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چکیده
رســـانه های جمعـــی، به ویـــژه فضـــای مجـــازی باعـــث تغییـــر و تحـــوالت بســـیاری در زندگـــی و ســـبک زندگـــی 
ـــی  ـــردی و عوامـــل اجتماعـــی متفاوت ـــر ویژگی هـــای ف ـــن فضـــا تحـــت تأثی ـــه ای ـــراد ب ـــزان گرایـــش اف مـــردم شـــده اســـت. می
ـــان  ـــر جامعه شناس ـــر نظ ـــر ب ـــی دارد. بناب ـــای گوناگون ـــازی، پیامده ـــای مج ـــی از فض ـــبک زندگ ـــری س ـــد؛ تأثیرپذی می باش
ـــول  ـــی، محص ـــالق عاطف ـــت. ط ـــی اس ـــالق عاطف ـــوام ط ـــد و ق ـــا، رش ـــن پیامده ـــی از ای ـــوزه، یک ـــن ح ـــص در ای متخص
ـــي  ـــات اجتماع ـــد ارتباط ـــاد و بازتولی ـــه در ایج ـــا ناآگاهان ـــه ی ـــي و آگاهان ـــا جمع ـــردي ی ـــرمایه گذاري ف ـــتراتژي هاي س اس

ـــت.  اس
ـــه  ـــی، ب ـــالق عاطف ـــازی و ط ـــای مج ـــر از فض ـــی متأث ـــبک زندگ ـــن س ـــۀ بی ـــی رابط ـــدف بررس ـــا ه ـــر ب ـــش حاض پژوه
ـــري در  ـــالم در ســـال 1395 انجـــام شـــده اســـت. شـــیوۀ نمونه گی ـــر از متأهـــالن شـــهر ای ـــن 361 نف صـــورت پیمایشـــی، در بی
ـــورت  ـــزار SPSS ص ـــتفاده از نرم اف ـــا اس ـــا ب ـــل داده ه ـــه و تحلی ـــوده و تجزی ـــه اي  ب ـــد مرحل ـــري چن ـــق،  نمونه گی ـــن تحقی ای
ـــای  ـــر از فض ـــی متأث ـــبک زندگ ـــرۀ س ـــن نم ـــت: میانگی ـــرار اس ـــن ق ـــش بدی ـــن پژوه ـــاي ای ـــن یافته ه ـــت. مهمتری ـــه اس گرفت
ـــب  ـــر حس ـــازی ب ـــای مج ـــر از فض ـــی متأث ـــبک زندگ ـــرۀ س ـــن نم ـــت. میانگی ـــان اس ـــردان یکس ـــان و م ـــن زن ـــازی در بی مج
میـــزان تحصیـــالت متفـــاوت می باشـــد؛ همچنیـــن بیـــن ســـبک زندگـــی متأثـــر از فضـــای مجـــازی و طـــالق عاطفـــی، رابطـــۀ 

ـــود دارد.  ـــادار وج معن
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مقدمه و بیان مسئله
امــروزه، فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات در تمــام اركان زندگــي نمايــان اســت و تمــام رفتارهــاي بشــري تحت 
ــا تغییــر در الگــوي رفتــار، الگــوي مصــرف، الگــوي حمــل  و نقــل، الگــوي  تأثیــر آن قــرار گرفتــه اســت. ب
ــي  ــز دچــار دگرگون ــن تحــوالت، ســبک زندگــي نی ــه تناســب اي ســکونت و ... دچــار تحــول مي شــود و ب
خواهــد شــد )پرهیــزكار و همــکاران، 1389: 22(. »فضــاي مجــازي1 ، عرصــۀ جديــدي بــراي حیــات بشــري 
اســت كــه قابلیــت پذيــرش و انجــام بخــش عمــده اي از نیازهــا، فعالیت هــا و شــئونات زندگــي  بشــر، اجتماعات 
ــي  ــردازش و جابه جاي ــق تمركــز، پ ــي، از طري ــايۀ فضــاي واقع ــوان س ــه عن ــا را دارد و ب انســاني و حکومت ه
اطاعــات، توانايــي شبیه ســازي فعالیــت  و ســاختارهاي فضــاي واقعــي را دارد و ايــن شبیه ســازي را با اثربخشــي 
در فضــاي واقعــي انجــام مي دهــد« )حافظ نیــا، 1390: 1(. بــه اعتقــاد گیدنــز بــا جهانــي شــدن رســانه هاي ارتبــاط 
ــده  ــه بیــش از پیــش دي جمعــي، وجــود و عملکــرد محافــل و ســازمان هاي متعــدد و گوناگــون در هــر زمین
ــه طبــع راه هــاي تــازه اي را بــراي انتخــاب در  ــه دســت می دهنــد، ب می شــود و اطاعاتــی كــه ايــن رســانه ها ب
ــون،  ــاالت گوناگ ــا و ح ــرار دادن موقعیت ه ــم ق ــار ه ــق كن ــازي از طري ــاي مج ــايد. فض ــراد مي گش ــر اف براب
ــد و  ــا می كنن ــي الق ــرای زندگ ــی را ب ــیوه هاي نوين ــي آورد، ش ــود م ــه وج ــژه اي ب ــاي وي ــکل ها و نماده ش
انتخاب هــاي تــازه اي را پیــش روی افــراد قــرار می دهــد )خوشــنويس، 1389: 2(. فرهنــگ ســايبری و اســتفاده 
از تکنولوژی هــا بــه مــا اجــازه می دهــد كــه راه هــای جديــدی بــرای ارتبــاط با ديگــران و دســتیابی بــه اطاعات، 

پیــش رو داشــته باشــیم )ماســون و رنــی2 ، 2008: 45(.
دو مطالعــه، توجــه ويــژۀ رســانه ها را بــه خــود جلــب كردنــد: يکــی، پــروژۀ Home Net كــه توســط 
ــا بررســی در مقیــاس  ــای و اربرينــگ )2001( ب گــروه كــراوت )1998( انجــام شــد و ديگــری كــه توســط ن
بــزرگ صــورت گرفــت. هــر دو گــزارش بــه ايــن نتیجــه منتهــی  شــدند كــه اســتفاده از اينترنــت، پیامدهايــی 
منفــی بــه دنبــال خواهــد داشــت و روابــط نزديــک و صمیمــی را كمرنــگ خواهــد كــرد. ديماگیــو، هارگیتــا 
و نئومــن )2001( دريافتنــد كــه بــه احتمــال بســیار، كاربــران اينترنــت نســبت بــه غیركاربــران، كمتــر بــه ماقات 
يــا تمــاس تلفنــی بــا دوســتان خــود اقــدام می كننــد و در برخــی مــوارد، حتــی عضــوی از شــبکه های اجتماعــی 
در دنیــای واقعــی نیســتند؛ بــا ايــن حــال، پژوهش هــای ديگــر بــه نتیجــۀ متضــادی رســیدند؛ چنانکــه هــووارد و 
راينــی )2001( بــا بررســی يــک نمونــۀ تصادفــی بــزرگ بــه ايــن نتیجــه رســیدند كــه اينترنــت بــه افــراد اجــازه 
می دهــد تــا بــا خانــواده و دوســتان در تمــاس باشــند و در اكثــر مــوارد، شبکه هايشــان وســعت  يابــد )وانــگ و 

همــکاران3 ، 2012: 34(. 
دروتنــر4  )2000: 120( معتقــد اســت كــه »رابطــۀ میــان افــراد و رســانه ها دو شــکل كلــی بــه خــود گرفتــه 

1. Cyber space
2. Mason & Rennie
3. Wang et al
4. Drotner
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ــی منفــی رابطــۀ  اســت: يکــی، گفتمــان بدبینــی فرهنگــی و ديگــری، گفتمــان خوش بینــی فرهنگــی. ارزياب
ــه دنبــال معرفــی فناوری هــای نويــن رســانه ای ديــده  بیــن افــراد و رســانه ها به ويــژه در مشــاجرات عمومــی، ب

می شــود«. 
»در ايــران، جمعیــت قابــل توجهــي از مــردم از اينترنــت  و وب اســتفاده مي كننــد. بــر اســاس آمار ارائه شــده 
ــزار  ــون  و500  ه ــران، 36 میلی ــون در اي ــايت   //:http//www.internet world stat، هم اكن در وب س
كاربــر اينترنــت وجــود دارد و ضريــب نفــوذ اينترنــت، 46/9 اســت«  )عاملــي و حســني، 1391: 22(. شــیفتگی 
نســل جــوان بــه مظاهــر فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات و اســتفادۀ گســتردۀ آنهــا از ايــن فناوري هــا كــم و بیــش 
در همــۀ جوامــع بــه نحــو محسوســی مشــاهده می شــود. امــروزه دسترســی گســترده بــه فنــاوري اطاعــات بــه 
عنــوان تفــاوت اساســی نســل جــوان امــروز بــا نســل بیســت ســال گذشــته قلمــداد می شــود. يافته هــاي برخــی 
ــا توجــه  ــراد اســت؛ ب ــه اي اف ــزان فعالیت هــاي رايان ــر تفــاوت ســنی در می از پژوهش هــا حاكــی از نقــش مؤث
ــاوري اطاعــات و ارتباطــات در نهادهــاي  ــري از فن ــه در ايــن حــوزه، بهره گی ــه پژوهش هــاي صورت گرفت ب
اجتماعــی مختلــف، تفاوت هايــی را در نســل گذشــته و حــال نشــان می دهــد )نعیمــی، 1390: 190(؛ امــا آنچــه 
توجــه بــه فضــاي مجازي و ســبک زندگــي متأثــر از اين پديــده را ضــروری مي كند، ابــزار گريزناپذيــر فناوري 
فضــاي مجــازي اســت. ايــن ابــزار بــا فرهنگــي كــه متأثــر از آن اســت مرزهــاي مرئــي و نامرئــي زندگــي تمــام 
مــردم جهــان امــروز را درنورديــده اســت. خانواده هــا هــم در زندگــي روزمــرۀ خــود بــا ايــن ابــزار و فرهنــگ 
اســتفاده از آن ســر و كار دارنــد. فنــاوري فضــاي مجــازي بــا پیامدهــاي مثبــت و منفــي خويــش منجــر بــه ايجاد 
ســبک جديــدی از زندگــي شــده اســت. پژوهش حاضــر قصــد دارد بــا هــدف تبییــن جامعه شناســانۀ ايــن بعد از 
فنــاوري، بــه بررســی پیامدهــاي اجتماعــي اين فضــا و ســبک زندگی متأثــر از آن؛ همچنیــن تأثیــر آن در طاق 
عاطفــی بــا توجــه بــه گســترش بســیار آن در بیــن خانواده هــا بپــردازد. انتخــاب شــهر ايــام بــه عنــوان مــورد 

