمجموعهرفتارها
ابتدا به بیان تعاریف دســته اول که سبک زندگی را تنها مجموعه رفتار می دانند و آن را 

بر مبنای الگوی صرف تعریف می کنند می پردازیم. 
»دیوید چنی« ســبک های  زندگی را سازمان اجتماعی مصرف می خواند و به اعتقاد 
وی »»سبک زندگی راه الگومند مصرف یا ارج نهادن به محصوالت مادی است.« )چینی، 

)89 :1996
»راب شــیلدز« گروه بندی مصرف کاالها را همان سبک زندگی می داند اما با قید این 
شرط که در این گروه بندی بتوان سبک داشتن رفتار، قریحه و رمزگان نمادین مشترک 

را تشخیص داد. )شیلدز، 1992: 15(
دسته دوم از تعاریفی که سبک زندگی را براساس مجموعه رفتارها توصیف می کنند، 
ســبک زندگی را چیزی بیش از الگوی مصرف می دانند، این تعاریف به لحاظ میزان دقت 
متفاوت اند. بعضی از آنها مانند گالیپتیس ســبک زندگی را مساوی همه فعالیت های  فرد 
می دانند )گالیپتیس، 1990: 37( یا کریستنسن سبک زندگی را »شیوه ای که بدان طریق 
زندگی را زندگی می کنیم« تعریف می کند. )کریستنسن، 2002( لذا اگر قرار است سبک 
زندگی بر مبنای رفتارهایی که ســامان کلی زندگی را ایجاد می کند تعریف شــود، باید 

ویژگی های  چنین رفتارهایی را مشخص کرد. 
اولین ویژگی در تعریف گیدنز نشــان داده می شــود؛ »آنتونی گیدنز« معتقد است که 
ســبک های  زندگی کردارهایی هستند که به جریان عادی زندگی روزمره تبدیل شده اند، 
جریان هایی که در لباس پوشــیدن، غذا خوردن، شــیوه های  کنش و محیط دلخواه برای 
مالقــات کردن دیگــران جلوه می کنند. اما وی یادآور می شــود که چنیــن رفتارهایی 
بازتاب دهنده هویت های  شــخصی، گرو هی و اجتماعی اند. )کوکرهام و دیگران، 1993: 
321( »اشپارگان« به تبعیت از گیدنز رفتاری را مشخصه سبک زندگی می داند که روایتی 
از خود در آن مســتتر باشد. زیرا بســیاری از رفتارها فقط به قصد برآوردن نیاز های  اولیه 

انجام می شوند. )اشپارگان، 2000: 328( 
دومین مشــخصه رفتار های  سبک زندگی، انتخابی بودن آنهاست. براساس تعریفی از 
»جان کلی« سبک زندگی ناظر بر دو چیز است: مردم چه انجام می دهند و مردم چگونه 

انجام می دهند. )کلی، 1990: 103( 
ســومین ویژگی این اســت که چنین رفتارهایی متمایز کننده فرد یا گروه هستند و 
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رفتار های  موردنظر نه تنها باید فرد یا گروه را متمایز ســازند بلکه باید بتوان این رفتارها 
را مشخصه فرد یا گروه نیز دانست. )ویل، 2000: 11( 

چهارمین ویژگی اشاره دارد به اینکه رفتار های  سبک زندگی ذاتاً اجتماعی اند به این 
معنا که حامل پیام هایی برای دیگران هســتند. به این اعتبار چنین رفتارهایی ارزش ها و 
جهت گیری های  افراد را به دیگران منتقل کرده و به بقیه نشان می دهند که باید در برابر 

فرد چه رفتاری داشته باشند. 

سبکزندگیبهعنوانجمعرفتارهاوارزشها
گونه دوم تعاریف ســبک زندگی آشــکارا وجه روان شناختی دارند و متأثر از دیدگاه آدلر 
درباره ســبک زندگی اند. به گفته آدلر، سبک زندگی بیشــتر نوعی نظریه پردازی درباره 

شخصیت آدمی است. برای وی سبک زندگی ویژگی فرد است. )فاضلی، 1382: 72( 
تعاریف مبتنی بر نگاه آدلری اولین بار در بازاریابی و بازارپژوهی بروز کردند و بعدها به 
نظام ها و روال های  پژوهشی استاندارد تبدیل شدند. اما غیر از بازارپژوهان، جامعه شناسان و 
روان شناسان نیز به وجوه ذهنی در تعریف سبک زندگی توجه کرده اند. روئیز جامعه شناس 
شیوه های  زندگی کردن، اندیشیدن، ارزیابی کردن، احساس کردن و قضاوت کردن را جزئی 
از سبک زندگی می داند. )روئیز، 1990: 158( وی گروه های  آماری ای را که مشابهت هایی 
در ابعاد فوق بین مردم نشان دهند، گروه های  سبک زندگی می خواند. باورها، ارزش ها و 
هنجار های  فردی در زندگی روزمره را نیز برای تشخیص این گروه ها الزم می داند. میرز و 
گوتمن عالیق و عقاید )میرز و گوتمن، 1974: 235(، جیمز کلمن انگیزه ها و سبک های  
شناخت و کامبر رفتارها و نگرش هایی را که به قصد همرنگ شدن با گروه اتخاذ می شوند، 

جزئی از سبک زندگی می دانند. )کورل و دیگران، 1985: 429( 

مؤلفههایسبکزندگی
برای درک بهتر مفهوم ســبک زندگی از نظر اندیشــمندان مختلــف، می توان عناصر و 
مؤلفه هایی را که ایشان برای سبک زندگی برشمرده و یا در تحقیقات خود از آنها به عنوان 
شــاخصه بهره برده اند، بررســی نمود. در ادامه مؤلفه های  ذکرشده توسط نظریه پردازان 

مختلف را ارائه می کنیم. )مهدوی کنی، 1390: 59-63(

گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی ...
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جدول1:مؤلفههایسبکزندگیازدیدگاهنظریهپردازان)مهدویکنی،1390(

مؤلفههایسبکزندگینظریهپرداز

زیمل؛وبرو
وبلن

شــیوه تغذیه، خودآرائی )نوع پوشاک و پیروی از مد(، نوع مسکن )دکوراسیون، معماری و 
اثاثیه(، نوع وسیله نقلیه، شیوه گذران اوقات فراغت، اطفار )رفتارهای حاکی از نجیب زادگی 
یا دست و دل بازی، کشیدن سیگار در محافل عمومی، تعداد مستخدمین و آرایش آنها(

نحوه استفاده از صنایع فرهنگی، تفریحی و ورزشی، نحوه بازی کردن و لباس پوشیدنکالکهون

محل سکونت، نوع خانه، وسایل اتاق نشیمن، و دیگر شیوه های شأن و منزلتچاپین

الگوهای مصرف، نوع لباس، نحوه صحبت کردن، نگرش ها، و الگوهای مربوط به نقاط تمرکز گردون
عالقه مندی در فرهنگ مانند امور جنسی، عقالنیت، دین، خانواده، آموزش، هنرها و ورزش

خودروی خانواده یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیونپارسونز

ونفوسن
اول مطالعه دارایی کاالهای تجملی یا فرهنگی )خانه، ویال، قایق تفریحی، ماشــین، اثاثیه، 
نقاشی، کتاب ها، عطر( و دوم فعالیت های که با آن خود را متمایز می کنند )ورزش ها، بازی ها، 

تفریحات، لباس پوشیدن، رسیدگی به ظاهر بدن و نحوه استفاده از زبان و بودجه بندی(

ساختار روابط فردی )زندگی اشتراکی(، آداب و رسوم )کوتاه کردن مو و رژیم گیاه خواری، تویی
استفاده از داروهای روان گردان و یوگا(

ازدواج نکردن، تغییر مکرر مکان اقامت، مصرف مواد مخدر روان گردان، پیوستن و جدایی استون
مکرر از گروه های مختلف برای کسب تجربه.

