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 های ایرانی و عوامل موثر بر آنبررسی سبک زندگی دیجیتالی خانواده

 (مورد مطالعه خانوارهای شهر تهران) 

 

  سادات حسینیعصمت ،  طلیعه خادمیان

 چکیده

عوامل موثر بر آن، با استفاده از نظریه انتخاب عقالنی  های ایرانی وسبک زندگی دیجیتالی خانواده با عنوان بررسی این تحقیق

گرایی تکوینی بوردیو را برای تدوین چهارچوب تئوریک مبنای و نظریات منشعب از آن و نظریه ساختارگرایی، نظریه ساخت

 .کار قرار داده است

سال به باالی خانوارهای شهر  13خانوار با پرسش از افراد  6391963ق تعداد روش تحقیق پیمایشی بوده و جمعیت تحقی 

پایایی . خانوار برآورد شد 044ای بوده و حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران گیری خوشهشیوه نمونه. باشدتهران می

 . ها از روش کرونباخ و اعتبار آن به روش صوری استگویه

گزارش ، متوسط باال 5از  11/6های ایرانی، با نمره میانگین ، میزان سبک زندگی دیجیتالی خانوادهقیقهای تحبر اساس یافته

شناخت دیجیتالی شدن، هماهنگی ساختار اجتماعی با ) رابطه بین متغیرهای مستقل ،ضریب همبستگی پیرسون آزمون. شد

ندگی با سبک ز (دیجیتالی شدن، تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونی و هماهنگی فرهنگ دینی با دیجیتالی شدن

واریانس متغیر از  51/4زمان در مجموع متغیرهای مستقل روش رگرسیون هم در. مثبت و معنادار نشان داد را دیجیتالی

 . سته را تبیین کردندواب

سبک زندگی، زندگی دیجیتالی، شناخت دیجیتالی شدن، هماهنگی ساختار اجتماعی، هنجار درونی، هماهنگی : واژگان کلیدی

 فرهنگ دینی 
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 مقدمه و طرح مسئله

این فضا . های زیادی است که خیلی اوقات از آن غفلت می شود زندگی دیجیتال و به تبع آن فضای مجازی دربردارنده فرصت

رو -در-این نگرانی عمومی که کامپیوترها و ارتباطات راه دور ما را از تماس رو": تافلر معتقد است. تنها برای سرگرمی نیست

در واقع ممکن . لوحانه استصورت با واسطه در خواهند آورد یک نگرانی نابخردانه و ساده سازد و روابط انسانی را بهمحروم می

ای احتماال کاهش خواهد یافت، اما پیوندهای موجود در خانه و با اینکه برخی روابط اداری و کارخانه. است عکس آن اتفاق افتد

توانند به ایجاد یک جامعه کامپیوترها و ارتباطات می. یت کردها تقوتوان بوسیله این تکنولوژیدر جامعه محلی را بخوبی می

 .محلی کمک کنند

( های مجاور محل سکونتیا کار در کارگاه)های جدید با فراهم آوردن امکان کار در خانه برای عده زیادی از افراد تکنولوژی

 (.510: 1610 تافلر،)"رورتری ایجاد کنندتر و روابط همسایگی و محلی باتر و صمیمانهتوانند محیط خانوادگی گرممی

 ؟دیجیتالی شدن چیست

این عبارت کنایه از . «برای همه چیز( منظور الکترونیک)اِ »تعبیری رواج یافته است که می گویند  Eدر زبان انگلیسی این 

نیکی یا دیجیتالی شدن الکترو. نامند شدن می«الکترونیکی»یا « شدن دیجیتالی»شناسان از آن به  فرایندی است که جامعه

های دیجیتالی مانند شبکه اینترنت و رایانه به تولید، تکثیر، اشاعه و  فرایندی است که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانه

های  در نتیجه رشد و گسترش رسانه. بخشد پردازد و از طریق آنها زندگی خود را سامان و معنا می انتشار نمادها و معانی می

الی و الکترونیکی و افزایش کاربرد آنها در تمام ابعاد زندگی روزمره ـ از فعالیتهای تجاری بزرگ بانکی، خرید و فروش دیجیت

شدن نیز گسترش یافته  خانه ـ فرایند دیجیتالی ای گرفته تا آشپزی و کارهای جزئی درون ای و آموزش از راه دور رایانه رایانه

. های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استهای مختلف فعالیتنیادین ما در زمینهاست و در حال تغییردادن عادات ب

های آموزشی دیجیتالی هستند و آموزان و دانشجویان، متقاضی استفادة هرچه بیشتر تکنولوژی برای مثال، در آموزش، دانش

در . قابل تحمل شده است و بهتر است بگوییم غیر آور، کالسهای بدون تصویر و صدا و بدون کاربرد پاور پوینت برای آنها مالل

