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ّدف پصٍّص حاضر بررسی رابطِ هیاى فٌاٍريّاي ًَیي ارتباطی (ایٌترًت) ٍ سبک زًدگی کارکٌاى سازهاى
فضایی ایراى است .ایي پصٍّص با یک فرضیِ اصلی ٍ چْار فرضیة فرعی ٍ ًیس یکک سکاا اصکلی ٍ چْکار
ساا فرعی ،از دٍ بُعد ،بِ بررسی رابطِ بیي هیساى ٍ ًَع استفادُ افکراد از ایٌترًکت ٍ سکبک زًکدگی ًْکا ٍ
اٍقاتفراغت هیپردازد .رٍش تحقیق در ایي پصٍّص تَصیفی ٍ جاهعکِ هکاري ى را ً 444فکر از کارکٌکاى
سازهاى فضایی ایراى تطکیل هیدّد کِ بِ یاري فرهَ کَکراى حجن ًوًَِ ً 696فر تعییي ضدُ اسکت .ابکسار
هَرد استفادُ در ایي پصٍّص پرسطٌاهِاي ضاهل بر  22ساا بستِ اسکت .در ایکي پکصٍّص بکِ هٌبکَر بیکاى
تَصیفی دادُّا ٍ تجسیِ ٍ تحلیل پرسطٌاهِ از ًرم افسار  ٍ SPSSرٍش هار تَصیفی ضاهل فراٍاًی ،درصکد
فراٍاًی ًسبی ٍ فراٍاًی تجوعی استفادُ ضدُ است .در هار استٌباطی ایي پصٍّص ،براي تعییي بررسی رابطکِ
هیاى ایٌترًت ٍ سبک زًدگی از زهَى هاري  Tبراي زهَى رگرسیَى از زهَى هاري  Rبراي زهَى رابطکِ
هاري از پیرسَى استفادُ ضدُ است .یافتِّاي ایي تحقیق ًطاى هیدّد کِ از  5فرضیِ ایي تحقیق سِ فرضکیِ
تأیید ٍ دٍ فرضیِ رد ضدُ است کِ براساض ى ،ارتباط هعٌاداري بیي هیساى استفادُ از ایٌترًت ٍسبک زًدگی
هدرى ٍجَد دارد .بِ ایي هعٌی کِ بِ ّواى ًسبت کِ افراد از ایٌترًت استفادُ بیطتري بکٌٌد ،از اٍقات فراغت
ٍ سلیقِ هدرى تري برخَردار خَاٌّد بَد .در بیي هحتَاّاي هَرد استفادُ ،عضَیت در ضبکِّاي اجتوکاعی،
چت ٍ گفتٍگَ ،داًلَد ٌّگّا ٍ فیلنّا بر سالیق افراد در هیل بِ ًَع هکدرى ى ٍ هکَرد ”جسکتٍجکَي
هطالب علوی“ بر اٍقات فراغت افراد در هیل بِ ًَع هدرى ى ارتباط هعٌاداري را از خَد ًطاى دادًد.
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غثک شندگی زغانهاي ؾدة ا سوشین ،تا نالید نكاویس و د هایی اش واقؼیتت ،که تهياز
زوشافتصو ختاي خار واقؼیت زا یگیسند ،ته ندسته تؿسي ؾكل یرهند .انػا رز غتانة
قدت گراؾتن ته ػكسي اغت که الاین نافلس زا ػكس فساقنؼتی (الكتسونیک ینا د .ػكسي
که منسین و ازشؾمندنسین کاال رز اي ػات اغت ،کاالیی که ک لاها رزتازة قدزت
رز ػكس الكتسونیک ینایػد :ننظیم و انتؿاز اي ػات خصء ػملكسر اقلی رز خ ا قنؼت و
كانیک ؾناخته نمیؾار ،رز الیکه ته ػناا اقلینسین فؼالیت و تصزگتسین رز د ػكس
الكتسونیک نلقی یؾار .رز ػكس الكتسونیک کاالي اقلی ،اي ػات اغت و هصینه تساي خار
اي ػات پسراخت یؾار ( ازؾا کلاها  . 239 :1377 ،این نیاش ندي انػا ا سوش ته
اي ػا ت رز خ ت رغتیاتی ته زفا تیؿتس  ،ت تس شیػتن و ازناي نیاش کندكاوي ،قدزت غاخت
انواز ها ،ناانایی ؾكلرهی افكاز ػما ی زا ته زغانهها رار اغت .زغانهها تهػناا ناتغ
اي ػانی و ؾكل رهند افكاز و نكازات ا اش حیى پیسا ا  ،ته ویط رز ازر زویدارهایی که
خازج اش رغتسظ ،رید و ندسته ػتقیم ا قساز رازند ،نقؽ م و تسخػتهاي ایفا یکنند.
(نیسیاکف146 :1372 ،
ا سوش ف ات غثک شندگی تا ناخه ته نحاالت نظاتهاي غس ایهرازي غستی ،رز ثاز
اندیؿمندا ػلات اختماػی ،نغییسات ػمد اي یافته اغت ،ته يازيکه ،اش الواهاي فساغتی که
واتػتوی نات ته ؤلفههاي اقتكاري و ازشؼهاي اري رازند و غثک شندگی زا رز يثقانی
ؿخف ازر ًالؼه قساز یرهند ،گسفته نا الواهایی که ثتنی تس ؤلفههاي كسف کاالهاي
فسهنوی ،هنسي و نحا گرزا فساغت هػتند و رز قؿسها و گسو هاي تفاوت اختماػی
گانههاي تفاونی زا ته خار یگیسند ،غثکهاي شندگی گاناگانی خلق یؾاند که گا ته
نؼثیس چنی فسانس اش سشهاي لی سکت یکنند .تناتساین ،غثکهاي شندگی رز این نؼثیس اش
ؿخكههاي خاا غ دز نلقی یؾاند و کػانی که رز این خاا غ شندگی یکنند تساي
ناقیف کُنؽ و اػما خار اش این ف ات ت س یگیسند رز واقغ ،غثک شندگی الواهایی تساي
زفتازهایی هػتند که سرت زا اش هم تمایص یکنند ( چنی . 19 :1378 ،تس اغاظ نؼسیف لػلی
و ریوسا  ،زفتازهایی که تا قؿستندي یثیتی و اػتثازي سنثى اغت غثک شندگی نا ید
یؾار .غثک شندگی فقى رازایی فسر نیػت ،تلكه چوانوی نمایؽ ن ا ناغى فسر اغت.
غثتتک شندگی هم الواهاي كسف زا ؾا ل یؾار و هم قدزنی که اش این نا یه کػة
یؾار (لػلی و همكازا  . 368 :1994 ،تساغاظ نؼازیف گفته ؾد  ،ف ات غثک شندگی ناظس
ته ؾیا شندگی افسار تار و رز ازنثاو تا اناع اینتسنت اش رو نظس ائص اهمیت اغت:
 .1نغییس خایوا اغتفار اش اینتسنت رز غسانه كسف کازکنا
 .2نغییس نمارهاي فسهنوی ناظس ته ؾیا شندگی؛ رز نتیده ػهایت و هاز رز اینتسنت که
اازري نظیس غثک پاؾؽ ،ارتیات افسار و ؾیا تسقسازي ازنثاو تا ریوسا زا ؾا ل یؾار.

غاخت و تاشغاشي غثک خدیدي اش شندگی رز یا اػهاي ؾثكههاي اینتسنتی اناػی
اغت که ذکایی نیص ته ناخه کسر و ؼتقد اغت:
ارتثاطات مجازی میتًاوىذ زمیىٍ شکلگیری عادتيارٌَای جذیذی را فراَم سازوذ کٍ خًد تٍ
کُىش ي اوتخابَای متفايتی مىتُی میشًد .ظًُر عادتيارٌَای جذیذ ،عادتيارٌَای قثلی را تٍ
چالش میکشاوذ ي در وتیجٍ در آوُا جاتٍجاییَایی صًرت میگیرد تذیهترتیة ،اگر چٍ اساس
فرآیىذ تازآفریىی تاقی میماوذ ،تا ایه حال شیًٌَای متىًعی ،مثىای تعریف میذان ي امکان عمل
فرد را فراَم میسازد( .رکایی)136 :6831 ،

.....امٍَاْ دٔىٓ ...