برلسونو
استینر

رســیدگی به وضع ظاهری و لباس، آداب معاشرت، سلیقه زیباشناختی، سرگرمی )اعم از 
تفریحی و ورزشی تا قایق سواری و چوگان تا تنیس و بولینگ( و خوردنی ها )شکالت کشدار 

شیرین گرفته تا نوع نرم و تلخ آن(.

ونهوتن

اثاثیه، اشیا هنری، انواع لباس پوشیدن، متون خواندنی، آالت موسیقی، سلیقه در غذا، روش 
پخت، نوع صحبت کردن در خانه، نوع گذران اوقات فراغت، بودجه بندی، روابط با فرزندان، 
تراکم افراد ساکن در خانه، نوع و ویژگی های اشتغال )اعضای خانواده، نوع لباس کار، محل 

کار، فاصله محل کار تا خانه، میزان مأموریت ها، زمان دوری از خانه(.

بوردیو

دارایی ها، کاالهای تجملی یا فرهنگی، کتاب ها، نوشابه ها، سیگار ها، عطر لباس ها، فعالیت هایی 
که با آن خود را متمایز نشان می دهد، ورزش ها، بازی ها، تفریحات، پیاده روی، کوهپیمایی، 
اســکی یا سوارکاری یا تنیس لباس پوشــیدن رسیدگی به ظاهر بدن خود، نحوه استفاده 

از زبان، بودجه بندی

مالزم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکان های موجود، بازاندیشی، روش الگومند گیدنز
مصرف، درک و ارزش گذاری محصوالت فرهنگ مادی، معانی نمادین محصوالت...

رویکرد نظری
در این پژوهش از نظریه سبک زندگی پیر بوردیو و نظریه بازنمایی استوارت هال به عنوان 
رویکرد نظری اســتفاده می شود. هرچند که این پژوهش با روش کیفی )تحلیل محتوای 
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کیفی( انجام می شــود اما از نظریات فوق به عنوان راهنمای نظری برای تفســیر و تبیین 
بیشــتر ابعاد موضوع مورد مطالعه یا به عبارت دیگر ارتقای حساســیت نظری در تحقیق 

استفاده شده است. 
در یــک جمع بنــدی کلی از این دو نظریــه، رویکرد نظری بــرای تحقیق حاضر را 
می توان بدین صورت بیان داشت: افراد برای بیان منزلت و هویت خود از نظامی که شامل 
مجموعه ای از ترجیحات و انتخاب ها )ســالیق( اســت استفاده می کنند و آنها را در قالب 
دارایی ها و کنش های  نمادین خود نشــان می دهد. در شــرایط فعلی افراد می توانند این 
انتخاب ها و ترجیحات را که همان ســبک زندگی شان اســت. عالوه بر دنیای واقعی در 
شبکه های  اجتماعی نیز بازنمایی کنند. بدین معنا که با استفاده از زبان نشانه ها که شامل 
نوشــتار، تصاویر، قطعات موسیقی و... است، سبک زندگی و معنا های  سبک زندگی خود 
را به دیگران منتقل کنند و نشــان دهند. بنابراین با بررسی صفحات افراد در شبکه های  
اجتماعی می توان نحوه بازنمایی آنها از ســبک زندگی شان را بررسی کرد. این بررسی از 
طریق بررسی مؤلفه های  سبک زندگی امکان پذیر است. همان طور که در مباحث پیشین 
عنوان شد مؤلفه های  ثابت و دقیقی برای سبک زندگی وجود ندارد و این مؤلفه ها تا حد 
زیادی براساس موضوع و فضای تحقیق انتخاب می شود. بنابراین ما براساس نظریه بوردیو 
و ادبیات موجود به مؤلفه های  زیر که در شکل 2 نشان داده شده است، برای بررسی سبک 

زندگی افراد در فیس بوک رسیدیم. 

مؤلفههایسبکزندگی

نحوه گذران اوقات فراغت

نحوه روابط با دیگران

دکوراسیون منزل

الگوی خرید

سبک تغذیه

سبک پوشش و آرایش

مدیریت بدن

شکل2:مؤلفههایسبکزندگیبهدستآمدهبرایتحقیق

گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی ...
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اگرچه این مؤلفه ها براساس ادبیات نظری موجود برای بررسی سبک زندگی انتخاب 
شــد، اما در حین انجام پژوهش و قرار گرفتن در شــرایط واقعــی میدان پژوهش عماًل 
دو مؤلفــه »الگوی خرید« و »مدیریت بدن« حذف شــد. زیرا این دو مؤلفه در صفحات و 
عکس های  به اشــتراک گذاشته شده کاربران فیس بوک بسیار معدود بازنمایی شده بود و 
موارد در حدی نبود که بتوان از آنها اطالعاتی را استنباط و استخراج نمود. لذا در نهایت 
این پژوهش با توجه به شــرایط میداِن خود، سبک زندگی را با پنج مؤلفه سبک پوشش 
و آرایش، اوقات فراغت، روابط بین فردی، سبک تغذیه و دکوراسیون منزل مورد توصیف 

و بررسی قرار می دهد. 

روش تحقیق
هدف از این تحقیق توصیف و گونه شناســی نحوه بازنمایی ســبک زندگی جوانان ایرانی 
در فضای شــبکه اجتماعی فیس بوک بوده اســت. بر این اساس درصدد اثبات فرضیه ای 
نبوده ایم. بلکه هدف، بررسی و توصیف نحوه کنش افراد در شبکه های  اجتماعی است. لذا 
با توجه به این هدف و ســؤال تحقیق روش »تحلیل محتوای کیفی« برای انجام پژوهش 

انتخاب شده است. 
در این تحقیق، براساس رویکرد نظری پژوهش که برگرفته از تعریف بوردیو از سبک 
زندگی بــود، وجه رفتاری به مثابه بازنمایی کننده اصلی ســبک زندگی مورد تأکید قرار 
گرفــت. از این رو، مطالبی که کاربران در شــبکه اجتماعــی فیس بوک قرار داده بودند و 
بازنمایی کننده رفتار های  آنان بود، مورد بررســی و مطالعه قرار گرفت. از آنجا که مطالب 
نوشتاری منتشرشده در فیس بوک عمدتاً نمایانگر عقاید و نظرات و تصاویر انتشاریافته غالباً 
بازنمایی کننده ســبک زندگی به مثابه الگو های  رفتارِی نمایانگر هویت بودند، توجه اصلی 
تحقیق بر روی تصاویری قرار گرفت که کاربران از خود یا همراهان خود در موقعیت های  

مختلف در این شبکه منتشر کرده بودند. 
براســاس مرور تعاریفی که به ابعاد و مؤلفه های  ســبک زندگی پرداخته بودند، هفت 
جنبه نحوه پوشش و آرایش، نحوه گذران اوقات فراغت، نحوه ارتباطات بین فردی، الگوی 
تغذیه، دکوراســیون منزل، الگوی خرید و مدیریت بدن به عنوان مبنای توصیف ســبک 
زندگی نمایشی کاربران فیس بوک انتخاب گردید. با این حال، اینکه هر مؤلفه شامل چه 
ابعاد و عناصری باشد و کدامین جنبه های  این مؤلفه ها در تصاویر کاربران فیس بوک باید 
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توصیف و بررسی شود، بر مبنای یک رویکرد برآمده از داده ها )نئوندورف، 1395: 106( 
به دســت آمد. به این صورت که قبل از شروع تحقیق روی نمونه ها، یک مطالعه اکتشافی 
روی 27 صفحه فیس بوک انجام گرفت. در این مطالعه با بررســی تصاویر، جنبه هایی از 
مؤلفه ســبک زندگی بازنمایی شده که بارز و مشخص بود یادداشت شد و در نهایت پس 
از تحقق اشــباع نظری، این جنبه ها جمع بندی شــده و در قالب درخت مقوالت به دست 
آمده برای توصیف سبک زندگی جوانان در فیس بوک، همان طور که در شکل 3 مشخص 