ها و دستورهای از پیش تعیین  ماکرویو و ماشین لباسشویی و دیگر وسایل کامالً مجهز به برنامه»ها نیز سالهاست که  آشپزخانه

 . اند و دیگر نیازی به تنظیم دستی آنها نیستشده کامپیوتری برای انجام فعالیتهای خود شده

کشور  39دهد که ایران در بین  آماری که اخیرا از سوی واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست منتشر شده، نشان میترین  تازه

رده آخر در حالی برای ایران به دست آمده که در طی دو سال اخیر . جهان رده آخر آمادگی دیجیتال را کسب کرده است

گرد به حساب آورد چرا که حداقل از دو سال  توان یک عقب اما این سقوط دیجیتال را نمی. رتبه تنزل کرده است 14کشور ما 

 .اند ها در زندگی روزمره خود بوده قبل تاکنون همه مردم شاهد رشد این ابزارها و سرویس

های دیجیتال  گیری از سازو برگ نه بهرهتر کشورهای دیگر در زمی در واقع عقب افتادگی دیجیتال ایران ناشی از رشد سریع

گزارش واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست نیز نشان دهنده این موضوع است که همه کشورها از جمله ایران در این . است

 .(9: 1696پایدار، ) گر کشورها در این مسیر قرار دارداند اما کشور ما با شتاب کمتری نسبت به دی زمینه رشد داشته

های اخیر مورد توجه قرار گرفته است که بخش اساسی و حقیقی تمدن و جایگاه سبک زندگی در ایران نیز در سالاهمیت 

-، سبک زندگی است و با توجه به فضای مجازی در افق چشم انداز، بی1040واالی نظام اسالمی در سند چشم انداز توسعه 

ریزی دارد، علمی، دقیق، حساس و مبتنی بر هدفگذاری و برنامه شک، یکی از مهمترین محورهای سبک زندگی که نیاز به کار

 (35 :1696اسدی و دیگران، . )سبک زندگی دیجیتال است

تا کنون نژاد بشری دو موج عظیم تحول را پشت سر گذاشته : گویدکند و میتافلر زندگی دیجیتال را به موج سوم تعبیر می

هایی از زندگی را که بر پیشینیان غیر های پیشین را محو کرده و شیوهتمدنها و است که هر کدام بمیزان وسیعی فرهنگ

موج اول تمدن، یعنی انقالب کشاورزی هزاران سال طول کشید تا ماموریت خود را به . اندقابل تصور بود، جایگزین آن ساخته

تر است و گویی که آلودهاریخ حتی شتابامروز ت. سال بطول انجامید 644موج دوم، یعنی پیدایی تمدن صنعتی . پایان رساند
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ها که همگی در این ما انسان. کند و طی چند دهه خود را به کمال خواهد رساندموج سوم بسرعت بستر تاریخ را طی می

لحظه انفجار آمیز بطور اتفاقی ساکنین این سیاره هستیم تمامی آثار موج سوم را در دوران حیات خود احساس خواهیم کرد 

اول حرکت در جهت : کنددر عین حال، با خروش موج سوم در برابر دیدگان ما، دو چیز راه خود را باز می(. 13 :1610لر، تاف)

یعنی تحول تاریخی با سرعتی بیشتر : دیگری، شتاب. زدایی جامعه انبوهیعنی انبوه: انتقال جامعه به سطح عالیتری از تنوع

زنند و آن آورند، و درگیری و منازعه بزرگ را  دامن میعظیمی بر افراد و نهادها وارد میاین دو با هم فشارهای . یابدتحقق می

 .کنندرا تشدید می

. یابنداند، بناگهان خود را درگیر با تنوع بسیار و تحوالت سریع میافراد و نهادها که به تنوع کم و تحول آرام عادت داشته

 .نتیجه آن شوک آینده است. العمل خارج استگیری و عکسصمیمها برای تفشارهای متقاطع از حد توان آن

هایمان را برای مقابله با واقعیات تازه از نو بسازیم باید خودمان و نهاد. برای ما فقط یک راه بیشتر باقی نمانده است

زندگی سایبری و . شدهای مثبت و مفید زندگی دیجیتالی بامهم این است که این تغییر گرایش به سمت جنبه (.099:همان)

های تکنولوژیک در مفهوم عام و به خودی خود مانعی برای فالح و رستگاری انسان زندگی دیجیتالی همچون سایر پدیده

آنچه که . دهندبلکه با تسهیل امور جاری زندگی انسان مجال بیشتری برای بهتر زندگی کردن در اختیار او قرار می. نیستند

نماز دوست، )شود، افراط و عملکرد اشتباه خود اوست گی سایبری و نیز زندگی دیجیتالی به انسان میباعث آسیب رساندن زند

1696: 51). 