مفاَیم وظزی تحقیق
سبک سوذگی
غثک شندگی خ تگیسي اقلی زوا ؾناختی فسر اغت و ؾا ل قاانین نػثتاً پایدازي اغت که
فؼالیتهاي فسر زا ؾكل یرهد .اراز ن ا زا ته رغت ؾخف یرهد و او زا تساي ت س ندي
اش انتخاب شار و ت س تسرازي کا ل اش قاتلیتها و ناتغ ؾخكی ناانمند یغاشر ( رلس،1993 ،
ته نقل اش لن . 1994 ،خسالد لػلی و ریوسا رز ازر غثک شندگی یگایند:
رفتارَایی کٍ تا قشرتىذی حیثیتی ي اعتثاری مرتثطاوذ ،سثک زوذگی وامیذٌ میشًوذ .سثک زوذگی
فقط آوچٍ یک فرد از آن مًارد دارد ویست تلکٍ چگًوگی ومایش آوُا تًسط فرد است سثک زوذگی
َم الگًَای مصرف را شامل می شًد ي َم قذرتی کٍ از ایه واحیٍ کسة می شًد .سلیقٍ ،آداب،
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رز ایندا این غؤا پیؽ ی ید که :یا تین اینتسنت و ؤلفههاي ختلف غثک شندگی زاتًه
وخار رازر؟ پطوهؽ انس ته نظاز تسزغی زاتًه یا یصا و ناع اغتفار اش اینتسنت تا غثک
شندگی ،تا پنح غؤا و پنح فسنیه رز این زاغتا اندات ؾد اغت.
غ اا اقلی این پطوهؽ ػثازت اغت اش :یا یا یصا و ناع اغتفار اش اینتسنت تا غثک
شندگی کازکنا غاش ا فهایی ایسا زاتًه وخار رازر؟ و غؤاالت فسػی ؿتمل هػتند تس :یا
تین یصا اغتفار اش اینتسنت و غثک شندگی دز زاتًه وخار رازر؟ یا تین ناع اغتفار اش
اینتسنت و غثک شندگی دز زاتًه وخار رازر؟ یا تین یصا اغتفار اش اینتسنت و غثک
شندگی غنّتی زاتًه وخار رازر؟ یا تین ناع اغتفار اش اینتسنت و غثک شندگی غنّتی زاتًه
وخار رازر؟
فسنیههاي این پطوهؽ نیص ؾا ل یک فسنیه اقلی (تین یصا و ناع اغتفار افسار اش
اینتسنت و غثک شندگی ن ا زاتًه وخار رازر و  4فسنیه فسػی ( .1تین یصا اغتفار اش
اینتسنت و تؼد غلیقه غثک شندگی افسار زاتًه وخار رازر  .2تین اغتفار اش اینتسنت و تؼد
اوقات فساغت غثک شندگی افسار زاتًه وخار رازر  .3تین ناع اغتفار اش اینتسنت و تؼد غلیقه
غثک شندگی افسار زاتًه وخار رازر .4 .تین ناع اغتفار اش اینتسنت و تؼد اوقات فساغت غثک
شندگی افسار زاتًه وخار رازر اغت.

معاشرت ي مذ تٍ مىسلٍ عالئم داشته جا در وردتان اجتماعی شىاختٍ میشًوذ( .لسلی ي دیگران،
)813 :6991
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ػناقسي که شیمل ،وتلن و وتس رز ثاز خار اش ن ا یار کسر اند ،ػثازت اغت اش :ؾیاة نغریه،
خار زایی (ناع پاؾاک و پیسوي اش د  ،ناع ػكن (رکازاغیا  ،ؼمازي و اثاثیه  ،ناع وغیله
مل و نقل ،ؾیا هاي گرزا اوقات فساغت و نفسیح ،ايااز (زفتازهاي اکی اش ندیةشارگی
یا رغت و ر تاشي ،کؿید غیواز رز حافل ػما ی ،نؼدار ػتخد ا و زایؽ ن ا  .نچنا
که اش نؼسیف رلس اش غثک شندگی ؼلات اغت او غثک شندگی زا ؾا ل همه زفتاز و افكاز و
ا ػاغات فسر و سکتؽ ته غاي هدف یراند .رز منسین نحقیقات یدانی اولیه ثتنی تس
غثک شندگی ینتاا تتته کازهتتاي چتتاپتیتن ( 1935و اغا ( ، 1940اؾاز کسر که رز
ن ا نكیه اقلی تس تسزغی حل غكانت ،ناع خانه ،وغایل ،انا نؿیمن و ریوس خلا هاي
ػینیؾا و نصلت تار( .اي اظ اظ ،خلد 22 :15ت321
گُسر رز خمغتندي خار چند ػا ل م زا رز ًالؼه غثک شندگی تس یؾمسر :الواهاي
كسف ،ناع لثاظ ،نحاة قحثت ،نوسؼها و الواهاي ستاو ته نقاو نمسکص ػ قه ندي رز
فسهنگ انند ا از خنػی ،ػق نیت ،رین ،خاناار  ،ی نپسغتی ،اشؼ ،هنسها و وزشؼها.
(گُسر 19 :1963 ،
نظاز پطوهؿوسا اش تغیس غثک شندگی ،غثک شندگی دز و غنّتی اغت که رز غه تُؼتد
كسف فسهنوی ،اري ،فؼالیتهاي فساغت تدلی و قاتل ؿاهد اغت .ؾاخفهتاي كتسف
اري انند ؼیاز انتخاب لثاظ ،ناع غرا ،نحاة همػس گصینی ،دیسیت تد ختانمهتا و قایتا ،
نصیین انا  ،ؼیاز ناتگرازي کارکا  ،نماؾاي تسنا ههاي نلایصیا راخلی و اهااز اي ،نماؾتاي
فیلم اش يسیق غی ري و ري وي ري ،گاؼ رار ته زاریا راخلی و خازخی ،زفتن تته کنػتست
اغیقی غنّتی و دز  ،فؼالیت رز اندمنهاي راويلثانه و خیسیه ،زفتن ته کافی ؾتاج ،شیتازت
ا اکن رهثی و زفتن ته ػتدد ،ؼاؾتست تتا روغتتا  ،ازنثتاو تتا ختنع ختالف ،زفتتن تته
ی مانیهاي روغتانه ،ؾسکت رز مانیهاي خاناارگیً ،الؼته زوشنا ته و دلته ،ؾتسکت رز
ک ظ شتا خازخی ،اغتخس غانا و  ، ...غفسهاي شیازنی راخلی و خازخی ،غتفسهاي غتیا تی
راخلی و خازخی و  ...تسزغی ؾد اغت.

ايىتزوت
اینتسنت ،غیػتمی خ انی اش ؾثكههایی اش زایانههاي ته هم پیاغته اغت که اش پسونكل اینتسنتی
اغتاندازري ) (TCP/IPتساي خد تزغانی ته یلیازرها کازتس رز غساغس خ ا اغتفار یکند.
اینتسنت ،ؾثكهاي اغت که اش یلیا ها ؾثكة حلی یا غساغسي خفی ،ػما ی ،رانؿواهی،
ندازي ،و رولتی نؿكیل ؾد اغت که ناغى نكنالاضيهاي الكتسونیكی ،تیغیمی ،و نازي ته
یكدیوس ،تكل ؾد اند .اینتسنت ،حدورة وغیؼی اش ناتغ اي ػانی و غسویعها نظیس قفحات

ته هم گتس خازر اینتسنتی رز ؾثكته خ انتی وب ( (World Wide Webیا ) )WWWو یا
پػتهاي الكتسونیكی زا رز خار خاي رار اغت(www.noyasystem.com) .
نظاز حققا اش تغیس اینتسنت غاػتهایی اغت که کازتس الین اغت .قفس نا یک
غاػت ،کم ،یک نا غه غاػت تاغى ،غه نا پنح غاػت رز زوش شیار و تیؿتس اش خیلی شیار
اغت .اش نظس ناع اغتفار  ،ػهایت رز ؾثكههاي اختماػی ،چت و گفتوگا ،رانلار هنگها
فیلمها و تاشيها و  ...و خػتوخاي ًالة ػلمی ازر تسزغی قساز گسفته اغت.

مباوی وظزی تحقیق
تسزغی ارتیات سنثى تا پطوهؽ انس اکی اش اغت که ف ات غثک شندگی تیؿتس ته
نظاز يثقهتندي الواهاي ختلف اثسپریسي و اغتفار اش حتااي زغانهاي تهکاز تسر یؾار
که ؾكل رهند گسایؽها و الواهاي زفتازي رز خايثا اغت .همااز چنین تهنظس ی ید که
زغانههاي خمؼی پیات وز زوؼها و وغایل نا و د زوش ،اش سکص ته پیسا ا  ،اش غسب ته ؾس ،
اش ؾ س ته زوغتا و اش غًاح تاالي خا ؼه ته غًاح پایین تار و ؾیا ها و نظاتهاي ازشؾی
خاافتار زا ته چالؽ یيلثند .رز این زاغتا ،اش نظسیههاي ذیل تهػناا چازچاب نظسي
پطوهؽ انس اغتفار ؾد اغت:
 نظسیه گافمن و تازریا  :ػسنه خار رز یدا
 نظسیه ریاید چنی رزتاز غثک شندگی و غاختاز اختماػی

وظزية گافمه ي بًرديً :ػزضٍ خًد در میذان

.....امٍَاْ دٔىٓ ...