شده است، مورد استفاده قرار گرفت. 
گام بعدی، توصیف انواع ســبک های  زندگی بازنمایی شــده جوانان در فیس بوک 
بود. برای این منظور، ابتدا نمونه مناســبی از کاربران انتخاب شــد و سپس مجموعه 
تصاویر به اشتراک گذاشته شده هر کاربر به صورت تفصیلی براساس اقالم مشخص شده 
در شــکل 3 با ذکــر تمام جزئیات توصیف شــد و بدین ترتیــب گام »کدگذاری باز« 
)محمدپور، 1390: 316( داده ها برداشــته شــد. داده های  هر کاربر شامل تصاویر به 
اشــتراک گذاشته شــده وی در یک بازه زمانی 9 ماهه بود. این بازه 9 ماهه، تصاویر به 
اشــتراک گذاشته شــده فرد از ابتدای فروردین ســال 93 تا پایان آذرماه را در شبکه 

اجتماعی فیس بوک شامل می شد. 
در مرحله بعد، با کنار هم قرار دادن مضامین مشابه مؤلفه های  بازنمایی شده سبک های  
زندگی، در قالب کدگذاری محوری، برای هر پنج مؤلفه سبک زندگی، سنخ های  اصلی و 
زیرســنخ ها تعریف شد. از این طریق، توصیف کامل و سنخ بندی شده ای از نحوه بازنمایی 

پنج مؤلفه  سبک زندگی در صفحات فیس بوک افراد، به دست آمد. 
در گام نهایی، با بررسی سنخ بندی های  به دست آمده از مؤلفه های  سبک زندگی و مرور 
چندین باره داده های  نمونه ها، مشخص شد که سبک بازنمایی بعضی از نمونه ها با یکدیگر 
مشابه است. نمونه  ها معموالً یک یا دو مؤلفه را به صورت پررنگ  تری در صفحات شان نشان 
می  دادند و بیشتر به آن می پرداختند. بر این اساس، در قالب کدگذاری گزینشی، این افراد 
براســاس میزان تأکید نمونه بر روی یکی از مؤلفه های  سبک زندگی در یک طبقه بندی 
کالن قرار گرفتند. حاصل کار به صورت ارائه یک گونه شناســی از نحوه بازنمایی ســبک 

زندگی جوانان ایرانی در فیس بوک به دست آمد. 

گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی ...
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مؤلفههای
سبکزندگی

پوششوآرایش

اوقاتفراغت

روابطبینفردی

الگویتغذیه

دکوراسیونمنزل

پوشش

آرایش

زیورآالت

میزان حجاب

نوع فعالیت فراغتی

توصیف افرادی که 
با آنها ارتباط دارد

ارتباط در چه مکانی بازنمایی شده

سبک ارتباط

نوع غذاها

مکان غذاخوردن

سبک دکوراسیون براساس کاالهای استفاده شده

میزان توجه به هماهنگی رنگ ها

تفریحی

مشارکتی

فعال یا منفعل بودن

همراهان در فرغت

از نظر نسبت با افراد

از نظر سن

از نظر جنس

میزان صمیمیت

وجود و عدم پایبندی به حریم شرعی

فست فود

سنتی ایرانی

غذاهای خارجی

فراگیرانه

جمعی

فردی

همسن

غیر همسن

توصیف لباس ها

سبک لباس پوشیدن

ترکیب رنگ لباس ها

هماهنگی رنگ لباس ها

سیاسی

اجتماعی

خیریه
فرهنگی

ملی

دوست

خانواده

خویشان

همجنس

غیر همجنس

سبک آرایش

میزان آرایش
صورت

رنگ طبیعی یا مصنوعی

مدل مو

سبک آرایش مو مو

وجود یا عدم آرایش های دائمی

وجود یا عدم استفاده از زیورآالت

سبک زیورآالت

خوردن

مصارف رسانه ای

تماشای تلویزیون

گوش کردن به رادیو
استفاده از اینترنت

خواندن روزنامه

ورزش کردن

انجام فعالیت های هنری

انجام فعالیت های فرهنگی

طبیعت گردی
داخلی

خارجی
سفر

دوست محور

خانواده محور

راحت و مدرن

تجملی

هنری فرهنگی

رمانتیک

میهمانی

شیوه گذراندن 
اوقات فراغتی

شکل3:مؤلفههایسبکزندگیشناساییشدهدرفیسبوک
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روش نمونه گیری و حجم نمونه
برای نمونه گیری ما نیاز داشتیم که به عنوان دوست1 به صفحات افراد دسترسی داشته باشیم، 
تا تمام اطالعات آنها برای پژوهشگر قابل رؤیت باشد. لذا با استفاده از پنج عضویت متفاوت، 
نمونه ها براساس روش نمونه گیری هدفمند و انتخاب نمونه هایی با بیشترین اختالف، برگزیده 
شدند. این پنج عضویت، امکان دسترسی و انتخاب از میان 531 نفر را فراهم می کرد. سعی 
شد نمونه های  متنوعی که به نظر می رسید سبک های  متفاوت بازنمایی سبک زندگی را دارند، 
انتخاب و تفکیک شود. بر خالف روش های  کمی که معموالً حجم نمونه از طریق فرمول های  
ویژه ای به دست می آید، در روش تحقیق کیفی، حجم نمونه با توجه به اشباع نظری در نظر 
گرفته می شود. بنابراین انتخاب نمونه تا جایی ادامه یافت که به نظر رسید، فردی با سبکی 
متفاوت از نمونه های  قبلی وجود ندارد. لذا در این مرحله انتخاب نمونه متوقف شد. حاصل 

این نمونه گیری 44 نفر بود که از این تعداد 24 نفر زن و 20 نفر مرد می باشند. 

یافته ها
در ابتدا توصیفی کلی از مؤلفه های  سبک زندگی )شامل پوشش و آرایش، اوقات فراغت، 
روابط میان فردی، ســبک تغذیه و دکوراســیون منزل( ارائه می شود و سپس به صورت 

کامل شرح داده می شود. 
پنج مؤلفه سبک زندگی در این تحقیق به شرح زیر در صفحات فیس بوک افراد نشان 

داده شده بودند: 
اولین مؤلفه ســبک پوشــش و آرایش بود که به طور گسترده توسط کاربران فیس بوک 
بازنمایی شده بود و افراد با تصاویری که از خود به نمایش گذاشته بودند این مؤلفه را نشان 
داده بودند. طبق نتایج به دست آمده سبک پوشش در مردان به سه گونه بود؛ پوشش اسپرت، 
پوشش رسمی و پوشش نیم تنه های  بدون لباس. سبک آرایش مو در مردان نیز به دو صورت، 
سبک مو های  معمولی و مدل دار وجود داشت که خود سبک مدل دار به دو صورت مدل دار 
کوتاه و مدل دار بلند بود. در آرایش صورت مردان سبک خاصی وجود نداشت و انواع مدل های  
ریش و ســبیل دیده شد. زیورآالت به عنوان بخشی از پوشش و آرایش مردان به دو صورت 
وجود داشت، عده ای که از هیچ زیورآالتی استفاده نمی کردند و افرادی که از زیورآالت استفاده 
می کردند. افراد دسته دوم از دو مدل کالسیک و اسپرت در زیورآالت خود بهره می بردند. 