مطالعــه بــه داليــل زيــر صــورت گرفتــه اســت:
ايــام يکــی از  شــهرهای ايــران اســت كــه از ســاختاری ســنتی و فرهنگــی قديمــی برخــوردار اســت؛ امــا 
در طــی ســال های اخیــر، ورود تکنولــوژی، تحــوالت اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی و تحــوالت جمعیتــی از 
جملــه: جــوان بــودن جمعیــت، مهاجــرت و ... چهــرۀ شــهر را دگرگــون كــرده اســت؛ اين تغییــر و تحــوالت از 
ســاختار فیزيکــی و معمــاری شــهر تــا متحــول شــدن روابــط اجتماعــی )از ارتباطــات  چهــره بــه   چهــره، رفــت  و 
آمدهــای خانوادگــی و محلــی و ... تــا بی تفاوتــی اجتماعــی و ناآشــنا بــودن همســايه ها بــا يکديگــر( را شــامل 
می شــود. خانواده هــای شــهر ايــام نیــز ماننــد ســاير خانواده هــای ايرانــی از ايــن فنــاوری برخــوردار شــده و بــه 

نوعــی فرهنــگ اســتفاده از آن در زندگــی آنهــا نمايــان شــده اســت. 

سهراب مظفری نیا- مریم قاسمی پور 
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پیشینۀ تحقیق
النــگ1  )1998(، پژوهشــی بــا عنــوان »ســبک زندگــي و اســتفادۀ تکنولــوژي رســانه هاي جديــد در شــهرهاي 
چیــن« انجــام داده و در آن بــه جهت گیــری ســبک زندگــي مشــتريان و اســتفاده از رســانه ها بــا پذيــرش رفتــار 
تکنولــوژي رســانه هاي جديــد در شــهرها توجــه خاصــي نمــوده اســت. يافته هــاي كلیــدي پژوهــش او، نشــان 
ــر  ــوآوري تأثی ــداع و ن ــر اب ــاداري ب ــه طــور معن ــد، ب ــر از رســانه هاي جدي ــه ســبک زندگــي متأث ــد ك مي ده
مي گــذارد؛ افــرادي كــه جايــگاه اجتماعــي- اقتصــادي بااليــي دارنــد، پذيرنــدۀ رســانه هاي جديــد و ســبک 
زندگــي جديــد هســتند. بــا پذيــرش تکنولوژي هــاي جديــد رســانه هاي نويــن بــه  نظــر مي رســد كــه ماهیــت 
فنــي تکنولوژي هايــی كــه بــه توســعۀ زندگــی كمــک می كننــد، زمینــۀ تولیــد مدل هــاي پیچیــده و بــه روز و 

ــد.  ايجــاد حالــت مطلــوب و لذت بخــش را فراهــم می كن
 وانــگ و همــکاران )2012( در مقالــه اي بــا عنــوان »بررســي رابطــۀ بین اســتفاده از اينترنت و ســبک زندگي 
بزرگســاالن در چیــن« بــا بررســي مقطعــي در ســال 2009 بــا اســتفاده از يــک مــدل و دســته اي از تحلیل هــاي 
رگرســیوني، تأثیــرات اســتفاده از اينترنــت بــر زندگــي بزرگســاالن را مــورد بررســی قــرار دادند. نتايــج پژوهش 
آنــان نشــان مي دهــد كــه آنايــن بــودن بیــش از حــد، دسترســی از طريــق اينترنــت بــه كلوپ هــای اينترنتــی و 
اســتفاده از اينترنــت بــراي تخلیــۀ هیجانــات بــه ســبک ضعیــف زندگي و عــدم تحرک بزرگســاالن منجر شــده 
اســت؛ در مقابــل نیــز، اســتفاده از اينترنــت بــا اهدافــي مثــل كســب دانــش و يافتــن اطاعــات، مثبــت اســت و 

ســبک زندگــي ســالمي را بــرای بزرگســاالن رقــم می زنــد. 
زاركا2  )2011(: در مطالعــه ای بــا عنــوان »تأثیــر اينترنــت بر روابط: ادراک دانشــجويان مرد و زن پاكســتان«، 
ادراک دانشــجويان دختــر و پســر از نقــش اينترنــت در روابــط در حــال تغییرشــان بــا جنــس مخالــف، اعضــای 
خانــواده و افــراد ناشــناس را بررســی كــرده اســت. نتايــج پژوهــش وی نشــان می دهــد كــه دانشــجويان، تأثیــر 
اينترنــت بــر رابطــۀ در حــال تغییــر بــا جنــس مخالــف، اعضــای خانــواده و مــردم ناشــناس را قبــول دارند؛ بــا اين 
حــال، زاركا هیــچ نظــری در مــورد نقــش اينترنــت در افزايــش روابــط عاشــقانه ارائــه نکــرده  اســت. بــا توجــه 
بــه اينکــه پاكســتان يــک جامعــۀ محافظــه كار اســت، ممکــن اســت دانشــجويان، بــه حفــظ نظــر خــود در مورد 
نتايــج، مجبــور شــده باشــند. مطالعــۀ روابــط عاشــقانه نشــان داد كــه اينترنــت، اعضــای خانــواده را بــه يکديگــر 
نزديــک می كنــد و باعــث افزايــش وحــدت میــان آنهــا، تقويــت روابــط خانــواده و افزايــش حــس تعلــق و 
مســئولیت در میــان جوانــان می شــود. درک مــرد و زن از نقــش اينترنــت در روابــط در حــال تغییرشــان بــا جنس 
مخالــف، اعضــای خانــواده و افــراد ناشــناس نیــز تفــاوت معنــاداری نداشــت؛ بــا ايــن حــال، درک كاربــران و 
غیركاربــران اينترنــت از آن متفــاوت بــود. غیركاربــران، مخالف نقــش اينترنــت در روابط در حال تغییــر بودند؛ 

در حالــی كــه كاربــران، نقــش آن را در برقــراری روابــط جوانــان تأيیــد كردنــد.

1. Leung
2. Zarqa

بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی.
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حســنوند )1393( در مقالــۀ »تأثیــر شــبکه های اجتماعــی در بــروز پديدۀ طــاق«، به بررســی رابطۀ عضويت 
ــا پديــدۀ طــاق  ــوان يکــی از كارگــزاران جامعه پذيــری امــروزی ب ــه عن در شــبکه های اجتماعــی اينترنتــی ب
پرداخــت. افــراد نمونــۀ تحقیــق مشــتمل بــر 50 نفــر از متقاضیــان طــاق بودنــد كــه در نیمــۀ اول ســال 1393 بــه 
دادگاه خانــوادۀ شــمارۀ 1 تهــران مراجعــه كــرده بودنــد و بــه صــورت نمونه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. 
نتايــج پژوهــش او نشــان داد كــه هــر چــه میــزان حضــور افــراد در شــبکه های اجتماعــی بیشــتر باشــد بــه همــان 
انــدازه، گرايــش بــه ســبک زندگــی مــدرن بیشــتر می شــود و بــه همــان انــدازه، گرايــش بــه ســبک زندگــی 
ســنتی كمتــر می گــردد و برعکــس؛ چنانچــه افــراد در شــبکه های اجتماعــی، عضويــت نداشــته باشــند گرايش 
آنهــا بــه ســبک زندگــی ســنتی بیشــتر اســت؛ همچنیــن نتايــج پژوهــش حســنوند نشــان داد كــه بیــن عضويــت 

زوجیــن در شــبکه های اجتماعــی و درخواســت طــاق، ارتبــاط مســتقیم و معنــادار وجــود دارد. 
ــر جامعه پذيــری: يافته هايــی از دفتــر  ــۀ »تأثیــرات اســتفاده از اينترنــت ب نــی و هیلیجــس 1 )2002( در مقال
يادداشــت كارهــای روزمــره« بــه بررســی روش هــای پیچیــده ای پرداخته انــد كــه در آن، اينترنــت، ارتباطات بین 
فــردی و جامعه پذيــری را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. داده هــای جديــد و پويــا، تأثیــرات زمــان و مکان اســتفاده 
از اينترنــت بــه جــای تعامــات چهــره بــه چهــره را در دفتــر يادداشــت كارهــای روزمره نشــان می دهد. اســتفاده 
از اينترنــت در خانــه، هــم بــر صــرف وقــت بــا دوســتان و خانــواده و هــم بــر صــرف زمــان بــرای فعالیت هــای 
اجتماعــی، تأثیــر منفــی فراوانــی دارد؛ امــا اســتفاده از آن در محــل كار، چنیــن تأثیراتــی نــدارد. بــه طــور مشــابه، 
اســتفاده از اينترنــت در طــول آخريــن روز هفتــه نســبت بــه اســتفاده از آن در طــول روزهــای هفتــه، بــه كاهــش 
چشــمگیر فعالیت هــای اجتماعــی منجــر می شــود و زمــان ارتبــاط بــا دوســتان و خانــواده را كاهــش می دهــد. 
ايــن يافته هــا توســط يــک نظريــۀ جابه جايــی )اســتفاده از اينترنــت - زمــان آنايــن( پشــتیبانی می شــود. ايــن 
نظريــه كــه تــا حــد زيــادی موجــب رقابــت در فعالیت هــای اجتماعــی می شــود، بــه جــای مکمــل بــودن بــر 
زمان هــای اجتماعی بــودن تأكیــد دارد؛ بــا ايــن حــال، محــل و زمــان اســتفاده از اينترنــت اســت كــه تعیین كننــدۀ 