 گیدنص و نظسیة اش خا کندگی

رز نوا گافمن ،اینتسنت چازچابهاي نؼا لی خدیدي زا رز تسقسازي ازنثايات تین فسري یا
غاخته اغت که ػلیزغم حدوریتهاي ذانی خار ،فسقتهاي خدیدي زا نیص تساي نمایؽ
ؾخكیت رز اختیاز کازتسا قساز یرهد( .ذکایی 6 :1383،
گافمن تس این تاوز اغت ،که افسار تساي اتساش وخار رز هسگانه ش ینهاي اش نسفندهایی که
یپندازند غار یخایند .اش يسف ریوس ،تازریا ػناا یکند که ػارات ؾیا هاي
فساخاز
ػمل و شیػتی اغت که فؼاال اختماػی رز خسیا اختماػی ؾد کػة یکنند و اش يسیق
ندسته ػملی اخته یؾاند .تس این اغاظ ،تاید گفت که یدا ها رز ا نغییسند و زاتًه تین
ػارت و یدا رز ؼسل گػػت اغت .لصو ات یدا نسوزناً اؾاز تس وخار ػارانی ندازند
که تاشیوسا یک یدا د ص ته تاؾند .رز ایندا نیص ا كا کُنؽ و انتخاب وخار رازر.
ازنثايات داشي ینااند ش ینة ؾكلگیسي ػارانی خدید زا فساهم غاشر که خار ته کُنؽ و
انتخابهاي تفاونی نت ی یؾار .ظ از ػارات خدید ،ػارات قثلی زا ته چالؽ یکؿاند و
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 کاغتلص؛ خا ؼه ؾثكهاي ،فؿسرگی ش ا و رزهم ننیدگی كا
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رز نتیدة  ،خاتهخاییهایی قازت یگیسر .تدیننسنیة ،اگسچه اغاظ فسایند تاش فسینی تاقی
ی اند ،تا این ا ؾیا هاي تناػی ،ثناي ثازش تساي نؼسیف یدا و ا كا ػمل فسر زا
فساهم یغاشند .ویطگیهاي ازنثايات الكتسونیكی اکم رز فهاي اینتسنت ؾسایًی تفاوت اش
فساهم یکند .غسػت ػمل ،ناؾناظ اند  ،غیا
زواتى قیقی و زورززو زا تساي کازتسا
تار و ویطگیهاي ریوس ینااند فهاي یكػا و ؿات ی زا فازؽ اش الصا ات غاختی (خنػیتی،
اغت.
يثقانی ،قا ی ،نطاري و كانی فساهم غاشر که ػتؼد ندازب تفاونی تساي کازتسا
نؼا ت ش ایؿی ،کندكاوانه و یا تا نیت افصایؽ ظسفیت ؾناختی ،کازتسا اینتسنتی زا تا ذهنیت
و گسایؽ خدیدي ند یص یکند که ینااند زفتاز و نؼا ت ن ا رز رنیاي قیقی زا ته چالؽ
کؿاند و نغییسانی زا هسچند خصئی رز یدا ػمل اختماػی ن ا فساهم غاشر( .هما 7 :
یكی اش ػاا لی که تهنظس یزغد تس کازتسر اینتسنت رز یا کازتسا نأثیسگراز اغت ،غًح
نحكی ت افسار اغت ،ته این نسنیة که افسار تا غًح نحكی ت تاال ،تهخايس ؾنایی تیؿتس تا
نكنالاضي خدید رز ػسقه ازنثايات و همچنین رز پاز اي اوقات تهخايس ؾسایى کاز خار اش
اینتسنت اغتفار یکنند .تازریا ( 1984تس این تاوز اغت که افسار ػ و تس غس ایة اقتكاري رازاي
غس ایة فسهنوی هػتند ،که نحكی ت تاال اش نظس تازریا یكی اش ؾاخفهاي غس ایه فسهنوی اغت.
ته ػقیدة تازریا غس ایة فسهنوی ،همانند غس ایة اقتكاري ،ػا ل نمایص رز یا افسار اغت و ؼماالً
افساري که رز این يثقه خاي یگیسند فؼالیتهاي فسهنوی خاـ خار زا رازند که اغتفار اش
اینتسنت ینااند تهػناا یكی اش كاریق این فؼالیتهاي فسهنوی د نظس قساز گیسر.
ػ و تس غًح نحكی ت ،تهنظس یزغد پایوا اقتكاريت اختماػی کازتسا تس یصا اغتفار
نا اش اینتسنت نأثیسگراز تاؾد .تازریا ( 1984ؼتقد اغت ،افساري که رز یک يثقه اختماػی
قساز رازند ،ته خايس پیؿینة يثقانی که رازند ،ؼماالً فؼالیت فسهنوی یكػانی رازند و ؼماالً
غثک شندگی یكػانی زا انخاذ یکنند .تا ناخه ته اینكه اغتفار اش اینتسنت رز ایسا ػتلصت
قسف هصینههایی اغت ،لرا تهنظس یزغد افساري که خصء يثقات تاالي خا ؼه هػتند تیؿتس اش
اینتسنت تهػناا یک فؼالیت فسهنتوی اغتفار کنند .رز نقًة قاتل این ریتتدگا فسناظ و تک
( 1995ؼتقدند ،تس اثس نغییسات اختماػی غسیغ و زاریكا  ،پیاندهاي غنّتی که تهوغیلة يثقه و
خاناار ؾكل یگسفتند کم اهمیت ؾد اغت .فسناظ و تک تساي نثیین اازر ذکس ؾد اش
ف ات فسایند فسري ؾد اغتفار یکنند که تاػث کاهؽ همثػتوی تین يثقات و فسا اؾی
سشهاي ؿتسک تین يثقات ؾد اغت .و رز واقغ ،ته ػقید ایؿا ریوس فؼالیتهاي فسهنوی
ثل غاتق ختف ته يثقات خاـ خا ؼه نیػت و رز یا همه افسار فساگیس ؾد اغت.
وظزية ديًيذ چىی دربارٌ سبک سوذگی ي ساختار اجتماػی
اولین ثحثی که ریاید چنی رز ازر ف ات غثک شندگی ته ناخه ی کند ،خایوا غثک
شندگی رز تحث غاختازهاي اختماػی اغت .ته نظس وي ،پیدایؽ غثکهاي شندگی تؼلق ته

.....امٍَاْ دٔىٓ ...

کاستلش؛ جامؼٍ شبكٍای ،فشزدگی سمان ي درَم تىیذگی مكان
انائل کاغتلص نحاالت خ انی زا رز اش هاي اقتكار ،خا ؼه و فسهنگ تس اغاظ ناغؼة
فناوزي اي ػات و ازنثايات نثیین یکند .ظ از خا ؼة ؾثكهاي زا غس غاش رگسگانیهاي
همهخانثه رز این ػكس ینا د .او ؾثكههاي اي ػانی و ازنثايی زا ػنكس اقلی کنؿوسيهاي
اختماػی رز اواخس غدة تیػتم یراند و ته تسزغی زواتى این ؾثكهها و نغییسات فسهنوی،
اختماػی و غیاغی یپسراشر .نًق ؾثكهاي نغییسهاي تػیازي رز نالید ،ندسته ،قدزت و
فسهنگ تهوخار ی وزر ،قدزت خسیا ها اش خسیا هاي قدزت پیؿی یگیسر ،غیثت یا هاز
رز ؾثكه نثغ ناناانی یا ناانایی رز خ ا خدید اغت.
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روزا دز اغت و رز خاا غ دز  ،افسار ف ات غثک شندگی زا تساي ناقیف اػما خار
تهکاز یگیسند .غثکهاي شندگی الواهاي تمایص کنؽ رز یا سرت اغت و سرت رز شندگی
زوشانه خار اش ف ات غثک شندگی تی نكه نانیح نظاز خار زا نسوزي تیاتند اغتفار
یکنند .شیسا این ف ات ته نانیح زفتاز افسار ،ػلل و ؼنایی که این زفتاز تساي ن ا رازر
کمک یکند ا ا این تدا ؼنا نیػت که تتیناا غثک شندگی زا ته شندگی همه افسار نػثت
رار ،شیسا افساري هػتند که ته کلی پیسوي یا نمایل نػثت ته یک غثک ؼین زا رز شندگی خار
انكاز یکنند .ته اػتقار چنی غثک شندگی تخؿی اش شندگی زوشانه رز رنیاي دز اغت و
ػملكسر ته گانه اي اغت که افسار این خا ؼه زا اش ن ا که ته خا ؼه دز نؼلق ندازند ،خدا
یغاشر( .چنی70 :1996 ،
اش ریدگا چنی ًالؼه غثک شندگی قازت خدید و ا تدار ثا ثی اغت که نحت ػناا
يثقه ،قؿس اختماػی و پایوا اقتكاري ت اختماػی قث ًسح تار اغت و رز ا انس رز
خاا غ غس ایهرازي تا نات غثک شندگی ًسح اغت .این ف ات رز چازچاتی ػاتنس ته نات
فسهنگ كسفگسایی قساز یگیسر .شیسا غثک شندگی تساي ناقیف کُنؽ خار و ریوسا ازر
اغتفار قساز یگیسر و تساي کُنؽ افسار الواهایی زا ایدار یکند ،تس این اغاظ افسار تساي نؿا
رار انكا یا نمایص اش گسو ها ،تس كسف کاالها نأکید یکنند .غثک شندگی تكی تس
كسفگسای ی زاهی اغت ناش تساي پاغخ ته فقدا ؼناي شندگی زوش س  .نحا گرزا اوقات
فساغت نیص تا غثک شندگی پیاند رازر .قث ً تسخی اش ؾیا هاي گرزا اوقات فساغت همچا
اغیقی ،نمایؽ و وزشؼ رز انحكاز نخثوا تار ،ا ا اش اوایل قس پندم و ته قازنی فصایند
ػما ینس ؾد اغت .تناتساین ،اوقات فساغت ته غمت کاهؽ تین يثقات سکت یکند .پس
کسر این اوقات فساغت تا اغتفار اش نفسیحات فسهنوی چا ناتغ نتؿس ؾد  ،زاریا،
نلایصیا  ،ویدئا ،غینما ،اغیقی اینتسنت و اهااز اندات یگیسر .این قنایغ فساغتی تساي
زوؾن کسر غثک شندگی اهمیت رازند( .فسرزو و قداقت شارگا 7 :1379 ،
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ؾناخت ػناقس ازنثايی ،که اخة نؿكیل این خ ا شیػت فؿسر و رزهم ننیدة فسهنوی
ؾد اند ،اهمیت ویط اي رازر .غیػتم خدید همة خلا هاي فسهنوی زا رز خا ؼه رزتس یگیسر و
ینااند همة قازتتنديهاي تیانی و
رز واقغ ،چند زغانهاي یا چند پیؿهگی نظات ازنثايی
همة ازشؼها ،نخیلها و نافغ تناع زا رز تس تویسر .ته گفتة کاغتلص «ویطگی غیػتم خدید
القاي واقؼیت داشي نیػت ،ایدار داش واقؼی اغت» (کاغتلص . 431 :1380 ،این غیػتم ،ش ا
و كا زا رگسگا یغاشر ،نًق اش ؼانی تؼازف فسهنوی ،نازیخی و خغسافیایی خار فاقله
یگیسر و رز کاالضهاي نكایسي و ؾثكههاي کازکسري ناینی قساز یگیسر .فهاي خسیا ها و
ش ا تیش ا  ،تنیا هاي فسهنگ خدید هػتند .فسهنگ داش واقؼی که رز تاشنمایی ،قازنی
ػینی اش تاوزهاي اختماػی ته ػاب ی ید.
هاز رز ؾثكه یا رف اش و ندغی زواتى یا ؾثكههایی که ته اػتثاز فناوزي
اي ػات و ازنثايات تهوخار ی یند و گػتسؼ ییاتند ،زیخت و غاخت و کازکسر ػلى
خاا غ کنانی زا نؼیین یکند .ؾثكهها غاختازها و اتصازهاي ناغة و تاش تساي فؼالیتهاي
ختلف اقتكاري ،اختماػی و غیاغی هػتند .خا ؼة ؾثكهاي فسایند خدیدي اش خ انی ؾد زا
نؿا رار اغت ،فسایندي پیچید  ،تناقم و چند وخ ی که اش یک غا ته نؿدید زوندهاي
یكػا غاشي رز غًح تینالملل کمک کسر اغت و اش غاي ریوس ،ته زؾد تا یگسایی و ناخه
فسهنگهاي خسر اقلیمی و پاز فسهنگها اندا ید اغت.
” نًق كانی“ ػكس ازنثايات یا ” فهاي خسیا ها“ نیص تخؽ ریوسي اش واقؼیت ش ا
اغت .خد ات پیؿسفته که غ م زوشافصونی رز نالید هػتند ،اش نمسکص و پساکندگی همش انی
تسخازرازند .خ ا ته غاي ؾ سي اي ػانی خ ت گسفته اغت که تیؽ اش یک كا  ،ف ا ی
فسایندي رازر .نالید خدید یكسوالكتسونی نًق خدید ” كا قنؼتی“ زا غا ا رار اغت که
ویطگی اغاغی ناانایی فناوزانه و غاش انی تساي قازت رار ته فسایند نالید رز كا هاي
ختلتف اغت .غیػتم قنؼتتی خدید هم نه خ انتی قسف و نه حلی حم اغت ،پیتاندي
خدیتد اش نحسکهتاي کنانتی نیػت ،ختار خاا غ اغت .اش ایتن زو ،ا تسوش كا زا تایتد
نثلاز ش ا رانػت و ش ا و كا زا خازج اش ؼسفت و کُنؽ اختماػتی خدیتد نتدػت.
(کاغتلص489 :1380 ،
يذوش ي وظزية اس جا کىذگی
گیدنص خ انی ؾد زا ته نصله نثدیل و رگسگانی ف ات ش ا و كا رز شندگی انػا ها ،ازر
ناخه قساز یرهد .ته گفتة او ،ازنثايات غسیغ الكتسونیكی ،که تی تس غاکنا نايق تػیاز فقیس
کسة ش ین اثس یگرازر ،ن ارهاي حلی و ؾكل شندگی زوش س زا تهؾدت رگسگا یغاشر.
گیدنص اناع ” کؽ د زواتى اختماػی رز يا ش ا و كا “ زا که اخة اش خا کندگی
سرت اش حلهاي واقؼیؿا یؾار خاهس خ انی ؾد یراند و یگاید« :اش نظس ندستة

