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فرانک اسمعيل نژاد ،1کمال

جوانمرد2

 7دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.
 5استادیار گروه علوم اجتماعی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
فرانک اسمعيل نژاد

چکيده
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی جامعه شناختی تأثیر شبکههای اجتماعی برسبک زندگی زنان -03
 52ساله شهرکرمان ،در سال ( 7031مورد مطالعه :منطقه  5شهری) مورد بررسی قرار گرفت .فصل
اول ،کلیات تحقیق ارائه شده است که شامل بیان مسئله ،اهداف تحقیق ،فرضیهها و تعاریف نظری
تحقیق است .فصل دوم ،به بیان ادبیات و پیشینه تحقیق که شامل بررسی کارکردهای متغیرهای
تحقیق ،تحقیقات داخلی و خارجی و چارچوب نظری تحقیق ،از نظریههای گربنر ،دیوید رایزمن،
بندورا ،باکاک ،کرت لوین ،بوردیو ،وبلن ،السول ،اینیس و زیمل استفاده شد ،سپس به تدوین مدل
تحلیلی پرداخته شد .در فصل سوم ،به روش تحقیق پرداخته شده است .روش تحقیق ،روش
پیمایشی ،از نوع توصیفی میباشد و ابزار تحقیق ،پرسشنامه است که محقق براساس نظریههای
مورد استفاده در تحقیق طراحی کرده است .حجم نمونه براساس جدول مورگان از جمعیت آماری
 7533نفر 537 ،نفر انتخاب شد و از روش نمونهگیری گلوله برفی ،به دلیل گستردگی جمعیت
آماری تحقیق استفاده شد و روش تجزیه و تحلیل آماری ،ضریب همبستگی و رگرسیون خطی بود.
در فصل چهارم ،توصیف اطالعات در قالب جداول و نمودارهاست و فصل پنجم ،شامل نتایج تحقیق
است که نشان داد استفاده از شبکه های اجتماعی ،بر سبک زندگی زنان  52-03ساله شهرکرمان،
در سال ( 7031مورد مطالعه :منطقه  5شهری) نقش داشته است و بیشترین بتا در مدل رگرسیونی،
به ترتیب ،نمادهای منزلتی ،ارزشهای اجتماعی ،نقش های اجتماعی ،الگوهای رفتاری ،نمادهای
فرهنگی میباشد که بیشترین نقش را در پیشبینی متغیرمالک داشته است.

واژگان کليدي :شبکههای اجتماعی ،سبک زندگی ،زنان.
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 22-03ساله شهرکرمان در سال ( 1031مورد مطالعه :منطقه  2شهري)

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال پنجم)