1. Friend

گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی ...
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سبکپوششو
آرایشدرمردان

پوشش

آرایش

زیورآالت

اسپرت معمولی

معمولی

اسپرت فشن

فشن

بازنمایی پوشش اسپرت

مو

کت و شلوار اسپرت

کت و شلوار مجلسی

بلند

انگلیسی

دم اسبی

بدون ریش و سبیل

بلند باز

ته ریش

نیمه بلند آشفته

ریش بلند

ریش پرفسوری

افرادی که در شغل خود جدی هستند و عمدتاً بازنمایی شغل دارند

افرادی که سبک پوشش و آرایش ساده دارند

کالسیک

فانتزی

کت و شلوار رسمی کاری

کوتاه
آلمانی

بازنمایی پوشش رسمی

صورت

ندارند

دارند

بازنمایی نیم تنه های بدون لباس

شکل4:بازنماییسبکپوششوآرایشمردانجوانایرانیدرفیسبوک

در ســبک پوشش زنان به دلیل وجود مسئله حجاب، در فضا های  عمومی و خصوصی 
سبک های  متفاوتی وجود داشت. در فضا های  عمومی سه سبک پوشش با چادر، پوشش 
با مانتو و پوشــش با لباس های  معمولی بدون حجاب وجود داشت. در فضا های  خصوصی 
نیز افراد دو نحوه بازنمایی از پوشش خود داشتند. بعضی از افراد فضا های  خصوصی را به 
همان صورت واقعی خودش و با لباس های  مناسب فضای خصوصی بازنمایی کرده بودند و 
عده ای فضا های  خصوصی را با لباس های  فضای عمومی و حجاب به نمایش گذاشته بودند. 
در ســبک آرایش موی زنان، سبک خاصی قابل شناسایی نبود و افراد بنا بر سلیقه و 
مکانی که عکس در آن گرفته شده بود مو های  بلند کوتاه، بسته شده با گیره و... داشتند. 
در ســبک آرایش صورت، چهار سبک آرایش از یکدیگر قابل تفکیک بود؛ بدون آرایش، 
آرایش مالیم و الیت، آرایش متوسط و آرایش غلیظ. زیورآالت نیز سه سبک ساده و بدون 
زیورآالت، زیورآالت کالسیک و زیورآالت اسپرت وجود داشت. حجاب نیز به عنوان یکی 
از مؤلفه های  پوششــی زنان در سه سبک کلی نشان داده شده بود؛ حجاب کامل شرعی، 

حجاب کمی آزاد و بدون رعایت حجاب شرعی. 
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سبکپوششو
آرایشدرزنان

پوشش

آرایش

زیورآالت

حجاب

بازنمایی واقعی فضاهای خصوصی

معمولی

بازنمایی باحجاب از فضاهای خصوصی

بسته شده مدل دار

در فضاهای خصوصی

مو

پوشش با لباس های معمولی و بدون حجاب

پوشش با مانتو

افراد ساده و راحت
بدون آرایش

آرایش کم و الیت

آرایش معمولی و متوسط

آرایش غلیظ

پوشش با چادر

افراد با تقید مذهبی

در فضاهای عمومی

صورت

سبک ساده و بدون زیور

حجاب کامل شرعی

سبک اسپرت

سبک سنتی

حجاب کمی آزاد

بدون رعایت حجاب شرعی

شکل5:بازنماییسبکپوششوآرایشزنانجوانایرانیدرفیسبوک

اوقات فراغت دومین مؤلفه ای بود که مورد بررســی قرار گرفت. کاربران در بازنمایی 
مؤلفه اوقات فراغت به دو گونه بودند: 

دســته اول؛ کســانی که اوقات فراغت را در صفحات خود به نمایش نمی گذاشــتند. 
افرادی کــه صفحات غیرفعالی دارند، افرادی که عمدتاً افکار و نظرات شــان را بازنمایی 
می کننــد، افرادی که تنها ظاهر خود را بازنمایی می کنند و بعضی زنان با ظاهر مذهبی، 

در این گروه قرار می گرفتند. 
دسته دوم؛ افرادی بودند که اوقات فراغت خود را در صفحات شان نشان می دادند. این 
افراد فراغت های  خود را در سه قالب فراغت های  یادگیرانه، مشارکتی و تفریحی بازنمایی 
کرده بودند. از میان این نوع فراغت، فراغت های  تفریحی بســیار بیشــتر از دو مورد دیگر 
به نمایش درآمده بود و اغلب کاربران، خود را در تفریحات خود به نمایش گذاشته بودند. 
فراغت های  تفریحی، 10 فعالیت را شامل می شد که به ترتیب بازنمایی بیشتر بدین صورت 
بودند: سفر، مهمانی، طبیعت گردی، خوردن، انجام فعالیت های  فرهنگی، انجام فعالیت های  

گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی ...
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هنری، فعالیت های  تفریحی خاص )مانند دوچرخه سواری، پرواز با پاراگالیدر، جت اسکی 
و...(، ورزش کردن و ورزش دیدن، مصرف رســانه ای و نگهداری از حیوانات و گیاهان. از 
میان این فراغت ها پنج فراغت اول عمدتاً به صورت جمعی بازنمایی شــده بود و فرد در 
این فراغت ها به همراه همســر، خانواده یا دوســتان حضور داشت. پنج فراغت بعدی نیز 

معموالً به صورت تنها و فردی نشان داده شده بود. 

اوقات
فراغت

افرادیکهاوقاتفراغت
رابازنمایینمیکنند

افرادیکهاوقاتفراغت
رابازنماییمیکنند

افرادی که صفحات فیس بوک فعالی ندارند

افرادی که فقط قصد نشان دادن ظاهر خود را دارند

بعضی افراد با ظاهر مذهبی نیز فراغت های خود را 
به نمایش نمی گذارند

افرادی که به دلیل موقعیت های شغلی، اجتماعی 
و یا شخصیتی خود تمایل چندانی به نشان دادن 

ابعاد زندگی خصوصی خود ندارند

نوع فعالیت 
فراغتی

تفریحی

مشارکتی

فراگیرانه

جمعی

فردی

سیاسی
مذهبی

حرفه ای

دوست محور
دوست خانوادگی

خانواده

دوست مجردی

خویشان
خانواده محور همراهان در فرغت

شرکت در انواع کالس ها

خوردن

شهرهای تاریخی هنری

شهرهای با طبیعت زیبا
شهرهای زیارتی

همسایه های ایران )ترکیه، امارات، آذربایجان(

اروپا
حج

فعالیت های فرهنگی

داخلی

خارجی

سفر

فراغت های جمعی

مهمانی گرفتن در منزل

دورهمی خارج از منزل

مهمانی
رسمی

غیررسمی
مهمانی رفتن در منزل دیگران

طبیعت گردی غیرحرفه ای

رفتن به تئاتر، کنسرت، 
تغزیه خوانی، نمایشگاه کتاب

کوهنوردی حرفه ایطبیعت گردی

صخره نوردی
طبیعت گردی حرفه ای

خواندن کتاب

فراغت های فردی

تماشای تلویزیون
مصارف رسانه ای

رفتن به سینما

کارهای تزئینی در مهمانی ها
انجام کارهای هنری

و ...

بدنسازی
ورزش کردن و ورزش دیدن

رفتن به ورزشگاه برای دیدن بازی

دوچرخه سواری
فعالیت های تفریحی خاص

پاراگالیدر

جت اسکی

نگهداری از حیوانات و گیاهان

شکل6:نحوهبازنماییاوقاتفراغتدرفیسبوک
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ســومین مؤلفه بازنمایی کننده سبک زندگی، نحوه روابط بین فردی بود. به طور کلی 
افراد در نشان دادن روابط بین فردی خود به دو دسته اولیه تقسیم می شدند. دسته اول 
کسانی هستند که اساساً روابط خود را در فیس بوک نمایش نمی دادند. این افراد خود شامل 
ســه دسته می شدند؛ کسانی که صفحه فعالی ندارند، افرادی که به جای تصاویر شخصی 
بیشتر مطالب در صفحات شان قرار می دادند، دسته سوم افرادی که فقط خودشان را در 
صفحات شــان بازنمایی می کردند. در کنار این دسته اما دسته دیگری وجود داشتند که 
روابط میان فردی خود را بازنمایی می کردند. این افراد روابط خود را در سه سبک نشان 

می دادند؛ روابط خانوادگی، روابط دوستانه و روابط کاری. 

