زهرا رضایینسب  -سردار فتوحی
فصلنامهعلمي-ترويجي
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چکیده

رســـانههای جمعـــی ،بهویـــژه فضـــای مجـــازی باعـــث تغییـــر و تحـــوالت بســـیاری در زندگـــی و ســـبک زندگـــی

م ــردم ش ــده اس ــت .می ــزان گرای ــش اف ــراد ب ــه ای ــن فض ــا تح ــت تأثی ــر ویژگیه ــای ف ــردی و عوام ــل اجتماع ــی متفاوت ــی

میباش ــد؛ تأثیرپذی ــری س ــبک زندگ ــی از فض ــای مج ــازی ،پیامده ــای گوناگون ــی دارد .بناب ــر ب ــر نظ ــر جامعهشناس ــان
متخص ــص در ای ــن ح ــوزه ،یک ــی از ای ــن پیامده ــا ،رش ــد و ق ــوام ط ــاق عاطف ــی اس ــت .ط ــاق عاطف ــی ،محص ــول

اس ــتراتژيهاي س ــرمايهگذاري ف ــردي ي ــا جمع ــي و آگاهان ــه ي ــا ناآگاهان ــه در ايج ــاد و بازتولي ــد ارتباط ــات اجتماع ــي

اس ــت.

پژوه ــش حاض ــر ب ــا ه ــدف بررس ــی رابط ــۀ بی ــن س ــبک زندگ ــی متأث ــر از فض ــای مج ــازی و ط ــاق عاطف ــی ،ب ــه

ص ــورت پيمايش ــی ،در بي ــن  361نف ــر از متأه ــان ش ــهر ای ــام در س ــال  1395انج ــام ش ــده اس ــت .ش ــيوۀ نمونهگي ــري در

ي ب ــوده و تجزي ــه و تحلي ــل دادهه ــا ب ــا اس ــتفاده از نرماف ــزار  SPSSص ــورت
اي ــن تحقي ــق ،نمونهگي ــري چن ــد مرحلــها 

گرفت ــه اس ــت .مهمتري ــن يافتهه ــاي اي ــن پژوه ــش بدي ــن ق ــرار اس ــت :ميانگي ــن نم ــرۀ س ــبک زندگ ــی متأث ــر از فض ــای
مج ــازی در بی ــن زن ــان و م ــردان یکس ــان اس ــت .ميانگي ــن نم ــرۀ س ــبک زندگ ــی متأث ــر از فض ــای مج ــازی ب ــر حس ــب

میــزان تحصیــات متفــاوت میباشــد؛ همچنیــن بیــن ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی و طــاق عاطفــی ،رابطــۀ
معن ــادار وج ــود دارد.

واژگان کلیدی :فضای مجازی ،سبک زندگی ،تأثیرپذیری ،طالق عاطفی.
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مقدمه و بیان مسئله
امــروزه ،فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات در تمــام اركان زندگــي نمایــان اســت و تمــام رفتارهــاي بشــري تحت
تأثیــر آن قــرار گرفتــه اســت .بــا تغییــر در الگــوي رفتــار ،الگــوي مصــرف ،الگــوي حمــل و نقــل ،الگــوي
ســکونت و  ...دچــار تحــول ميشــود و بــه تناســب ایــن تحــوالت ،ســبک زندگــي نیــز دچــار دگرگونــي
خواهــد شــد (پرهیــزكار و همــکاران« .)22 :1389 ،فضــاي مجــازي ، 1عرصــۀ جدیــدي بــراي حیــات بشــري

اســت كــه قابلیــت پذیــرش و انجــام بخــش عمــدهاي از نیازهــا ،فعالیتهــا و شــئونات زندگــي بشــر ،اجتماعات
انســاني و حکومتهــا را دارد و بــه عنــوان ســایۀ فضــاي واقعــي ،از طریــق تمركــز ،پــردازش و جابهجایــي
اطاعــات ،توانایــي شبیهســازي فعالیــت و ســاختارهاي فضــاي واقعــي را دارد و ایــن شبیهســازي را با اثربخشــي
در فضــاي واقعــي انجــام ميدهــد» (حافظنیــا .)1 :1390 ،بــه اعتقــاد گیدنــز بــا جهانــي شــدن رســانههاي ارتبــاط
جمعــي ،وجــود و عملکــرد محافــل و ســازمانهاي متعــدد و گوناگــون در هــر زمینــه بیــش از پیــش دیــده
میشــود و اطاعاتــی كــه ایــن رســانهها بــه دســت میدهنــد ،بــه طبــع راههــاي تــازهاي را بــراي انتخــاب در
برابــر افــراد ميگشــاید .فضــاي مجــازي از طریــق كنــار هــم قــرار دادن موقعیتهــا و حــاالت گوناگــون،
شــکلها و نمادهــاي ویــژهاي بــه وجــود مــيآورد ،شــیوههاي نوینــی را بــرای زندگــي القــا میكننــد و
انتخابهــاي تــازهاي را پیــش روی افــراد قــرار میدهــد (خوشــنویس .)2 :1389 ،فرهنــگ ســایبری و اســتفاده
از تکنولوژیهــا بــه مــا اجــازه میدهــد كــه راههــای جدیــدی بــرای ارتبــاط با دیگــران و دســتیابی بــه اطاعات،
پیــش رو داشــته باشــیم (ماســون و رنــی.)45 :2008 ، 2
دو مطالعــه ،توجــه ویــژۀ رســانهها را بــه خــود جلــب كردنــد :یکــی ،پــروژۀ  Home Netكــه توســط
گــروه كــراوت ( )1998انجــام شــد و دیگــری كــه توســط نــای و اربرینــگ ( )2001بــا بررســی در مقیــاس
بــزرگ صــورت گرفــت .هــر دو گــزارش بــه ایــن نتیجــه منتهــی شــدند كــه اســتفاده از اینترنــت ،پیامدهایــی
منفــی بــه دنبــال خواهــد داشــت و روابــط نزدیــک و صمیمــی را كمرنــگ خواهــد كــرد .دیماگیــو ،هارگیتــا
و نئومــن ( )2001دریافتنــد كــه بــه احتمــال بســیار ،كاربــران اینترنــت نســبت بــه غیركاربــران ،كمتــر بــه ماقات
یــا تمــاس تلفنــی بــا دوســتان خــود اقــدام میكننــد و در برخــی مــوارد ،حتــی عضــوی از شــبکههای اجتماعــی
در دنیــای واقعــی نیســتند؛ بــا ایــن حــال ،پژوهشهــای دیگــر بــه نتیجــۀ متضــادی رســیدند؛ چنانکــه هــووارد و
راینــی ( )2001بــا بررســی یــک نمونــۀ تصادفــی بــزرگ بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه اینترنــت بــه افــراد اجــازه
میدهــد تــا بــا خانــواده و دوســتان در تمــاس باشــند و در اكثــر مــوارد ،شبکههایشــان وســعت یابــد (وانــگ و
همــکاران.)34 :2012 ، 3
دروتنــر )120 :2000( 4معتقــد اســت كــه «رابطــۀ میــان افــراد و رســانهها دو شــکل كلــی بــه خــود گرفتــه
1. Cyber space
2. Mason & Rennie
3. Wang et al
4. Drotner
دورۀ هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛ پاییز و زمستان 1396