بررسی جامعه شناختی تأثيرشبکههاي اجتماعی بر سبک زندگی زنان
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مقدمه
امروزه ،گسترش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،بر ابعاد مختلف زندگی بشر (سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،امنیتی و اقتصادی) تاثیر
گذاشته است .با کم رنگ شدن اهمیت زمان و مکان و بینیازی به مکان مشترک برای برقرار ارتباط ،افراد به شکل بسیار آسانتری میتوانند
در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .این شکل جدید برقراری ارتباط موجب تحول در فرهنگ و هویت جوامع میشود (مرادی و
همکاران ،7030 ،ص  .)50و از طرفی هدف مشترک توسعه در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی بهبود کیفیت زندگی است و آینده زندگی بشر
بر درک عواملی متکی خواهد بود که بر کیفیت زندگی انسان تأثیرگذار هستند .بخشی از این عوامل مربوط به کیفیت روابط ما با سایرین،
گروهها و نهادهای رسمی و غیر رسمی میشود (خوشفر و همکاران ،7035 ،ص .)725
در جامعهی معاصر ،تغییر قابل توجهی در نقش زنان رخ داده است .امروزه ،زنان عالوه بر مسئولیت پرورش کودکان ،به صورت فزایندهای
برای کسب موقعیتهای تحصیلی ،حرفهای و کارهای خارج از خانه تالش میکنند .ترکیبی از وظایف قبلی زنان با وظایف جدید ،دستاوردهایی
را برای زنان و جامعه به عنوان یک کل به ارمغان آورده است (احمدی و همکاران ،7031 ،ص  )61و موجب ایجاد تغییراتی در سبک زندگی
آنان شده است .سوبل )5370( 7در تعریفی ،سبک زندگی را عبارت از هر حالت متمایز و قابل تشخیص از زندگی میداند .وی تأکید میکند
که سبک زندگی درباره رفتارهاست نه ارزشها( .کاتزجرو )5333 ،5سبک زندگی را بر اساس مصرف فرهنگی و فعالیتهای اوقات فراغت تعریف
کرده است؛ به اعتقاد وی ،سبک زندگی ،شکلی از بیان است که میتواند در الگوهای مصرف فرهنگی ،فعالیتهای اوقات فراغت و ذائقه فرهنگی
مشاهده و توسط آنها اندازهگیری شود .نظریهپردازان این حوزه همچنین تأکید میکنند که مصرف فرهنگی و فعالیتهای اوقات فراغت احتماالً
بهطور دقیقتری میتوانند هویتها ،شانسهای زندگی و رفتار را تشریح و حتی پیشبینی کنند .طیف سبکهای زندگی یا گونههای آرمانی
سبک زندگی که در رسانهها طرح میشوند ،شاید محدود باشند ولی باز هم گستردهتر از سبکهای زندگی هستند که افراد قاعدتاً در زندگی
روزمره خود در قالب آنها قرار میگیرند .بنابراین ،رسانهها و هم اکنون شبکههای اجتماعی مجازی ،قدرت فرهنگی عظیمی را در بر دارند تا
سبک زندگی افراد را تحتالشعاع قرار دهند و به جهتگیریهای خاص در جنبههای گوناگون زندگی منجر شوند (شیخ زاده ،7032 ،ص .)01
شبکههای اجتماعی مجازی با توجه به کارکردهای متنوعشان برای ترویج سبک زندگی مبتنی بر اینترنت ،مورد استقبال قرار گرفتهاند.
در این رسانه اجتماعی نوین ،رسانه دیگر مالک مخاطبان نیست ،محدویت زمان و مکان وجود ندارد ،متن ،صوت و تصویر در دسترس همگان
قرار گرفته است و برقراری ارتباط میتواند با کارهای روزانه عجین شود .در این میان جوانان بیش از همه ،این رسانه اجتماعی را در زندگی
خود به کار گرفتهاند (عدلی پور.)7037 ،
جدیدترین آمار از وضعیت دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران نشان میدهد که بر اساس نشانگرهای فناوری اطالعات و
نیز با توجه به گزارش مرکز آمار ایران ،هم اکنون  02میلیون و  71هزار و  623نفر کاربر اینترنت در ایران هستند .نسبت خانوار با دسترسی
به اینترنت در این بررسیها  44/10درصد و ضریب نفوذ اینترنت نیز در ایران  03/02درصد اعالم شده است .در همین حال نسبت خانوارهای
دارای دسترسی به رایانه در ایران  25/41درصد اعالم شد (خبرگزاری مهر.)7034 ،
بر اساس اطالعات مندرج در وب سایت آمار جهانی اینترنت ( ،)5371ضریب نفوذ کاربران اینترنت در ایران تا سپتامبر 46/2 ،5333
درصد بوده است در حالی که ضریب نفوذ کاربران در پایان سال  43/0 ،5370درصد و در سال  ،5374به  20/53درصد رسیده است .تعداد
کاربران شبکههای اجتماعی در دنیا بین سالهای  5336تا  5373نزدیک به دو برابر شده است .نظر به اهمیت زنان به عنوان مادر و همسر
و نقشی که در القاء و انتقال سبک زندگی اسالمی_ ایرانی برعهده دارند و با توجه به فرآیندهای جهانی شدن ،گسترش ارتباطات رسانهای و
کم شدن فاصله مرکز و پیرامون در ابعاد دادهای و تغییراتی که در سبک زندگی اقشار گوناگون به ویژه زنان بوجود میآورد با این وجود
شبکههای مجازی موجب ایجاد تغییراتی اساسی در سبک زندگی افراد میشود .مسئله اصلی اینجاست که با وجود تمامی مزایا و معایبی که
در کاربرد شبکههای اجتماعی مطرح است ،باید اذعان داشت که بسیاری از جنبههای فضای مجازی و پایگاههایی که در قالب رسانههای
اجتماعی کار میکنند ،هنوز ناشناخته و پنهان مانده است (اشتریان و امیرزاده ،7034 ،ص  .)24پژوهش حاضر سعی دارد این بار تأثیر
شبکههای اجتماعی را بر سبک زندگی زنان مورد توجه قرار دهد و با توجه به محدود بودن پژوهشهای انجام شده در مورد این تأثیر بر سبک
زندگی زنان ،این مطالعه قصد دارد که به این پرسش پاسخ دهد که تأثیر جامعهشناختی شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی زنان 52-03
ساله شهرکرمان در سال  7031چگونه است؟
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مبانی نظري
شبکه ي اجتماعی
شبکهی اجتماعی ،یک گروه از «کاربردهای مبتنی بر اینترنت» میباشد که بر پایه ی فناوری و ایده ی وب به وجود آمده که امکان
ایجاد و مبادله ی متن و محتوا را به کاربران می دهد (کاپالن و هائنلین .)5373 ،0در تعریفی دیگر ،شبکهی اجتماعی ،به عنوان فناوری ها و
رویههایی که افراد با استفاده از آنها دانش و نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند ،تعریف میشود (رینگولد .)7330 ،4شبکه های
اجتماعی بر رفتار مصرفکنندگان از طریق ایجاد امکان کسب اطالعات تاثیر می گذارد .یکی از مفاهیم مهم در شبکه های اجتماعی ،محتواهای
کاربر تولید می باشد که بیانگر شیوههایی است که کاربران به وسیله ی آن محتوا تولید میکنند (کاپالن و هائنلین .)5373 ،در پیوستن به
شبکههای اجتماعی ،افراد نیازهای تعلق و ارتباط خود را با کسانی برآورده میسازند که با آنها هنجارها ،ارزشها و عالیق مشترک دارند .در
واقع با بهرهگیری از قابلیتهای قوی شبکه های اجتماعی ،افراد نوعی از ارتباطات جمعی را شکل میدهند ،عضوی از آن میشوند و با آن
همکاری میکنند .شبکههای اجتماعی و ارتباطات جمعی مفاهیمی هستند که باید با یکدیگر تشریح شوند ( الروک و حبیبی.) 5370 ،2
سبک زندگی
آسا برگر 1در تعریف سبک زندگی بیشتر به موضوع مد توجه کرده و میگوید« :سبک زندگی فراگردی است که از سلیقه فرد در زمینه
آرایش مو و لباس تا سرگرمی و تفریح و ادبیات و موضوعات مربوط دیگر را شامل میشود .کلمۀ سبک ،مُد را تداعی میکند .پس سبک زندگی
در واقع مد یا حالت زندگی یک فرد است .سبک زندگی معموالً با طبقه بندی اقتصادی -اجتماعی پیوند دارد و در تصویری که از فرد ساخته
میشود ،بازتاب مییابد».
بر اساس تعاریف گفته شده ،مفهوم سبک زندگی ناظر به شیوۀ زندگی افراد بوده و در ارتباط با موضوع شبکههای اجتماعی اینترنتی از
دو جنبه حائز اهمیت است:
 .7تغییر جایگاه استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی اینترنتی در سرانه مصرف اعضای شبکههای اجتماعی اینترنتی.
 .5تغییر نمادهای فرهنگی ناظر به شیوۀ زندگی در نتیجه عضویت و حضور در شبکههای اجتماعی اینترنتی که مواردی نظیر سبک
پوشش ،ادبیات افراد و شیوه برقراری ارتباط با دیگران را شامل میشود (بشیر و افراسیابی ،7037 ،ص .)53
از جمله جامعه شناسانی که به غنای مفهوم سبک زندگی افزودهاند ،بوردیو ،گیدنز و چانی هستند .از نظر بوردیو ،سبکهای زندگی
محصول منظم سرمایه فرهنگی هستند که به نوبۀ خود ،به نظامهایی از نشانه تشخّص اجتماعی تبدیل میشوند.
در یک دسته بندی ساده میتوان سبک زندگی را به سبک زندگی دینی یا سنتی و مدرن تقسیم کرد:
سبک زندگی دینی مجموعه ای است از رفتارهای منبعث از دین و بر مبنای دین است که به صورت عملی در رفتارهای زندگی روزمره
نمود پیدا میکند (کوهی و همکاران ،7030 ،ص .)23مهدوی کنی آن را چنین تعریف کرده است :عموم ادیان دارای نظام معنایی ،آموزهها،
نهادها و ساختارهایی هستند که پیروانشان را در ایجاد سبک زندگی مبتنی بر آنها توانمند میکنند .این گونه سبک زندگی ناشی از فرهنگ
دینی را میتوان سبک زندگی دینی نامید (رسول زاده ،7030 ،ص.)13
در تعریف سبک زندگی مدرن نیز می توان گفت که سبک زندگی مدرن همان اعمال و کردارهایی است که به شیوه مدرن طبقهبندی
شده و حاصل ادراکات خاصی است و تجسم یافته ترجیحات افراد به استفاده از عناصر مدرن در زندگی است که به صورت عمل در آمده و
همچنین ،انتخاب روشها ،الگ وها ،طرز برخورد و روابط اجتماعی مبتنی بر عناصر زندگی مدرن است (ایمان و مرحمتی ،7030 ،ص .)542
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جدول ( :)1گونهشناسی نوع روابط در سبک زندگی مدرن و دینی