چگونگــی متأثــر كــردِن روابــط میــان فــردی بــوده اســت.
نعیمــی )1390( در تحقیــق خــود بــا عنــوان »تأثیــر تعامــل خانــواده و ماهــواره در بــروز پديــدۀ طــاق« بــه 
بررســی تأثیــر دو كارگــزار جامعه پذيــری يعنــی خانــواده و ماهــواره بــر طــاق پرداخــت. داده هــای مــورد نیــاز 
پژوهــش او، از دو گــروه در حیــن طــاق و عــادی، جمــع آوری شــد. نتايــج ايــن پژوهــش نشــان دهندۀ تأثیــر 
ماهــواره در ايجــاد ارزش هــای مــدرن در زوجیــن و تأثیــر خانــواده در پیدايــی ارزش هــای ســنتی در بین زوجین 
بــود؛ همچنیــن نتايــج حاكــی از آن بــود كــه برنامه هــای ماهــواره ای در قــوت بخشــیدن بــه ارزش هــای مدرنــی 
چــون: مادی گرايــی، فردگرايــی، كامیابــی بــه هــر قیمتــی و آزادی هــای نامحــدود تأثیــر دارنــد كــه پیامــد آن، 
تغییــر ارزش هــای ســنتی و گاهــی ايجــاد تضــاد ارزشــی در بیــن زوجیــن بــه واســطۀ تغییــر ارزش هــا در يکــی از 
آنهــا و احتمــال افزايــش نابهنجاری هــای مختلفــی نظیــر طــاق خواهــد بــود و نیــز نتايــج نشــان داد كــه بــرای 

1. Nie & Hillygus

سهراب مظفری نیا- مریم قاسمی پور 
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ايجــاد تــوازن در ارزش هــای مســلط در زوجیــن و بــرای جلوگیــری از تغییــرات ناگهانــی يــا تضــاد ارزشــی در 
بیــن آنــان، بايــد تعاملــی ســنجیده در بیــن دو بعــد مهــم جامعه پذيــری صــورت گیــرد.

در تحقیقاتــی كــه بــه آن اشــاره شــد، بــه ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی و رابطــۀ آن بــا روابــط 
اجتماعــی و روابــط اعضــای خانــواده پرداختــه شــده اســت. در تحقیــق حاضــر، ضمــن بررســی ســبک زندگی 
ــرار  ــز مــورد بررســی ق ــان خانواده هــا نی ــا طــاق عاطفــی در می ــر از فضــای مجــازی، رابطــۀ ايــن فضــا ب متأث
می گیــرد؛ از ايــن رو می تــوان گفــت كــه ايــن پژوهــش نســبت بــه مطالعــات ذكــر شــده بــا نــگاه منســجم تری 

ــه موضــوع می نگــرد.  ب

مفاهیم و نظريه های پژوهش
بــه اعتقــاد انديشــمندان عرصــۀ اجتماعــی و روانشناســی، عوامــل متعــددی همچــون: طبقــه، اقتصــاد، ارزش هــا، 
ســن و دورۀ عمــر، تحصیــات، جنســیت و ســرمايۀ اجتماعــی و فرهنگــی بــر شــکل گیری و چگونگی ســبک 
زندگــی اعضــای جامعــه تأثیــر می گذارنــد كــه در ايــن پژوهــش، تأثیــر فضــای مجــازی بــر ســبک زندگــی 

افــراد متأهــل مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
»زيمــل از آن جهــت كــه انگیزه هــای درونــی و عوامــل فــردی مؤثــر بــر شــکل گیری الگوهــای مصــرف را 
بررســی كــرده اســت، در جامعه شناســی، پیشــرو اســت. وی اعتقــاد دارد كــه هــر نــوع تعاملــی در میــان انســان ها 
و محیطشــان، توســط دو نیــاز هنجــاری متناقــض، هدايــت می شــود: نیــاز بــه يافتــن شــخصیتی بی همتا و نیــاز به 
شــناختی اجتماعــی. فــرد، ايــن شــخصیت بی همتــا را در فرهنــگ ذهنی خــود و شــناخت اجتماعــی از آن را در 
فرهنــگ عینــی جســتجو می كنــد. از نظــر او، ســبک، تجســم همیــن تــاش اســت؛ در واقــع، انســان، شــکل را 
بــرای معنــای مــورد نظــر خــود برمی گزينــد و ايــن گزينــش، حاصــل تــوازن میان شــخصیت ذهنی فــرد، محیط 
پیرامــون و روابــط انســانی اوســت. بــه تــواِن انجــام چنیــن گزينــش و انتخابــی، ســلیقه و به ايــن اشــکاِل مرتبط به 
هــم، ســبک می گوينــد. او بــر ايــن بــاور بــود كــه ســبک، ايــن تــوان را دارد كــه نشــان دهــد محتواهــای متعــدد 
در شــکل دهی بــه هــم مرتبــط هســتند« )حســنی، 1391: 44(. »از نظــر زيمــل، ســبک زندگــی همــان فرهنــگ 
ــا  ــه اينکــه ســبک زندگــی، عینی ســازی فرهنــگ ذهنــی ب ــا توجــه ب اســت« )مهــدوی كنــی، 1387: 108(. »ب
اســتفاده از امکانــات محیــط اســت، در اجتماعــات ســنتی كــه تعامــل نقش هــای محــدود اجتماعــی بــا ديگــر 
اجتماعــات، انــدک می باشــد، تعــدد ســبک ها منجــر بــه تنــوع و تکثیــر نمی شــود؛ چنانکــه می تــوان يــک يــا 
چنــد ســبک زندگــی مشــخص را در ايــن گونــه اجتماعــات بازيافت، ماننــد جوامــع فئودالــی و بورژوازيــی؛ اما 
اگــر محیــط اجتماعــی فرهنــگ فرصت هايــی را بــرای تنــوع فراهــم كنــد، آن گاه جامعــه، صحنــۀ بــروز تکثــر 
ســبک های زندگــی خواهــد بــود، آن چنــان كــه در دنیــای مــدرن شــاهد آن هســتیم« )فتحــی و مختارپــور، 
1393: 111(. بــر ايــن اســاس، در پژوهــش حاضــر، بــه فضــای مجــازی بــه عنوان يــک ابــزار و يکــی از امکانات 

محیطــی نگريســته می شــود كــه موجــب تعــدد و تکثیــر ســبک ها شــده اســت. 

بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی.
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نظريــۀ ســاخت يابی گیدنــز نیــز تأكیــد دارد كــه عامــل انســانی و ســاخت اجتماعــی با هــم مرتبط  هســتند و 
تکــرار رفتارهــای افــراد اســت كــه ســاخت ها را بازتولیــد می كنــد. ســاخت ها نیــز بــه واســطۀ همیــن بازتولیــد، 
بــرای كنــش انســانی محدوديــت ايجــاد می كننــد. گیدنــز همینطور بــر تأثیــر كار و حرفه بــر شــیوه های زندگی 
افــراد تأكیــد دارد و معتقــد اســت كــه كار و شــغل و منبــع درآمــد، شــانس ها و بخت هــای زندگــی را به شــدت 
مشــروط می ســازد )گیدنــز، 1378: 145(؛ بنابرايــن رفتــار مخاطبــان بــا توجــه بــه ســاخت ها شــکل می گیــرد. 
وجــود ســاخت های متفــاوت در جامعــه و تأثیــر آنهــا بــر افــراد، باعــث شــده تــا رفتارهــای رســانه ای افــراد بــا 
يکديگــر يکســان نباشــد و دســته های مختلفــی را ايجــاد كنــد. ايــن تفاوت هــا در نهايت منجــر به تنــوع انتخاب 

ســبک های زندگــی خواهــد شــد. 
»بــه نظــر ماكــس وبــر، ســلوک زندگــي و شــانس هاي زندگــي دو مؤلفــۀ اساســي شــکل دهنده بــه ســبک 
زندگــي هســتند. ســلوک زندگــي بــه انتخاب هايي اشــاره دارد كــه افــراد در گزينش ســبک زندگیشــان دارند. 
در مفهــوم ســبک زندگــي وبــر، انتخــاب فــرد در رفتــار يــا ســلوک زندگــي، خــود را نشــان مي دهــد. شــرايط 
ســاختاري نیــز در شــانس هاي زندگــي، خــود را نمايــان می كننــد« )فاضلــي، 1382: 25(. »رالــف دارنــدروف بــا 
اســتفاده از نوشــته هاي وبــر، مفهــوم شــانس هاي زندگــي را بــا عنــوان »موقعیــت طبقــه اي« معیــن مي كنــد و آن 
را بــا امکانــات شــخصي فــرد در كســب رضايــت از منافع، نیازهــا و درخواســت ها مرتبــط مي داند« )كیــوان آرا، 
1386: 66(. اريکســون1  )1996: 223( معتقــد اســت كــه »نابرابــري فرهنگــي، چنــدان بــه سلســله مراتــب ذائقه و 
ســلیقه مربــوط نمي شــود و ســبک بــا سلســله مراتــب دانــش در ارتبــاط اســت. خاســتگاه خانوادگــي، تحصیل، 

جنســیت و طبقــۀ فعلــي فــرد، تأثیــر متفاوتی بــر ســبک زندگــی دارند«. 
 خانــواده، بــه عنــوان اولیــن نهــاد جامعه پذيــر و كهن تريــن هســتۀ طبیعــی، از ابتــدای تاريــخ در همــۀ جوامع 
انســانی وجود داشــته و بشــر تا كنون نتوانســته اســت جايگزينــی برای آن بیابــد. اين موضوع، حضور همیشــگی 
ايــن نهــاد اجتماعــی و ضــرورت وجــودی آن را نشــان می دهــد. ازدواج، مبنــای شــکل گیری خانــواده و قطــب 
مقابــل آن، طــاق اســت كــه ســبب اضمحــال آن می شــود. طــاق، فروپاشــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی 

را در پــی دارد و عــاوه بــر افــراد، بــر پیکــرۀ جامــع نیــز هزينه هــای بســیاری را تحمیــل می كنــد. 
طــاق هــم می توانــد صــورت آشــکار و رســمی بــه خــود گیــرد كــه طــی آن خانــواده فــرو می پاشــد و 
هــم می توانــد پنهانــی باشــد؛ يعنــی ســاختار بیرونــی خانــواده حفــظ می شــود؛ ولــی از درون تهــی می گــردد. 
در حالــت دوم، زوجیــن بنــا بــه ضــرورت و اجبــار بــا همديگــر زندگــی می كننــد؛ امــا روابــط عاطفــی ســازنده 
و مناســبی ندارنــد؛ بنابرايــن جهــت دســتیابی بــه تعريفــی روشــن از طــاق عاطفــی، نظريــات موجــود در زمینــۀ 
روابــط افــراد، مــورد بررســی قــرار می گیــرد تــا بــر مبنــای آنهــا بتــوان افــرادی را كــه در وضعیت طــاق عاطفی 

قــرار دارنــد، مشــخص كــرد.