فصلنامهعلمي-ترويجي

سهرابمظفرینیا-مریمقاسمیپور

173

اســت :یکــی ،گفتمــان بدبینــی فرهنگــی و دیگــری ،گفتمــان خوشبینــی فرهنگــی .ارزیابــی منفــی رابطــۀ
بیــن افــراد و رســانهها بهویــژه در مشــاجرات عمومــی ،بــه دنبــال معرفــی فناوریهــای نویــن رســانهای دیــده
میشــود».
«در ایــران ،جمعیــت قابــل توجهــي از مــردم از اینترنــت و وب اســتفاده ميكننــد .بــر اســاس آمار ارائه شــده
در وب ســایت  ،http//www.internet world stat://هماكنــون در ایــران 36 ،میلیــون و 500هــزار
كاربــر اینترنــت وجــود دارد و ضریــب نفــوذ اینترنــت 46/9 ،اســت» (عاملــي و حســني .)22 :1391 ،شــیفتگی
نســل جــوان بــه مظاهــر فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات و اســتفادۀ گســتردۀ آنهــا از ایــن فناوريهــا كــم و بیــش
در همــۀ جوامــع بــه نحــو محسوســی مشــاهده میشــود .امــروزه دسترســی گســترده بــه فنــاوري اطاعــات بــه
عنــوان تفــاوت اساســی نســل جــوان امــروز بــا نســل بیســت ســال گذشــته قلمــداد میشــود .یافتههــاي برخــی
از پژوهشهــا حاكــی از نقــش مؤثــر تفــاوت ســنی در میــزان فعالیتهــاي رایانــهاي افــراد اســت؛ بــا توجــه
بــه پژوهشهــاي صورتگرفتــه در ایــن حــوزه ،بهرهگیــري از فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات در نهادهــاي
اجتماعــی مختلــف ،تفاوتهایــی را در نســل گذشــته و حــال نشــان میدهــد (نعیمــی)190 :1390 ،؛ امــا آنچــه
توجــه بــه فضــاي مجازي و ســبک زندگــي متأثــر از این پدیــده را ضــروری ميكند ،ابــزار گریزناپذیــر فناوري
فضــاي مجــازي اســت .ایــن ابــزار بــا فرهنگــي كــه متأثــر از آن اســت مرزهــاي مرئــي و نامرئــي زندگــي تمــام
مــردم جهــان امــروز را درنوردیــده اســت .خانوادههــا هــم در زندگــي روزمــرۀ خــود بــا ایــن ابــزار و فرهنــگ
اســتفاده از آن ســر و كار دارنــد .فنــاوري فضــاي مجــازي بــا پیامدهــاي مثبــت و منفــي خویــش منجــر بــه ایجاد
ســبک جدیــدی از زندگــي شــده اســت .پژوهشحاضــر قصــد دارد بــا هــدف تبییــن جامعهشناســانۀ ایــن بعد از
فنــاوري ،بــه بررســی پیامدهــاي اجتماعــي این فضــا و ســبک زندگی متأثــر از آن؛ همچنیــن تأثیــر آن در طاق
عاطفــی بــا توجــه بــه گســترش بســیار آن در بیــن خانوادههــا بپــردازد .انتخــاب شــهر ایــام بــه عنــوان مــورد
مطالعــه بــه دالیــل زیــر صــورت گرفتــه اســت:
ایــام یکــی از شــهرهای ایــران اســت كــه از ســاختاری ســنتی و فرهنگــی قدیمــی برخــوردار اســت؛ امــا
در طــی ســالهای اخیــر ،ورود تکنولــوژی ،تحــوالت اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی و تحــوالت جمعیتــی از
جملــه :جــوان بــودن جمعیــت ،مهاجــرت و  ...چهــرۀ شــهر را دگرگــون كــرده اســت؛ این تغییــر و تحــوالت از
ســاختار فیزیکــی و معمــاری شــهر تــا متحــول شــدن روابــط اجتماعــی (از ارتباطــات چهــره بــه چهــره ،رفــت و
آمدهــای خانوادگــی و محلــی و  ...تــا بیتفاوتــی اجتماعــی و ناآشــنا بــودن همســایهها بــا یکدیگــر) را شــامل
میشــود .خانوادههــای شــهر ایــام نیــز ماننــد ســایر خانوادههــای ایرانــی از ایــن فنــاوری برخــوردار شــده و بــه
نوعــی فرهنــگ اســتفاده از آن در زندگــی آنهــا نمایــان شــده اســت.
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پیشینۀ تحقیق
النــگ ،)1998( 1پژوهشــی بــا عنــوان «ســبک زندگــي و اســتفادۀ تکنولــوژي رســانههاي جدیــد در شــهرهاي
چیــن» انجــام داده و در آن بــه جهتگیــری ســبک زندگــي مشــتریان و اســتفاده از رســانهها بــا پذیــرش رفتــار
تکنولــوژي رســانههاي جدیــد در شــهرها توجــه خاصــي نمــوده اســت .یافتههــاي كلیــدي پژوهــش او ،نشــان
ميدهــد كــه ســبک زندگــي متأثــر از رســانههاي جدیــد ،بــه طــور معنــاداري بــر ابــداع و نــوآوري تأثیــر
ميگــذارد؛ افــرادي كــه جایــگاه اجتماعــي -اقتصــادي باالیــي دارنــد ،پذیرنــدۀ رســانههاي جدیــد و ســبک
زندگــي جدیــد هســتند .بــا پذیــرش تکنولوژيهــاي جدیــد رســانههاي نویــن بــه نظــر ميرســد كــه ماهیــت
فنــي تکنولوژيهایــی كــه بــه توســعۀ زندگــی كمــک میكننــد ،زمینــۀ تولیــد مدلهــاي پیچیــده و بــهروز و
ایجــاد حالــت مطلــوب و لذتبخــش را فراهــم میكنــد.
وانــگ و همــکاران ( )2012در مقالــهاي بــا عنــوان «بررســي رابطــۀ بین اســتفاده از اینترنت و ســبک زندگي
بزرگســاالن در چیــن» بــا بررســي مقطعــي در ســال  2009بــا اســتفاده از یــک مــدل و دســتهاي از تحلیلهــاي
رگرســیوني ،تأثیــرات اســتفاده از اینترنــت بــر زندگــي بزرگســاالن را مــورد بررســی قــرار دادند .نتایــج پژوهش
آنــان نشــان ميدهــد كــه آنایــن بــودن بیــش از حــد ،دسترســی از طریــق اینترنــت بــه كلوپهــای اینترنتــی و
اســتفاده از اینترنــت بــراي تخلیــۀ هیجانــات بــه ســبک ضعیــف زندگي و عــدم تحرک بزرگســاالن منجر شــده
اســت؛ در مقابــل نیــز ،اســتفاده از اینترنــت بــا اهدافــي مثــل كســب دانــش و یافتــن اطاعــات ،مثبــت اســت و
ســبک زندگــي ســالمي را بــرای بزرگســاالن رقــم میزنــد.
زاركا :)2011( 2در مطالعــهای بــا عنــوان «تأثیــر اینترنــت بر روابط :ادراک دانشــجویان مرد و زن پاكســتان»،
ادراک دانشــجویان دختــر و پســر از نقــش اینترنــت در روابــط در حــال تغییرشــان بــا جنــس مخالــف ،اعضــای
خانــواده و افــراد ناشــناس را بررســی كــرده اســت .نتایــج پژوهــش وی نشــان میدهــد كــه دانشــجویان ،تأثیــر
اینترنــت بــر رابطــۀ در حــال تغییــر بــا جنــس مخالــف ،اعضــای خانــواده و مــردم ناشــناس را قبــول دارند؛ بــا این
حــال ،زاركا هیــچ نظــری در مــورد نقــش اینترنــت در افزایــش روابــط عاشــقانه ارائــه نکــرده اســت .بــا توجــه
بــه اینکــه پاكســتان یــک جامعــۀ محافظــهكار اســت ،ممکــن اســت دانشــجویان ،بــه حفــظ نظــر خــود در مورد
نتایــج ،مجبــور شــده باشــند .مطالعــۀ روابــط عاشــقانه نشــان داد كــه اینترنــت ،اعضــای خانــواده را بــه یکدیگــر
نزدیــک میكنــد و باعــث افزایــش وحــدت میــان آنهــا ،تقویــت روابــط خانــواده و افزایــش حــس تعلــق و
مســئولیت در میــان جوانــان میشــود .درک مــرد و زن از نقــش اینترنــت در روابــط در حــال تغییرشــان بــا جنس
مخالــف ،اعضــای خانــواده و افــراد ناشــناس نیــز تفــاوت معنــاداری نداشــت؛ بــا ایــن حــال ،درک كاربــران و
غیركاربــران اینترنــت از آن متفــاوت بــود .غیركاربــران ،مخالف نقــش اینترنــت در روابط در حال تغییــر بودند؛
در حالــی كــه كاربــران ،نقــش آن را در برقــراری روابــط جوانــان تأییــد كردنــد.
1. Leung
2. Zarqa
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حســنوند ( )1393در مقالــۀ «تأثیــر شــبکههای اجتماعــی در بــروز پدیدۀ طــاق» ،به بررســی رابطۀ عضویت
در شــبکههای اجتماعــی اینترنتــی بــه عنــوان یکــی از كارگــزاران جامعهپذیــری امــروزی بــا پدیــدۀ طــاق
پرداخــت .افــراد نمونــۀ تحقیــق مشــتمل بــر  50نفــر از متقاضیــان طــاق بودنــد كــه در نیمــۀ اول ســال  1393بــه
دادگاه خانــوادۀ شــمارۀ  1تهــران مراجعــه كــرده بودنــد و بــه صــورت نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــدند.
نتایــج پژوهــش او نشــان داد كــه هــر چــه میــزان حضــور افــراد در شــبکههای اجتماعــی بیشــتر باشــد بــه همــان
انــدازه ،گرایــش بــه ســبک زندگــی مــدرن بیشــتر میشــود و بــه همــان انــدازه ،گرایــش بــه ســبک زندگــی
ســنتی كمتــر میگــردد و برعکــس؛ چنانچــه افــراد در شــبکههای اجتماعــی ،عضویــت نداشــته باشــند گرایش
آنهــا بــه ســبک زندگــی ســنتی بیشــتر اســت؛ همچنیــن نتایــج پژوهــش حســنوند نشــان داد كــه بیــن عضویــت
زوجیــن در شــبکههای اجتماعــی و درخواســت طــاق ،ارتبــاط مســتقیم و معنــادار وجــود دارد.
نــی و هیلیجــس  )2002( 1در مقالــۀ «تأثیــرات اســتفاده از اینترنــت بــر جامعهپذیــری :یافتههایــی از دفتــر