مؤلفههای سبک زندگی

نوع روابط در سبک زندگی مدرن

نوع روابط در سبک زندگی دینی

اوقات فراغت

مبتنی بر مصرف

کلیه تعامالت مبتنی بر رضای خداوند و معنابخشی به زندگی با
تکیه بر قناعت

مصرف کاالهای فرهنگی

تظاهرنمایی

پرهیز از تظاهر و فروتنی و تعمق و تدبر بیشتر در دین و توانایی
تأثیرگذاری در تعامالت

توجه و نگرش به بدن

انسان محوری و توجه به بدن نمایشی

خدا محوری و استفاده از بدن به عنوان وسیلهای در جهت
پیمودن کمال الهی و تقرب الی اهلل

کلیشههای جنسیتی

کمرنگ بودن روابط مرد ساالرانه سنتی

رابطه مرد و زن بر اساس مکمل بودن ،افزایش رزق و روزی،
آرامش ،تکمیل شدن دین

شبکههاي اجتماعی مجازي و سه فضایی شدن سبک زندگی
سیر تحول ج وامع از پیشامدرن به مدرن و از مدرن به پسامدرن ،با تغیرات قابل توجهی در سبکهای زندگی همراه بوده است؛ سبک
زندگی به تدریج از شالودههای واقعی خود فاصله گرفته و به سمت بنیانهای مجازی پیش رفته است .سه فضایی شدن سبک زندگی ،استعارهای
برای اشاره به تغییرات سبک زندگی است که در طیفی از مؤلفههای واقعی ،واقعی -مجازی و مجازی قابل تحلیل است .بودریار معتقد است
که در جوامع پیشامدرن ،نشانه مصداق و معنایی بافت محور داشت و به واقعیتی اشاره میکرد .اما از حدود قرن شانزدهم تا میانه قرن بیستم،
که فرهنگ مدرن شکل گرفت ،رابطه میان نشانه و واقعیت دچار آشفتگی شد ،با این حال از میان نرفت .به تدریج و با توسعۀ فناوری های
نوین ارتباطی و اطالعاتی مرز میان نشانه و واقعیت محو شد؛ فرهنگ پسامدرنی به وجود آمد که در آن نشانه ها ،واژه ها و رمزها قادر شدند
جهان معنایی خودشان را بدون ارتباطی ر وشن با واقعیت ،بسازند .بنابراین از نظر بودریار ،در جامعه کنونی نمادها و نشانه ها به پدیده های
واقعی داللت نمیکنند ،بلکه غیر واقعی ،دستکاری شده و شبیهسازی شده اند؛ فرا واقعیتی که از نشانه های جعلی ساخته شده است و جای
واقعیت را می گیرد .این نشانههای جعلی ،دیگر به هیچ واقعیتی اشاره ندارد (ذکایی و حسنی ،7032 ،ص.)24
جدول( :)2شبکههاي اجتماعی مجازي و سه فضایی شدن سبک زندگی