1. Erickson

سهراب مظفری نیا- مریم قاسمی پور 
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نظريۀ سیستمی »كیفیت زناشويی« ماركز
ــا ديگــران می نگــرد.  ــرد ب ــا همســرش و رابطــۀ ف ــرد، رابطــۀ او ب ــه ف ــا نگرشــی سیســتمی ب »اســتفن ماركــز ب
او چهارچــوب نظريــۀ خــود را چنیــن توضیــح می دهــد كــه يــک فــرد متأهــل دارای زاويــۀ درونــی، زاويــۀ 
همســرش و زاويــۀ ســومی اســت كــه هــر نقطــۀ تمركــز خــارج از خــود بــه جــز همســر را نشــان می دهــد. او 
كیفیــت زناشــويی را نتیجــۀ شــیوه هايی می دانــد كــه باعــث ســازماندهی افــراد متأهــل می شــود. فــردی كــه 
»مــن« او، حــركات منظــم و معینــی اطــراف و بیــن هر ســه زاويه داشــته باشــد و بــه گونه ای خــود را ســازماندهی 
كنــد كــه نســبت بــه زاويه هــای گوناگونــش، مشــغولیت و توجــه قــوی داشــته باشــد، دارای كیفیــت زناشــويی 
بااليــی اســت؛ امــا در مقابــل، در حالتــی كــه يــک زاويــه، تمــام توجــه فــرد را بــه خــود جلــب كنــد و ســاير 
زوايــا توجهــی دريافــت نکننــد، فــرد، كیفیــت زناشــويی پايینــی دارد؛ بــر ايــن اســاس، او هفــت مــدل كیفیــت 
زناشــويی را از هــم متمايــز می كنــد؛ چنانکــه ســه مــدل را كیفیــت زناشــويی پايیــن و چهــار مــدل را كیفیــت 
زناشــويی بــاال در نظــر می گیــرد. يکــی از مدل هــای كیفیــت زناشــويی پايیــن، الگــوی جدايــی ای اســت كه در 
آن، هــر دو همســر بــا زاويــۀ سومشــان آمیخته انــد و از زاويــۀ همســرِی خــود فاصلــه گرفته انــد. ســومین زاويــۀ 
قدرتمنــد می توانــد هــر چیــزی از جملــه فرزنــد، كار و دوســتان باشــد. زناشــويی های جــدا، علی رغــم پايیــن 
بــودن كیفیــت، می تواننــد بســیار بــا ثبــات و طوالنــی باشــند )عظیمــی رســتا و عابــدزاده نوبريــان، 1392: 8(. بــه 

نظــر می رســد گاهــی منظــور از جدايــی، طــاق عاطفــی اســت.

نظريۀ »مثلث عشق« استرنبرگ
»رابــرت اســترنبرگ، جوانــب مختلــف عشــق را بــا مثلثــی كــه دارای ســه مولفــۀ تعهــد، صمیمیــت و شــور و 
اشــتیاق اســت، نشــان می دهــد. ســه مولفــۀ عشــق بــه طــرق گوناگــون بــا هــم تركیــب می شــوند كــه بــر ايــن 
اســاس، اســترنبرگ، دو نــوع رابطــه را مشــخص كــرده اســت؛ يکــی از انــواع رابطــه، عشــق تهــی اســت كه تنها 
شــامل تعهــد اســت و فاقــد صمیمیــت و شــور و اشــتیاق می باشــد. نــوع ديگــر نیز عشــق ابلهانه اســت كه شــامل 
تعهــد و شــور و اشــتیاق اســت و فاقــد صمیمیــت می باشــد« )همــان: 34(. از آنجــا كــه طــاق عاطفــی، رابطــه ای 
فاقــد صمیمیــت اســت، می-تــوان دو نــوع رابطــۀ تعريف شــده توســط اســترنبرگ؛ يعنــی عشــق تهــی و عشــق 

ابلهانــه را طــاق عاطفــی خواند.

نظريۀ »نظم خرد« چلبی
نظريــۀ »نظــم خــرد« بــه بررســی چهــار مشــکلی می پــردازد كــه نظــم اجتماعــی در ســطح خــرد بــا آن مواجــه 
اســت. چلبــی از چهــار نــوع تعامــل، ســخن می گويــد كــه در بررســی روابــط خانوادگــی، عمدتــاً يکــی از ايــن 
چهــار نــوع؛ يعنــی »تعامــل ارتباطــی«، مــد نظــر اســت؛ زيــرا در ايــن نــوع تعامــل اســت كــه حــق و تکلیــف و 
عاطفــه مبادلــه می شــود. وی از لحــاظ تحلیلــی نیــز تعامــل را دارای دو وجــه عمــدۀ ابــزاری و اظهــاری می دانــد 

بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی.
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كــه روابــط خانوادگــی از مصاديــق رابطــۀ اظهــاری محســوب می شــود. در رابطــۀ اظهــاری، نوعــی صمیمیــت، 
اعتمــاد و تعهــد وجــود دارد و تعلــق عاطفــی و معاشــرت پذيری، اســاس ايــن نــوع رابطــه را تشــکیل می دهــد. 
مطابــق نظريــۀ مذكــور، از طريــق تعامــل اظهــاری، »مــا«، »اجتمــاع« يــا »گــروه اجتماعی« شــکل می گیــرد؛ يعنی 
تعامــل، ســنگ بنــای »مــا« يــا »اجتماع« اســت، مشــروط بــر اينکه تعامــل، صبغــۀ اظهاری بــه خود بگیــرد. جهت 
حفــظ »مــا« و بــه طبــع، حفــظ الگوهــای تعاملــی، نظــم اجتماعــی خــرد، حداقــل در چهــار بعــد با چهار مشــکِل 
همفکــری، همگامــی، همدلــی و هم بختــی مواجــه اســت )چلبــی، 1375: 10-19(. بــا توجــه بــه نظريــۀ نظــم 
خــرد، اگــر خانــواده را اجتماعــی كوچــک و در ســطح خــرد در نظــر بگیريــم، در صــورت ايجــاد مشــکل در 
همفکــری، همگامــی، همدلــی و هم بختــی بیــن همســران، در تعامــل آنهــا نیــز اختــال ايجــاد می شــود كــه 

اختــال در بعــد اظهــارِی تعامــِل همســران را می تــوان طــاق عاطفــی خوانــد. 
ــاط جمعــي، ايجــاد همبســتگي اجتماعــي اســت« )همــان: 101(. »مــک  »كاركــرد مهــم رســانه هاي ارتب
ــه اوضــاع و احــوال ديگــران، همدلــي  كوايــل1  )1380: 112( معتقــد اســت كــه پیــدا كــردن بینــش راجــع ب
اجتماعــي، همذات پنــداري بــا ديگــران و كســب احســاس تعلق، يافتــن مبنايي بــراي گفتگو، تعامــل اجتماعي، 
پــر كــردن جــاي يــک همــراه واقعــي در زندگــي و توانــا ســاختن فــرد بــه ايجــاد پیونــد بــا خانــواده، دوســتان و 
ــزوای اجتماعــی و  ــق باعــث كاهــش ان ــد و از آن طري ــه مي دهن ــي اســت كــه رســانه ها ارائ جامعــه از خدمات

ــم همبســتگي اجتماعــي می شــوند )امام جمعــه زاده و ديگــران، 1392: 25(.  تحکی
ــه نظــر اينکلــس2  )1969(، از آنجــا كــه انســان مــدرن در جامعــه اي زندگــي مي كنــد كــه دســتخوش  ب
تغییــرات زيــاد اســت، نمي توانــد نســبت بــه آنچــه در اطــراف او مي گــذرد بي تفــاوت باشــد و دوســت دارد 
نســبت بــه اوضــاع جامعــه، آگاهــي و اشــراف داشــته و بتوانــد در آن اثرگــذار باشــد. رســانه ها بــا ارائــۀ اطاعات 
خــود، مي تواننــد بــه افــراد در نظــارت بــر محیــط خــود كمک هــاي فراوانــی برســانند و امکاناتــي را جهــت 
مشــاركت و اثرگــذاري بــر محیــط در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد )حقیقتیــان و امیــدی، 1387: 37(. بــا بزرگتــر و 
پیچیده تــر شــدن جوامــع، كاركــرد روابــط چهره به چهــره و اعتمــاد فــردي كمتــر مي شــود )همــان(. در چنیــن 
جوامعــي، كســب اطــاع و آگاهــی از رويدادهــاي گوناگــون به صــورت فردي تقريبــاً غیرممکن اســت و افراد 
بــا كمــک رســانه ها مي تواننــد چنیــن آگاهــي را بــه دســت آورنــد. رســانه ها بــا فراهم كــردن ايــن آگاهي هــا و 
اطاعــات، بــر درک افــراد از عملکــرد گروه هــا و نهادهــا تأثیــر می گذارنــد؛ بنابرايــن در شــکل دادن به ســرمايۀ 

اجتماعــي افــراد مؤثر هســتند )همــان(.
ــار  ــز دچ ــا نی ــواره، خانواده ه ــي و ماه ــت الکترونیک ــت، پس ــر اينترن ــي عص ــانه ها، يعن ــر دوم رس در عص
تحــول اساســي شــده اند. رســانه هايی ماننــد تويیتــر، فیس بــوک، يوتیــوب و كینــدل، مصرف كننــدگان را بــه 
تولیدكنندگانــی تبديــل مي كننــد كــه آثارشــان را بــه  طــور رايــگان در دســترس همــه قــرار مي دهنــد )ماجــدي 