.....امٍَاْ دٔىٓ ...

جدٍ  .6تُؼد غلیقه غثک شندگی
خٕلٓ سىّتٓ
سىّتٓ
تٕىاتٕه
مذرن
تسٕار مذرن
فزاياوٓ
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تسو رارهاي ازي اقل اش خدو ناقیفی فا نؿا ی رهد که غلیقه غنّتی تا فساوانی
 75نفس و 41رزقد تیؿتسین غ م زا اش یصا غلیقه غثک شندگی پاغخوایا پطوهؽ ته خار
اختكاـ رار اغت .تس این اغاظ 34 ،نفس اش پاغخوایا یؼنی 19رزقد اش نا رازاي غلیقه
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فسهنوی نچه اهمیت ییاتد چوانوی نأثیس این کؽ د زواتى اختماػی تس خكلت
حلههایی اغت که ا ناػاً رز غكانت یگصینیم( ».گیدنص1380 ،
ظه یراند و ؼتقد اغت که هسچند
گیدنص نأثیسهاي خ انی ؾد زا رز تُؼد اقتكار قاتل
تیؿتس ثارالت ندازي ،نًقهاي تاقی اند اند ،ا ا یک ”اقتكار ته ياز کا ل خ انی“ رز ش ینه
تاشازهاي پالی و الی وخار رازر .وي تس افصایؽ نقؽ تاشازهاي الی تینالمللی که تهيازرائم،
رز ا ػمل هػتند نأکید یکند.
تهياز کلی ،یناا گفت گیدنص ،خ انی ؾد زا دماػهاي پیچید اش خسیا هایی یراند
که تهوغیلة ػاا ل تؼدر غیاغی و اقتكاري هدایت یؾار و شندگی انػا ها زا تحا
یغاشر .رز این نحا  ،او تس وخا ناا ا رو تغیس ”خ انی ؾد اش تاال“ که رز نقؽ
رولتها تسخػته اغت و ”خ انی ؾد اش پایین“ که تس داز ن ارهاي دنی یچسخد ،نأکید
یکند و نقؽ تغیس روت زا زوشتهزوش ،زو ته افصایؽ یراند.
ریدگا گافمن اش تاتت نأثیس فهاي داشي رز کیفیت و غسػت نؼا ت و ازنثايات ،ناع
زواتى رز اینتسنت انند ناؾناظ اند و  ...که ندس ته ایدار انویص تساي تیؿتس اند رز فهاي
داشي اغت رز پطوهؽ انس اغتفار ؾد اغت.
ریدگا ریاید چنی نیص اش این تاتت رز اشة غثک شندگی لحاٌ ؾد اغت .وي ؼتقد اغت
رز گرؾته تحث اش غاختازهاي شندگی ًسح تار ا ا ا سوش غثک شندگی تا ؤلفههاي غنّتی و
دز ًسح اغت .غثک شندگی تا اتؼار و ؤلفههاي ختلف ثین ؾسایى شندگی افسار رز اؾكا
ختلف اغت .ریدگا کاغتلص و گیدنص رز تاب خا ؼة اي ػانی و اش خا کندگی ؼسف ؾسایى
شندگی رز رنیاي اي ػات و رنیاي پس غسػت اینتسنت اغت که تا خدا کسر فسر اش ش ا و كا
(ته ؾكل غنّتی او زا رز فهایی داشي قساز یرهد که ینااند اش ش ا و كا خار کند ؾار.

خیلی غنّتی 60 ،نفس اش پاغخوایا یؼنی (33رزقد اش نا رازاي غلیقه تیناین غنّتی /دز ،
 13نفس اش پاغخوایا یؼنی 7رزقد اش ایؿا رازاي غلیقه دز و هیچ یک اش پاغخوایا
پطوهؽ ؼیازهاي تػیاز دز زا نداؾتهاند .همچنین تس اغاظ این تسو رارها اش  197پاغخوا
15رزقد پاغخوایا ته غؤاالت (گایههاي ستاو ته این تؼد پاغخ ندار اند.

ًوَدار  .6نماراز یلهاي فساوانی تؼد غلیقه غثک شندگی

ايقات فزاغت
اوقات فساغت رو ین تُؼد اش اتؼار نؿكیل رهند غثک شندگی پاغخوایا پطوهؽ اغت .این
تغیس رز غًح غندؽ فاقلهاي
103

جدٍ  .2تؼد اوقات فساغت غثک شندگی
فزاياوی
18
73
54
36
13
194
3
197
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خٕلٓ سىّتٓ
سىّتٓ
تٕىاتٕه
مذرن
تسٕار مذرن
فزاياوٓ
گمشذٌ )(Missing
فزاياوٓ کل

فزاياوٓ معتثز)(Valid
گمشذٌ

درصذ
9/1
37/1
27/4
18/3
6/6
98/5
1/5
100

فزاياوی

درصذ

درصذ مؼتبز

درصذ تجمؼی

خٕلٓ سىّتٓ

18

9/1

9/3

9/3

سىّتٓ

73

37/1

37/6

46/9

تٕىاتٕه

54

27/4

27/8

74/7

مذرن

36

18/3

18/6

93/3

تسٕار مذرن

13

6/6

6/7

100

فزاياوٓ

194

98/5

100

)(Missing

3

1/5

فزاياوی

درصذ

درصذ مؼتبز

درصذ تجمؼی

18

9/1

9/3

9/3

سىّتٓ

73

37/1

37/6

46/9

تٕىاتٕه

54

27/4

27/8

74/7

مذرن

36

18/3

18/6

93/3

تسٕار مذرن

13

6/6

6/7

100

فزاياوٓ

194

98/5

100

)(Missing

3

1/5

197

100

فزاياوٓ معتثز)(Valid

خٕلٓ سىّتٓ

گمشذٌ

فزاياوٓ کل

تسو رار هاي ازي اقل اش خدو ناقیفی نؿا یرهد که اوقات فساغت غنّتی نیص ته انند
غلیقه غنّتی تا فساوانی  73نفس و 38رزقد تیؿتسین غ م زا اش یصا اوقات فساغت غثک شندگی
پاغخوایا پطوهؽ ته خار اختكاـ رار اغت .تس این اغاظ 18 ،نفس اش پاغخوایا یؼنی
9رزقد اش نا رازاي اوقات فساغت خیلی غنّتی 54 ،نفس اش پاغخوایا (28رزقد رازاي
اوقات فساغت تیناتین غنّتی /دز  36 ،نفس اش پاغخوایا (19رزقد اش ایؿا رازاي اوقات
فساغت دز و  13نفس ( دور 7رزقد نیص ؼیازهاي اوقات فساغت تػیاز دز زا راؾتهاند.
همچنین تس اغاظ این تسو رارها اش  197پاغخوا (3رزقد پاغخوایا ته غؤاالت
(گایههاي ستاو ته این تُؼد پاغخ ندارند.
.....امٍَاْ دٔىٓ ...