یادداشــت كارهــای روزمــره» بــه بررســی روشهــای پیچیــدهای پرداختهانــد كــه در آن ،اینترنــت ،ارتباطات بین
فــردی و جامعهپذیــری را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .دادههــای جدیــد و پویــا ،تأثیــرات زمــان و مکان اســتفاده
از اینترنــت بــه جــای تعامــات چهــره بــه چهــره را در دفتــر یادداشــت كارهــای روزمره نشــان میدهد .اســتفاده
از اینترنــت در خانــه ،هــم بــر صــرف وقــت بــا دوســتان و خانــواده و هــم بــر صــرف زمــان بــرای فعالیتهــای
اجتماعــی ،تأثیــر منفــی فراوانــی دارد؛ امــا اســتفاده از آن در محــل كار ،چنیــن تأثیراتــی نــدارد .بــه طــور مشــابه،
اســتفاده از اینترنــت در طــول آخریــن روز هفتــه نســبت بــه اســتفاده از آن در طــول روزهــای هفتــه ،بــه كاهــش
چشــمگیر فعالیتهــای اجتماعــی منجــر میشــود و زمــان ارتبــاط بــا دوســتان و خانــواده را كاهــش میدهــد.
ایــن یافتههــا توســط یــک نظریــۀ جابهجایــی (اســتفاده از اینترنــت  -زمــان آنایــن) پشــتیبانی میشــود .ایــن
نظریــه كــه تــا حــد زیــادی موجــب رقابــت در فعالیتهــای اجتماعــی میشــود ،بــه جــای مکمــل بــودن بــر
زمانهــای اجتماعیبــودن تأكیــد دارد؛ بــا ایــن حــال ،محــل و زمــان اســتفاده از اینترنــت اســت كــه تعیینكننــدۀ
چگونگــی متأثــر كــرد ِن روابــط میــان فــردی بــوده اســت.
نعیمــی ( )1390در تحقیــق خــود بــا عنــوان «تأثیــر تعامــل خانــواده و ماهــواره در بــروز پدیــدۀ طــاق» بــه
بررســی تأثیــر دو كارگــزار جامعهپذیــری یعنــی خانــواده و ماهــواره بــر طــاق پرداخــت .دادههــای مــورد نیــاز
پژوهــش او ،از دو گــروه در حیــن طــاق و عــادی ،جمــعآوری شــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــاندهندۀ تأثیــر
ماهــواره در ایجــاد ارزشهــای مــدرن در زوجیــن و تأثیــر خانــواده در پیدایــی ارزشهــای ســنتی در بین زوجین
بــود؛ همچنیــن نتایــج حاكــی از آن بــود كــه برنامههــای ماهــوارهای در قــوت بخشــیدن بــه ارزشهــای مدرنــی
چــون :مادیگرایــی ،فردگرایــی ،كامیابــی بــه هــر قیمتــی و آزادیهــای نامحــدود تأثیــر دارنــد كــه پیامــد آن،
تغییــر ارزشهــای ســنتی و گاهــی ایجــاد تضــاد ارزشــی در بیــن زوجیــن بــه واســطۀ تغییــر ارزشهــا در یکــی از
آنهــا و احتمــال افزایــش نابهنجاریهــای مختلفــی نظیــر طــاق خواهــد بــود و نیــز نتایــج نشــان داد كــه بــرای
1. Nie & Hillygus
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ایجــاد تــوازن در ارزشهــای مســلط در زوجیــن و بــرای جلوگیــری از تغییــرات ناگهانــی یــا تضــاد ارزشــی در
بیــن آنــان ،بایــد تعاملــی ســنجیده در بیــن دو بعــد مهــم جامعهپذیــری 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
متأثــر از فضــای مجــازی ،رابطــۀ ایــن فضــا بــا طــاق عاطفــی در میــان خانوادههــا نیــز مــورد بررســی قــرار
میگیــرد؛ از ایــن رو میتــوان گفــت كــه ایــن پژوهــش نســبت بــه مطالعــات ذكــر شــده بــا نــگاه منســجمتری
بــه موضــوع مینگــرد.
مفاهیم و نظریههای پژوهش
بــه اعتقــاد اندیشــمندان عرصــۀ اجتماعــی و روانشناســی ،عوامــل متعــددی همچــون :طبقــه ،اقتصــاد ،ارزشهــا،
ســن و دورۀ عمــر ،تحصیــات ،جنســیت و ســرمایۀ اجتماعــی و فرهنگــی بــر شــکلگیری و چگونگی ســبک
زندگــی اعضــای جامعــه تأثیــر میگذارنــد كــه در ایــن پژوهــش ،تأثیــر فضــای مجــازی بــر ســبک زندگــی
افــراد متأهــل مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
«زیمــل از آن جهــت كــه انگیزههــای درونــی و عوامــل فــردی مؤثــر بــر شــکلگیری الگوهــای مصــرف را
بررســی كــرده اســت ،در جامعهشناســی ،پیشــرو اســت .وی اعتقــاد دارد كــه هــر نــوع تعاملــی در میــان انســانها
و محیطشــان ،توســط دو نیــاز هنجــاری متناقــض ،هدایــت میشــود :نیــاز بــه یافتــن شــخصیتی بیهمتا و نیــاز به
شــناختی اجتماعــی .فــرد ،ایــن شــخصیت بیهمتــا را در فرهنــگ ذهنی خــود و شــناخت اجتماعــی از آن را در
فرهنــگ عینــی جســتجو میكنــد .از نظــر او ،ســبک ،تجســم همیــن تــاش اســت؛ در واقــع ،انســان ،شــکل را
بــرای معنــای مــورد نظــر خــود برمیگزینــد و ایــن گزینــش ،حاصــل تــوازن میان شــخصیت ذهنی فــرد ،محیط
پیرامــون و روابــط انســانی اوســت .بــه تــوا ِن انجــام چنیــن گزینــش و انتخابــی ،ســلیقه و به ایــن اشــکا ِل مرتبط به
هــم ،ســبک میگوینــد .او بــر ایــن بــاور بــود كــه ســبک ،ایــن تــوان را دارد كــه نشــان دهــد محتواهــای متعــدد
در شــکلدهی بــه هــم مرتبــط هســتند» (حســنی« .)44 :1391 ،از نظــر زیمــل ،ســبک زندگــی همــان فرهنــگ
اســت» (مهــدوی كنــی« .)108 :1387 ،بــا توجــه بــه اینکــه ســبک زندگــی ،عینیســازی فرهنــگ ذهنــی بــا
اســتفاده از امکانــات محیــط اســت ،در اجتماعــات ســنتی كــه تعامــل نقشهــای محــدود اجتماعــی بــا دیگــر
اجتماعــات ،انــدک میباشــد ،تعــدد ســبکها منجــر بــه تنــوع و تکثیــر نمیشــود؛ چنانکــه میتــوان یــک یــا
چنــد ســبک زندگــی مشــخص را در ایــن گونــه اجتماعــات بازیافت ،ماننــد جوامــع فئودالــی و بورژوازیــی؛ اما
اگــر محیــط اجتماعــی فرهنــگ فرصتهایــی را بــرای تنــوع فراهــم كنــد ،آن گاه جامعــه ،صحنــۀ بــروز تکثــر
ســبکهای زندگــی خواهــد بــود ،آن چنــان كــه در دنیــای مــدرن شــاهد آن هســتیم» (فتحــی و مختارپــور،
 .)111 :1393بــر ایــن اســاس ،در پژوهــش حاضــر ،بــه فضــای مجــازی بــه عنوان یــک ابــزار و یکــی از امکانات
محیطــی نگریســته میشــود كــه موجــب تعــدد و تکثیــر ســبکها شــده اســت.
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نظریــۀ ســاختیابی گیدنــز نیــز تأكیــد دارد كــه عامــل انســانی و ســاخت اجتماعــی با هــم مرتبط هســتند و
تکــرار رفتارهــای افــراد اســت كــه ســاختها را بازتولیــد میكنــد .ســاختها نیــز بــه واســطۀ همیــن بازتولیــد،
بــرای كنــش انســانی محدودیــت ایجــاد میكننــد .گیدنــز همینطور بــر تأثیــر كار و حرفه بــر شــیوههای زندگی
افــراد تأكیــد دارد و معتقــد اســت كــه كار و شــغل و منبــع درآمــد ،شــانسها و بختهــای زندگــی را به شــدت
مشــروط میســازد (گیدنــز)145 :1378 ،؛ بنابرایــن رفتــار مخاطبــان بــا توجــه بــه ســاختها شــکل میگیــرد.
وجــود ســاختهای متفــاوت در جامعــه و تأثیــر آنهــا بــر افــراد ،باعــث شــده تــا رفتارهــای رســانهای افــراد بــا
یکدیگــر یکســان نباشــد و دســتههای مختلفــی را ایجــاد كنــد .ایــن تفاوتهــا در نهایت منجــر به تنــوع انتخاب
ســبکهای زندگــی خواهــد شــد.
«بــه نظــر ماكــس وبــر ،ســلوک زندگــي و شــانسهاي زندگــي دو مؤلفــۀ اساســي شــکلدهنده بــه ســبک
زندگــي هســتند .ســلوک زندگــي بــه انتخابهایي اشــاره دارد كــه افــراد در گزینش ســبک زندگیشــان دارند.
در مفهــوم ســبک زندگــي وبــر ،انتخــاب فــرد در رفتــار یــا ســلوک زندگــي ،خــود را نشــان ميدهــد .شــرایط
ســاختاري نیــز در شــانسهاي زندگــي ،خــود را نمایــان میكننــد» (فاضلــي« .)25 :1382 ،رالــف دارنــدروف بــا
اســتفاده از نوشــتههاي وبــر ،مفهــوم شــانسهاي زندگــي را بــا عنــوان «موقعیــت طبقــهاي» معیــن ميكنــد و آن
را بــا امکانــات شــخصي فــرد در كســب رضایــت از منافع ،نیازهــا و درخواســتها مرتبــط ميداند» (كیــوانآرا،
 .)66 :1386اریکســون )223 :1996( 1معتقــد اســت كــه «نابرابــري فرهنگــي ،چنــدان بــه سلســله مراتــب ذائقه و
ســلیقه مربــوط نميشــود 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 جامعهپذیــر و كهنتریــن هســتۀ طبیعــی ،از ابتــدای تاریــخ در همــۀ جوامع
انســانی وجود داشــته و بشــر تا كنون نتوانســته اســت جایگزینــی برای آن بیابــد .این موضوع ،حضور همیشــگی
ایــن نهــاد اجتماعــی و ضــرورت وجــودی آن را نشــان میدهــد .ازدواج ،مبنــای شــکلگیری خانــواده و قطــب
مقابــل آن ،طــاق اســت كــه ســبب اضمحــال آن میشــود .طــاق ،فروپاشــی فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی
را در پــی دارد و عــاوه بــر افــراد ،بــر پیکــرۀ جامــع نیــز هزینههــای بســیاری را تحمیــل میكنــد.
طــاق هــم میتوانــد صــورت آشــکار و رســمی بــه خــود گیــرد كــه طــی آن خانــواده فــرو میپاشــد و
هــم میتوانــد پنهانــی باشــد؛ یعنــی ســاختار بیرونــی خانــواده حفــظ میشــود؛ ولــی از درون تهــی میگــردد.
در حالــت دوم ،زوجیــن بنــا بــه ضــرورت و اجبــار بــا همدیگــر زندگــی میكننــد؛ امــا روابــط عاطفــی ســازنده
و مناســبی ندارنــد؛ بنابرایــن جهــت دســتیابی بــه تعریفــی روشــن از طــاق عاطفــی ،نظریــات موجــود در زمینــۀ
روابــط افــراد ،مــورد بررســی قــرار میگیــرد تــا بــر مبنــای آنهــا بتــوان افــرادی را كــه در وضعیت طــاق عاطفی
قــرار دارنــد ،مشــخص كــرد.

1. Erickson
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بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی.

نظریۀ سیستمی «كیفیت زناشویی» ماركز
«اســتفن ماركــز بــا نگرشــی سیســتمی بــه فــرد ،رابطــۀ او بــا همســرش و رابطــۀ فــرد بــا دیگــران مینگــرد.
او چهارچــوب نظریــۀ خــود را چنیــن توضیــح میدهــد كــه یــک فــرد متأهــل دارای زاویــۀ درونــی ،زاویــۀ
همســرش و زاویــۀ ســومی اســت كــه هــر نقطــۀ تمركــز خــارج از خــود بــه جــز همســر را نشــان میدهــد .او
كیفیــت زناشــویی را نتیجــۀ شــیوههایی میدانــد كــه باعــث ســازماندهی افــراد متأهــل میشــود .فــردی كــه
«مــن» او ،حــركات منظــم و معینــی اطــراف و بیــن هر ســه زاویه داشــته باشــد و بــه گونهای خــود را ســازماندهی
كنــد كــه نســبت بــه زاویههــای گوناگونــش ،مشــغولیت و توجــه قــوی داشــته باشــد ،دارای كیفیــت زناشــویی
باالیــی اســت؛ امــا در مقابــل ،در حالتــی كــه یــک زاویــه ،تمــام توجــه فــرد را بــه خــود جلــب كنــد و ســایر
زوایــا توجهــی دریافــت نکننــد ،فــرد ،كیفیــت زناشــویی پایینــی دارد؛ بــر ایــن اســاس ،او هفــت مــدل كیفیــت
زناشــویی را از هــم متمایــز میكنــد؛ چنانکــه ســه مــدل را كیفیــت زناشــویی پاییــن و چهــار مــدل را كیفیــت
زناشــویی بــاال در نظــر میگیــرد .یکــی از مدلهــای كیفیــت زناشــویی پاییــن ،الگــوی جدایــیای اســت كه در
آن ،هــر دو همســر بــا زاویــۀ سومشــان آمیختهانــد و از زاویــۀ همسـ ِ
ـری خــود فاصلــه گرفتهانــد .ســومین زاویــۀ
قدرتمنــد میتوانــد هــر چیــزی از جملــه فرزنــد ،كار و دوســتان باشــد .زناشــوییهای جــدا ،علیرغــم پاییــن
بــودن كیفیــت ،میتواننــد بســیار بــا ثبــات و طوالنــی باشــند (عظیمــی رســتا و عابــدزاده نوبریــان .)8 :1392 ،بــه
نظــر میرســد گاهــی منظــور از جدایــی ،طــاق عاطفــی اســت.
نظریۀ «مثلث عشق» استرنبرگ
«رابــرت اســترنبرگ ،جوانــب مختلــف عشــق را بــا مثلثــی كــه دارای ســه مولفــۀ تعهــد ،صمیمیــت و شــور و
اشــتیاق اســت ،نشــان میدهــد .ســه مولفــۀ عشــق بــه طــرق گوناگــون بــا هــم تركیــب میشــوند كــه بــر ایــن
اســاس ،اســترنبرگ ،دو نــوع رابطــه را مشــخص كــرده اســت؛ یکــی از انــواع رابطــه ،عشــق تهــی اســت كه تنها
شــامل تعهــد اســت و فاقــد صمیمیــت و شــور و اشــتیاق میباشــد .نــوع دیگــر نیز عشــق ابلهانه اســت كه شــامل
تعهــد و شــور و اشــتیاق اســت و فاقــد صمیمیــت میباشــد» (همــان .)34 :از آنجــا كــه طــاق عاطفــی ،رابطــهای
فاقــد صمیمیــت اســت ،می-تــوان دو نــوع رابطــۀ تعریفشــده توســط اســترنبرگ؛ یعنــی عشــق تهــی و عشــق
ابلهانــه را طــاق عاطفــی خواند.
نظریۀ «نظم خرد» چلبی
نظریــۀ «نظــم خــرد» بــه بررســی چهــار مشــکلی میپــردازد كــه نظــم اجتماعــی در ســطح خــرد بــا آن مواجــه
اســت .چلبــی از چهــار نــوع تعامــل ،ســخن میگویــد كــه در بررســی روابــط خانوادگــی ،عمدتـاً یکــی از ایــن
چهــار نــوع؛ یعنــی «تعامــل ارتباطــی» ،مــد نظــر اســت؛ زیــرا در ایــن نــوع تعامــل اســت كــه حــق و تکلیــف و
عاطفــه مبادلــه میشــود .وی از لحــاظ تحلیلــی نیــز تعامــل را دارای دو وجــه عمــدۀ ابــزاری و اظهــاری میدانــد
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كــه روابــط خانوادگــی از مصادیــق رابطــۀ اظهــاری محســوب میشــود .در رابطــۀ اظهــاری ،نوعــی صمیمیــت،
اعتمــاد و تعهــد وجــود دارد و تعلــق عاطفــی و معاشــرتپذیری ،اســاس ایــن نــوع رابطــه را تشــکیل میدهــد.
مطابــق نظریــۀ مذكــور ،از طریــق تعامــل اظهــاری« ،مــا»« ،اجتمــاع» یــا «گــروه اجتماعی» شــکل میگیــرد؛ یعنی
تعامــل ،ســنگ بنــای «مــا» یــا «اجتماع» اســت ،مشــروط بــر اینکه تعامــل ،صبغــۀ اظهاری بــه خود بگیــرد .جهت
حفــظ «مــا» و بــه طبــع ،حفــظ الگوهــای تعاملــی ،نظــم اجتماعــی خــرد ،حداقــل در چهــار بعــد با چهار مشــکلِ
همفکــری ،همگامــی ،همدلــی و همبختــی مواجــه اســت (چلبــی .)19-10 :1375 ،بــا توجــه بــه نظریــۀ نظــم
خــرد ،اگــر خانــواده را اجتماعــی كوچــک و در ســطح خــرد در نظــر بگیریــم ،در صــورت ایجــاد مشــکل در
همفکــری ،همگامــی ،همدلــی و همبختــی بیــن همســران ،در تعامــل آنهــا نیــز اختــال ایجــاد میشــود كــه
اختــال در بعــد اظهـ ِ
ـاری تعامــلِ همســران را میتــوان طــاق عاطفــی خوانــد.
«كاركــرد مهــم رســانههاي ارتبــاط جمعــي ،ایجــاد همبســتگي اجتماعــي اســت» (همــان« .)101 :مــک
كوایــل )112 :1380( 1معتقــد اســت كــه پیــدا كــردن بینــش راجــع بــه اوضــاع و احــوال دیگــران ،همدلــي