1. Mc Quail 
2. Inkeles

سهراب مظفری نیا- مریم قاسمی پور 
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ــايي زاده، 1385: 92(. و لهس
بورديــو1  رســانه ها را ابــزاري در جهــت دســتیابي بــه اهــداف و منافــع فــردي مي دانــد كــه عامــان اجتماعي 
را قــادر مي ســازد تــا مســتقیماً بــه منابــع اقتصــادي دســت يابنــد و از طريــق تمــاس بــا فرهیختــگان و متخصصان، 
ــاي  ــات و موقعیت ه ــا، اطاع ــه فرصت ه ــي ب ــن دسترس ــد؛ همچنی ــش دهن ــود را افزاي ــي خ ــرمايۀ فرهنگ س
اجتماعــي را بــراي افــراد افزايــش مي دهــد )شــارع پور و حســیني راد، 1387: 139( و ســبب تقويــت اعتمــاد و 
افزايــش مشــاركت عمومــي مي شــود )بورديــو، 1380: 76(. از نظــر كلمــن2  )1377: 291-294( نقــش ويــژه ای 
بــرای رســانه های همگانــی بــه عنــوان منابــع اطاعاتــی و واســطه های اعتمــاد تعريــف شــده اســت كــه قضــاوت 
افــراد را تحت الشــعاع خــود قــرار می دهــد و بــا ارائــۀ گزارش هــاي انتقــادي از جامعــه، باعــث كاهــش اعتمــاد 
بــه نهادهــاي رســمي و غیررســمي می شــود. رابــرت پاتنــام3  )1999: 78-74( نیــز معتقــد اســت كــه »رســانه ها 
تصويــر خشــني از دنیــاي اطــراف مــا ارائــه مي دهنــد و نوعــي احســاس ناامنــي را موجــب مي شــوند كــه نتیجــۀ 
ــه انســان هاي  ــۀ اجتماعــي و خدمــت ب آن، بي اعتمــادي اســت و مــواردي از قبیــل كاهــش كارهــاي داوطلبان
نیازمنــد، ناشــي از دل مشــغولي هاي بیــش از انــدازۀ مــردم بــه برنامه هــاي تلويزيــون، راديــو و به ويــژه اينترنــت 
اســت«. او همچنیــن بیــان مي كنــد كــه »رســانه هاي جمعــي، بیشــترين اثــرات نابودكننــده را بــر خانــواده اعمــال 
مي كننــد؛ چنانکــه بــا گســترش اســتفاده از تلويزيــون در مناطق روســتايي و محــات كم درآمد مناطق شــهري، 
شــکل جديــدي از ســرگرمي ظهــور كــرد كــه منجــر بــه كاهــش راه هــاي ارتباطــي چهره به چهــره )باســتانی و 
گلــزاری، 1389: 10(، خصوصي كــردن اوقــات فراغــت و در نتیجــه، دوركــردن افــراد از خانــواده و بازداشــتن 

آنهــا از شــركت در اجتماعــات گوناگــون و فعالیت هــاي مدنــي شــد )پاتنــام، 1995: 74(.
بــا توجــه بــه مطالــب مذكــور می تــوان گفــت كــه رســانه های جمعــی بــا تولیــد برنامه هــای متنــوع بــر ذهــن 
و زندگــی افــراد تأثیــر می گذارنــد و ممکــن اســت آنهــا را از فضايــی كــه در گذشــته بــه آن تعلــق داشــته و 
هويــت خــود را در آن شــکل داده انــد، جــدا ســازند و بــه دنیايــی وارد كننــد كــه نمی تــوان گفــت واقعی اســت؛ 
همچنیــن ممکــن اســت هويــت افــراد، ارتباطــات و مشــاركت آنهــا در جامعه و تعهداتشــان نســبت بــه يکديگر 
ــد  ــی می توانن ــبکه های اينترنت ــی و ش ــانه های جمع ــن رو، رس ــود؛ از اي ــر ش ــار تغیی ــانه ها دچ ــن رس ــط اي توس

ارتباطــات نزديــک بیــن افــراد را تغییــر دهنــد. 

فرضیه های تحقیق
با توجه به مفاهیم و چارچوب نظري پژوهش، فرضیه های زير مورد بررسي قرار مي گیرد:

1. سبک زندگی متأثر از فضای  مجازی بر حسب متغیرهای جنس و میزان تحصیات، متفاوت است.
2. بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طاق عاطفی، رابطۀ مستقیم وجود دارد.

1. Pierre Bourdieu
2. Jamess Coleman
3. Putnam  Robert

بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی.
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تعريف مفاهیم
فضــاي مجــازي: بــه مجموعه  هايــي از ارتباطــات درونــي انســان ها از طريــق رايانــه و مســائل مخابراتــي، بــدون 
در نظــر گرفتــن جغرافیــاي فیزيکــي، گفتــه مي شــود )هاتــف، 1388: 67(. فضــاي ســايبري، اســتعاره اي بــراي 
تشــريح ســرزمین غیرفیزيکــي، متشــکل از سیســتم هاي كامپیوتــري و زيرســاخت هاي ارتباطــي اســت. در ايــن 
فضــا نمي تــوان بويیــد يــا شــنید )توســط حــواس رايــج(؛ ولــي ايــن گســتره، عناصــر و اشــیای خــاص خــود 
)فايل هــا، پیغام هــاي الکترونیکــي، عکس هــا و ...( را دارد. برخــاف فضــاي حقیقــي، ســیر و گشــت در ايــن 
ســرزمین، بــدون هیچ گونــه حركــت فیزيکــي و تنهــا بــا حركــت موشــواره يــا فشــردن كلیــدي در صفحه كلید 

مقــدور اســت )غــروي و محمــدي، 1390: 76(. 
ــاري مرتبــط اســت، ســبک زندگــي نامیــده  ــا قشــربندي حیثیتــي و اعتب ســبک زندگــي1 : رفتارهايــي كــه ب
مي شــوند. ســبک زندگــي فقــط آنچــه يــک فــرد دارد نیســت؛ بلکــه چگونگــي نمايــش آنهــا توســط اوســت. 
ســبک زندگــي هــم الگوهــاي مصــرف را شــامل مي شــود و هــم قدرتــي كــه از ايــن ناحیــه كســب مي شــود. 
ســلیقه، آداب معاشــرت و مــد، نشــانه هاي داشــتن جايگاهــي در نردبــان اجتماعــي و نمادهــاي مرتبــط با ســبک 

زندگــي هســتند« )لســلی و همــکاران2 ، 1994: 13(.
ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی3 : تأثیــری اســت كــه فضــای ســايبری بــر نــوع ســلیقۀ افــراد، مصرف، 
ارزش هــا و نگــرش آنــان داشــته اســت و بــه عنــوان ســبک زندگــی دوم افــراد در امتــداد ســبک زندگــی دنیای 

واقعــی آنــان جريــان دارد.
طــاق عاطفــی: بــه جدايــی عاطفــی بیــن زوجیــن و فاصلــه گرفتــن آنهــا از انســجام يــا نزديکــی عاطفــی گفتــه 

می شــود كــه در ايــن تحقیــق از ســه بعــد نزديکــی، وفــاداری و فعالیت هــای مشــترک بررســی شــده اســت.

روش تحقیق و مراحل آن
ــزار پرسشــنامه انجــام شــده اســت. ماهیــت  ــا اســتفاده از اب ايــن تحقیــق بــه روش پیمايشــی و اســنادی و ب
ــل، خــرد  ــرد و ســطح تحلی ــل، ف ــردي اســت و از نظــر وســعت، پهنانگــر مي باشــد. واحــد تحلی آن كارب
ــۀ  ــت. جامع ــه اس ــورت گرفت ــزار SPSS ص ــتفاده از نرم اف ــا اس ــز ب ــا نی ــل داده ه ــه و تحلی ــت. تجزي اس
آمــاري ايــن مطالعــه نیــز شــامل افــراد متأهــل شــهر ايــام اســت. حجــم نمونــه هــم بــا اســتفاده از فرمــول 
ــه اي   ــد مرحل ــري چن ــق،  نمونه گی ــن تحقی ــري در اي ــد. شــیوۀ نمونه گی ــه دســت آم ــر ب كوكــران، 361 نف
اســت. ابتــدا مناطــق شــهر بــا اســتفاده از تقســیم بندي شــهرداري تعییــن شــدند؛ ســپس،  حجــم نمونــه )361 
نفــر( بــر تعــداد ايــن مناطــق تقســیم شــد و  بــا توجــه بــه آن مشــخص گرديــد كــه چــه تعــداد پرسشــنامه 
1. Lifestyle
2. Leslie et al

3. در رســالۀ دکتــرای زهــرا طاهــری بــا عنــوان »تبییــن و گونه شناســی ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی در بیــن جوانــان 15-34 ســالۀ شــهر اصفهــان«، مفهــوم 
ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی و مؤلفه هــای تشــکیل دهندۀ آن بــا توجــه بــه روش گرانــدد تئــوری و الگــوی پارادایمــی اشــترواس و کوربیــن بــه دســت آمــده و در 

جــدول آلفــای کرونبــاخ ایــن ابعــاد تعریــف و تشــریح شــده اســت.

سهراب مظفری نیا- مریم قاسمی پور 
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مي بايســت در هــر منطقــه توزيــع شــود؛ ســپس بــه ترتیــب، محــات، بلوک هــا و كوچه هــا در هــر كــدام 
ــرار گرفــت. هــر  ــار پرسشــگران ق ــه صــورت تصادفــي انتخــاب شــدند و نقشــۀ آنهــا در اختی از مناطــق ب
ــد  ــه طــور تصادفــي انتخــاب  كردن ــه اي را ب ــز در قســمت هاي مشخص شــده، خان كــدام از پرسشــگران نی
ــده، در  ــي ش ــش، طراح ــاي پژوه ــراي متغیره ــاخص هاي الزم ب ــن ش ــس از تعیی ــه پ ــي را ك و گويه هاي
قالــب پرسشــنامه اي )ابزارگــردآوري داده هــا( كــه اعتبــار صــوري و پايايــي آن تأيیــد شــده بــود، در اختیــار 
ــاس پنــج درجــه ای  ــا اســتفاده از مقی ــن پرسشــنامه ها ب ــد. اي ــرار  دادن ــواده( ق پاســخگويان )سرپرســت خان
لیکــرت نمره گــذاری شــد و نمــرۀ نهايــی نیــز عبــارت از مجمــوع امتیــازات فــرد در پاســخ بــه ســؤال های 

پرسشــنامه بــود.  

بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی.
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 لفای کرونباخآتعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و مقدار  .(1جدول شمارۀ )
 آلفا مقدار تعداد گویه ابعاد متغیر

سبک 
زندگی 

از  متأثر
فضای 
 مجازی

 
 

 هویت

و ایمیل شخصی، ( ID) نام کاربریدر  هویت واقعیاستفاده از  :واقعی
 .مشخصات )پروفایل( واقعی از خودکس و گذاشتن ع
 ،راحت بودنسرگرمی، امتحان کردن نزدیکان،  : جذب دیگران،غیرواقعی

 .عدم اعتماد

7 78/0 

 کسب لذت

کمتر نسبت به دنیای واقعی، امنیت  ۀگشت و گذار، هزین :اوقات فراغت
 .فیزیکی، جذابیت و تنوع

دنیای واقعی،  : دسترسی راحت، جایگزین نیازارضای نیاز جنسی
 .شریک جنسی و ارتباط در دنیای واقعی نپیداکردناشناس بودن، 

و  جبران شکست ،دهندهتسکین ،های آنالینبازی :هیجان ۀتخلی
 .ها، شاد کردن روحیهسرخوردگی

12 90/0 

 تولید محتوا

و خبر، عکس، فیلم، داستان، مشارکت در تولید و نشر اطالعات  :رسمی
المللی، نوشتن و انتشار ینها و منابع داخلی و بسایت نوشتن کامنت در

 . های رسمیسایتدر رسمی صورت  به هیدانشگا هایکتاب و مقاله
غیررسمی، به اشتراک گذاشتن خبر،  های: فعالیت در وبالگغیررسمی

 .های اجتماعی اینترنتی و موبایلیدر شبکه ...و عکس، فیلم، داستان 

4 77/0 

 خدمات

، اقتصادی انجام امور ،کاالهای اینترنتیو  شارژ و فروش خرید: اقتصادی
 . هااز قیمت آگاهی

 ۀکیفیت زندگی، جلوگیری از اتالف وقت، کاهش هزین بهبود: اجتماعی
، بدون محدویت زمان و مکان و دسترسی سریع و آسان ،حمل و نقل

 .با جزئیات کاملهمراه اطالعات  ۀدسترسی و ذخیر

8 81/0 

 طارتبا

ها، نمایشگاهبه دسترسی  ،علمی، تحصیلی، شغلی اتارتباط :پایدار
 پیدا ،ارتباط با دوستان و آشنایان نزدیک ،آنهاپیگیری  و ... ها وهمایش

 . واقعی ارتباط در دنیای این ۀادام جدید و دوستان کردن
ارتباط  ،های اجتماعیآشنایی در شبکه ،جنس مخالفارتباط با  :ناپایدار
 . بدون ارتباط بیرونیارتباط عاطفی  ،...و ها رومدر چت

7 71/0 

 کسب دانش
درسی و  ۀزمین در و ارتقا رفع و رجوعبرای ها مراجعه به سایت :علمی
 . شغلی

4 78/0 

سهراب مظفری نیا- مریم قاسمی پور 
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 های مورد عالقه و دانلود آنهامراجعه به سایت :مندیعالقه
 . ... ی وو درمان یبهداشت زندگی روزمره،کسب اطالعات  :عمومی

 یا سانسورمحدود  ،هایی که در جامعه ممنوعآگاهیاطالعات و  :هوعممن
 ند. شومی

 پیامد

امور  زندگی روزمره و در امورخیر افت و تأ :کاهلی مادی و غیرمادی
پایین آوردن سطح مطالعه، سطحی شدن تحصیلی و شغلی و علمی، 

 . بدون استناد به منبع موثقکسب اطالعات اطالعات و 

اختالل در خواب،  ،تحرکیبی ،جسمی آسیب :فیزیکی و روانی بآسی
 .احساس وابستگی، اضطراب و پرخاشگری

شدن ارتباطات  سرد، کالهبرداری ،فریب خوردن، بازیچه شدن: نومیآ
 . طلبی، تنوعدرخواست تقاضاهای نامتعارف، صمیمی

در  توجهیکاهلی و بی، جنسی ۀرابط ی درآزادپذیرفتن  عرفی شدن:
 . جام واجبات دینیان

رفع نگاه متعصبانه  ،هاتفاوتپذیرفتن  و اتگیری در ارتباط: سهلمدارا
 . شدن شعاع دید بازتر ها و ادیان مختلف،به فرهنگ

19 91/0 

طالق 
 عاطفی

 نزدیکی
احساس رضایت از با هم بودن، وابستگی زوجین به یکدیگر، احساس 

 . همسر صمیمیت بین زوجین، احساس شادمانی در کنار
4 87/0 

 وفاداری
، ابراز عالقه به احساس وفاداریصداقت بین زوجین، وابستگی، 

 . یکدیگر، رضایت از وضعیت زناشویی
4 82/0 

ی هافعالیت
 مشترک

رفتن زوجین با دید و بازدید اقوام و دوستان، گذران وقت با هم، 
 ... .و  پارک، مسافرترید، خیکدیگر به مهمانی، 

4 85/0 

 
 
 ی پژوهشهاافتهی

 4/29) بیشترین فراوانی و اندهداددرصد را زنان تشکیل  6/49و  اندرصد را مرد 4/50 ،از کل نمونه
دکترای عمومی و تخصصی ه ب (درصد 6/0)کمترین فراوانی به لیسانس و  حسب تحصیالت بر (درصد
فوق ، (درصد 0/23)دیپلم  فوق، (درصد 2/25)دیپلم  ،ترتیب بهنیز پاسخگویان  ۀبقی .ه استبودمتعلق 

 .اندداشته (درصد 7/1)سیکل و  (درصد 9/8)ابتدایی ، (درصد 8/10)لیسانس 
 

يافته های پژوهش
از كل نمونــه، 50/4 درصــد را مــردان و 49/6 درصــد را زنــان تشــکیل داده اند و بیشــترين فراوانــي )29/4 درصد( 
بــر حســب تحصیــات بــه لیســانس و كمتريــن فراوانــي )0/6 درصــد( بــه دكتــراي عمومــي و تخصصــي متعلق 
بــوده اســت. بقیــۀ پاســخگويان نیز به ترتیــب، ديپلــم )25/2 درصــد(، فــوق ديپلــم )23/0 درصد(، فوق لیســانس 

)10/8 درصــد(، ابتدايــي )8/9 درصــد( و ســیکل )1/7 درصــد( داشــته اند.

بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی.



دورۀ هیجدهم ، شمارۀ 56 و 57؛ پاییز و زمستان 1396

185

فصلنامه علمي- ترويجي

15 
 

 . شدن شعاع دید بازتر ها و ادیان مختلف،به فرهنگ

طالق 
 عاطفی

 نزدیکی
احساس رضایت از با هم بودن، وابستگی زوجین به یکدیگر، احساس 

 . همسر صمیمیت بین زوجین، احساس شادمانی در کنار
4 87/0 

 وفاداری
، ابراز عالقه به احساس وفاداریصداقت بین زوجین، وابستگی، 

 . یکدیگر، رضایت از وضعیت زناشویی
4 82/0 

ی هافعالیت
 مشترک

رفتن زوجین با دید و بازدید اقوام و دوستان، گذران وقت با هم، 
 ... .و  پارک، مسافرترید، خیکدیگر به مهمانی، 

4 85/0 

 
 
 ی پژوهشهاافتهی

 4/29) بیشترین فراوانی و اندهداددرصد را زنان تشکیل  6/49و  اندرصد را مرد 4/50 ،از کل نمونه
دکترای عمومی و تخصصی ه ب (درصد 6/0)کمترین فراوانی به لیسانس و  حسب تحصیالت بر (درصد
فوق ، (درصد 0/23)دیپلم  فوق، (درصد 2/25)دیپلم  ،ترتیب بهنیز پاسخگویان  ۀبقی .ه استبودمتعلق 

 .اندداشته (درصد 7/1)سیکل و  (درصد 9/8)ابتدایی ، (درصد 8/10)لیسانس 
 

 از فضای مجازی و ابعاد آن متأثرسبک زندگی های توصیفی آماره .(2)شمارۀ جدول 

ابعاد سبک 
 زندگی

 کسب لذت بازنمایی هویت
تولید 
 محتوا

 خدمات ۀارائ
 ایجاد
 ارتباط

 کسب
 دانش

 یپیامد
از  متأثرسبک زندگی 

 فضای مجازی

 41/3 99/3 75/3 83/3 72/3 49/2 89/2 17/3 میانگین

 
بر  که دهدرا نشان می از فضای مجازی و ابعاد آن متأثرآمارهای مربوط به متغیر سبک زندگی  باالجدول 

مربوط به  (49/2) میانگین ۀمربوط به بعد پیامدی و کمترین نمر (99/3) میانگین ۀبیشترین نمر اساس آن،
فضای مجازی بر سبک  تأثیربیشترین  ،ایالمشهر  زوجیندر بین  ؛ به عبارت دیگر،ستتولید محتوابعد 

  .بوده استمربوط از این فضا  تولید محتوابه بعد  آن،تأثیر بعد پیامدی و کمترین  به ،زندگی آنان
 
 

ــر از فضــای مجــازی و ابعــاد آن را نشــان  ــه متغیــر ســبک زندگــی متأث ــوط ب ــاال آمارهــای مرب جــدول ب
می دهــد كــه بــر اســاس آن، بیشــترين نمــرۀ میانگیــن )3/99( مربــوط بــه بعــد پیامــدی و كمتريــن نمــرۀ میانگین 
)2/49( مربــوط بــه بعــد تولیــد محتواســت؛ بــه عبــارت ديگــر، در بین زوجین شــهر ايــام، بیشــترين تأثیر فضای 
مجــازی بــر ســبک زندگــی آنــان، بــه بعــد پیامــدی و كمتريــن تأثیــر آن، بــه بعــد تولیــد محتــوا از ايــن فضــا 

مربــوط بــوده اســت.