ايىتزوت
میشان مصزف
اینتسنت تغیس ػتقل اقلی پطوهؽ اغت .ته واقغ ،قكد اقلی این پطوهؽ غندؽ نأثیس اغتفار
اش اینتسنت تس غثک شندگی اغت .ا اغتفار اش اینتسنت زا رز رو تُؼد کمی ( یصا كسف و کیفی
(ناع كسف غندید ایم .یصا كسف اولین تُؼد اش اتؼار اینتسنت اغت که رز غًح غندؽ
فاقلهاي ازر غندؽ قساز گسفته اغت .نتایح نؿا رار که كسف کم اینتسنت تا فساوانی  85نفس

تزرسٓ راتطٍ مٕان مٕشان ي وًع استفادٌ اس أىتزوت ...

ًوَدار .2یلهاي فساوانی تُؼد اوقات فساغت غثک شندگی

101

و 46رزقد تیؿتسین غ م زا اش یصا كسف اینتسنت پاغخوایا پطوهؽ ته خار اختكاـ رار
اغت .تس این اغاظ 45 ،نفس اش پاغخوایا (24رزقد رازاي كسف اینتسنت پایین 45 ،نفس اش
پاغخوایا (24رزقد رازاي كسف اینتسنت تاغى 10 ،نفس اش پاغخوایا (5رزقد رازاي
كسف شیار فقى رو نفس اش ایؿا ؼیازهاي كسف اینتسنت تػیاز شیار زا راؾتهاند .تس اغاظ
تسزغی پطوهؽهاي پیؿین ،یصا كسف قفس نا یک غاػت کم ،یک نا رو غاػت تاغى ،رو نا
پنح غاػت رز زوش شیار و تیؿتس اش زا خیلی شیار رز نظس گسفته ؾد اغت.
همچنین تس اغاظ این تتسو رارهتا اش  197پاغتخوا 10 ،نفتس اش پاغتخوایا تته غتؤاالت
(گایههاي ستاو ته این تُؼد پاغخ ندار اند.
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ًوَدار  .3نماراز یلهاي فساوانی تُؼد یصا

كسف اینتسنت

وًع مصزف ايىتزوت
ناع و حتااي تسنا ههاي ازر انتؿاز رز اینتسنت تُؼد ریوس تغیس ػتقل این پطوهؽ (اینتسنت
اغت .این تُؼد اش تغیس ػتقل ،رز غًح غندؽ اغمی ،ازر غندؽ واقغ ؾد اغت .این
تغیس ،رز  10يثقه اش انااع ت س ندي اش ا كا ها و نػ ی ت اینتسنت نؿكیل ؾد اغت.
جدٍ  .4انااع اغتفار اش اینتسنت ته قازت نسنیثی
1ـ کم

7ـ کم

0ـ سياد

4ـ خیلی
سياد

میاوگیه

گًيٍَا
جستيجًْ ي اخذ مطالة علمٓ

8/2

6/1

37/8

35/7

12/2

2/37

چت ي گفتيگً

17/4

20/5

25/6

21/0

15/4

1/96

22/4

18/9

24/0

18/4

16/3

1/87

12/8

27/7

30/3

20/5

8/7

1/84

پٓگٕزْ خثزَاْ سٕاسٓ ،يرسشٓ
ي ....
داولًد آَىگَا ي فٕلمَا

3ـ اصالً

1

عضًٔت در گزيٌَاْ أىتزوتٓ ي
شثكٍَاْ اجتماعٓ
جستيجً مطالة عمًمٓ (فال،
تُذاشتٓ ،آب ي ًَا ي )....
چك کزدن أمٕل
خزٔذ ي فزيش کاال ي خذمات
تثلٕغات کاال ي خذمات
تارگذارْ مطالة در يتالگ ٔا در
سأت شخصٓ

16/5

18/6

35/6

24/7

4/6

1/82

15/9

32/3

29/2

16/9

5/6

1/64

18/0
41/0
53/3

27/8
32/8
23/6

33/5
20/5
16/9

13/4
3/6
5/1

7/2
2/1
1/0

1/63
0/92
0/76

58/0

21/8

14/5

3/1

2/6

0/70

تسو رار هاي ازي اقل اش خدو ناقیفی نؿا یرهد که ًالة ػلمی تا تاالنسین
یانوین ( 2/37تیؿتسین اغتفار زا رز تین پاغخوایا پطوهؽ تخار اختكاـ رار اغت.
این رار ته این ؼناغت که اکثس پاغخوایا رز ا نحكیل تار اند .اگس این ازر او زا
نارید تویسیم ،یک الواي رو وخ ی اش اازر اغتفار اینتسنتی پاغخوایا پطوهؽ ته رغت
ی ید :اازر روت نا هفتم ،که تیؿتس تا كسف اینتسنت ته قازت نفؼل همسا اغت ،تا فاقله
یانوین چؿمویسي تاالنس اش غه ازر پایانی قساز گسفتهاند؛ این غه ازر پایانی نیاش ند كسف
اینتسنت ته قازت فؼاالنه و ؿازکتی اغت.

تحلیل دي متغیزٌ
.....امٍَاْ دٔىٓ ...

تزرسٓ راتطٍ مٕان مٕشان ي وًع استفادٌ اس أىتزوت ...

رابطٍ میشان مصزف ايىتزوت ي سلیقٍ
غندؽ زاتًه یا یصا كسف اینتسنت پاغخوایا تا تُؼد غلیقه رز غثک شندگی ن ا اش
خمله فسنیات پطوهؽ انس تار که تا اغتفار اش رار هاي خات هس رو تغیس رز یک ناشیغ تا
يیف قفس نا  100و رز غًح غندؽ فاقلهاي تا اغتفار اش ش ا همثػتوی و ؼنارازي R
پیسغا ازر ش ا قساز گسفته اغت .تسو رار ازي ستاو ته زاتًه یا این رو تغیس تا این
از یصا همثػتوی یا این رو تغیس زا  0/455نؿا یرهد .زاتًه تهرغت د گایاي
اغت که همثػتوی ػتقیم و تاغًی یا تغیس یصا اغتفار اش اینتسنت پاغخوایا نحقیق و
غلیقه رز غثک شندگی نا وخار رازر .زاتًه یا این رو تغیس نیص تا غًح ؼنارازي 0/000
نأیید یؾار .ته ػثازت ریوس ،این یصا همثػتوی یا این رو تغیس زا یناا تا غًح
ايمینا تیؽ اش 99رزقد ته خا ؼة ازي نؼمیم رار .تناتساین ،زاتًه یا یصا اغتفار اش
اینتسنت پاغخوایا و غلیقه رز غثک شندگی ایؿا ػتقیم و تساتس  0/455اغت که فسنیة
حقق زا نأیید یکند .یؼنی ته هس یصا که پاغخوایا اش یصا كسف اینتسنت تاالیی
تسخازراز تاؾند ،ا تما نغییس غ یق ایؿا رز غثک شندگی ته گانه دز نس نیص تاالنس اغت ،ته
رغت ته ػثازت ریوس ،پاغخوایانی که كسف اینتسنت تاالنسي رازند ،رز غثک شندگی نیص
غلیقة دز نسي رازند.