اجتماعــي ،همذاتپنــداري بــا دیگــران و كســب احســاس تعلق ،یافتــن مبنایي بــراي گفتگو ،تعامــل اجتماعي،
پــر كــردن جــاي یــک همــراه واقعــي در زندگــي و توانــا ســاختن فــرد بــه ایجــاد پیونــد بــا خانــواده ،دوســتان و
جامعــه از خدماتــي اســت كــه رســانهها ارائــه ميدهنــد و از آن طریــق باعــث كاهــش انــزوای اجتماعــی و
تحکیــم همبســتگي اجتماعــي میشــوند (امامجمعــهزاده و دیگــران.)25 :1392 ،
بــه نظــر اینکلــس ،)1969( 2از آنجــا كــه انســان مــدرن در جامعــهاي زندگــي ميكنــد كــه دســتخوش
تغییــرات زیــاد اســت ،نميتوانــد نســبت بــه آنچــه در اطــراف او ميگــذرد بيتفــاوت باشــد و دوســت دارد
نســبت بــه اوضــاع جامعــه ،آگاهــي و اشــراف داشــته و بتوانــد در آن اثرگــذار باشــد .رســانهها بــا ارائــۀ اطاعات
خــود ،ميتواننــد بــه افــراد در نظــارت بــر محیــط خــود كمکهــاي فراوانــی برســانند و امکاناتــي را جهــت
مشــاركت و اثرگــذاري بــر محیــط در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد (حقیقتیــان و امیــدی .)37 :1387 ،بــا بزرگتــر و
پیچیدهتــر شــدن جوامــع ،كاركــرد روابــط چهرهبهچهــره و اعتمــاد فــردي كمتــر ميشــود (همــان) .در چنیــن
جوامعــي ،كســب اطــاع و آگاهــی از رویدادهــاي گوناگــون به صــورت فردي تقریبـاً غیرممکن اســت و افراد
بــا كمــک رســانهها ميتواننــد چنیــن آگاهــي را بــه دســت آورنــد .رســانهها بــا فراهمكــردن ایــن آگاهيهــا و
اطاعــات ،بــر درک افــراد از عملکــرد گروههــا و نهادهــا تأثیــر میگذارنــد؛ بنابرایــن در شــکل دادن به ســرمایۀ
اجتماعــي افــراد مؤثر هســتند (همــان).
در عصــر دوم رســانهها ،یعنــي عصــر اینترنــت ،پســت الکترونیکــي و ماهــواره ،خانوادههــا نیــز دچــار
تحــول اساســي شــدهاند .رســانههایی ماننــد توییتــر ،فیسبــوک ،یوتیــوب و كینــدل ،مصرفكننــدگان را بــه
تولیدكنندگانــی تبدیــل ميكننــد كــه آثارشــان را بــه طــور رایــگان در دســترس همــه قــرار ميدهنــد (ماجــدي
1. Mc Quail
2. Inkeles
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بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی.

و لهســایي زاده.)92 :1385 ،
بوردیــو 1رســانهها را ابــزاري در جهــت دســتیابي بــه اهــداف و منافــع فــردي ميدانــد كــه عامــان اجتماعي
را قــادر ميســازد تــا مســتقیماً بــه منابــع اقتصــادي دســت یابنــد و از طریــق تمــاس بــا فرهیختــگان و متخصصان،
ســرمایۀ فرهنگــي خــود را افزایــش دهنــد؛ همچنیــن دسترســي بــه فرصتهــا ،اطاعــات و موقعیتهــاي
اجتماعــي را بــراي افــراد افزایــش ميدهــد (شــارعپور و حســینيراد )139 :1387 ،و ســبب تقویــت اعتمــاد و
افزایــش مشــاركت عمومــي ميشــود (بوردیــو .)76 :1380 ،از نظــر كلمــن )294-291 :1377( 2نقــش ویــژهای

بــرای رســانههای همگانــی بــه عنــوان منابــع اطاعاتــی و واســطههای اعتمــاد تعریــف شــده اســت كــه قضــاوت
افــراد را تحتالشــعاع خــود قــرار میدهــد و بــا ارائــۀ گزارشهــاي انتقــادي از جامعــه ،باعــث كاهــش اعتمــاد
بــه نهادهــاي رســمي و غیررســمي میشــود .رابــرت پاتنــام )74-78 :1999( 3نیــز معتقــد اســت كــه «رســانهها
تصویــر خشــني از دنیــاي اطــراف مــا ارائــه ميدهنــد و نوعــي احســاس ناامنــي را موجــب ميشــوند كــه نتیجــۀ
آن ،بياعتمــادي اســت و مــواردي از قبیــل كاهــش كارهــاي داوطلبانــۀ اجتماعــي و خدمــت بــه انســانهاي
نیازمنــد ،ناشــي از دلمشــغوليهاي بیــش از انــدازۀ مــردم بــه برنامههــاي تلویزیــون ،رادیــو و بهویــژه اینترنــت
اســت» .او همچنیــن بیــان ميكنــد كــه «رســانههاي جمعــي ،بیشــترین اثــرات نابودكننــده را بــر خانــواده اعمــال
ميكننــد؛ چنانکــه بــا گســترش اســتفاده از تلویزیــون در مناطق روســتایي و محــات كمدرآمد مناطق شــهري،
شــکل جدیــدي از ســرگرمي ظهــور كــرد كــه منجــر بــه كاهــش راههــاي ارتباطــي چهرهبهچهــره (باســتانی و
گلــزاری ،)10 :1389 ،خصوصيكــردن اوقــات فراغــت و در نتیجــه ،دوركــردن افــراد از خانــواده و بازداشــتن
آنهــا از شــركت در اجتماعــات گوناگــون و فعالیتهــاي مدنــي شــد (پاتنــام.)74 :1995 ،
بــا توجــه بــه مطالــب مذكــور میتــوان گفــت كــه رســانههای جمعــی بــا تولیــد برنامههــای متنــوع بــر ذهــن
و زندگــی افــراد تأثیــر میگذارنــد و ممکــن اســت آنهــا را از فضایــی كــه در گذشــته بــه آن تعلــق داشــته و
هویــت خــود را در آن شــکل دادهانــد ،جــدا ســازند و بــه دنیایــی وارد كننــد كــه نمیتــوان گفــت واقعی اســت؛
همچنیــن ممکــن اســت هویــت افــراد ،ارتباطــات و مشــاركت آنهــا در جامعه و تعهداتشــان نســبت بــه یکدیگر
توســط ایــن رســانهها دچــار تغییــر شــود؛ از ایــن رو ،رســانههای جمعــی و شــبکههای اینترنتــی میتواننــد
ارتباطــات نزدیــک بیــن افــراد را تغییــر دهنــد.
فرضیههای تحقیق
با توجه به مفاهیم و چارچوب نظري پژوهش ،فرضیههای زیر مورد بررسي قرار ميگیرد:
 .1سبک زندگی متأثر از فضای مجازی بر حسب متغیرهای جنس و میزان تحصیات ،متفاوت است.
 .2بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طاق عاطفی ،رابطۀ مستقیم وجود دارد.
1. Pierre Bourdieu
2. Jamess Coleman
3. Putnam Robert
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تعریف مفاهیم
فضــاي مجــازي :بــه مجموعههایــي از ارتباطــات درونــي انســانها از طریــق رایانــه و مســائل مخابراتــي ،بــدون
در نظــر گرفتــن جغرافیــاي فیزیکــي ،گفتــه ميشــود (هاتــف .)67 :1388 ،فضــاي ســایبري ،اســتعارهاي بــراي
تشــریح ســرزمین غیرفیزیکــي ،متشــکل از سیســتمهاي كامپیوتــري و زیرســاختهاي ارتباطــي اســت .در ایــن
فضــا نميتــوان بوییــد یــا شــنید (توســط حــواس رایــج)؛ ولــي ایــن گســتره ،عناصــر و اشــیای خــاص خــود
(فایلهــا ،پیغامهــاي الکترونیکــي ،عکسهــا و  )...را دارد .برخــاف فضــاي حقیقــي ،ســیر و گشــت در ایــن
ســرزمین ،بــدون هیچگونــه حركــت فیزیکــي و تنهــا بــا حركــت موشــواره یــا فشــردن كلیــدي در صفحه كلید
مقــدور اســت (غــروي و محمــدي.)76 :1390 ،
ســبک زندگــي : 1رفتارهایــي كــه بــا قشــربندي حیثیتــي و اعتبــاري مرتبــط اســت ،ســبک زندگــي نامیــده
ميشــوند .ســبک زندگــي فقــط آنچــه یــک فــرد دارد نیســت؛ بلکــه چگونگــي نمایــش آنهــا توســط اوســت.
ســبک زندگــي هــم الگوهــاي مصــرف را شــامل ميشــود و هــم قدرتــي كــه از ایــن ناحیــه كســب ميشــود.
ســلیقه ،آداب معاشــرت و مــد ،نشــانههاي داشــتن جایگاهــي در نردبــان اجتماعــي و نمادهــاي مرتبــط با ســبک
زندگــي هســتند» (لســلی و همــکاران.)13 :1994 ، 2
ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی : 3تأثیــری اســت كــه فضــای ســایبری بــر نــوع ســلیقۀ افــراد ،مصرف،
ارزشهــا و نگــرش آنــان داشــته اســت و بــه عنــوان ســبک زندگــی دوم افــراد در امتــداد ســبک زندگــی دنیای
واقعــی آنــان جریــان دارد.
طــاق عاطفــی :بــه جدایــی عاطفــی بیــن زوجیــن و فاصلــه گرفتــن آنهــا از انســجام یــا نزدیکــی عاطفــی گفتــه
میشــود كــه در ایــن تحقیــق از ســه بعــد نزدیکــی ،وفــاداری و فعالیتهــای مشــترک بررســی شــده اســت.
روش تحقیق و مراحل آن
ایــن تحقیــق بــه روش پیمایشــی و اســنادی و بــا اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه انجــام شــده اســت .ماهیــت
آن كاربــردي اســت و از نظــر وســعت ،پهنانگــر ميباشــد .واحــد تحلیــل ،فــرد و ســطح تحلیــل ،خــرد
اســت .تجزیــه و تحلیــل دادههــا نیــز بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSصــورت گرفتــه اســت .جامعــۀ
آمــاري ایــن مطالعــه نیــز شــامل افــراد متأهــل شــهر ایــام اســت .حجــم نمونــه هــم بــا اســتفاده از فرمــول
كوكــران 361 ،نفــر بــه دســت آمــد .شــیوۀ نمونهگیــري در ایــن تحقیــق ،نمونهگیــري چنــد مرحلــهاي
اســت .ابتــدا مناطــق شــهر بــا اســتفاده از تقســیمبندي شــهرداري تعییــن شــدند؛ ســپس ،حجــم نمونــه (361
نفــر) بــر تعــداد ایــن مناطــق تقســیم شــد و بــا توجــه بــه آن مشــخص گردیــد كــه چــه تعــداد پرسشــنامه
1. Lifestyle
2. Leslie et al
 .3در رســالۀ دکتــرای زهــرا طاهــری بــا عنــوان «تبییــن و گونهشناســی ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی در بیــن جوانــان  34-15ســالۀ شــهر اصفهــان» ،مفهــوم
ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی و مؤلفههــای تشــکیلدهندۀ 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.
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بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی.