دوران

سبک زندگی
غالب

فضای سبک
زندگی

دال

واسطه دال
و مدلول

مدلول

ماهیت زمان

پیامد سبک زندگی

پیشامدرن

سبک زندگی
واقعی

جهان واقعیت

نشانه

زبان

واقعیت

وابسته به مکان

شناخت واقعیت ،معنایابی
و ثبات هویت

مدرن

سبک زندگی
واقعی-
مجازی

جهان واقعیت و
جهان رسانهای

نشانه

رسانههای
قدیم

واقعیت و
نشانه

وابسته به مکان -
جدا از مکان

شناخت با واسطه واقعیت،
معنایابی رسانهای و متکثر
شدن هویت

پسامدرن

سبک زندگی
مجازی

جهان
فراواقعیت

نشانه

رسانههای
تعاملی

نشانه

جدا از مکان

شناخت دستکاری شده،
بحران معنا و سیالی هویت

آنچه در گذشته سابقه نداشته و در عصر کنونی مشاهده میشود ،سه فضایی شدن و ترکیبی شدن فضاهای سبک زندگی است؛ بین
سبک زندگی واقعی که با غیاب رسانههای قدیم و جدید مشخص میشود ،و سبک زندگی مجازی که پیوند ناگسستنی با رسانههای تعاملی از
جمله اینترنت و تلفن همراه دارد ،شکل سومی نیز قابل تصور است که ترکیبی از هر دو عنصر واقعی و مجازی است که تنها در فضاهای
ترکیبی قابل تصور است .طبق تعریف جوردن« ،1فضای ترکیبی ،فضایی است که در آن مرز بین فضای فیزیکی یا واقعی با آنچه دیجیتال است
محو می شود .این فضای ترکیبی ،فضایی است که هویت ،تجربیات و فرصتهای زندگی فرد ،اشکال فیزیکی و مجازی وجود را به هم پیوند
می زند و در نتیجه آن ،آگاهی بین خودِ فیزیکی و خودِ مجازی به اشتراک گذاشته میشود .در این فرایند ،پویاییهای فرهنگی و اجتماعی با

Jordan
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روندهای جمعیت شناختی و فناورانه در تعامل قرار می گیرند تا این جهان (ترکیبی) واقعی را بیافرینند و قابل فهم سازند» .در سه دوره
پیشامدرن ،مدرن و پسامدرن از زندگی انسان ،سه شکل از سبک زندگی غالب ،قابل تشخیص است که در جدول  5-5آمده است (ذکایی و
حسنی ،7032 ،ص.)22
حضور زنان در شبکههاي اجتماعی
6

3

گروهی از پیشروان حوزۀ سایبر فمینیسم ،مانند پالنت ( 7331و  )7331و هاراوی ( )7337ادعا کردند ذهنیت زنانه قادر است منطق
فناوری را دگرگون و خسارت ناشی از آن را کم کند .آنها باور دارند باید از فضای مجازی برای همهگیر کردن گفت و گو در مورد اموری مانند
هویت ،ارتباط ،قدرت و جنسیت استفاده کرد .آنها این کار را نه فقط برای بررسی نظریهها ،بلکه به مثابۀ روشی برای بازتعیین نقش زنان در
آغاز قرن بیستم توصیه میکنند (ویتاکر ،5335 ،73ص.)22
جایگاه زنان به منزلۀ قشری عظیم از جامعه ،که پرورش روحی و ذهنی شان تأثیرات به سزایی در پی خواهد داشت ،بر کسی پوشیده
نیست .همچنین استعدادهای متفاوتی که در موضوعات مختلف دارند و دیدگاههایشان به مسائل ،که برخاسته از تفاوتهای فطری آنان است،
میتواند منشأ تولیدات جدید و ایجاد پارادایمهای نوین فرهنگی شود .زنان و انعکاس اخبار و موضوعات مربوط به آنان ،در شبکههای اجتماعی
گوناگون ،از جمله موضوعاتی است که تا کنون توجه کمتری به آن شده است .پیچیدگی مسائل و موضوعات مربوط به زنان ،سبب شده است
که هر یک از صاحبنظران ،از دیدگاه خاصی آن را بررسی کنند .دانیل لرنر ،77نظریهپرداز مکتب نوسازی ،دسترسی به رسانههای جمعی را
پیششرط مشارکت در جامعۀ امروزی میداند .وی بر این باور است که« :رسانههای جمعی به طور مستقیم بر نگرشها و رفتارهای فرد تأثیر
میگذارند» (ویتاکر ،5335 ،ص.)12
75
نتایج نظر سنجی ژانویۀ سال  5334شبکۀ بی بی سی  ،بیانگر این مطلب است که شبکههای اجتماعی تأثیرات وسیعی در سبک
زندگی افراد داشته اند .این شبکه در آن سال ،موضوعی را برای بحث در تارنمای خود انتشار داد .عنوان بحث این بود که فناوریهای جدید
چگونه سبب تغییر سبک زندگی شما شده است؟ بیشتر شرکت کنندگان در بحث ،داستان زندگی خود را با توجه به عصر دیجیتال مطرح
کردند و به این موضوع پرداختند که اینترنت چگونه موجب تغییر زندگی آنها شده است؟  533زن و  533مرد به طور تصادفی از میان کسانی
که به این پرسش پاسخ داده بودند ،انتخاب شدند تا نظراتشان تحلیل محتوا شود .یافتهها نشانگر این بود که بیشتر افراد باور داشتند اینترنت
در مسیر زندگی آنها نقش مهمی دارد و از لحاظ دوستیابی و مسائل استخدامی و شغلی میتوانند به آن تکیه کنند .همین امر ،سبب ایجاد
تغییراتی در شیوه و سبک زندگی آنها شده است (بی بی سی.)5334 ،