نحوهروابطبادیگران

افرادیکهروابطبادیگران
رابازنمایینمیکنند

افرادیکهروابطبادیگران
رابازنماییمیکنند

افرادی که صفحات فیس بوک فعالی ندارند

ارتباط با اعضای خانواده

ارتباط با دوستان خانوادگی

با همکاران مختلط

ارتباط با همسر

ارتباط با دوستان همجنس

با همکاران همجنس

ارتباط با فامیل

ارتباط با کودک

ارتباط با دوستان مختلط

افرادی که فقط خودشان را در صفحات شان نشان می دهند

افرادی که بیشتر در صفحه خود مطلب می گذارند تا تصاویر زندگی شخصی 

روابط خانوادگی

روابط دوستانه

روابط کاری

شکل7:نحوهبازنماییروابطبینفردیدرفیسبوک

چهارمین مؤلفه سبک زندگی، سبک تغذیه افراد بود. یعنی کاربران، تصاویری از خود 
در حال خوردن و یا در رستوران  و کافی شاپ و... در صفحه شان قرار داده بودند. براساس 
این بازنمایی ها چهار ســبک بازنمایی از تغذیه شناسایی شد. نوشیدنی های  کافی شاپی، 
غذا های  حاضری ساده در طبیعت گردی، غذا در رستوران، غذا های  دستپخت خود در خانه. 

تغذیه

نوشیدنی های کافی شاپی

غذاهای حاضری ساده در طبیعت گردی

غذاهای رستورانی

غذاهای پخته شده در خانه

غذاهای سنتی ایرانی

فست فود

غذاهای خارجی

شکل8:بازنماییالگویتغذیهدرفیسبوک

گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی ...
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پنجمین مؤلفه دکوراســیون منزل بود که بسیارکم بازنمایی شده بود. اما در مواردی 
که بازنمایی شــده بود، به طورکلی دکوراسیون مدرن بود. البته در میان دکوراسیون های  
مدرن براســاس کاال های  استفاده شده در دکوراسیون دو سبک وجود داشت، یک سبک 
مدرن معمولی راحتی و دیگری مدرن اشرافی فاخر. در هر دو این سبک ها بعضی  تمایل 

به استفاده از عناصر سنتی ایرانی در دکوراسیون داشتند و عده ای نداشتند. 

دکوراسیونمنزل

مدرن معمولی راحتی 

مدرن اشرافی فاخر
با عناصر سنتی ایرانی

بدون عناصر سنتی ایرانی

با عناصر سنتی ایرانی

بدون عناصر سنتی ایرانی

شکل9:بازنماییدکوراسیونمنزلدرفیسبوک

براســاس این توصیف و دســته بندی های  کلی، مشــاهده شــد که معموالً افراد در 
صفحات شــان بر بازنمایی یک یا دو مؤلفه از مؤلفه های  ســبک زندگی اهتمام و تأکید 
بیشــتری دارند. این تأکیِد بیشتر، فضای غالب نمایش سبک زندگی را در صفحات افراد 
رقم می زند. بر این اساس می توان گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی را بر مبنای تأکید 
بر بازنمایی مؤلفه های  سبک زندگی در صفحات نمونه ها قرار داد. حاصل آن سه گونه از 
بازنمایی سبک زندگی بود که تحت عنوان گونه خودنما، گونه فراغت نما و گونه رابطه نما 

نامگذاری شد. 

گونهخودنما
این گونه شــامل افرادی است که به طرز آشکاری در صفحات شان تمایل به نشان دادن 
»خــود« دارنــد. »بازنمایی خود« چه از بعد ظاهر و فیزیک بدن، چه از بعد نوع پوشــش، 
آرایش و ژست ها، چه از بعد توانمندی های  حرفه ای به صورت بسیار برجسته و پررنگ در 

صفحات این افراد دیده می شود. 
بعضی از افراد این گونه، تصاویر متعددی از خودشان در ژست ها و مکان های مختلف 
به نمایش می گذارند. این تصاویر در مردان با ژست های  مردانه، زیبایی اندام و هنرپیشه ای، 
در زنان با ژست های  عشوه گرانه، جذاب و گاهی فانتزی است. این عکس ها کاماًل هوشیارانه 
و با برنامه ریزی و بعضاً توســط عکاس گرفته شــده است. در بعضی موارد با نرم افزار های  
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گرافیکی مانند فتوشاپ اصالحاتی روی آنها انجام شده و پس زمینه های  فانتزی و جذاب 
به عکس داده شده است. بعضی دیگر از افراد این گونه، تصاویر متعددی از تخصص های  

خود در صفحه شان قرار می دهند. 
مهدی.ع پسر جوانی متعلق به گروه اول گونه خودنما است. 39 عکس از 54 عکسی 
که در ســال گذشته در صفحه اش منتشــر کرده است، عکس های  تِک خود اوست که با 
ژســت های  خاص و متنوع گرفته است. در 25 عکس از این 39 عکس، ژست های  خاص 

بدنسازی و همچنین ژست های  هنرپیشه ای دارد. 
افراد گونــه خودنما، معموالً به جز ظاهر خود بازنمایی دیگری از سبک زندگی شــان 
ندارند. آنها اوقات فراغت و تفریحات خود را بسیارکم بازنمایی می کنند یا اصاًل بازنمایی 

نمی کنند. همچنین روابط خود با دیگران را در صفحات شان نشان نمی دهند. 
مهســا در طول سال گذشته 18 مورد تصاویر تک از خودش در صفحه اش قرار داده 
اســت. این تصاویر همه پرتره های  صورت اســت که با ژســت ها و نورپردازی های  خاص 
گرفته شده و با فتوشاپ اصالح شده است. او در تمام این تصاویر تنهاست و فراغت ها یا 

ارتباطاتش با دیگران نشان نداده است. 
گونه های خودنما صفحات پربازدیدی دارند و تعداد دوســتان آنها بســیار زیاد است. 
اغلب 5000-4000 نفر دوست دارند. )5000 نفر، باالترین تعداد دوستان در فیس بوک 
اســت.( صفحات افراد این دســته اغلب به این صورت است که بیشتر مطالب بازنشر قرار 
می دهند و در بین مطالب بازنشــر هر چند مطلب یک بار، تصویری از خود با مشخصاتی 
که در باال گفته شد می گذارند. تصاویری که از خود انتشار می دهند، تعداد زیادی الیک و 
کامنت دریافت می کند. تعداد زیاد دوستان این افراد و سبک تصاویری که از خود منتشر 
می کنند )تصاویر تک با ژست های  جذاب(، می تواند نشان از تمایل آنها به دوست یابی یا 

بهره مندی از شهرت باشد. 
مهســا فردی اســت که صفحه ای پر بازدیدی دارد. او 4919 دوســت دارد و مطالب 
معمولــی که در صفحه اش قرار مــی دهد به طور میانگیــن و تقریبی 200 الیک و 25 
کامنــت دارد. تصاویری که از خودش قرار می دهــد هم به صورت میانگین 700 الیک و 

200 کامنت دریافت می کند.
به طور کلی می توان گفت افراد این سبک، دختران و پسران دوره اول جوانی )جوانان 
25-18 ســال(، مجرد و مد روز هستند. به عنوان مثال مهدی. ع 21 ساله، پویا 24 ساله 
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و مهیار دختری 20 ساله است که همه به این گونه بازنمایی تعلق دارند. 
برای توصیف بهتر و دقیق تر افراد این ســبک می توان آنها را به ســه دسته جزئی تر 

تقسیم کرد؛ گونه بدن نما، گونه پوشش نما و گونه تخصص نما. 