ميبایســت در هــر منطقــه توزیــع شــود؛ ســپس بــه ترتیــب ،محــات ،بلوکهــا و كوچههــا در هــر كــدام
از مناطــق بــه صــورت تصادفــي انتخــاب شــدند و نقشــۀ آنهــا در اختیــار پرسشــگران قــرار گرفــت .هــر
كــدام از پرسشــگران نیــز در قســمتهاي مشخصشــده ،خانــهاي را بــه طــور تصادفــي انتخــاب كردنــد
و گویههایــي را كــه پــس از تعییــن شــاخصهاي الزم بــراي متغیرهــاي پژوهــش ،طراحــي شــده ،در
قالــب پرسشــنامهاي (ابزارگــردآوري دادههــا) كــه اعتبــار صــوري و پایایــي آن تأییــد شــده بــود ،در اختیــار
پاســخگویان (سرپرســت خانــواده) قــرار دادنــد .ایــن پرسشــنامهها بــا اســتفاده از مقیــاس پنــج درجــهای
لیکــرت نمرهگــذاری شــد و نمــرۀ نهایــی نیــز عبــارت از مجمــوع امتیــازات فــرد در پاســخ بــه ســؤالهای
پرسشــنامه بــود.
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جدول شمارۀ ( .)1تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و مقدار آلفای کرونباخ
متغیر

ابعاد

تعداد

گویه

مقدار آلفا

واقعی :استفاده از هویت واقعی در نام کاربری ( )IDو ایمیل شخصی،
هویت

گذاشتن عکس و مشخصات (پروفایل) واقعی از خود.
غیرواقعی :جذب دیگران ،امتحان کردن نزدیکان ،سرگرمی ،راحت بودن،

7

0/78

عدم اعتماد.
اوقات فراغت :گشت و گذار ،هزینۀ کمتر نسبت به دنیای واقعی ،امنیت
فیزیکی ،جذابیت و تنوع.
کسب لذت

ارضای نیاز جنسی :دسترسی راحت ،جایگزین نیاز دنیای واقعی،
ناشناس بودن ،پیداکردن شریک جنسی و ارتباط در دنیای واقعی.

12

0/90

تخلیۀ هیجان :بازیهای آنالین ،تسکیندهنده ،جبران شکست و
سرخوردگیها ،شاد کردن روحیه.
سبک

رسمی :مشارکت در تولید و نشر اطالعات و خبر ،عکس ،فیلم ،داستان،

زندگی

نوشتن کامنت در سایتها و منابع داخلی و بینالمللی ،نوشتن و انتشار

متأثر از

تولید محتوا

مقاله و کتابهای دانشگاهی به صورت رسمی در سایتهای رسمی.

فضای

غیررسمی :فعالیت در وبالگهای غیررسمی ،به اشتراک گذاشتن خبر،

مجازی

عکس ،فیلم ،داستان و  ...در شبکههای اجتماعی اینترنتی و موبایلی.

4

0/77

اقتصادی :خرید و فروش شارژ و کاالهای اینترنتی ،انجام امور اقتصادی،
آگاهی از قیمتها.
خدمات

اجتماعی :بهبود کیفیت زندگی ،جلوگیری از اتالف وقت ،کاهش هزینۀ

8

0/81

حمل و نقل ،دسترسی سریع و آسان و بدون محدویت زمان و مکان،
دسترسی و ذخیرۀ اطالعات همراه با جزئیات کامل.
پایدار :ارتباطات علمی ،تحصیلی ،شغلی ،دسترسی به نمایشگاهها،
همایشها و  ...و پیگیری آنها ،ارتباط با دوستان و آشنایان نزدیک ،پیدا
ارتباط

7

کردن دوستان جدید و ادامۀ این ارتباط در دنیای واقعی.

0/71

ناپایدار :ارتباط با جنس مخالف ،آشنایی در شبکههای اجتماعی ،ارتباط
در چترومها و  ،...ارتباط عاطفی بدون ارتباط بیرونی.
کسب دانش

علمی :مراجعه به سایتها برای رفع و رجوع و ارتقا در زمینۀ درسی و
شغلی.

4

0/78

14
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عالقهمندی :مراجعه به سایتهای مورد عالقه و دانلود آنها
عمومی :کسب اطالعات زندگی روزمره ،بهداشتی و درمانی و . ...
ممنوعه :اطالعات و آگاهیهایی که در جامعه ممنوع ،محدود یا سانسور
میشوند.
کاهلی مادی و غیرمادی :افت و تأخیر در امور زندگی روزمره و امور
تحصیلی و شغلی و علمی ،پایین آوردن سطح مطالعه ،سطحی شدن
اطالعات و کسب اطالعات بدون استناد به منبع موثق.
آسیب فیزیکی و روانی :آسیب جسمی ،بیتحرکی ،اختالل در خواب،
احساس وابستگی ،اضطراب و پرخاشگری.
پیامد

آنومی :بازیچه شدن ،فریب خوردن ،کالهبرداری ،سرد شدن ارتباطات

19

0/91

صمیمی ،درخواست تقاضاهای نامتعارف ،تنوعطلبی.
عرفی شدن :پذیرفتن آزادی در رابطۀ جنسی ،کاهلی و بیتوجهی در
انجام واجبات دینی.
مدارا :سهلگیری در ارتباطات و پذیرفتن تفاوتها ،رفع نگاه متعصبانه
به فرهنگها و ادیان مختلف ،بازتر شدن شعاع دید.
نزدیکی
طالق
عاطفی

وفاداری
فعالیتهای
مشترک

احساس رضایت از با هم بودن ،وابستگی زوجین به یکدیگر ،احساس
صمیمیت بین زوجین ،احساس شادمانی در کنار همسر.
صداقت بین زوجین ،وابستگی ،احساس وفاداری ،ابراز عالقه به
یکدیگر ،رضایت از وضعیت زناشویی.
گذران وقت با هم ،دید و بازدید اقوام و دوستان ،رفتن زوجین با
یکدیگر به مهمانی ،خرید ،پارک ،مسافرت و . ...

4

0/87

4

0/82

4

0/85

یافتههای پژوهش
پژوهشدرصــد را مــردان و  49/6درصــد را زنــان تشــکیل دادهاند و بیشــترین فراوانــي ( 29/4درصد)
ـه50/4 ،
از كل نمونـ
یافتههای
بــر حســب تحصیــات بــه لیســانس و كمتریــن فراوانــي ( 0/6درصــد) بــه دكتــراي عمومــي و تخصصــي متعلق
از کل نمونه 50/4 ،درصد را مردان و  49/6درصد را زنان تشکیل دادهاند و بیشترین فراوانی (29/4
بــوده اســت .بقیــۀ پاســخگویان نیز به ترتیــب ،دیپلــم ( 25/2درصــد) ،فــوق دیپلــم ( 23/0درصد) ،فوق لیســانس
درصد) بر حسب تحصیالت به لیسانس و کمترین فراوانی ( 0/6درصد) به دکترای عمومی و تخصصی
( 10/8درصــد) ،ابتدایــي ( 8/9درصــد) و ســیکل ( 1/7درصــد) داشــتهاند.
متعلق بوده است .بقیۀ پاسخگویان نیز به ترتیب ،دیپلم ( 25/2درصد) ،فوق دیپلم ( 23/0درصد) ،فوق

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

15
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لیسانس ( 10/8درصد) ،ابتدایی ( 8/9درصد) و سیکل ( 1/7درصد) داشتهاند.