پيشينه پژوهش
چیت ساز و سالک ( )7034در پژوهشی با هدف بررسی جامعه شناختی اثرات شبکههای مجازی جدید بر زندگی فردی و اجتماعی
شهروندان شهرضا دریافتند شبکههای مجازی جدید با روابط خانوادگی ،تغییر شکل گروههای دوستی ،احساس انسان ،مشارکتهای اجتماعی،
سالمت اجتماعی و خلق و خوی افراد ارتباط دارند؛ اما با نحوه گذران اوقات فراغت رابطهای ندارند.
سپهری ( )7030در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل سبک زندگی جوانان کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک» نشان داد که شبکه اجتماعی
فیسبوک منجر به تغییراتی در سبک زندگی جوانان در زمینههایی چون اوقات فراغت ،توجه و گرایش به بدن ،نحوۀ پوشش ،شیوۀ محاوره و
سبک بیان ،ایجاد شرایط برای برقراری ارتباط با جنس مخالف و کسب توانمندیهای روز در نگرش به فضای جهانی شده است .
نوابخش ( )7030در پژوهشی که انجام داد ،نشان میدهد که استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطالعاتی و ارتباطی به شکلگیری سبک
زندگی ویژهای میانجامد و در هر یک از جنبههای مختلف سبک زندگی ،نظام ارزشی و جهانبینی متفاوتی را ایجاد میکند که منجر به
کنشهای گوناگونی از جانب افراد میشود و باعث میشود تا افراد در حوزههای مختلف زندگی خود از جمله اوقات فراغت و شیوه گذران آن،
نگرش به ازدواج ،رفتارهای اعتقادی و پیروی از مد رفتارهای متفاوتی داشته باشند .
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شاهنوشی و تاجی ( )7037در مطالعهای تأثیر شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی جوانان شهرکرد را مورد بررسی قرار دادند و به این
نتایج دست یافتند که بین نوع شبکه ،محل سکونت ،انسجام ارزشی و سبک زندگی رابطهای وجود ندارد ولی بین متغیرهای جنسیت ،میزان
تحصیالت ،انسجام رابطهای ،تجمع اجتماعی و سبک زندگی رابطه معناداری هست .
بشیر و افراسیابی ( )7037در مطالعهای با عنوان «شبکههای اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان مطالعه موردی بزرگترین جامعه
مجازی ایرانیان» نشان دادند میان عضویت در شبکههای اجتماعی اینترنتی و نحوه اختصاص وقت به سایر فعالیتهای اجتماعی ،ارتباط وجود
داشته و بیشتر پاسخ دهندگان اذعان کردهاند که به دلیل استفاده بیش از حد از اینترنت برای فعالیت در شبکههای اجتماعی اینترنتی ،مورد
اعتراض سایر اعضای خانواده واقع شدهاند .همچنین میان عضویت در شبکههای اجتماعی اینترنتی با مقولههایی نظیر نحوه ارتباط با جنس
مخالف و شیوه محاورات اعضا در محیط بیرونی ارتباط وجود دارد .
کرانک و همکاران )5371(70در مطالعه خود رابطه گستردگی و تنوع شبکههای اجتماعی را با سبک زندگی و عوامل درمانی پس از
جراحی سرطان مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشاندهنده این بود که شبکههای اجتماعی کوچکتر با سبک زندگی آسیبزننده و درمان ضعیف
سرطان رابطه داشت .
لی )5370( 74در مطالعه خود نشان داده است که سبک زندگی نقش مهمی در پیشبینی میزان پذیرش تکنولوژیهای جدید ایفا
میکند .وی همچنین نشان داده است که ویژگیهای جمعیت شناختی و استفاده از رسانههای جمعی بیشتر از آنکه میزان پذیرش
تکنولوژیهای سرگرم کننده را پیشبینی کند ،میزان پذیرش تکنولوژیهای اطالعاتی را پیشبینی میکند .
وانگ 72و همکاران ( )5375در مطالعهشان با عنوان «تأثیر استفاده از اینترنت بر سبک زندگی بزرگساالن» نشان دادند که عادتهای
اینترنتی مشخص همچون بیش از حد آنالین بودن ،دسترسی به اینترنت از کافینتها و استفاده از اینترنت برای تخلیه هیجانی با عادات
سبک زندگی ضعیف در بزرگساالن در ارتباطند؛ اما استفاده از اینترنت برای اهداف آموزشی همچون پیدا کردن اطالعات ،رابطۀ معنادار مثبتی
با سبک زندگی سالم در بزرگساالن دارند .
مازونی 71و همکاران ( )5331رابطۀ بین سبک زندگی و انگیزههای موجود برای استفاده از تلفن همراه را در ایتالیا مطالعه کردهاند.
آنها به این نتیجه رسیدهاند که سبک زندگی مرتبط شده بیشتر با انگیزههای سرگرمی ،سبک زندگی متعهد با انگیزههای سازماندهی زمان
و رابطهها و سبک زندگی سنّتی با انگیزه برای تداوم و حفظ رابطهها همبسته است.
وی )5331( 71تحقیقی با عنوان «سبکهای زندگی و رسانههای جدید :انطباق و استفاده از فناوریهای ارتباطی بیسیم در چین» به
دنبال بررسی ارتباط بین سبک زندگی مصرفکنندگان حومه شهری چین و انطباق و استفاده از پیجر 76و تلفنهای همراه انجام داد .یافتهها
نشان میده ند که پاسخگویان تمایل به شناسایی پیجر و تلفن همراه به عنوان مالک غربی شدن و سبک زندگی اجتماعی فعال دارند
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شکل ( :)1مدل تحليلی تحقيق

روش تحقيق
روش مورد استفاده در تحقیق حاضر ،از نوع روش کمی پیمایشی میباشد .در این تحقیق با توجه به تنوع و تعدد متغیرهای به کار رفته
در فرضیات تحقیق ،ابزار و تکنیکها و روشهای مختلفی جهت اخذ اطالعات مورد نیاز و جمعآوری دادههای مزبور ،استفاده شده است .بخش
عمدهای از اطالعات مورد نظر از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است .اعتبار پرسشنامه از نوع محتوایی است و مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای
الگوهای رفتاری  ،3/17ارزش های اجتماعی  ،3/11نمادهای فرهنگی  ،3/63نقش های اجتماعی  ،3/61نمادهای منزلتی  ،3/12سبک زندگی
 3/66به دست آمد و استفاده از شبکه های اجتماعی  3/13به دست آمد و پایایی تحقیق با استفاده از کواریانس  3/60به دست آمد .جامعه
آماری تحقیق شامل تمامی زنان ساکن ناحیه  5شهری شهرکرمان در سال  ،7031بر طبق آماری که شهرداری منطقه دو اعالم کرده ،هزار و
دویست نفر است .برای تعیین حجم نمونه این پژوهش از جدول مورگان استفاده شده است که حجم بدست آمده ،برابر با  537نفر برآورد
شده است .روش نمونهگیری انتخابی در این تحقیق ،روش نمونهگیری گلوله برفی است .در تحقیق حاضر با توجه به فرضیات تحقیق ،سطح
سنجش و کیفیت دادههایی که استخراج گردیده ،از روشهای آماری برای توصیف و تحلیل دادهها استفاده شده که به محورهای اصلی آن
اشاره میشود در این تحقیق ،آماره تو صیفی میانه و میانگین و توزیع فراوانی انجام شد و از آمار استنباطی رگرسیون و همبستگی پیرسون
برای انجام محاسبات و تحلیل با استفاده از نرمافزار ( spssنسخه  )53بهره گرفته شد.