100

جدٍ  .5ش ا پیسغا  ،زاتًه یصا

كسف اینتسنت و غلیقه رز غثک شندگی

آمارٌ َای مزبًط بٍ آسمًن پیزسًن  Rرابطٍ میشان مصزف ايىتزوت ي سلیقٍ
سبک سوذگی پاسخگًيان پژيَش

104

آسمًن معىٓ دارْ

ارسش آسمًن

تؼذاد ومًوٍ

0/000

0/455
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رابطة میشان مصزف ايىتزوت ي ايقات فزاغت
غندؽ زاتًه یا یصا كسف اینتسنت پاغخوایا تا تؼد اوقات فساغت در غثک شندگی
فسنیة ریوس پطوهؽ انس اغت که تا اغتفار اش رار هاي خات هس رو تغیس رز یک ناشیغ تا
يیف قفس نا  100و رز غًح غندؽ فاقلهاي تا اغتفار اش ش ا همثػتوی و ؼنارازي R
پیسغا ازر ش ا قساز گسفت .تسو رار ازي ستاو ته زاتًه یا این رو تغیس تا این از
یصا همثػتوی یا این رو تغیس زا  0/518نؿا یرهد .زاتًه تهرغت د گایاي اغت
که همثػتوی ػتقیم و تاغى زو ته تاالیی یا تغیس یصا اغتفار اش اینتسنت پاغخوایا
نحقیق و اوقات فساغت غثک شندگی نا وخار رازر .زاتًه یا این رو تغیس نیص تا غًح
ؼنارازي  0/000نأیید یؾار .ته ػثازت ریوس ،این یصا همثػتوی یا این رو تغیس زا
یناا تا غًح ايمینا تیؽ اش 99رزقد ته خا ؼه ازي نؼمیم رار .تناتساین ،زاتًه یا یصا
اغتفار اش اینتسنت پاغخوایا و اوقات فساغت رز غثک شندگی ایؿا ػتقیم و تساتس تا 0/518
اغت که فسنیه حقق زا نأیید یکند .یؼنی ته هس یصا که پاغخوایا یصا كسف اینتسنت
تاالیی راؾته تاؾند ا تما نغییس نحا اوقات فساغت ایؿا رز غثک شندگی ته گانه دز نس
نیص تاالنس اغت ،ته ػثازت ریوس پاغخوایانی که كسف اینتسنت تاالنسي رازند اوقات فساغت
دز نسي رز غثک شندگی نیص رازند.
جدٍ  .6ش ا پیسغا  ،زاتًه یصا

كسف اینتسنت و اوقات فساغت رز غثک شندگی

آمارٌ َای مزبًط بٍ آسمًن پیزسًن  Rرابطٍ میشان مصزف ايىتزوت ي ايقات فزاغت در
سبک سوذگی پاسخگًيان پژيَش
آسمًن معىٓ دارْ

ارسش آسمًن

تؼذاد ومًوٍ

0/000

0/518

194

رابطة وًع مصزف ايىتزوت ي سلیقٍ
غندؽ زاتًه یا ناع كسف اینتسنت پاغخوایا تا تُؼد غلیقه رز غثک شندگی ن ا ،غا ین
فسنیة پطوهؽ انس تار که تا اغتفار اش رار هاي خات ،هس رو تغیس رز یک ناشیغ تا يیف

قفس نا  100و رز غًح غندؽ فاقلهاي تا اغتفار اش ش ا پیؽتینی و کنتس زگسغیا و
ؼنارازي  Tازر ش ا قساز گسفته اغت .رز این تسزغی ،اازر ر گانه تسغاشند ناع كسف
اینتسنت تا غلیقه رز غثک شندگی پاغخوایا ته قازت یکتهیک و تا کنتس نأثیس  9ازر
ریوس ته ش ا گراؾته ؾد نا وخار زاتًه یا این اازر تا تغیس غلیقه رز غثک شندگی
پاغخوایا ؾكاز ؾار و رز قازت وخار چنین زاتًهاي ناع زاتًه اخار ؿخف ؾار.
تسو رار ازي ستاو ته زاتًه یا این رو تغیس تا از زگسغیا نؿا رار که اش اازر ر گانة
ازر غندؽ رز این پطوهؽ فقى غه ازر ” چت و گفتوگا“ ” ،رانلار هنگها و فیلمها“ ،و
”ػهایت رز گسو هاي اینتسنتی و ؾثكههاي اختماػی“ تس غلیقه رز غثک شندگی پاغخوایا
پطوهؽ نأثیسگراز هػتند و اازر ریوس نأثیسي تس غلیقه غثک شندگی افسار ازر تسزغی نداؾتهاند.
جدٍ  .7تسو رار زگسغیانی پیؽتینی زاتًه ناع كسف اینتسنت تس غلیقه رز غثک شندگی
بزينداد رگزسیًوی پیش بیىی رابطٍ وًع مصزف ايىتزوت بز سلیقٍ سبک سوذگی پاسخگًيان
ضزايب استاوذارد
ضزايب استاوذارد وشذٌ
مذل رگزسیًوی

B

Std. Error

)(Constant

14/498

3/533

شذٌ
Beta

 tمقذار مؼىاداری

چت ي گفتيگً

2/570

1/219

0/192

2/109

0/036

داولًد آَىگَا ي فٕلمَا

3/353

1/471

0/185

2/279

0/024

.....امٍَاْ دٔىٓ ...

عضًٔت در شثكٍَاْ اجتماعٓ

3/444

1/087

0/223

3/168

0/002

100

زاتًة غه ازر فا نیص تا غلیقه رز غثک شندگی پاغخوایا پطوهؽ اش ناع زاتًه ػتقیم اغت .ته
ػثازت ریوس اش ندا که قفس غایه افسايی غنتگسایی رز غلیقه و  100غایه افسايی دز گسایی رز
غلیقه رز پطوهؽ پیؽ زو فسل ؾد اغت ،لرا رز هس یک اش اازر اغتفار ” چت و گفتوگا“،
”رانلار هنگها و فیلمها“ ،و ” ػهایت رز گسو هاي اینتسنتی و ؾثكههاي اختماػی“ ،ته هس یصا که
اغتفار فسر اش این اازر افصایؽ ییاتد غلیقه غثک شندگی وي نیص اش نمسات تصزگنسي تسخازراز
یؾار ،که رز این پطوهؽ نؿانوس غا غلیقه غثک شندگی پاغخوا ته غاي دز گسایی اغت و ته
ػثازت غار ته يسف ػدر  100یل یکند.
نكتة ریوس یصا اثسگرازي این غه ازر رز قایػه تا یكدیوس اغت که از تتاي اخار رز خدو
زگسغیانی ته غارگی نمایانوس اغت .تتا ته رلیل اغتاندازر کسر ناشیغ قاتلیت قایػه تین اازر ،ازر زا
ته حقق یرهد .اش این زو ،یناا تا نمػک ته تسو رارهاي ازي این از نؿا رار که ته نسنیة
ػهایت رز ؾثكههاي اختماػی ،چت و گفتوگا ،و رانلار هنگ و فیلم نأثیسگرازي تیؿتسي نػثت ته
راؾتهاند.
ریوسي رز نغییس غلیقه رز غثک شندگی پاغخوایا رز گسایؽ ته ناع دز
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4/104

0/000

رز ن ایت ،یناا گفت ته یصانی که پاغخوایا اش اینتسنت ته نظاز ازنثاو و گفتوگا تا ریوس
اغتفار یکنند و ته یصانی که اش اینتسنت ته نظاز رانلار هنگ و فیلم اغتفار یکنند و نیص
کازتسا
ته یصانی که رز گسو هاي اینتسنتی و ؾثكههاي اختماػی هم اش نظس کمی و هم اش نظس کیفیت تیؿتس ػها
ؾد و ؿازکت رازند انتظاز یزور غلیقه غثک شندگی ایؿا زو ته غاي دز گسایی تورازر.

رابطٍ میان وًع مصزف ايىتزوت ي ايقات فزاغت
غندؽ زاتًه یا ناع كسف اینتسنت پاغخوایا تا تؼد اوقات فساغت رز غثک شندگی ن تا ختسین
فسنیه پطوهؽ انس تار اغت .این رو نیص تا اغتفار اش رار هاي خات هس رو تغیس رز یتک ناشیتغ تتا
يیف قفس نا  100و رز غًح غندؽ فاقلهاي تا اغتتفار اش ش تا پتیؽتینتی و کنتتس زگسغتیا و
ؼنارازي  Tازر ش ا قساز گسفت .رز این تسزغی اازر ر گانته تسغتاشند نتاع كتسف اینتسنتت تتا
اوقات فساغت رز غثک شندگی پاغخوایا ته قازت یکتهیک و تا کنتس نأثیس نه ازر ریوس ته ش ا
گراؾته ؾد نا وخار زاتًه یا این اازر تا تغیس اوقات فساغت غثک شندگی پاغخوایا ؾكاز ؾتار
و رز قازت وخار چنین زاتًهاي ناع زاتًه اخار ؿخف ؾار .تسو رار ازي ستاو ته زاتًه یا
این رو تغیس تا از زگسغیا نؿا رار که اش اازر ر گانه ازر غندؽ رز این پطوهؽ فقى یک ازر
”خػتوخاي ًالة ػلمی“ تس اوقات فساغت رز غثک شندگی پاغخوایا پطوهؽ نأثیسگراز هػتند و
اازر ریوس نأثیسي تس اوقات فساغت رز غثک شندگی افسار ازر تسزغی نداؾتهاند.
جدٍ  . 8تسو رار زگسغیانی پیؽتینی زاتًه ناع كسف اینتسنت تس اوقات فساغت رز غثک شندگی
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زاتًة ازر فا نیص تا اوقات فساغت رز غثک شندگی پاغخوایا پطوهؽ اش ناع زاتًه ػتقیم
اغت .ته ػثازت ریوس اش ندا که قفس غایه افسايی غنتگسایی رز غلیقه و  100غایه افسايی
دز گسایی رز غلیقه رز پطوهؽ پیؽ زو فسل ؾد اغت ،لرا ته هس یصا که اغتفار فسر اش
اینتسنت ته ؾكل خػتوخاي ًالة ػلمی افصایؽ ییاتد ،اوقات فساغت رز غثک شندگی
وي نیص اش نمسات تصزگنسي تسخازراز یؾار که رز این پطوهؽ نؿانوس غا اوقات فساغت
رز غثک شندگی پاغخوا ته غاي دز گسایی اغت ،ته ػثازت غار ته يسف ػدر  100یل
یکند .رز ن ایت ،یناا گفت ته یصانی که پاغخوایا اش اینتسنت ته نظاز خػتوخاي
ًالة ػلمی اغتفار یکنند انتظاز یزور غلیقه غثک شندگی ایؿا زو ته غاي دز گسایی

تورازر .الثته ناگفته پیداغت که خػتوخاي ًالة ػلمی رز اینتسنت یک ؾاخف نؼیینکنند
رز شندگی اقؿاز رانؿداغت .اش این زو ،ا تما یزور این قؿس ته رلیل ند یص خار ته نفكس
انتقاري دز  ،ته در شیػت خ ا رانؿدایی و ندسته شیػته ناؾی اش  ،تیؿتس اش غایسین اش
ا كا گرزا اوقات فساغت اش ناع دز رز غثک شندگی تسخازراز تاؾند.