جدول شمارۀ ( .)2آمارههای توصیفی سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و ابعاد آن
ابعاد سبک
زندگی
میانگین

بازنمایی هویت کسب لذت
3/17

2/89

تولید
محتوا

ارائۀ خدمات

2/49

3/72

ایجاد

کسب

ارتباط

دانش

3/83

3/75

پیامدی

سبک زندگی متأثر از
فضای مجازی
3/41

3/99

میـاددهدآنکهرا برنشــان
نشانابعـ
ـازی و
جــدول بــاال آمارهــای مربــوط بــه متغیــر ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجـ
جدول باال آمارهای مربوط به متغیر سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و ابعاد آن را
جدول شمارۀ ( .)3آمارههای توصیفی طالق عاطفی و ابعاد آنها
میدهــد كــه بــر اســاس آن ،بیشــترین نمــرۀ میانگیــن ( )3/99مربــوط بــه بعــد پیامــدی و كمتریــن نمــرۀ میانگین
ترک )2/49مربوط به
میانگین (
عاطفیبه بعد پیامدی و کمترین نمرۀ
طالقمربوط
عاطفی ()3/99
طالقمیانگین
اساس آن ،بیشترینابعادنمرۀ
نزدیکی وفاداری فعالیتهای مش
( )2/49مربــوط بــه بعــد تولیــد محتواســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،در بین زوجین شــهر ایــام ،بیشــترین تأثیر فضای
فضای مجازی بر سبک
بعد تولید محتواست؛ به
بیشترین تأثیر3/57
شهر ایالم3/33،
بین زوجین 3/32
عبارت دیگر ،در3/40
میانگین
تولیــد محتــوا از ایــن فضــا
عاطفیـهوبعــد
ـر آن ،بـ
توصیفیتأثیـ
كمتریــن
پیام)ـ.ـدی
جدولـه بعــد
مجــازی بــر ســبک زندگــی آنــان ،بـ
ابعاد آنها
طالق
آمارهوهای
شمارۀ (3
زندگی آنان ،به بعد پیامدی و کمترین تأثیر آن ،به بعد تولید محتوا از این فضا مربوط بوده است.
جدولـوده
مربــوط بـ
بیانگر این است که
وفاداریرا نشان
نزدیکیابعاد آنها
عاطفی عاطفی و
طالق طالق
مربوط به متغیر
اسۀـ (3
شمار
دهدمشوترک
میهای
فعالیت
های عاطفی
آمارطالق
ـت).ابعاد
جدول شمارۀ ( .)3آمارههای توصیفی طالق عاطفی و ابعاد آنها

فعالیت3/
57
کمترین3/33 ،
از3/بیشترین به3/32
عاطفی به ترتیب 40
میانگین
های مشترک ،وفاداری و
مربوط به
نمرۀ میانگین ابعاد طالق
ابعاد طالق عاطفی

طالق عاطفی

نزدیکی

وفاداری

فعالیتهای مشترک

نزدیکی بوده است.
دهد و بیانگر این است که
طالق عاطفی
جدول شمارۀ ( )3آمارهای
آنها3را نشان می3/57
/32و 3ابعاد /33
میانگینمربوط به متغیر3/40
 15حسب عوامل زمینهای (جنس و میزان تحصیالت)
فرضیۀ ( .)1سبک زندگی متأثر از فضای مجازی بر
نمرۀ میانگین ابعاد طالق عاطفی به ترتیب از بیشترین به کمترین ،مربوط به فعالیتهای مشترک ،وفاداری و
است که
بیانگر
عاطفی
مربوط
آمارهای
استۀ( .
شمار
جدول
بیانگــر
اینــد و
میده
دهدنشوــان
میـا را
نشانآنهـ
آنهاوراابعــاد
ابعادــی
ـاقوعاطف
طالقـر طـ
متغیرـه متغیـ
مربـبهـوط بـ
آمارهــای
ـمارۀ)3()3
ـدول شـ
جـ
متفاوت
نزدیکی بوده است.
فعالیت وهای
ـن،یمربــوط ب
ـه كمتری
بیشــترین
ترتیب از
عاطفــی بــه
عاطفیـادبهطــاق
طالقــن ابعـ
ابعادمیانگی
میانگیننمــرۀ
نمرۀـت كــه
ایــن اسـ
مشترک،ــهوفاداری
فعالیتـها
مربوط ب بـه
کمترین،
بیشترین به
ترتیب از
فرضیۀ ( .)1سبک زندگی متأثر از فضای مجازی بر حسب عوامل زمینهای (جنس و میزان تحصیالت)
استو .نزدیکــی بــوده اســت.
ـاداری
نزدیکیوفـ
مشــترک،
بوده
شمارۀ ( .)4آمارههای توصیفی و آزمون  t-testسبک زندگی متأثر از فضای مجازی و جنس
جدول
است.
متفاوت
تحصیات)
ـزان
معناداریمیـ
ـس و
سطحـ
زمینهــهایای (جن
آزادیزمین
عوامل
ـای مجــازی بــر حســب
ـی متأثــر از فضـ
ـبک زندگـ
( .)1سـ
فرضیــۀ
تحصیالت)
میزان
(جنس و
عوامل
فرضیۀ
دو طرفه
فضای مجازی بر Tحسبدرجۀ
زندگی متأثر ازواریانس
سبک میانگین
متغیر(.)1تعداد

متفاوت اســت.

0/888
359
0/141
واریانسهای برابر
3/40
182
مرد
متفاوت است.
جدول شمارۀ ( .)4آمارههای توصیفی و آزمون  t-testسبک زندگی متأثر از فضای مجازی و جنس
0/888
356/219
0/141
واریانسهای نابرابر
3/39
179
زن
سطح معناداری دو طرفه
درجۀ آزادی
واریانس
متغیر تعداد میانگین
T
جدول شمارۀ ( .)4آمارههای توصیفی و آزمون  t-testسبک زندگی متأثر از فضای مجازی و جنس
0/888
359
0/141
واریانسهای برابر
3/40
مرد 182
طرفه مرد از
زندگیدوزن و
درجۀعدم
نسجدول شمارۀ )4Tبیانگر
واریا (
دونمونهای مستقل
جنس:
سبکمعناداری
تأثیرپذیریسطح
آزادی
آزمونمیانگین
متغیرنتایجتعداد
0/888
356/219
0/141
واریانسهای نابرابر
3/39
179
زن
ها ،تفاوت میانگین 0/888
359
برابر )0/و 0/141
 182است3/40
ناچیزی را در بین دو
مقایسۀ میانگین
های469
واریانس =
(سطح معناداری
مرد مجازی
فضای

جنــس :نتایــج آزمــون دونمونــهاي مســتقل (جــدول شــمارۀ  )4بیانگــر عــدم تأثیرپذیــری ســبک زندگــی زن و
مردان با میانگین0/8883/40
356/219
زنان با 0/141
زندگینابرابر
واریانسهای
179دهد؛3/39
تقریباً به یک اندازه
میانگین  3/39و
چنانکه سبک
گروهزننشان می
ناچیوـ مرد
میانگینزن
ـاوت زندگی
تفـسبک
تأثیرپذیری
))0/469وبیانگر
جدول=شمارۀ 4
مستقل
نتایج آزمون
جنس:
ـزي رااز در
مقایســۀعدممیانگینها،
معنـ(ـاداري
ایـطح
دونمونه(سـ
مجازی اســت
فضــای
مــرد از
است.
بوده
متأثر
فضای
تقریباً
ـن3/40
ـردان بــا
تفاوت و مـ
ها،ـن 3/39
میانگیـ
زنان بــا
زندگوــی
اداریسـ=ـبک
چنانکــه
میدهـ
مجازیــان
فضایــروه نش
بیــنازدو گ
بین دو
میانگیراـ در
ناچیزی
میانگین
میانگین
مقایسۀ
)0/469
ـد؛ معن
(سطح
است
جنس :نتایج آزمون دونمونهای مستقل (جدول شمارۀ  )4بیانگر عدم تأثیرپذیری سبک زندگی زن و مرد از
بوده اسـ
دهد؛ــای متأث
از فض
بــه یــک
ـت .زنان با میانگین  3/39و مردان با میانگین 3/40تقریباً به یک اندازه
زندگی
چنانکهــرسبک
ـدازهمی
گروه انـنشان
زمینهراایدر بین دو
ناچیزی
میانگین
میانگینها،
سبکمقایسۀ
متغیر )0و
/469Anowa
آزموناداری =
(سطح معن
جدولاست
فضای مجازی
متغیرهای
تفاوتازی و
فضای مج
زندگی متأثر از
شمارۀ (.)5
از فضای متأثر بوده است.
اندازه
سطح 3تقریباً
مردان با Fمیانگین/40
میانگین 3/39و
آزادیبا میانگین
زندگی زنان
چنانکه
یکطرفه
معناداریبه دو
مجذورات
سبک درجۀ
مجذورات
نشان میدهد؛جمع
گروه متغیر
متأثر بوده است.
از فضای
تحصیالت
0/274
1/25
0/13
7
0/90
جدول شمارۀ ( .)5آزمون  Anowaمتغیر سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و متغیرهای زمینهای
متغیر

جمع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری دو طرفه

تحصیالت

0/90

7

0/13

1/25

0/274

تحصیالت

0/90

7

0/13

1/25

0/274

تفاوتاز فضای
زندگی متأثر
جدول شمارۀ (
میانگین تأثیرپذیری سبک زندگی افراد از
سبکبیانگر
متغیرواقع
 )Anowaدر
آزمون شمارۀ 5
واریانس.()5جدول
آزمون تحلیل

57؛ای
زمینه
دورۀ و
مجازی
پاییز و زمستان 1396
متغیرهای 56و
هیجدهم  ،شمارۀ

توانطرفه
می دو
معناداری
سطح
آزادی
مجذورات درجۀ
مجازی بر جمع
فضایمتغیر
مجذوراتسطح F
نتیجه
)0/274
معناداری (
میانگینتوجه به
آنهاست .با
تحصیالت
حسب میزان
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آزمــون تحلیــل واریانــس (جــدول شــمارۀ  )5در واقــع بیانگــر تفــاوت میانگیــن تأثیرپذیری ســبک زندگی
افــراد از فضــای مجــازی بــر حســب میــزان تحصیات آنهاســت .بــا توجه بــه ســطح معنــاداري ( )0/274ميتوان
(دیپلم بابا میانگین
کمتر
از بیشتر به
گروه
بین
ها
مقایسۀۀ
اگرچه
یست وو
متفاوت ن
تحصیالت،
(دیپلم
کمتر
ها از
ها
گروه
درـ بین
در
میانگینها
میانگین
مقایس
ـناگرچه
متفاوت
تحصیالت
میانگینـب
ـازي بر حسـ
ـاي مجـ
بیشتر ازبهفضـ
زندگــی
ـبک
ـری سـ
تأثیرپذی
میانگیــن
گروهــي
یستبیـ
واریاننــس
ـت ،كــه
نتیجــه گرفـ
سیکل بابا
،
3
/
39
میانگین
با
دیپلم
فوق
،
3
/
40
میانگین
با
لیسانس
فوق
،
3
/
41
ین
میانگ
با
عمومی
دکترای
،،33//46
سیکل
،3/39
میانگین
میانگینــا/40
لیسانس
،3/41
میانگـین
عمومی با
دکترای
46
(دیپلــم
كمتــر
ـتر بــه
دیپلمــابااز بیشـ
فوقگروهه
در3بی،ــن
ـۀ بامیانگینه
فوق مقایسـ
اگرچــه
ـت و
ـاوت نیس
ـات ،متفـ
تحصیـ
میــزان
،،))33//07
تخصصیـ بابا
33//26
ابتدایی بابا
،،33//36
لیسانس
33//38
میانگین
میانگینبــا07
میانگین
تخصصی
دکترای
میانگینلیسـ26
میانگین
ابتدایی
میانگینبــا36
میانگین
لیسانس
ـن 38
میانگین
میانگین
ـوق دیپلم
دکترایــن  ،3/40ف
ـانسووبا میانگی
 ،3/41فــوق
میانگیــن
ـراي باباعمومــي
 ،،،3/46دكتـ
بــا میانگیـ
ها
تفاوت
اما بابا
دهد؛؛
می
نشان
دیپلمه
سطحــي
ـراي ووتخصص
اندک و دكتـ
ـن 3/26
توجهــابهبهمیانگیـ
ابتدایــي ب
،3/36
میانگیـ
هالیسراراــانس
درمیانگیـ
تأثیرســیکل
،3/39
سطح
میانگینها
میانگین
اندک
تفاوت
توجه
اما
ـندهد
می
بیشتربــانشان
بیشتر
،3/38ها
گروهـندیپلمه
گروه
پذیری بــادر
پذیری
تأثیر
شودد..
نظر
مورد
فرضی
ـروه دیپلمههــا را بیشــتر نشــان میدهــد؛ امــا بــا توجــه بــه تفــاوت انــدک
میگـ
تأثیرپذیـ
بــا میانگیــن
شو
رددرمی
ـریرد
نظر
،)3/07ۀۀ مورد
معناداری ،فرضی
معناداری،
میانگینهــا و ســطح معنــاداري ،فرضیــۀ مــورد نظــر رد ميشــود.
ای
جدول شمارۀ
زمینهای
متغیرهای زمینه
مجازی وو متغیرهای
فضای مجازی
از فضای
متأثر از
زندگی متأثر
سبک زندگی
برای سبک
 Anowaبرای
آزمون Anowa
توصیفی آزمون
های توصیفی
آمارههای
شمارۀ (( ..))66آماره
جدول
متغیر
متغیر