گونهبدننما
این گونه شــامل هر دو گروه مردان و زنان می شود. آنها افرادی هستند که به طور خاص 
تمایل به نشــان دادن ظاهر و فیزیک بدن خود دارند. این سبک به طور عمده و گسترده 
تیپ و زیبایی های  ظاهری بدن خود را به نمایش می گذارند. آنها این مســئله را از طریق 
تصاویر متعددی که در آنها به صورت نیمه عریان و یا با لباس هایی هستند که بخش هایی 

از بدن آنها عریان است، نشان می دهند. 
مردانگونهبدننما

مردان جوانی که زیبایی اندام کار می کنند و عضالت و بدنی خوشــفرم و ورزیده دارند، 
از افرادی هســتند که تصاویر بسیار زیادی، به این صورت به نمایش می گذارند. همچنین 
بعضــی از آنها که خالکوبی هایی روی بدن دارند، عکس های  بدون لباس از خود منتشــر 

می کنند و خالکوبی ها را به نمایش می گذارند. 
مهدی. ع پســر جوانی است که پرورش اندام کار می کند و عضالت و بدن ورزیده ای 
دارد. او 39 عکس به صورت تک از خودش منتشر کرده است که در 14 مورد آن، نیم تنه 
بدون لباس خودش را به نمایش گذاشته است و در دو مورد پیراهن هایی را که جلو آنها 

باز است و بدن دیده می شود منتشر کرده است.
این افراد از میان سه سبک پوشش مردان که در بخش اول توصیف شد، بیشتر سبک 
نیم تنه های  بدون لباس و سبک اسپرت را به نمایش گذاشته اند. آنها در سبک نیم تنه های  
بدون لباس، به خوبی ورزیدگی عضالت و بدن خود را در خانه یا باشگاه بدنسازی به نمایش 
می گذارند. در فضا های  عمومی از پوشش اسپرت استفاده می کنند که این پوشش اسپرت 
شامل تی شرت یا پیراهن های  کاماًل تنگ و شلوار جین یا کتان چسبان و فاق کوتاه است. 
در حقیقت آنها در سبک پوشش اسپرت خود نیز با پوشیدن لباس های  تنگ سعی در نشان 
دادن عضالت و تیپ بدنی خود دارند. تی شــرت های  آنها در بسیاری موارد تی شرت های  
فشــن با تصاویر شــلوغ و تصاویر خوانندگان و... است. زیورآالت اسپرت مانند گردنبند و 

دستبند و غیره از نوع اسپرت استفاده می کنند. 
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پویا 21 عکس از خود منتشر کرده که در 3 مورد نیم تنه بدون لباس به همراه شلوار 
به تن دارد. در 8 تصویر نیز با تی شرت های  طرح دار و ساده تنگ و شلوار های  کتان تنگ 
و فــاق کوتاه حضور دارد. او از زیورآالت به میزان زیاد و متنوع اســتفاده می کند. مانند 
گردنبند نازک طال، گوشواره و دستبند های  فانتزی و اسپرت با رنگ های  صورتی و زرد. 
افراد این گونه در سبک آرایش موها و صورت خود نیز کاماًل از مد روز پیروی می کنند. 
در زمان اجرای این تحقیق، مد آرایش صورت، داشــتن ته ریش بود و مد موی مردانه، 
مدل های  انگلیســی )که شــامل مو های  کوتاهی که دو طرف سر موها تقریباً کم و کوتاه 
اســت اما باال و جلوی موها بلند اســت( بود. تمام افراد بررسی شده در این گونه همین 

مدل مو و ریش را داشتند. 
زنانگونهبدننما

در مورد زنان جوان هم، افرادی که تیپ های  متناسب و چهره هایی زیبا دارند، عکس های  
متعددی از خود در صفحه شان قرار می دهند. البته در هر دو مورد مردان و زنان همان طور 
که گفته شــد، بازنمایی اغراق شــده ای برای بهتر و زیباتر نشــان دادن، توسط عکاس و 

نرم افزار های  گرافیکی وجود دارد. 
شــقایق دختر جوانی است که تیپ متناســبی دارد. او 16 عکس تک از خودش در 
صفحه اش به نمایش گذاشــته است. این عکس ها در حاالت و ژست های  متنوع و فانتزی 
اســت. او در 11 تصویر از این 16 عکس با لباس های  نیمه عریان )تاپ( اســت که ظاهر 

بدن را بازنمایی می کند. 
زنان این گروه در فضا های  عمومی داخل کشــور با پوشــش مانتو و شال های  کاماًل 
آزاد هســتند. در فضا های  خصوصی و یا فضا های  عمومی خارج از کشور نیز با لباس های  
اسپرت و بدون حجاب اند. آنها در این تصاویر با تاپ و شلوار یا تاپ و شلوارک هستند. 

از لحاظ آرایش مو، مو های  مرتب شــده ساده رنگ شده دارند. از لحاظ آرایش صورت 
نیز از ســبک آرایشی غلیظ و اغراق شده اســتفاده می کنند. به خصوص در سبک آرایش 

تأکید آنها بر برجسته سازی چشم ها و لب هاست. 
مهیار در 7 عکس از 11 عکسی که از خود منتشر کرده است با تاپ و شلوارک است، 
این تصاویر در خانه و کنار دریا گرفته شده است. در بقیه عکس ها که در فضا های  عمومی 
است با مانتوها آزاد کوتاه و ساپورت و شال است. او در همه این تصاویر آرایش غلیظی دارد. 
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گونهپوششنما
افراد این دســته نیز تمایل به نمایش خود دارند، اما آنها این بازنمایی را صرفاً با تأکید بر 
فیزیک بدن انجام نمی دهند، بلکه بیشــتر با ژست ها، لباس ها، تیپ ها و زیورآالت متعدد 
خود نشــان می دهند. لذا افراد این دســته هیچ وقت عکس های  بدون لباس و عریان از 
خود منتشــر نمی کنند. اما تصاویر متعددی از خود در حالت ها و پوشش های  مختلف در 

صفحه شان قرار می دهند. 
مردانگونهپوششنما

افراد این دســته نسبت به دسته بدن نما از تنوع بیشتری در شیوه بازنمایی پوشش خود 
برخوردارند. آنها از پوشش های  اسپرت و در موارد معدودی نیز از پوشش های  رسمی )کت 
و شلوار اسپرت( استفاده کرده بودند. هر دو نوع اسپرت یعنی اسپرت معمولی1 و اسپرت 
فشن2 با توجه به تفاوت های  افراد وجود داشت. بعضی از افراد این سبک افرادی هستند 
که پوشش های  اسپرت مد روز دارند و توجه زیادی به نوع لباس های  خود دارند، اما بعضی 
از آنها اسپرت های  معمولی می پوشند و تأکید بیشتر آنها بر ژست هایشان در تصاویر است. 
آرش فردی اســت که نوع لباس ها و مدروز بودن آنهــا برایش اهمیت دارد. او در 5 
عکس از 11 تصویر خودش، اســپرت های  مدروز و فشــن پوشیده است و در 6 عکس با 

کت و شلوار اسپرت است. او در همه این حاالت ژست های  خاص و هنرپیشه ای دارد. 
اما منصور فردی است که اسپرت های  معمولی می پوشد، تی شرت آزاد و ساده و شلوار 
جیــن یا کتان. اما او تأکید زیادی روی ژســت های  متنوع هنری دارد. او در 9 عکس از 
21 عکســی که از خودش منتشر کرده است، چنین ژست هایی دارد. آنها را در آتلیه و با 

دکوراسیون های  آتلیه گرفته است. 
زنانگونهپوششنما

زنان این سبک غالباً تصاویر نیمه عریان از خود منتشر نمی کنند و بیشتر تأکید بر نمایش 
خود با لباس ها و ژســت ها و یا حاالت چهره و آرایش متنوع خود دارند. لذا بســیاری از 
آنها عکس های  پرتره از خود می گذارند. از بین ســبک های  پوشش زنان که قباًل ذکر شد 
آنها سبک پوشش با مانتو را دارند و در بعضی موارد تصاویری با لباس های  معمولی بدون 

1. منظور تی شرت  یا پیراهن های اسپرت ساده بدون طرح که چسب بدن نیست و از مد روز پیروی 
نمی کند به همراه شلوارهای جین یا کتان معمولی آزاد است.

2. منظور لباس های اســپرت مدروز می باشد. در زمان انجام این تحقیق اسپرت های فشن و مدروز 
شامل تی شرت های با طرح های شلوغ به همراه شلوارهای تنگ و فاق کوتاه بود.
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حجاب نیز منتشر می کنند. 
مهسا، 18 عکس از خودش به تنهایی به نمایش گذاشته است که 17 مورد آن پرتره 
صورت است، اما در هر یک از این 18 عکس، مدل موها، رنگ موها و رنگ و سبک آرایش 
صورت با دیگری متفاوت است، لذا این تصاویر بسیار متنوع و خودنمایانه است. او در یک 

تصویر هم خود را با لباس عروس بازنمایی کرده است. 