یافته ها
آمار توصيفی
ساختار سنی پاسخگویان نشان میدهد که  537نفر به این سوال پاسخ دادهاند .از این جمعیت ،تعداد  771نفر ( )43/5در گروه سنی
 52-51سال و  714نفر ( )23/6در گروه سنی  51-03سال گزارش کردهاند .بیشترین فراوانی مربوط به گروه  51-03سال است.
وضعیت تأهل پاسخگویان نشان میدهد که  537نفر به این سوال پاسخ دادهاند .از این جمعیت تعداد  711نفر ( )21/4مجرد و 754
نفر ( )45/1متأهل گزارش کردهاند .بیشترین فراوانی مربوط به مجردین است.
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میزان تحصیالت پاسخگویان نشان میدهد که  537نفر به این سوال پاسخ دادهاند .از این جمعیت ،تعداد  4نفر ( )7/4ابتدایی 74 ،نفر
( )4/6دیپلم 711 ،نفر ( )13/6لیسانس و  31نفر ( )00/3درصد لیسانس به باال گزارش کردهاند .بیشترین فراوانی مربوط به میزان تحصیالت
لیسانس و کمترین فراوانی مربوط به ابتدایی است.
وضعیت شغلی پاسخگویان نشان میدهد که  537نفر به این سوال پاسخ دادهاند .از این جمعیت ،تعداد  701نفر ( )41/7شغل دارند و
 724نفر ( ) 25/3فاقد شغل گزارش شده است .بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که فاقد شغل هستند.
وضعیت هزینه ماهانه نشان میدهد که  537نفر به این سؤال پاسخ دادهاند .از این جمعیت تعداد  4نفر ( ،)7/4میزان هزینه ماهانه خود
را یک میلیون و تعداد  4نفر ( ،)7/4میزان هزینه ماهانه  7533333و تعداد  4نفر ( ،)7/4میزان هزینه ماهانه  7/433/333و تعداد  23نفر
( 7/233/333 ،)71/5درآمد و تعداد  5نفر ( ،)3/1درآمد  7/123/333و تعداد  4نفر ( ،)7/4میزان هزینه ماهانه  7/123/333و تعداد  721نفر
( 5/333/333 ،)20/1و تعداد  53نفر ( ،)1/3درآمد  5/533/333و تعداد  5نفر ( 5/033/333 ،)3/1و تعداد  4نفر ( ،)7/4میزان هزینه ماهانه
 5/433/333و تعداد  74نفر ( ،)4/6میزان هزینه ماهانه  5/233/333و  5نفر ( ،)3/1هزینه  5/133/333و تعداد  4نفر ( ،)7/4میزان هزینه
ماهانه  5/133/333و  1نفر ( 0/333/333 ،)5/7و تعداد  4نفر ( 0/233/333 ،)7/4و  0نفر ( 4/333/333 ،)7/3میلیون هزینه ماهانه خود را
گزارش کردهاند .بیشترین فراوانی مربوط به هزینه  7/233/333تومان است و کمترین فراوانی مربوط به هزینه  7/123/333و  7/633/333و
 5/033/333و  5/133/333گزارش شده است.
بررسی نرمال بودن دادهها
آزمون اسمرنف کولموگروف :از این آزمون زمانی استفاده میشود که محقق بخواهد نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع را مشخص نماید.
چنانچه در جدول ( )0نشان میدهد ،متغیرهای تحقیق نرمال بوده است که نشان میدهد آزمون مناسب همبستگی اسپیرمن و پیرسون است.
جدول( :)0نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغيرهاي تحقيق

متغیرها

تعداد

آماره

سطح معنی داری

نتیجه (نرمال/غیرنرمال بودن)

الگوهای رفتاری زنان

537

1/515

3/754

نرمال

ارزشهای اجتماعی زنان

537

1/627

3/574

نرمال

نمادهای فرهنگی

537

6/015

3/753

نرمال

نقشهای اجتماعی

537

6/463

3/765

نرمال

آزمون فرضيه اصلی تحقيق
به نظر میرسد بین استفاده از شبکههای اجتماعی و سبک زندگی زنان  52-03ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود دارد.
جدول ( :)4نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي استفاده از شبکههاي اجتماعی و سبک زندگی زنان

متغیر
مالک

متغیرپیش بین
همبستگی ()r
3/661

P
3/333

تعداد
537

وجود رابطه

نوع رابطه

تایید

مستقیم

بر اساس خروجی نرمافزار  spssمقدار آماره آزمون ضریب همبستگی پیرسون برابر  3/661با سطح معنیداری  3/333است .با در نظر
گرفتن سطح خطای  2درصد و مقایسه سطح معنیداری مشاهده شده با  ،3/32با توجه به اینکه سطح معنیداری از 3/32کوچکتر استH0 ،
رد میشود .به عبارت دیگر میتوان با  32درصد اطمینان گفت رابطه مستقیم بین استفاده از شبکههای اجتماعی و سبک زندگی زنان -03
 52ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود دارد.
آزمون فرضيههاي خرد تحقيق
فرضيه شماره  -1بین استفاده از شبکههای اجتماعی و الگوهای رفتاری زنان  52-03ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود دارد.
جدول ( :)2نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي استفاده از شبکههاي اجتماعی و الگوهاي رفتاري زنان
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متغیر
مالک