تعداد
تعداد

میانگین
میانگین

ابعاد
ابعاد

32
32

33//38
38

دیپلم
فوق دیپلم
فوق

83
83

33//39
39

لیسانس
فوق لیسانس
فوق
عمومی
دکترای
دکترای عمومی

39
39
22

ابتدایی
ابتدایی

66

دیپلم
دیپلم

91
91

سیکل
سیکل

تحصیالت
تحصیالت

لیسانس
لیسانس

تخصصی
دکترای تخصصی
دکترای
کل
جمع کل
جمع

33//26
26
33//46
46

106
106

33//36
36

22

33//07
07

361
361

33//40
40
33//41
41
33//39
39

وجود
معنادار
رابطۀ
عاطفی،،
مجازی وو
زندگی
فرضیۀۀ ((
دارد..وجــود
ـوس
معکوسمعکـ
ـۀ وومعنــادار و
ـی ،رابطـ
عاطفـ
طالقــاق
ـازی و ط
فضایـای مجـ
متأثرــرازازاز فضـ
ـی متأث
سبکزندگـ
بینســبک
فرضیــۀ
دارد
وجود
معکوس
معنادار
رابطۀ
عاطفی
طالق
مجازی
فضای
متأثر
زندگی
سبک
(22.)2بی))ـ..ـنبین
فرضی
دارد.
عاطفی
طالق عاطفی
ابعاد طالق
مجازی وو ابعاد
فضای مجازی
از فضای
متأثر از
زندگی متأثر
سبک زندگی
بین سبک
پیرسون بین
همبستگی پیرسون
آزمون همبستگی
شمارۀ (( ..))77آزمون
جدول شمارۀ
جدول
آزمون
آزمون

عاطفی
طالق عاطفی
طالق

نزدیکی
نزدیکی

00//002
002

00//012
012

پیرسون
همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی
ضریب

--00//162
**162
**

تعداد
تعداد

361
361

دوطرفه
معناداری دوطرفه
سطح معناداری
سطح

وفاداری
وفاداری

مشترک
ی مشترک
های
فعالیتها
فعالیت

--00//133
**133
**

--00//174
**174
**

00//041
041

361
361

361
361

361
361

00//001
001

00//434
434

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

نتایــج آزمــون همبســتگي پیرســون (جــدول شــمارۀ  ،)7بیــن متغیــر ســبک زندگی متأثــر از فضــای مجازی
دورۀ هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛ پاییز و زمستان 1396

17
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و طــاق عاطفــی (مقــدار  -0/162= rو ســطح معنــاداري  ،)0/012بیانگــر ایــن اســت كــه بیــن ایــن دو متغیــر بــا
اطمینــان الزم ،رابطــۀ معنــادار و معکــوس برقــرار میباشــد؛ یعنــي كســانی كــه ســبک زندگــی آنــان بیشــتر از
فضــای مجــازی تأثیــر پذیرفتــه اســت ،طــاق عاطفــی كمتــری در ارتبــاط بــا همسرشــان داشــتهاند و بالعکــس.
بــه منظــور تبییــن بهتــر رابطــۀ همبســتگي بیــن ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی بــا ابعــاد طــاق عاطفی
(نزدیکــی ،وفــاداری و فعالیتهــای مشــترک) بــه بررســي جداگانــه هــر كــدام از آنهــا پرداختــه شــد كــه نشــان
داد بیــن ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی با دو بعــد نزدیکــی و وفاداری رابطۀ همبســتگی برقرار اســت؛
امــا رابــطهای بیــن آن بــا فعالیتهــای مشــترک وجــود نــدارد.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهــش حاضــر كــه بــا هــدف بررســي رابطــۀ بین ســبک زندگــی متأثــر از فضای مجــازی و طــاق عاطفی
در بیــن افــراد متأهــل ایامــی انجــام شــد ،بــا توجــه بــه پیشــینۀ پژوهــش و مباحــث و نظریههایــی مطرحشــده،
فرضیاتــی اســتخراج و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت.
«طرفــداران نقــش ارزشهــا در شــکل دادن بــه ســبک زندگــي معتقدنــد كــه ارزشهــاي فعلــي فــرد،
تعیینكننــدۀ ســبک زندگــي اوســت .از طــرف دیگــر ،بــروز برخــي از ســبکهای زندگــي نیــز حاصــل تحول
ارزشــي در جامعــه و تــاش افــراد بــراي وفــق دادن خــود بــا نظــام ارزشــي جدیــد اســت .میتــوان گفــت كــه
فنــاوری جدیــد بــا خــود ،ارزشهــا و ســبک زندگــی جدیــدی بــه همــراه داشــته اســت» (وانــگ و همــکاران،
122 :2012؛ بــه نقــل از طاهــری.)89 :1393 ،
مطــرح كــردن مصــرف فرهنگــی بــه عنــوان شــاخصۀ اصلــی ســبک زندگــی و نــه مصــرف مــادی
كــه مشــروط بــه توانایــی مالــی افــراد اســت ،بــازی هویــت بــه عنــوان محــرک اصلــی مصــرف (دان،
 )151 :1385و تركیــب دو فرهنــگ عــام و متعالــی (گیبینــز و ریمــر )123 :1381 ،در تحلیلهــای
پستمدرنیســمي ،حاكــی از بــه وجــود آمــدن ســبک زندگــی غیرمــادی اســت كــه در ســایۀ دنیــای
واقعــی بــه آرامــی خــود را نمایــان میكنــد.
انتخابــي بــودن ســبک زندگــي از دیــد وبــر ،تنــوع فرصتهــا و انتخابهــاي زندگــي بــه عنــوان پیامــد
دنیــای مــدرن از دیــد گیدنــز و دیــدگاه دیویــد چنــي ( )92 :1996كــه معتقــد اســت «ســبکهاي زندگــي،
شــکل مهمــي از توانمنــدي و قدرتیابــي فــردي در متــن ســرمایهداري متأخــر اســت» ،بــا نتایــج ایــن تحقیــق
همخوانــی دارد؛ چراكــه فضــای مجــازی بــه ساختارشــکنی محدودیتهــا و انتخــاب گزینههــای بیشــتر بــرای
افــراد محــروم از امتیــازات اجتماعــی (داشــتن ســواد ،داشــتن شــریک زندگــی ،لــذت بهرهمنــدی از در كنــار
اعضــای خانــواده بــودن) كمــک كــرده اســت.
در ارتبــاط بــا فرضیــۀ دوم؛ یعنــی رابطــۀ طــاق عاطفــی و ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی ،نتایــج،
حاكــی از وجــود ارتبــاط منفــی و معنــادار بیــن متغیــر ســبک زندگــی متأثــر از فضای مجــازی و طــاق عاطفی
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در دنیــای واقعــی بــود.
نتیجــۀ جالــب توجــه ایــن اســت كــه وقتی رابطــۀ ابعاد طــاق عاطفــی در دنیــای واقعــی (نزدیکی ،وفــاداری
و فعالیتهــای مشــترک) بــا متغیــر ســبک زندگــی متأثــر از فضای مجازی بررســی شــد ،منفــی و معنــادار بودن
رابطــۀ بیــن دو بعــد از متغیــر طــاق عاطفــی (نزدیکــی ،وفــاداری) ،دیدگاههــای مثبــت بوردیو و كلمــن (تماس
و ارتبــاط بیــن اشــخاص منجــر بــه تقویــت اعتمــاد بیــن شــخصی و انســجام میشــود) را تأییــد كــرد؛ امــا عــدم
وجــود رابطــه بیــن بعــد فعالیتهــای مشــترک و ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی ،دیــدگاه منفــی پاتنام
( )74 :1995را كــه معتقــد اســت «انــواع تکنولوژيهــاي ارتباطــي بهویــژه اینترنــت ،منجــر بــه بازداشــتن افــراد از
شــركت در اجتماعــات گوناگــون و فعالیتهــاي مدنــي و جلوگیــري از شــکلگیري ســرمایۀ اجتماعــي شــده
اســت» ،تأییــد كرد.
بــه بیــان آنتونــي گیدنــز (« ،)36-26 :1378یکــي از ویژگيهــاي جوامــع مــدرن ،از جاكندگي اســت؛ یعني
اینکــه روابــط اجتماعــي ،وابســته بــه محیطهــا و زمینههــاي محلــي نیســتند و ميتواننــد در گســترۀ وســیعي از
زمــان و مــکان صــورت گیرنــد»؛ همچنیــن پیچیدگــی در جوامــع مــدرن ،اگرچــه بــه تهدیــدی بــرای در خطــر
افتــادن از طــرف جوامــع دیگــر منجــر میشــود؛ امــا ایــن امــکان را نیــز بــرای آنــان فراهــم مــیآورد تــا بتواننــد
از فرصتهایــي كــه در شــهرها و كشــورهاي دیگــر وجــود دارنــد ســود بجوینــد« .بــا گســترش شــبکههاي
اجتماعــي در فضــای واقعــی و مجــازی ،نــه تنهــا فوایــدی فــردي بــرای كســانی كــه در ایــن شــبکهها حضــور
دارنــد ،وجــود دارد؛ بلکــه ایجــاد ارتباطــات بیشــتر ،فضــاي دلنشــیني را بــراي زندگــي فراهم ميكنــد و موجب
بهبــود كیفیــت زندگــي ميشــود» (بیکــر41 :1382 ،؛ عبداللهــی و موســوي .)77 :1386 ،اگــر بتــوان ایــن امــر را
هــم در دنیــای واقعــی و هــم در دنیــای مجــازی مــورد توجــه و تقویــت قــرار داد ،دسترســی بــه چنیــن فرصتها
و مزیتهایــی در جامعــه امــر محالــی نخواهــد بــود.
پیشنهادات
 .1بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع طــاق عاطفــی در ســاختار خانــوادۀ ایرانــی ،الزم اســت در شــورای اجتماعی-
فرهنگــی زنــان ،یــک كارگــروه تخصصــی بــا حضور متخصصــان جامعهشناســی و ســایر رشــتههای تخصصی
تشــکیل شود.
 .2فرهنگ گفتگو در بین خانوادهها فراگیر شود.
 .3مراكز آموزشی مشاورۀ خانواده برای حل مسائل قبل و بعد از ازدواج توسعه یابد.
 .4فرهنــگ و مؤلفههــای دینــی ،اســامی و اخاقــی آمــوزش داده شــوند تــا از آنهــا در جهــت تحکیــم پایههای
خانــواده اســتفاده گردد.
 .5بــرای خانوادههــا ،جوانــان قبــل از ازدواج و زوجهایــی كــه بــا هــم اختــاف دارنــد ،كاسهــای آموزشــی
مدیریــت حــل بحــران برگــزار شــود.
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 .6بــا توجــه بــه افزایــش ســاعات اســتفاده از اینترنــت و تماشــای برنامههــای ماهــوارهای از ســوی زوجیــنِ دچــار
طــاق عاطفــی و تأثیــر مســتقیم بــر الگوپذیــری آنــان ،خانوادههــا میبایســت در ســالهای اولیه و حسـ ِ
ـاس پس
ازدواج جوانــان ،بــرای گــذران اوقــات فراغــت و جلوگیــری از تغییــر ناگهانــی در رونــد زندگــی آنــان ،برای
از
ِ
رفــت و آمدهــای بیشــتر ،تفریحــات دســتهجمعی ،مســافرتها و  ...بــا زوجهــای جــوان ،برنامهریــزی داشــته
باشند.
 .7بــا توجــه بــه نفــوذ قابــل توجــه خانــواده در انتقــال هنجارهــا و ارزشهــا بــا اســتفاده از ســبک انتقالــی
درونیســازی و متقاعــد كــردن مایــم ،پیشــنهاد میشــود كــه خانوادههــا در انتقــال یــا ارائــۀ الگوهــای مــورد
نظرشــان چنیــن ســبکی را مــد نظــر داشــته باشــند.
 .8بــا توجــه بــه عــدم تــوان خانوادههــا و مســئوالن در پیشــگیری از اســتفاده از اینترنــت و ماهــواره ،بــرای
جلوگیــری از برخــورد ناگهانــی جوانــان بــا ماهــواره در زندگــی جدیــد و تغییــر ناگهانــی نگرشهــا ،گرایشها
و ارزشهــای آنــان ،بهتــر اســت خانــواده نحــوۀ برخــورد بــا ماهــواره و اســتفادۀ درســت از آن را بــه فرزنــدان
آمــوزش دهنــد.
 .9بــرای جلوگیــری از ایجــاد تضــاد در الگوهــا و ارزشهــای بیــن زوجیــن ،خانوادههــا بایــد قبــل از ازدواج
فرزنــدان ،خــود بــه شــناخت دقیــق الگوهــا و ارزشهــای مهــم موجــود در خانــوادۀ مقابــل بپردازنــد.