گونهتخصصنما
افراد این گونه، خود را از طریق بازنمایی بسیار زیاد تخصص ها و توانمندی های  حرفه ای 
خود به نمایش می گذارند. برخالف دو ســبک بدن  نما و پوشــش  نما، این افراد عکس های  
خود را به نمایش نمی گذارند، بلکه تصاویر متعددی از تخصص های  خود یا از خود در حال 

انجام تخصص هایشان به نمایش می گذارند. 
راما مرد جوانی اســت که تخصص او عکاسی است. او در سال گذشته بیشتر از 150 
عکس، از عکس هایی را که خودش به صورت حرفه ای از سوژه های  اجتماعی، هنری، طبیعی 
و... گرفته است در صفحه فیس بوکش قرار داده است. در بعضی از این تصاویر خودش نیز 

با دوربینش حضور دارد، اما اکثر عکس ها از سوژه های  عکاسی اند. 
پیام نوازنده ساز های  سنتی است. او در سال گذشته 68 پست داشته که از این تعداد 
52 مورد مرتبط با نوازندگی اوست. بعضی از این تصاویر خودش را در حال نواختن ساز 
در تمرین یا کنســرت های  موسیقی نشان می دهد. بعضی از تصاویر نیز، تصاویر تبلیغاتی 

کنسرت های شان است. 
احسان فروشــنده فرش است و در صفحه اش تصاویر متعددی از فرش های  مختلف 
به نمایش گذاشته است. سیدحمید بازیگر و کارگردان تئاتر است، او نیز تصاویری از خود 

در صحنه تئاتر به نمایش گذاشته است. 

گونهفراغتنما
این گونه شامل افرادی می شود که در صفحات فیس بوک خود به میزان گسترده و زیادی 
فراغت هــای  خود را بازنمایی می کنند. ایــن افراد تصاویری از فراغت های  خود که عمدتاً 
تفریحی اســت، به نمایش می گذارند و کمتر فراغت های  مشــارکتی و یادگیرانه را نشان 
می دهند. به طور کلی می توان گفت افراد این دســته شــامل افرادی است که فراغت های  
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تفریحی خود را به نمایش می گذارند و افرادی که فراغت های  مشارکتی و یادگیرانه را نشان 
می دهند در این سبک نمی گنجند و سبک دیگری را در نحوه بازنمایی دارند. 

در میــان فعالیت های  فراغتی تفریحی نیز افراد این گروه تفریحاتی شــامل ســفر، 
طبیعت گردی، مهمانی و دورهمی را نشان می دهند. با این توضیحات اگر بخواهیم صفحات 
افراد این گونه را به صورت کلی توصیف کنیم، افرادی هستند که عمده پست های  آنها به 

تصاویری از سفرها یا طبیعت گردی یا مهمانی ها اختصاص دارد. 
بر این اســاس می توان با توجه به نوع تفریحات، یک دسته بندی جزئی تر برای افراد 
این سبک ارائه داد؛ مانند سبک فراغتی سفری، فراغتی طبیعت گردی، فراغتی مهمانی.

تأکید بازنمایی های  این گروه در تصاویرشان بر روی بازنمایی فراغت مورد نظر است. 
به عنوان مثال فردی که فراغت های  سفری یا طبیعت گردی را بازنمایی می کند، تصاویری 
با زاویه باز منتشــر می کند که زیبایی آن مکان طبیعی یا تاریخی و... در تصویر مشخص 

باشد. افراد معموالً در تصویر کوچک هستند و پس زمینه عکس اهمیت دارد. 
مکان هایی که برای سفر، طبیعت گردی و مهمانی ها انتخاب می شود نیز براساس طبقه 
اجتماعی افراد کاماًل متفاوت اســت. اما نکته قابل توجه این اســت که تمامی این افراد، 
شیوه های  بازنمایی  مشابهی دارند و می توان آنها را در یک کلیت توصیف و دسته بندی کرد. 
افراد این گونه، تصاویری به همراه دیگران که شامل همسر، خانواده و دوستان می باشد 
در حین انجام یکی از فراغت های  سفر، طبیعت گردی و مهمانی به اشتراک می گذارند. آنها 
فضای شاد و صمیمانه ای را در این تصاویر و تفریحات نشان می دهند. تعداد همراهان در 
این تصاویر با توجه به نوع شخصیت فرد که تا چه اندازه جمع گرا یا فردگراست، متفاوت 
است. بعضی افراد تفریحات خود را به تنهایی بازنمایی می کنند، این حالت در مورد افراد 
مجرد دیده شد. متأهلین عمدتاً این تفریحات را به همراه همسر نشان می دهند. همچنین 
افراد تصاویر دسته جمعی با دوستان را در سفر، طبیعت گردی و دورهمی نشان داده اند. 
شکرانه عمدتاً فراغت های  دورهمی و مهمانی خود را به همراه 15-10 نفر از دوستان 
و اقوام همســن خودش به نمایش می گذارد. در حالی که نازنین زهرا فراغت های  ســفری 
خودش را تنها به همراه همســرش به نمایش می گذارد. مریم نیز فراغت های  ســفر را به 
همراه همسر و دوستان متأهلی مختلط به نمایش می گذارد. خانم تادی فراغت های  سفر 

را تنها به همراه خانواده درجه یک خود به نمایش می گذارد. 
افرادی که این سبک بازنمایی را در صفحات فیس بوک خود دارند، افرادی با مشخصات 
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سنی، جنسی و طبقه اجتماعی کاماًل متنوعی هستند. به این معنا که این سبِک بازنمایی، 
گســتردگی بســیار زیادی دارد و افراد متنوعی این ســبک بازنمایِی سبک زندگی را در 

صفحات خود دارند. 
به طور کلی می توان گفت این سبک از بازنمایی زندگی، به نوعی تمایل به ارائه تصویری 
شاد و مطلوب از زندگی شخصی فرد دارد. برخالف گونه خودنما که تمایل به نشان دادن 

خود داشتند، این گروه تمایل به نشان دادن ابعاد مثبت و شاد زندگی خود دارند. 
بــا توجه به تنوع افراد این گونه، نوع پوشــش هم در آن کاماًل متنوع اســت و اکثر 
سبک های  پوشش در زنان و مردان را شامل می شود. به طوری که نمی توان سبک پوشش 

خاصی را به افراد این سبک نسبت داد. 

گونهروابطنما
افــراد ایــن گونه در صفحات فیس بوک خود به میزان زیادی بــه بازنمایی روابط خود با 
دیگــران می پردازند. این افراد که جمع گرا به نظر می رســند، روابط خود با دیگران را در 
سطح گسترده ای بازنمایی می کنند. آنها این روابط را در قالب روابط دوستانه و تفریحی، 

روابط کاری و روابط خانوادگی نشان می دهند. 
افراد این ســبک برخالف افراد ســبک خودنما، هیچ تصویر تکی از خود به اشتراک 
نمی گذارند و تماماً عکس های  جمعی از خود به همراه دیگران منتشر می کنند. افراد این 
گونه، کمتر متن به اشتراک می گذارند و صفحات فیس بوک آنها اغلب متشکل از تصاویر 
شخصی خودشــان به همراه دیگران است. به طور کلی می توان گفت بازنمایی ارتباطات 
میان فردی در صفحات این افراد بسیار پررنگ است. لذا تأکید در تصاویر این گونه بیشتر 
روی آدم ها اســت تا اشیاء یا پشت صحنه. مکان گرفتن عکس اهمیت کمتری نسبت به 

افراد حاضر در عکس دارد. 
محمدکاظم فردی اســت که روابط نما است. او در سال گذشته 14 تصویر از خودش 
منتشــر کرده اســت که در هیچ یک از آنها تنها نیســت. او در اکثر این تصاویر به همراه 
8-7 نفر از دوســتان خود و همسرش می باشد. او از جمله افرادی است که بیشتر روابط 