متغیر پیش بین
همبستگی ()r
3/113

P
3/333

تعداد
537

وجود رابطه

نوع رابطه

تایید

مستقیم

بر اساس خروجی نرمافزار  spssمقدار آماره آزمون ضریب همبستگی پیرسون برابر  3/113با سطح معنیداری  3/333است .با در نظر
گرفتن سطح خطای  2درصد و مقایسه سطح معنیداری مشاهده شده با  ،3/32با توجه به اینکه سطح معنیداری از  ،3/32کوچکتر است،
 H0رد میشود .به عبارت دیگر میتوان با  32درصد اطمینان گفت رابطه مستقیم بین استفاده از شبکههای اجتماعی و الگوهای رفتاری زنان
 52-03ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود دارد.
فرضيه شماره  -2بین استفاده از شبکههای اجتماعی و ارزشهای اجتماعی زنان  52-03ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود
دارد.
جدول ( :)6نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي استفاده از شبکههاي اجتماعی و ارزشهاي اجتماعی زنان  22-03ساله منطقه  2شهري
کرمان

متغیر
مالک

متغیر پیشبین
همبستگی()r
3/676

P
3/333

تعداد
537

وجود رابطه

نوع رابطه

تایید

مستقیم

بر اساس خروجی نرمافزار  spssمقدار آماره آزمون ،ضریب همبستگی پیرسون برابر  3/676با سطح معنی داری  3/333است .با در
نظر گرفتن سطح خطای  2درصد و مقایسه سطح معنیداری مشاهده شده با  3/32با توجه به اینکه سطح معنی داری از  ،3/32کوچکتر است،
 H0رد میشود .به عبارت دیگر میتوان با  32درصد اطمینان گفت رابطه مستقیم بین استفاده از شبکههای اجتماعی و ارزشهای اجتماعی
زنان  52-03ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود دارد.
فرضيه شماره  -0بین استفاده از شبکههای اجتماعی و نمادهای فرهنگی زنان  52-03ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود دارد.
جدول ( :)1نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي استفاده از شبکههاي اجتماعی و نمادهاي فرهنگی زنان  22-03ساله منطقه  2شهري
کرمان

متغیر
مالک

متغیرپیش بین
همبستگی()r
3/255

P
3/333

تعداد
537

وجود رابطه

نوع رابطه

تایید

مستقیم

بر اساس خروجی نرمافزار  spssمقدار آماره آزمون ضریب همبستگی پیرسون برابر  3/255با سطح معنیداری  3/333است .با در نظر
گرفتن سطح خطای  2درصد و مقایسه سطح معنیداری مشاهده شده با  3/32با توجه به اینکه سطح معنیداری از  3/32کوچکتر است H0
رد میشود .به عبارت دیگر میتوان با  32درصد اطمینان گفت رابطه مستقیم بین استفاده از شبکههای اجتماعی و نمادهای فرهنگی زنان
 52-03ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود دارد.
فرضيه شماره -4بین استفاده از شبکههای اجتماعی و نقشهای اجتماعی زنان  52-03ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود
دارد.
جدول ( :)8نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي استفاده از شبکههاي اجتماعی و نقشهاي اجتماعی زنان  22-03ساله منطقه  2شهري
کرمان

متغیر
مالک

متغیرپیش بین
همبستگی()r
3/126

P
3/333

تعداد
537

وجود رابطه

نوع رابطه

تایید

مستقیم
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بر اساس خروجی نرمافزار  ،spssمقدار آماره آزمون ضریب همبستگی پیرسون برابر  3/126با سطح معنیداری 3/333است با در نظر
گرفتن سطح خطای  2درصد و مقایسه سطح معنیداری مشاهده شده با  3/32با توجه به اینکه سطح معنیداری از  3/32کوچکتر استH0 ،
رد میشود .به عبارت دیگر میتوان با  32درصد اطمینان گفت رابطه مستقیم بین استفاده از شبکههای اجتماعی و نقشهای اجتماعی زنان
 52-03ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود دارد.
فرضيه شماره  -2بین استفاده از شبکههای اجتماعی و نمادهای منزلتی زنان  52-03ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود دارد.
جدول ( :)3نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي شبکههاي اجتماعی و نمادهاي منزلتی زنان  22-03ساله منطقه  2شهري کرمان

متغیرپیش بین

متغیر
همبستگی()r

مالک

تایید

مستقیم

تعداد

P
3/333

3/603

وجود رابطه

نوع رابطه

537

بر اساس خروجی نرمافزار  ،spssمقدار آماره آزمون ضریب همبستگی پیرسون برابر  3/603با سطح معنیداری  3/333است با در نظر
گرفتن سطح خطای  2درصد و مقایسه سطح معنیداری مشاهده شده با  3/32با توجه به اینکه سطح معنیداری از 3/32کوچکتر استH0 ،
رد میشود .به عبارت دیگر میتوان با  32درصد اطمینان گفت رابطه مستقیم بین استفاده از شبکههای اجتماعی و نقشهای اجتماعی زنان
 52-03ساله منطقه  5شهری کرمان رابطه وجود دارد.

تحليل رگرسيون
در پژوهش حاضر ،محقق با استفاده از رگرسیون به روش خطی ،به تبیین واریانس متغیر مالک از طریق برآورد سهم هر کدام از
متغیرهای پیشبین پرداخته است .نتایج تحلیل رگرسیونی عوامل تبیینکننده متغیر مالک ،نشان میدهد که از میان متغیرهای وارد شده در
معادله ،مجموع متغیرهای در مدل نهایی ماندهاند که این متغیرها  63درصد واریانس متغیر مالک را تبیین میکنند .لذا باید گفت که 63
درصد از تغییرات متغیر مالک توسط متغیرهایی که در مدل نهایی باقی ماندهاند ،پیشبینی میگردد .نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی خطی
متغیرهای موجود در مدل را میتوان به صورت استاندارد شده در جدول زیر مشاهده نمایید.
جدول ( :)13خالصه آمارههاي مربوط به تجزیه رگرسيونی

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تبیین

ضریب تبیین اصالح شده

اشتباه معیار برآورد

کمیت دوربین واتسون

3/336

3/61

3/63

7/15413

7/131

جدول( :)11تحليل واریانس براي آزمون معنیداري شکل رگرسيونی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