جمغبىذی

آمارٌَای مزبًط بٍ آسمًن  Rپیزسًن :رابطٍ میشان مصزف ايىتزوت ي ابؼاد
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جدٍ  .9از هاي ستاو ته ش ا  Rپیسغا  :زاتًه یصا

كسف اینتسنت و اتؼار غثک شندگی

سبک سوذگی پاسخگًيان پژيَش
آسمًن مؼىاداری

ارسش آسمًن

تؼذاد ومًوٍ

ايقات فزاغت

0/000

0/518
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سلٕقٍ

0/000

0/455
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فسنیههاي تؼدي ته نسنیة رز پی غندؽ نأثیس هسیک اش کیفیات ر گانة اغتفار اش اینتسنت تس
اتؼار غثک شندگی ،یؼنی غلیقه و اوقات فساغت ،تار اند .تسو رار ازي ستاو ته زاتًه یا
کیفیات ر گانة اغتفار اش اینتسنت و تغیس غلیقه تا ازة زگسغیا نؿا رار ،اش اازر ر گانه ازر
غندؽ رز این پطوهؽ ،فقى  3ازر ”چت و گفتوگا“” ،رانلار هنگها و فیلمها“ ،و ”ػهایت
رز گسو هاي اینتسنتی و ؾثكههاي اختماػی“ تس غلیقه رز غثک شندگی پاغخوایا پطوهؽ
نأثیسگراز هػتند و اازر ریوس نأثیسي تس غلیقه رز غثک شندگی افسار ازر تسزغی نداؾتهاند .اش
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ازشؼ ش ا پیسغا تساي زاتًة تین یصا اغتفار اش اینتسنت و اوقات فساغت د نظس
پاغخوایا پطوهؽ تساتس تا  0/518تهرغت د .این زاتًه گایاي این اغت که هس یک اش
پاغخوایا که تیؿتس اش اینتسنت اغتفار یکنند تا ا تما  0/518رز هصاز اش اوقات فساغت
تناغة تا غثک شندگی دز تسخازراز یؾاند و تا هما ا تما و ؾدت اش غثک شندگی
تناغة تا غنّت روز یؾاند .زاتًه یا یصا اغتفار اش اینتسنت و غلیقه فسر نیص ته انند
فسنیه پیؿین نأئید ؾد .ازشؼ ش انی  Rپیسغا رز این فسنیه نیص نؿا رار که یصا اغتفار
اش اینتسنت رز غلیقه ازر اختیاز پاغخوایا رخالتی نات رازر .ته این ؼنی که 0/455رزقد اش
نغییسات غلیقه تا نغییسات رز یصا اغتفار رز اینتسنت پاغخوایا هموات اغت و زاتًه
تهرغت د نیص زاتًهاي واقؼی اش نظس ازي یؼنی ؼناراز اغت .یؼنی ته هس یصا که
پاغخوایا یصا كسف اینتسنت تاالیی راؾته تاؾند ،ا تما نغییس نحا گرزا اوقات فساغت
ایؿا رز غثک شندگی ته گانة دز نس نیص وخار رازر؛ ته ػثازت ریوس پاغخوایانی که
كسف اینتسنت تاالنسي رازند ،اش اوقات فساغت دز نسي رز غثک شندگی نیص رازند.

این زو ،تا نمػک ته تسو رارهاي ازي این از نؿا رار ؾد ،ته نسنیة ػهایت رز ؾثكههاي
اختماػی ،چت و گفتوگا ،و رانلار هنگ و فیلم ،نأثیسگرازي تیؿتسي نػثت ته ریوسي رز نغییس
راؾتهاند.
غلیقه رز غثک شندگی پاغخوایا رز گسایؽ ته ناع دز
غندؽ زاتًه یا ناع كسف اینتسنت پاغخوایا تا تُؼد اوقات فساغت ،رز غثک شندگی
ن ا ،خسین فسنیه پطوهؽ انس تار تسو رار ازي ستاو ته زاتًه یا این رو تغیس نیص تا
از زگسغیا نؿا رار ،اش اازر ر گانه ازر غندؽ رز این پطوهؽ ،فقى یک ازر
”خػتوخاي ًالة ػلمی“ تس اوقات فساغت رز غثک شندگی پاغخوایا پطوهؽ نأثیسگراز
اغت و اازر ریوس نأثیسي تس اوقات فساغت رز غثک شندگی افسار ازر تسزغی نداؾتهاند.