دوستانه خود را بازنمایی می کند. 
محمدرضا نیز 18 عکس از خودش منتشر کرده است که به جز دو مورد در بقیه موارد 
تصاویر به همراه دیگران اســت. این افراد که ظاهراً همکاران او هســتند، حدود 10-15 
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نفرند. محمدرضا روابط خود را بیشتر در قالب روابط کاری بازنمایی می کند. 
ســمیه نیز از 31 تصویری که از زندگی خودش منتشــر کرده است، تنها در 6 مورد 
تنهاســت. در بقیه موارد او تصاویری به همراه دوستان، خانواده، همکاران و همسر دارد. 
او فردی اســت که ابعاد مختلف ارتباطات میان فردی خود را در قالب ارتباطات دوستانه 

و کاری و خانوادگی همگی را بازنمایی کرده است. 
تعداد دوســتان این افراد در صفحات فیس بوک شــان نسبتا زیاد و در حدود 500 تا 
1500 می باشــد. از آنجا که این افراد روابط متعددی را در تصاویر خود نشــان می دهند، 
برخالف ســبک بدن نما و پوشش نما به نظر می رسد که بسیاری از دوستان آنها، دوستان 

واقعی شان هستند. 
افراد این گونه نیز طیف متنوعی از افراد با جنســیت، سن و طبقه های  مختلف را در 
بر می گیرد. همچنین نوع پوشــش آنها نیز متنوع اســت و سبک یکسان و ثابتی ندارد. 
اما عمدتاً ســبک های  اسپرت می باشــد. این افراد، اصوالً روابط شاد و صمیمانه را نشان 
می دهند و بسته به میزان تقید فرد به حدود شرعی بین زن و مرد، نزدیکی آنها در این 
روابط متفاوت اســت. اما در اکثر موارد مشاهده شده زنان و مردان با رعایت فاصله کمی 

در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. 

خالصه و جمع بندی
با گسترش استفاده از شبکه های  اجتماعی در ایران به خصوص توسط جوانان، نگرانی ها و 
ابهاماتی درباره تأثیر آنها بر ســبک زندگی جوانان در میان مسئولین فرهنگی، سیاسی و 
رسانه ای کشور مطرح شده است. این رسانه ها با ایجاد شبکه ارتباطی گسترده بین افراد و 
امکان تولید آزادانه پیام، به هر فردی اجازه داده است که نظرات، عالیق، زندگی و... خود 
را در معرض دید مخاطبان قرار دهد. افراد با قرار دادن متن ها، تصاویر و... می توانند ابعاد 
مختلف زندگی خود را برای دیگران به نمایش بگذارند. لذا می توان گفت که این رسانه ها 
به ابزاری برای بازنمایی و نشــان دادن ســبک زندگی تبدیل شده اند. سبک های  زندگی 
بازنمایی شده توسط افراد، فضای غالب این رسانه اجتماعی را می سازد و به دلیل شبکه ای 
بودن می تواند باعث رشــد بعضی انواع ســبک زندگی و مهجور ماندن انواع دیگری از آن 
شود. لذا به عنوان اولین قدم برای شناسایی شبکه های  اجتماعی ضروری است که فضای 
غالب این شبکه ها را بشناسیم و بدانیم به طور غالب افراد چه نوع سبک زندگی هایی را در 
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این شبکه به نمایش می گذارند و این سبک های  زندگی چه ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد. 
بر این اساس، تحقیق حاضر برای دستیابی به دو هدف، اجرا شد: اول توصیف کلی و 
دسته بندی شده از بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی فیس بوک و 

دوم یک گونه شناسی از انواع سبک های  زندگی رایج بازنمایی شده. 
خالصه ای از گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی در میان جوانان ایرانی عضو فیس بوک 

را به صورت شکل 10 می توان نشان داد: 

گونهشناسیبازنماییسبکزندگی
جوانانایرانیدرفیسبوک

خودنما 

فراغتنما

روابطنما

بدن نما

پوشش نما

تخصص نما

شکل10:گونهشناسیبازنماییسبکزندگیجوانانایرانیدرفیسبوک

یافته های  تحقیق نشــان داد که ســه گونه متمایز از نحوه بازنمایی سبک زندگی را 
می توان در شــبکه اجتماعی فیس بوک از یکدیگر تفکیک کرد. در این دسته بندی طبق 
آنچه مشــاهده شد، بعضاً همپوشــانی بین گونه فراغت  نما و روابط  نما وجود داشت. نقطه 
اشتراک این دو گونه در مورد افرادی بود که به فراغت های  جمعی عالقه داشتند. این افراد 
ترکیبی از ســبک بازنمایی گونه فراغت  نما و روابط  نما را در صفحات شان نشان می  دادند. 
امــا افرادی که فراغت های  فردی و یا روابط کاری را بازنمایی می کردند به طور خالص به 

ترتیب سبک فراغت  نما و روابط  نما را داشتند. 
همچنین تقریباً هیچ اشتراکی بین گونه خودنما و دو گونه دیگر وجود نداشت. به نوعی 
می  توان گونه خودنما را نقطه مقابل گونه روابط  نما دانست. گونه خودنما به طور گسترده ای 
بــه بازنمایی خود به صورت تنها می  پردازد و به ندرت عکس های  جمعی در صفحات افراد 
این گونه   دیده می شــود. در حالی که صفحات افراد روابط  نما برعکس است و کمتر عکس 
منفرد از شخص در صفحه دیده می شود و عمده عکس های  فرد در کنار افراد دیگر و در 

قالب عکس های  جمعی است. 
نتایج این تحقیق و گونه شناسی حاضر نشان داد که جوانان ایرانی )مورد بررسی( عضو 
فیس بوک از این شبکه اجتماعی عمدتاً برای بازنمایی و نمایش سه حوزه از زندگی  شان 
استفاده می  کنند. این ســه حوزه شامل بازنمایی خود، تفریحات و روابط شان می باشد و 
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دیگر حوزه های  ســبک زندگی مانند مصارف فرهنگی، الگو های  خرید، نحوه دکوراسیون 
منزل و... کمتر مورد توجه قرار می  گیرد. بازنمایی خود معموالً در قالب  های  ظاهری مثل 
نمایش بدن و پوشش اتفاق می افتد و کمتر توانمندی های  ذهنی، فکری، هنری و شغلی 
نشان داده می شود. بازنمایی تفریحات نیز معموالً در قالب تفریحات خارج از منزل و در 
فضا های  عمومی )مثل سفر و گردش( اتفاق می افتد و افراد تمایل کمتری به نشان دادن 

تفریحات داخل منزل و به طور کلی نمایش فضای خصوصی زندگی شان دارند. 
از این جهت نتایج این تحقیق یافته  های  پژوهش عبداللهیان و دیگران )1392( را تأیید 
می  کند که افراد در فیس بوک »خود واقعی« و »خود مطلوب«شان را به نمایش می گذارند. در 
این تحقیق نیز ما مشاهده کردیم که آنچه افراد از سبک زندگی خود به نمایش می  گذارند، 
بخش هایی واقعی از زندگی شان است اما در گزینش این بخش  ها به بازنمایی بخش های  
مطلوب بســنده می  کنند و تالش می  کنند بخش هــای  مطلوب زندگی خود را به نمایش 
بگذارند. در گونه خودنماها این بخش های  مطلوب در قالب بدن و لباس های  زیبا و متنوع 
نشان داده می شود. در فراغت  نماها در قالب تفریحات و شادی های  فرد بازنمایی می شود و 
در گونه روابط نما در قالب روابط دوستانه و صمیمانه. وجه اشتراک هر سه گونه، نمایش 

وجوه مثبت و مطلوب زندگی می باشد. 
موضوع دیگری که می  توان به آن اشــاره کرد شــباهت های  زیادی است که در نحوه 
بازنمایی ســبک زندگی بین افراد هر گونه وجود دارد. براســاس این شباهت ها می توان 
ایــن احتمال را مطــرح کرد که افراد در نحوه بازنمایی ســبک زندگی خود در صفحات 
فیس بوک شــان تحت تأثیر دیگر اعضای شــبکه و فضای غالب بر شبکه اند. این یافته در 
تحقیق بشیر و افراسیابی )1391( نیز تأیید می  شود و آنها از طریق روش پیمایش نشان 

می  دهند که که سبک زندگی مجازی افراد متأثر از سبک دیگر اعضای شبکه است. 
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