5167/233

73

201/053

باقیمانده

214/363

563

5/312

کل

0522/166

533

-

کمیتF
763/030

سطح معنی داری
3/333

در مجموع اطالعات جدول ،75مالحظه میشود در تغییر سبک زندگی به ترتیب ،نمادهای منزلتی – ارزشهای اجتماعی – نقشهای
اجتماعی  -الگوهای رفتاری  -نمادهای فرهنگی بیشترین نقش را در پیشبینی متغیر مالک داشتهاند.
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جدول ( :)12سبک زندگی :نمادهاي منزلتی -ارزشهاي اجتماعی -نقشهاي اجتماعی -الگوهاي رفتاري -نمادهاي فرهنگی ،بيشترین
نقش در پيشبينی متغير مالک

متغیرهای وارد شده در
مدل رگرسیونی

ضرایب ناخالص یا استاندارد نشده
اشتباه معیار

ضرایب استاندارد
Beta

کمیت t

53

سطح معنیداری

B
3/330

5/337

تغییر سبک زندگی

3/157

3/705

3/643

نمادهای منزلتی

3/150

3/723

3/137

5/047

ارزشهای اجتماعی

3/272

3/332

3/111

7/150

*3/333

نقشهای اجتماعی

3/417

3/320

3/223

7/024

*3/333

الگوهای رفتاری

3/773

3/302

3/550

7/171

*3/337

نمادهای فرهنگی

3/722

3/352

3/371

3/353

*3/330

57

ضریب ثابت

72/337

3/333

0/117

*3/333
*3/333

73

* متغيرهاي مانده در مدل رگرسيونی
** متغيرهاي خارج شده از مدل رگرسيونی

نتيجهگيري
اینترنت در واقع مکان بیمکان است؛ جایی که انسانها میتوانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند ،گروههای خود را بسازند،
پیام بفرستند یا چیزی را معرفی کنند .در این مکان مرزهای جغرافیایی هیچ معنا و مفهومی ندارد و به همین سبب دشواریها و مشکالت
منطقی زمان و مکان از میان برداشته شده است .همه چیز در تحرک است و همواره این تحرک شتابی بیشتر مییابد و در واقع یکی از دالیلی
که نسل کنونی به این نوع از روابط روی آورده این است که آنها میتوانند از این طریق در هر زمان و مکانی به ارتباط با دیگران بپردازند؛
زمان ،مسئلهای استکه این روزها به معضلی بزرگ درجوامع پیشرفته تبدیل شده است و وجود امکانات تکنولوژیک برای برقراری ارتباط ،به
عنوان راه حلّی مناسب ،از سوی بشر انتخاب شده است .ولی با این وجود بعضاً ارتباطات شکل گرفته بر بستر رسانههایی هم چون شبکههای
اجتماعی فاقد احساس و روح حاکم بر تعامالت انسان در جهان واقعی است ،در نتیجه روابط و احساسات افراد به مرور زمان به سردی میگراید.
وابستگی به شبکههای اجتماعی ازدواج اینترنتی ،طالق ،از هم پاشیدگی خانواده ،بلوغ زودرس و اختالالت جسمانی را درکشورهای مختلف
جهان ازجمله ایران به شکل قابل مالحظهای افزایش داده است .لذا می توان با افزایش سطح آگاهیها و آموزشهای الزم افراد جامعه را به
سمت استفاده مطلوب و درست از این شبکهها سوق داد و در مقابل مخاطرات آن واکسینه نمود .دولتمردان باید بستر الزم را فراهم آورند تا
افراد جامعه خود به این بلوغ فکری دست یابند که کدام بخش از این پدیده یک تهدید و کدام ابزار آن یک فرصت در جهت اعتالی سطوح
فردی و اجتماعیشان است.
استفاده از هر تکنولوژی می تواند نتایج مثبت و منفی برای جامعه داشته باشد و زمانی برای یک جامعه مشکلزا خواهد بود که متناسب
با شرایط فرهنگی جامعه نباشد .الزمه ورود هر تکنولوژی جدید ،آموزش به کارگیری آن است .شبکههای اجتماعی نیز در ایران مانند هر
تکنولوژی دیگری به کشور وارد شد بدون آنکه آموزشهای الزم از طریق کانالهای الزم به افراد داده شود .این موجب پیامدهایی به وضوح در
اجتماع گردید لذا برای کاهش پیامدهای منفی پیشنهاد میگردد آموزشهای الزم را به صورت:
الف) برگزاری کارگاههای مهارت زندگی در سطح محالت
ب) الزمه هر آموزشی نهادینه شدن آن است ،لذا پیشنهاد میگردد این آموزش از سنین کم آغاز گردد.
همانگونه که در مطلب باال ذکر شد ،شبکه های اجتماعی تنها پیامدهای منفی بر تغییر سبک زندگی افراد نداشته و میتوان از آن در
جهت ارتقا سطح فرهنگ و ...جامعه از آن بهره گرفت .لذا در این راستا پیشنهاد می گردد:
الف) در سطح کالن ،اختصاص بودجه برای تحقیق در مورد ایجاد شبکههای اجتماعی که مبتنی بر فرهنگ بومی و ملی باشد
ب) گسترش ارزشهای بومی و محلی از طریق شبکههای اجتماعی
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ج) با توجه به تأثیرپذیری زنان از شبکههای اجتماعی ،استفاده خود مراکز آموزشی از آنها به عنوان وسیلهای جهت گسترش آموزشهای
اجتماعی و فرهنگی و توانمندسازی زنان
بیشترین نقش را در پیشبینی متغیر ،نمادهای منزلتی داشت که خود نشان میدهد استفاده افرادی که دارای پایگاه باالی جامعه و
امکانات رفاهی باالیی دارند ،استفاده از شبکههای اجتماعی ،تبدیل به کاالی مصرفی برای آنها شده است.
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