16 
 

 ابعاد آنها طالق عاطفی وهای توصیفی آماره .(3)شمارۀ  جدول
 ترکمشی هافعالیت وفاداری نزدیکی طالق عاطفی ابعاد طالق عاطفی

 57/3 33/3 32/3 40/3 میانگین

و بیانگر این است که  دهدرا نشان می و ابعاد آنها طالق عاطفیمتغیر  مربوط به های( آمار3)ۀ جدول شمار
ی مشترک، وفاداری و هافعالیته ، مربوط ببه ترتیب از بیشترین به کمترین طالق عاطفیابعاد  نمرۀ میانگین

  .بوده استنزدیکی 
( تحصیالتمیزان  و )جنس ایبر حسب عوامل زمینه از فضای مجازی متأثرسبک زندگی  (.1)ۀ فرضی

 .استمتفاوت 
 

 فضای مجازی و جنس از متأثرسبک زندگی  t-testو آزمون  توصیفی هایآماره .(4)شمارۀ جدول 
 سطح معناداری دو طرفه درجۀ آزادی T نسواریا میانگین تعداد متغیر

 888/0 359 141/0 های برابرواریانس 40/3 182 مرد
 888/0 219/356 141/0 های نابرابرواریانس 39/3 179 زن

 
بیانگر عدم تأثیرپذیری سبک زندگی زن و مرد از  (4جدول شمارۀ ) ای مستقلدونمونه آزموننتایج  جنس:

میانگین ناچیزی را در بین دو  تفاوت، هامیانگین ۀمقایسو  (469/0 = اداری)سطح معن فضای مجازی است
تقریباً به یک اندازه  40/3و مردان با میانگین 39/3 زنان با میانگینچنانکه سبک زندگی  دهد؛گروه نشان می

  متأثر بوده است.از فضای 
 

 ایازی و متغیرهای زمینهاز فضای مج متأثرمتغیر سبک زندگی  Anowa آزمون .(5)شمارۀ جدول 
 طرفه سطح معناداری دو F میانگین مجذورات درجۀ آزادی جمع مجذورات متغیر

 274/0 25/1 13/0 7 90/0 تحصیالت

 
تأثیرپذیری سبک زندگی افراد از واقع بیانگر تفاوت میانگین  در (5 شمارۀ جدول) واریانسآزمون تحلیل 

نتیجه  توانمی( 274/0) معناداری به سطح توجه با ست.فضای مجازی بر حسب میزان تحصیالت آنها
حسب میزان  از فضای مجازی برتأثیرپذیری سبک زندگی گروهی میانگین  واریانس بینکه گرفت 

جــدول شــمارۀ )3( آمارهــای مربــوط بــه متغیــر طــاق عاطفــی و ابعــاد آنهــا را نشــان می دهــد و بیانگــر 
ايــن اســت كــه نمــرۀ میانگیــن ابعــاد طــاق عاطفــی بــه ترتیب از بیشــترين بــه كمتريــن، مربــوط بــه فعالیت های 

مشــترک، وفــاداری و نزديکــی بــوده اســت. 
فرضیــۀ )1(. ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی بــر حســب عوامل زمینــه ای )جنــس و میــزان تحصیات( 

ــت. متفاوت اس
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جنــس: نتايــج آزمــون دونمونــه اي مســتقل )جــدول شــمارۀ 4( بیانگــر عــدم تأثیرپذيــری ســبک زندگــی زن و 
مــرد از فضــای مجازی اســت )ســطح معنــاداري = 0/469( و مقايســۀ میانگین ها، تفــاوت میانگین ناچیــزي را در 
بیــن دو گــروه نشــان می دهــد؛ چنانکــه ســبک زندگــی زنان بــا میانگیــن 3/39 و مــردان بــا میانگیــن3/40 تقريباً 

بــه يــک انــدازه از فضــای متأثــر بوده اســت.

16 
 

 ابعاد آنها طالق عاطفی وهای توصیفی آماره .(3)شمارۀ  جدول
 ترکمشی هافعالیت وفاداری نزدیکی طالق عاطفی ابعاد طالق عاطفی

 57/3 33/3 32/3 40/3 میانگین

و بیانگر این است که  دهدرا نشان می و ابعاد آنها طالق عاطفیمتغیر  مربوط به های( آمار3)ۀ جدول شمار
ی مشترک، وفاداری و هافعالیته ، مربوط ببه ترتیب از بیشترین به کمترین طالق عاطفیابعاد  نمرۀ میانگین

  .بوده استنزدیکی 
( تحصیالتمیزان  و )جنس ایبر حسب عوامل زمینه از فضای مجازی متأثرسبک زندگی  (.1)ۀ فرضی

 .استمتفاوت 
 

 فضای مجازی و جنس از متأثرسبک زندگی  t-testو آزمون  توصیفی هایآماره .(4)شمارۀ جدول 
 سطح معناداری دو طرفه درجۀ آزادی T نسواریا میانگین تعداد متغیر

 888/0 359 141/0 های برابرواریانس 40/3 182 مرد
 888/0 219/356 141/0 های نابرابرواریانس 39/3 179 زن

 
بیانگر عدم تأثیرپذیری سبک زندگی زن و مرد از  (4جدول شمارۀ ) ای مستقلدونمونه آزموننتایج  جنس:

میانگین ناچیزی را در بین دو  تفاوت، هامیانگین ۀمقایسو  (469/0 = اداری)سطح معن فضای مجازی است
تقریباً به یک اندازه  40/3و مردان با میانگین 39/3 زنان با میانگینچنانکه سبک زندگی  دهد؛گروه نشان می

  متأثر بوده است.از فضای 
 

 ایازی و متغیرهای زمینهاز فضای مج متأثرمتغیر سبک زندگی  Anowa آزمون .(5)شمارۀ جدول 
 طرفه سطح معناداری دو F میانگین مجذورات درجۀ آزادی جمع مجذورات متغیر

 274/0 25/1 13/0 7 90/0 تحصیالت

 
تأثیرپذیری سبک زندگی افراد از واقع بیانگر تفاوت میانگین  در (5 شمارۀ جدول) واریانسآزمون تحلیل 

نتیجه  توانمی( 274/0) معناداری به سطح توجه با ست.فضای مجازی بر حسب میزان تحصیالت آنها
حسب میزان  از فضای مجازی برتأثیرپذیری سبک زندگی گروهی میانگین  واریانس بینکه گرفت 

سهراب مظفری نیا- مریم قاسمی پور 
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آزمــون تحلیــل واريانــس )جــدول شــمارۀ 5( در واقــع بیانگــر تفــاوت میانگیــن تأثیرپذيری ســبک زندگی 
افــراد از فضــای مجــازی بــر حســب میــزان تحصیات آنهاســت. بــا توجه بــه ســطح معنــاداري )0/274( مي توان 
نتیجــه گرفــت كــه واريانــس بیــن گروهــي میانگیــن تأثیرپذيــری ســبک زندگــی از فضــاي مجــازي بر حســب 
میــزان تحصیــات، متفــاوت نیســت و اگرچــه مقايســۀ میانگین هــا در بیــن گروه هــا از بیشــتر بــه كمتــر )ديپلــم 
بــا میانگیــن 3/46، دكتــراي عمومــي بــا میانگیــن 3/41، فــوق لیســانس با میانگیــن 3/40، فــوق ديپلم بــا میانگین 
3/39، ســیکل بــا میانگیــن 3/38، لیســانس بــا میانگیــن 3/36، ابتدايــي بــا میانگیــن 3/26 و دكتــراي تخصصــي 
بــا میانگیــن 3/07(، تأثیرپذيــری در گــروه ديپلمه هــا را بیشــتر نشــان می دهــد؛ امــا بــا توجــه بــه تفــاوت انــدک 

میانگین هــا و ســطح معنــاداري، فرضیــۀ مــورد نظــر رد مي شــود.
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 ها از بیشتر به کمتر )دیپلم با میانگینها در بین گروهمیانگین ۀمقایسو اگرچه  یستمتفاوت ن ،تحصیالت
سیکل با  ،39/3 ، فوق دیپلم با میانگین40/3 با میانگین فوق لیسانس، 41/3 ینعمومی با میانگ ، دکترای46/3

 ،(07/3 و دکترای تخصصی با میانگین 26/3 ابتدایی با میانگین ،36/3 ، لیسانس با میانگین38/3 میانگین
سطح  ها وبا توجه به تفاوت اندک میانگین؛ اما دهدنشان میبیشتر را ها دیپلمهگروه در  پذیریتأثیر

  .دشومیمورد نظر رد  ۀمعناداری، فرضی
 

 ایفضای مجازی و متغیرهای زمینه از متأثربرای سبک زندگی  Anowaآزمون  توصیفی هایآماره .(6)شمارۀ جدول 

 میانگین تعداد ابعاد متغیر

 تحصیالت

 26/3 6 ابتدایی

 38/3 32 سیکل

 46/3 91 دیپلم

 39/3 83 دیپلم فوق

 36/3 106 لیسانس

 40/3 39 لیسانس فوق

 41/3 2 عمومی دکترای

 07/3 2 دکترای تخصصی

 39/3 361 جمع کل

 
 .وجود دارد و معکوس رابطۀ معنادار ،طالق عاطفیاز فضای مجازی و  متأثربین سبک زندگی  .(2ۀ )فرضی

 
 طالق عاطفیابعاد  از فضای مجازی و متأثرآزمون همبستگی پیرسون بین سبک زندگی  .(7شمارۀ ) جدول

 ی مشترکهافعالیت وفاداری نزدیکی طالق عاطفی آزمون
 041/0 -174/0** -133/0** -162/0** همبستگی پیرسون ضریب

 434/0 001/0 012/0 002/0 سطح معناداری دوطرفه
 361 361 361 361 تعداد

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

فرضیــۀ )2(. بیــن ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی و طــاق عاطفــی، رابطــۀ معنــادار و معکــوس وجــود 
دارد.
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نتايــج آزمــون همبســتگي پیرســون )جــدول شــمارۀ 7(، بیــن متغیــر ســبک زندگی متأثــر از فضــای مجازی 

بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی.
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و طــاق عاطفــی )مقــدار r =0/162- و ســطح معنــاداري 0/012(، بیانگــر ايــن اســت كــه بیــن ايــن دو متغیــر بــا 
اطمینــان الزم، رابطــۀ معنــادار و معکــوس برقــرار می باشــد؛ يعنــي كســانی كــه ســبک زندگــی آنــان بیشــتر از 
فضــای مجــازی تأثیــر پذيرفتــه اســت، طــاق عاطفــی كمتــری در ارتبــاط بــا همسرشــان داشــته اند و بالعکــس. 
بــه منظــور تبییــن بهتــر رابطــۀ همبســتگي بیــن ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی بــا ابعــاد طــاق عاطفی 
)نزديکــی، وفــاداری و فعالیت هــای مشــترک( بــه بررســي جداگانــه هــر كــدام از آنهــا پرداختــه شــد كــه نشــان 
داد بیــن ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی با دو بعــد نزديکــی و وفاداری رابطۀ همبســتگی برقرار اســت؛ 

امــا رابــط ه ای بیــن آن بــا فعالیت هــای مشــترک وجــود نــدارد.