منابع و مآخذ
الف) فارسی
 امامجمعــهزاده ،ســیدجواد و دیگــران؛ (« ،)1392تحلیــل رابطــۀ بیــن مصــرف رســانهای و میزان اعتمــاد اجتماعی در بین دانشــجویاندانشــگاه اصفهــان» ،جامعهشناســی كاربردی ،ســال بیســت و پنجم ،شــمارۀ پیاپــی ( ،)54شــمارۀ دوم.15-32 ،
 باســتانی ،سوســن و محمــد گلــزاری؛ (« ،)1389طــاق عاطفــی :علــل و شــرایط میانجــی» ،مجلــۀ بررســی مســائل اجتماعــی ایــران،ســال اول ،شــمارۀ ســوم.
 بوردیو ،پیر؛ ( ،)1380نظریۀ كنش ،ترجمۀ مرتضي مردیها ،تهران :ني. بیکر ،جي .اس؛ ()1382؛ سرمایۀ اجتماعي و مدیریت ،ترجمۀ مهدي الواني ،تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي. پرهیــزكار ،اكبــر و همــکاران؛ (« ،)1389ســهم فضــای مجــازی از فضــای خدمــات شــهری تهــران و تأثیــر خصوصیات شــهرونداندر میــزان اســتفاده از خدمــات فضــای مجــازی» ،مجلــۀ مــدرس علــوم انســانی ،برنامهریــزی و آمایــش فضــا ،دورۀ چهاردهــم ،شــمارۀ
.35-21 ،3
 چلبي ،مسعود؛ ( ،)1375جامعهشناسي نظم؛ تشریح و تحلیل نظري نظم اجتماعي ،تهران :ني. حافظنیــا ،محمدرضــا؛ (« ،)1390مفهومســازي ژئوپلیتیــک اینترنــت و فضــاي مجــازي» ،فصلنامــۀ ژئوپلیتیــک ،ســال هفتم ،شــمارۀاول.
 حســنوند ،مســعود؛ (« ،)1393تأثیــر شــبکههای اجتماعــی در بــروز پدیــدۀ طــاق»http://www.hadinews. ،.4145/ir/?q=node
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 حســنی ،بهنــام؛ (« ،)1391مقایســۀ مصــارف فرهنگــی و ســبک زندگــی در بیــن حاشیهنشــینان و ســاكنان شــهر اراک» ،پایاننامــۀكارشناســي ارشــد جامعهشناســي ،دانشــگاه آزاد آشــتیان.
 حقیقتیــان ،منصــور و مصطفــی امیــدی؛ (« ،)1387بررســی عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر مطالعــۀ مطبوعــات در شهرســتان ســمیرم»،پژوهشنامــۀ علــوم اجتماعــی ،ســال دوم ،شــمارۀ چهــارم.45-31 ،
 خوشــنویس ،ناهیــد؛ (مهــر « ،)1389رســانه و ســبک زندگــي» ،ماهنامــۀ علمــي  -تخصصــي انجمــن روابــط عمومــي ایــران ،شــمارۀ.73
 دان ،رابرت جي؛ ( ،)1385نقد اجتماعي پست مدرنیته ،بحرانهاي هویت ،ترجمۀ صالح نجفي ،تهران :پردیس دانش. شــارعپور ،محمــود و علــی حســینيراد؛ (« ،)1387بررســي رابطــۀ بیــن ســرمایۀ اجتماعــي و مشــاركت ورزشــي» ،مجلــۀ حركــت،دورۀ  ،1شــمارۀ .131-153 ،37
 طاهــری ،زهــرا؛ ( ،)1393تبییــن و گونهشناســی ســبک زندگــی متأثــر از فضــای مجــازی در بین جوانان  34-15ســالۀ شــهر اصفهان،پایاننامــۀ دكتــری ،دانشــکدۀ ادبیــات و علوم انســانی ،گــروه علــوم اجتماعی ،دانشــگاه اصفهان.
 عاملــي ،ســعیدرضا و حســین حســني؛ (بهــار « ،)1391دو فضایيشــدن آســیبها و ناهنجاريهــاي فضــاي مجــازي :مطالعــۀ تطبیقيسیاســتگذاريهاي بینالمللــي» ،فصلنامــۀ تحقیقــات فرهنگــي ،دورۀ پنجــم ،شــمارۀ .30-1 ،1
 عبداللهــي محمــد و میرطاهــر موســوي؛ (« ،)1386ســرمایۀ اجتماعــي در ایــران؛ وضعیــت موجــود ،دورنمــاي آینده و امکانشناســيگــذار» ،فصلنامــۀ رفــاه اجتماعي ،ســال ششــم ،شــمارۀ .233-195 ،25
 عظیمــی رســتا ،محمــود و مهرنــاز عابــدزاده نوبریــان؛ (« ،)1392بررســی عوامــل مؤثــر بــر بــروز طــاق عاطفــی میــان زوجیــن درخانــواد»ه ،فصلنامــۀ مطالعــات جامعهشــناختی ایــران ،ســال ســوم ،شــمارۀ دهــم.46-31 ،
 غــروي ،ناصرحســین و علــي محمــدي؛ (« ،)1390معرفــي رویکردهــا و متدلوژيهــاي طراحــي و اجــراي ســناریوهاي مقابلــه بــاتهدیدات ســایبري» ،مجموعه مقاالت نخســتین همایش ملــي دفــاع ســایبري289=http://icnc.ir/index.aspx?pid ،75-85 ،
 فاضلي ،محمد؛ ( ،)1382مصرف و سبک زندگي ،قم :صبح صادق. فتحــی ،ســروش و مهــدی مختارپــور؛ (« ،)1393بررســی نقــش و تأثیــر رســانههای نویــن تصویــری در تغییــر ســبک زندگــی»،مطالعــات توســعۀ اجتماعــی ایــران ،ســال ششــم ،شــمارۀ دوم.118-101 ،
 كیــوانآرا ،محمــود؛ ( ،)1386اصــول و مبانــي جامعهشناســي پزشــکي ،اصفهــان :دانشــگاه علــوم پزشــکي و خدمــات بهداشــتيدرمانــي اصفهــان.
 كلمن ،جیمز؛ ( ،)1377بنیادهاي نظریههاي اجتماعي ،ترجمۀ منوچهر صبوري ،تهران :نی. گیبینز ،جان آر و بو ریمر؛ ( ،)1381سیاست پست مدرنیته ،ترجمۀ منصور انصاري ،تهران :گام نو. گیدنز ،آنتوني؛ ( ،)1378تجدد و تشخص :جامعه و هویت شخصي در عصر جدید ،ترجمۀ ناصر موفقیان ،تهران :ني. ماجــدي ،سیدمســعود و عبدالعلــي لهســایيزاده؛ (« ،)1385بررســي رابطــۀ بیــن متغیرهــاي زمینــهاي ،ســرمایۀ اجتماعــي و رضایــت ازكیفیــت زندگــي (مطالعــۀ مــوردي :روســتاهاي فــارس)» ،فصلنامــۀ توســعۀ روســتایي ،ســال نهــم ،شــمارۀ .4
 مهــدوی كنــی ،محمدســعید؛ (« ،)1387مفهــوم ســبک زندگــی و گســترۀ آن در علــوم اجتماعــی» ،تحقیقــات فرهنگی ایــران ،دورۀ ،1شــمارۀ ( 1پیاپــی .230-199 ،)1
 نعیمــی ،محمدرضــا؛ (« ،)1390تأثیــر تعامــل خانــواده و ماهــواره در بــروز پدیــدۀ طــاق» ،مجلــۀ جامعهشناســی مطالعــات جوانــان،دورۀ  ،1شــماره .211-191 ،1
 هاتــف ،مهــدي؛ (« ،)1388چالشهــا و چشــماندازهاي امنیــت در فضــاي مجــازي» ،دو ماهنامــۀ توســعۀ انســاني پلیــس ،ســال ششــم،شمارۀ .22
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