جدٍ  .64تسو رار زگسغیانی پیؽتینی زاتًه ناع كسف اینتسنت تس غثک شندگی
بزينداد رگزسیًوی پیشبیىی رابطٍ وًع مصزف ايىتزوت بز سبک سوذگی پاسخگًيان
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بحث ي وتیجٍگیزی
هدف پطوهؽ انس تسزغی زاتًه فناوزيهاي ناین ازنثايی (اینتسنت تس غثک شندگی افسار
ازر ًالؼه تار اغت .اش این زو ،اینتسنت زا رز رو تُؼد یصا اغتفار (کمیت و ناع اغتفار
( حتاا غندید و ازنثاو ؼنارازي زا رز نأثیس این رو تُؼد تس غثک شندگی افسار ازر ًالؼه
تاش رز رو تُ ؼد غلیقه و اوقات فساغت غثک شندگی پاغخوایا یافتیم .ته ػثازت ریوس ،ته هما
نػثت که افسار اش اینتسنت اغتفار تیؿتسي تكنند ،هم اش اوقات فساغت و هم اش غلیقه دز نسي
تسخازراز خااهند تار .رز تین حتااهاي ازر اغتفار  ،ػهایت رز ؾثكههاي اختماػی ،چت و
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و ازر
گفتوگا ،رانلار هنگها و فیلمها تس غ یق افسار رز یل ته ناع دز
ازنثاو ؼنارازي زا
”خػتوخاي ًالة ػلمی“ تس اوقات فساغت افسار رز یل ته ناع دز
اش خار نؿا رارند.
تساي غندؽ همثػتوی و هموا ی نغییسات رو تغیس یصا اغتفار اش اینتسنت و اتؼار روگانة
غثک شندگی ،یؼنی غلیقه و اوقات فساغت ،اش ش ا ازي  Rپیسغا ت س خػتهایم .ش ا
فسنیههاي او و روت پطوهؽ تا این از نؿا رار که زاتًة ؼناراز و واقؼی اش نظس ازي
یا یصا اغتفار اش اینتسنت و اتؼار غثک شندگی پاغخوایا پطوهؽ اوقات فساغت و غلیقه
وخار رازر.
فسنیههاي تؼدي ته نسنیة رز پی غندؽ زاتًه هس یک اش کیفیات ر گانة اغتفار اش اینتسنت
تس اتؼار غثک شندگی ،یؼنی غلیقه و اوقات فساغت ،تار اند .تسو رار ازي ستاو ته زاتًه
یا کیفیات ر گانة اغتفار اش اینتسنت و تغیس غلیقه تا از زگسغیا نؿا رار که اش اازر
ر گانة ازر غندؽ رز این پطوهؽ فقى غه ازر ”چت و گفتوگا“” ،رانلار هنگها و
فیلمها“ ،و ”ػهایت رز گسو هاي اینتسنتی و ؾثكههاي اختماػی“ تس غلیقه رز غثک شندگی
پاغخوایا پطوهؽ نأثیسگراز هػتند و اازر ریوس نأثیسي تس غلیقه رز غثک شندگی افسار ازر
تسزغی نداؾتهاند.
غندؽ زاتًه یا ناع كسف اینتسنت پاغخوایا تا تؼد اوقات فساغت غثک شندگی ن ا
خسین فسنیه پطوهؽ انس تار .تسو رار ازي ستاو ته زاتًه یا این رو تغیس نیص تا از
زگسغیا نؿا رار که اش اازر ر گانه ازر غندؽ رز این پطوهؽ فقى یک ازر
”خػتوخاي ًالة ػلمی“ تس اوقات فساغت رز غثک شندگی پاغخوایا پطوهؽ نأثیسگراز
هػتند و اازر ریوس نأثیسي تس اوقات فساغت رز غثک شندگی افسار ازر تسزغی نداؾتهاند.
ازشیاتی کلی اش نتایح نحقیق گایاي زاتًه ػلی و ایداتی اینتسنت تس غثک شندگی پاغخوایا
پطوهؽ اغت .این ا س ته ؼناي غتانههاي ارغات خا ؼه خاا ایسانی رز نظات خ انی تس
حازیت فناوزي اي ػات و رز زأظ اینتسنت اغت .هما چیصي که گیدنص زا خاهس
خ انی ؾد ینا د :کؽ د زواتى اختماػی رز يا ش ا و كا  .یافتههاي پطوهؽ رز
یک نوا کلی تیانوس نأئید نظسیه خاتهخایی اوغت .ته شػم او تاش تار فهاهاي خكاقی
شندگی ا ته زوي خ ا  ،ته واغًه فناوزيهاي پیؿسفته پیاتزغانی ،اش ػاا ل م رگسگانی
ندسته فسهنوی انػا رز نمات غًاح اغت .ته گفتة او «رز اوناع دزنیته تأخس ،ؼنی شندگی
کسر انػا رز خ ا تا شیػتن او رز روز هاي پیؿین فس کسر اغت  ...هسچند هموا
تهقازت حلی شندگی یکنند ،رنیاهاي پدیدازي افسار تهياز ػمد  ،تهزاغتی خ انیاند ...
ریوس رز اازر تػیاز اندکی رنیاي پدیدازي فسر تا حیى ػاري او که تهياز فیصیكی رز
شندگی یکند نًثق اغت ( ». ...گیدنص1380 ،
رز ازر یافتههاي ناقیفی این پطوهؽ تیؿتسین ناع اغتفار ته خػتوخاي ًالة ػلمی
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اختكاـ راؾت که تهواغًة خمؼیت ازي ازر پطوهؽ ،کازکنا غاش ا فهایی که رائم رز
ا پطوهؽاند ،یافتهاي يثیؼی ته ؾماز ی ید و یكی اش اقلینسین ا كا هاي اتصازي
چت و
حیىهاي نخككی تساي نػسیغ کازکسرهاي ػلمی نخككی اغت ،ا ا تؼد اش
گفتوگا اش تیؿتسین یانوین رز تین انااع ر گانة اغتفار اش اینتسنت رز تین پاغخوایا
پطوهؽ اغت.
نتایح تهرغت د  ،ؤید یافتههاي پطوهؽ ػثدالل ی ( 1392رز زاتًه تا ؼنارازي زاتًه تین
ؾثكه ازنثايی داشي (اینتسنت تا غثک شندگی دز کازکنا و همچنین تین یصا اغتفار اش
اینتسنت تا ؤلفههاي غثک شندگی ایؿا و یافتههاي ػثیدي ( 1391که تا افصایؽ اغتفار اش
اینتسنت نیص فؼالیتهاي اندات ؾد رز ش ا اوقات فساغت ن ا ،دز نس یؾار ،اغت .و
همینياز تا افصایؽ اغتفار اش نلایصیا  ،فؼالیتهاي اندات ؾد رز ش ا اوقات فساغت ن ا
غنّتینس یؾار ،ػ قه ن ا ته اغیقی غنّتی نیص تیؿتس یؾار ،یافتههاي افساغیاتی ( 1390که
نؿا یرهد ػهایت رز خاا غ اینتسنتی نا دوري تس نمارهاي فسهنوی سنثى تا غثک
شندگی ،نظیس نحاة پاؾؽ و ناع حاوز  ،افسار نأثیسگراز تار اغت ،خار ناظس ته ناػی نغییس
غثک شندگی اغت.
تس اغاظ نظسیة گافمن و تازریا ،ازنثايات داشي ینااند ش ینة ؾكلگیسي ػارانی خدید
زا فساهم غاشر که خار ته کُنؽ و انتخابهاي تفاونی نت ی یؾار .ظ از ػارات خدید،
ػارات قثلی زا ته چالؽ یکؿاند و رز نتیده  ،خاته خاییهایی قازت یگیسر .تناتساین
یافتههاي پطوهؽ تا این نظسیهها همخاا هػتند؛ چساکه تا اغتفار تیؿتس اش اینتسنت غثک
شندگی نیص رز یا کازتسا نغییس کسر و دز ؾد اغت.
تا
همچنین ریدگا چنی رزازنثاو تا اغتفار اش زغانهها رز اوقات فساغت و زاتًة یا
غثک شندگی نیص تس اغاظ یافتههاي پطوهؽ ازر نأئید قساز گسفت.
اش ریدگا انائل کاغتلص ،هاز رز ؾثكه و ندغی زواتى یا ؾثكههایی که ته اػتثاز
فناوزي اي ػات و ازنثايات تهوخار د و گػتسؼ ییاتند ،زیخت و غاخت و کازکسر
ػلى خاا غ کنانی زا نؼیین یکند .هاز رز ؾثكهها غاختاز شندگی اختماػی زا نیص ؾكل
یتخؿد .همانًاز که یافتههاي پطوهؽ نؿا رار ،هس قدز هاز رز ؾثكه تیؿتس تاؾد
نأثیسپریسي اش ؤلفههاي غثک شندگی دز افصایؽ ییاتد .تناتساین یافتههاي پطوهؽ تا
ریدگا کاغتلص نیص همخاانی رازر.
گیدنص خ انی ؾد زا ته نصلة نثدیل و رگسگانی ف ات ش ا و كا رز شندگی انػا ها،
ازر ناخه قساز یرهد .تهگفتة او ،ازنثايات غسیغ الكتسونیكی ،که تی تس غاکنا نايق تػیاز
فقیس کسة ش ین نأثیس یگرازر ،ن ارهاي حلی و ؾكل شندگی زوش س زا تهؾدت رگسگا
یکند .غثک شندگی غنّتی نیص یكی اش ظاهسي اغت که رز پی خ انی ؾد تػیاز نحت نأثیس
و رگسگانی قساز یگیسر .نتایح این پطوهؽ نیص این ارػاي گیدنص زا نأئید یکند.

رز کل یناا نتیده گسفت ،اینتسنت و کم و کیف اغتفار اش زاتًه ػلّی تس غثک شندگی
کازتسا ایسانی رازر ،یافته صتاز ،هم رز این پطوهؽ و هم رز نحقیقات پیؿین ،ته نأیید زغید
اغت .چند و چا این زاتًه کلی نحت نأثیس ػاا ل و تغیسهاي داخ نی ریوسي ،نظیس پایوا
اقتكاري اختماػی افسار ،کم و کیف نؼلقات اختماػی و رهثی ایؿا و ریوس ػاا ل اختماػی
و ؾخكیتی اغت که ینااند تهػناا ػ لهاي خداگانه رز خ ت ناغؼه ثانی نظسي و ندستی
زاتًه اینتسنت تس غثک شندگی افسار رز پطوهؽهاي نی ازر داقه قساز گیسر.

پیشىُادَا

.....امٍَاْ دٔىٓ ...

پیطٌْادّاي کاربردي .اش ندا که نتایح پطوهؽ ناؾی اش زاتًة اینتسنت و غثک شندگی خا ؼه
ازي ازر تسزغی ته ياز اخف اغت و غایس کازتسا اینتسنت ته ياز اػم ،الشت اغت که
هاز و نثلاز فسهنگ ایسانی ت اغ ی رز فهاي داشي و ؾثكههاي اختماػی اینتسنت ته
گفتمانی ػلى رز تساتس انااع تهار و تؼازل اش خمله فسهنگ غستی نثدیل ؾار.
گػتسرگی و انفداز اي ػانی ناؾی اش این ما ناخااند تس خاا فسهنگ ایسانی ناػی اش
نحیس و غسگؿتوی اش یک غا و پریسؼ تی چا و چساي اش غاي ریوس زا تساي کازتسا و
غیاغتورازا ػسقة فهاي داشي ایدار کسر اغت .اشؼ ثتنی تس فناوزي ازنثايات تا
حازیت اینتسنت خاي خار زا تی رز روز هاي اتتدایی نحكیل کارکا و ناخاانا ایسانی تاش
کسر که تسخازر نقارانه رز ػین ت س ندي اش اهثات زا الصا ی کسر اغت .اش این زو پیؿن ار
یؾار ،نقاري ػتمس اش غایههاي نازیک و نفی این پدید ناغى دازي نحكی ت زغمی
اش غنین پایین نا قايغ نحكیلی نكمیلی ؿسوو تس الصا ات ارزاکی کازتسا اندات گسفته و
ندزیع ؾار.
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پیطٌْادّا پصٍّطی .تا ناخه ته اینكه زاتًة اینتسنت و غثک شندگی ػ لهاي ػما ی و رز خاز
ناخه اغت پیؿن ار یؾار:
پطوهؽهاي ؿاته رز رانؿوا هاي ریوس کؿاز رز تسزغی زاتًة اینتسنت تس غثک شندگی
ایسانیا اندات ؾد اغت ،نتایح این پطوهؽها رز کناز هم ازر ندقیق و تسزغی تیؿتس قساز
تویسر .ػلم اغت که همافصایی این ؾناختها ینااند ته رزک پدیدة ازر نظس کمک تیؿتسي
کند.
اش ندا که خا ؼة ازي پطوهؽ انس نن ا ته کازکنا غاش ا فهایی ایسا حدور ؾار و
نیص تا ناخه ته این که اناع ازر تسزغی ته یكی اش ػائل اقلی خا ؼة ا نثدیل ؾد اغت،
پیؿن ار یؾار چنین نحقیقی تا نیم نحقیقی دسب رز غًح خا ؼه ته اخسا گراؾته ؾار.
نتایح چنین نحقیقی ینااند ؾناخت ا زا نػثت ته زاتًه اینتسنت رز غًح خا ؼه نا د
تػیازي ازنقاء رهد.

پیوًشت
 .1یانوین تهرغت د اش دماع کمتسین نمس پاغخوا یؼنی اق ً ( 0و تیؿتسین نمس پاغخوا یؼنی خیلی شیار ( 4تهرغت
د اغت.
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