بحث و نتیجه گیری
در پژوهــش حاضــر كــه بــا هــدف بررســي رابطــۀ بین ســبک زندگــی متأثــر از فضای مجــازی و طــاق عاطفی 
در بیــن افــراد متأهــل ايامــی انجــام شــد، بــا توجــه بــه پیشــینۀ پژوهــش و مباحــث و نظريه هايــی مطرح شــده، 

فرضیاتــی اســتخراج و مــورد تجزيــه و تحلیــل قــرار گرفت.
ــرد،  ــي ف ــاي فعل ــد كــه ارزش ه ــه ســبک زندگــي معتقدن ــا در شــکل دادن ب ــداران نقــش ارزش ه »طرف
تعیین كننــدۀ ســبک زندگــي اوســت. از طــرف ديگــر، بــروز برخــي از ســبک های زندگــي نیــز حاصــل تحول 
ارزشــي در جامعــه و تــاش افــراد بــراي وفــق دادن خــود بــا نظــام ارزشــي جديــد اســت. می تــوان گفــت كــه 
فنــاوری جديــد بــا خــود، ارزش هــا و ســبک زندگــی جديــدی بــه همــراه داشــته اســت« )وانــگ و همــکاران، 

2012: 122؛ بــه نقــل از طاهــری، 1393: 89(.
مطــرح كــردن مصــرف فرهنگــی بــه عنــوان شــاخصۀ اصلــی ســبک زندگــی و نــه مصــرف مــادی 
ــه عنــوان محــرک اصلــی مصــرف )دان،  ــازی هويــت ب ــه توانايــی مالــی افــراد اســت، ب كــه مشــروط ب
1385: 151( و تركیــب دو فرهنــگ عــام و متعالــی )گیبینــز و ريمــر، 1381: 123( در تحلیل هــای 
ــای  ــادی اســت كــه در ســايۀ دنی ــدن ســبک زندگــی غیرم ــه وجــود آم پست مدرنیســمي، حاكــی از ب

ــد.  ــان می كن ــود را نماي ــی خ ــه آرام ــی ب واقع
انتخابــي بــودن ســبک زندگــي از ديــد وبــر، تنــوع فرصت هــا و انتخاب هــاي زندگــي بــه عنــوان پیامــد 
دنیــای مــدرن از ديــد گیدنــز و ديــدگاه ديويــد چنــي  )1996: 92( كــه معتقــد اســت »ســبک هاي زندگــي، 
شــکل مهمــي از توانمنــدي و قدرت يابــي فــردي در متــن ســرمايه داري متأخــر اســت«، بــا نتايــج ايــن تحقیــق 
همخوانــی دارد؛ چراكــه فضــای مجــازی بــه ساختارشــکنی محدوديت هــا و انتخــاب گزينه هــای بیشــتر بــرای 
افــراد محــروم از امتیــازات اجتماعــی )داشــتن ســواد، داشــتن شــريک زندگــی، لــذت بهره منــدی از در كنــار 

اعضــای خانــواده بــودن( كمــک كــرده اســت. 
در ارتبــاط بــا فرضیــۀ دوم؛ يعنــی رابطــۀ طــاق عاطفــی و ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی، نتايــج، 
حاكــی از وجــود ارتبــاط منفــی و معنــادار بیــن متغیــر ســبک زندگــی متأثــر از فضای مجــازی و طــاق عاطفی 

سهراب مظفری نیا- مریم قاسمی پور 
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در دنیــای واقعــی بــود.
نتیجــۀ جالــب توجــه ايــن اســت كــه وقتی رابطــۀ ابعاد طــاق عاطفــی در دنیــای واقعــی )نزديکی، وفــاداری 
و فعالیت هــای مشــترک( بــا متغیــر ســبک زندگــی متأثــر از فضای مجازی بررســی شــد، منفــی و معنــادار بودن 
رابطــۀ بیــن دو بعــد از متغیــر طــاق عاطفــی )نزديکــی، وفــاداری(، ديدگاه هــای مثبــت بورديو و كلمــن )تماس 
و ارتبــاط بیــن اشــخاص منجــر بــه تقويــت اعتمــاد بیــن شــخصی و انســجام می شــود( را تأيیــد كــرد؛ امــا عــدم 
وجــود رابطــه بیــن بعــد فعالیت هــای مشــترک و ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی، ديــدگاه منفــی پاتنام 
)1995: 74( را كــه معتقــد اســت »انــواع تکنولوژي هــاي ارتباطــي به ويــژه اينترنــت، منجــر بــه بازداشــتن افــراد از 
شــركت در اجتماعــات گوناگــون و فعالیت هــاي مدنــي و جلوگیــري از شــکل گیري ســرمايۀ اجتماعــي شــده 

اســت«، تأيیــد كرد.
بــه بیــان آنتونــي گیدنــز )1378: 26-36(، »يکــي از ويژگي هــاي جوامــع مــدرن، از جاكندگي اســت؛ يعني 
اينکــه روابــط اجتماعــي، وابســته بــه محیط هــا و زمینه هــاي محلــي نیســتند و مي تواننــد در گســترۀ وســیعي از 
زمــان و مــکان صــورت گیرنــد«؛ همچنیــن پیچیدگــی در جوامــع مــدرن، اگرچــه بــه تهديــدی بــرای در خطــر 
افتــادن از طــرف جوامــع ديگــر منجــر می شــود؛ امــا ايــن امــکان را نیــز بــرای آنــان فراهــم مــی آورد تــا بتواننــد 
ــا گســترش شــبکه هاي  ــد ســود بجوينــد. »ب از فرصت هايــي كــه در شــهرها و كشــورهاي ديگــر وجــود دارن
اجتماعــي در فضــای واقعــی و مجــازی، نــه تنهــا فوايــدی فــردي بــرای كســانی كــه در ايــن شــبکه ها حضــور 
دارنــد، وجــود دارد؛ بلکــه ايجــاد ارتباطــات بیشــتر، فضــاي دلنشــیني را بــراي زندگــي فراهم مي كنــد و موجب 
بهبــود كیفیــت زندگــي مي شــود« )بیکــر، 1382: 41؛ عبداللهــی و موســوي، 1386: 77(. اگــر بتــوان ايــن امــر را 
هــم در دنیــای واقعــی و هــم در دنیــای مجــازی مــورد توجــه و تقويــت قــرار داد، دسترســی بــه چنیــن فرصت ها 

و مزيت هايــی در جامعــه امــر محالــی نخواهــد بــود.

پیشنهادات
1. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع طــاق عاطفــی در ســاختار خانــوادۀ ايرانــی، الزم اســت در شــورای اجتماعی- 
فرهنگــی زنــان، يــک كارگــروه تخصصــی بــا حضور متخصصــان جامعه شناســی و ســاير رشــته های تخصصی 

تشــکیل شود.
2. فرهنگ گفتگو در بین خانواده ها فراگیر شود.

3. مراكز آموزشی مشاورۀ خانواده برای حل مسائل قبل و بعد از ازدواج توسعه يابد.
4. فرهنــگ و مؤلفه هــای دينــی، اســامی و اخاقــی آمــوزش داده شــوند تــا از آنهــا در جهــت تحکیــم پايه های 

خانــواده اســتفاده گردد. 
5. بــرای خانواده هــا، جوانــان قبــل از ازدواج و زوج هايــی كــه بــا هــم اختــاف دارنــد، كاس هــای آموزشــی 

مديريــت حــل بحــران برگــزار شــود.  

بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی.
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6. بــا توجــه بــه افزايــش ســاعات اســتفاده از اينترنــت و تماشــای برنامه هــای ماهــواره ای از ســوی زوجیــِن دچــار 
طــاق عاطفــی و تأثیــر مســتقیم بــر الگوپذيــری آنــان، خانواده هــا می بايســت در ســال های اولیه و حســاِس پس 
از ازدواِج جوانــان، بــرای گــذران اوقــات فراغــت و جلوگیــری از تغییــر ناگهانــی در رونــد زندگــی آنــان، برای 
رفــت و آمدهــای بیشــتر، تفريحــات دســته جمعی، مســافرت ها و ... بــا زوج هــای جــوان، برنامه ريــزی داشــته 

باشند. 
ــی  ــبک انتقال ــتفاده از س ــا اس ــا ب ــا و ارزش ه ــال هنجاره ــواده در انتق ــه خان ــل توج ــوذ قاب ــه نف ــه ب ــا توج 7. ب
درونی ســازی و متقاعــد كــردن مايــم، پیشــنهاد می شــود كــه خانواده هــا در انتقــال يــا ارائــۀ الگوهــای مــورد 

نظرشــان چنیــن ســبکی را مــد نظــر داشــته باشــند.
ــرای  ــواره، ب ــت و ماه ــتفاده از اينترن ــگیری از اس ــئوالن در پیش ــا و مس ــوان خانواده ه ــدم ت ــه ع ــه ب ــا توج 8. ب
جلوگیــری از برخــورد ناگهانــی جوانــان بــا ماهــواره در زندگــی جديــد و تغییــر ناگهانــی نگرش هــا، گرايش ها 
و ارزش هــای آنــان، بهتــر اســت خانــواده نحــوۀ برخــورد بــا ماهــواره و اســتفادۀ درســت از آن را بــه فرزنــدان 

آمــوزش دهنــد. 
ــرای جلوگیــری از ايجــاد تضــاد در الگوهــا و ارزش هــای بیــن زوجیــن، خانواده هــا بايــد قبــل از ازدواج  9. ب

فرزنــدان،  خــود بــه شــناخت دقیــق الگوهــا و ارزش هــای مهــم موجــود در خانــوادۀ مقابــل بپردازنــد.

سهراب مظفری نیا- مریم قاسمی پور 
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