 :سواالت تحقیق

 های ایرانی چه میزان است؟سبک زندگی دیجیتالی خانواده

 چه عواملی بر انتخاب سبک زندگی موثر است؟

 :اهداف تحقیق

 انتخابهای ایرانی و سنجش عوامل موثر در چکونگی زندگی دیجیتالی خانوادههدف کلی این تحقیق شناخت و سنجش سبک 

 .باشدسبک زندگی می

 .سنجش رابطه تک تک متغیرهای مستقل که بعد از مطالعات تئوریک مشخص می شود: اهداف جزعی

سبک زندگی دیجیتالی تبیین چگونگی انتخاب سبک زندگی دیجیتالی است و راه کارهایی برای گسترش : از اهداف کاربردی

 .است

 تحقیقتجربی پیشینه  

 ایده که رسیدند نتیجه این به نظرانبرخی صاحب که گاه آن کرد، جلب را اندیشمندان توجّه بیستم قرن آغاز از زندگی سبک"

و  اجتماعی تحوّالت کلیه توضیح قدرت ،)اقتصادی روابط بر مبتنی) "طبقه" جامعه براساس قشربندی بر مبنی مارکس

 شود،می شامل نیز را دیگری هایاقتصادی، شاخص طبقه بر عالوه که زندگی سبک مفهوم پیدایش. ندارد را هاانسان رفتارهای

 عنوان را به "اجتماعی منزلت" وبر. آوردمی فراهم نظرانصاحب برای را مردم هایاز فعّالیّت غیرمارکسیستی هایبرداشت امکان

 قرار شناسان، جامعه سوی از به خصوص مطالعات بعدی، مبنای که کرد معرّفی طبقه جایگزین جامعه، قشربندی شاخص

 اجتماعی محسوب هایهویّت گیریشکل مبنای " مصرف" بود، معتقد مارکس که آنگونه " تولید" جای به روال، این با. گرفت

 حال در. بردند سؤال زیر اقتصادی روابط و ازطبقه را زندگی سبک مفهوم استقالل نظران صاحب بعد، هایسال در. شد می

 است مستقلّ اقتصادی طبقه از تاحدّی حدّاقل زندگی سبک مدرن، وضعیّت در" که معتقدند اندیشمندان از برخی حاضر

ی موضوع سبک زندگی دیجیتالی در ایران تحقیقی پیدا نشد، تحقیقاتی که در خصوص  درباره. (11 :1691 وسالمی، الفت)"

زندگی دیجیتالی و فضای مجازی صورت گرفته صرفا درباره معایب و پیامدهای فرهنگی تاثیر اینترنت و فضای مجازی بوده 

ها و کارهای تحقیقاتی که وجود دارد یا توصیفی بوده و یا سبک زندگی را  ی موضوع سبک زندگی نیز رسالهو درباره. است
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سبک زندگی در اندیشه .  بر سبک زندگی بررسی شده است... ملی مثل هویت و اند و رابطه عوامتغیر مستقل در نظر گرفته

  .و این تحقیق نیز سبک زندگی را متغیر وابسته در نظر گرفته است. وبلن متغیری وابسته است

و یا در مورد تحقیقات خارجی نیز اغلب نشان دادن چگونگی زندگی دیجیتالی و تاثیر آن در کیفیت زندگی بررسی شده است 

 .هایی در زیر آورده شده استبرای مثال نمونه. توصیف زندگی دیجیتالی است

های کلگیت، همیلتون، نیویورک، ایاالت متحده آمریکا با عنوان شناسی دانشگاه ای که توسط گروه جامعه شناسی و انسانمقاله

ده، شرح تاریخچه زندگی دیجیتال با ساخت انجام ش 416 در سال  "های مشترک بین نسلیپژوهش: تاریخ زندگی دیجیتال"

آموزان در یک دوره با افزایش سن، احترام به بزرگان جامعه و زندگی سالمندی آشنا کوتاه دیجیتالی که در آن دانشداستان

 .شوندمی

مدت فردی، بین آموزان و بزرگان به طور یکسان گزارش طوالنی ای از شرح زندگی دیجیتال، دانشدقیقه 5تا  6در این فیلم 

 .شودها در آموزش گسترده جامعه صحبت میتهیه شده و از اثرات زندگی دیجیتال و شرکت آن... فردی و

مندی به مسائل پیری، هنگامی و نتیجه این فیلم این است که یکی از بهترین ابزار ایجاد انگیزه افراد در تمام سنین برای عالقه

های مدنی، گفتگو در جامعه و انتقال متقابل دانش با وسایل دیجیتال که مدنی و فعالیتهای است که این یادگیری در زمینه

 .تواند پل محیط دانشگاه و جامعه و همچنین روابط بین نسلی باشدمی

سال به تغییر دیدگاه   تا  1های اجتماعی، بعد از دراین مشارکت جمعی شرکت کنندگان با دیدن اشتراکات انسانیت در زمینه

ای اجتماعی های آینده بین خانواده، دوستان، و جامعه در کنترل زندگی خود در مورد تجارب بزرگسالی در زمینهبرنامه ریزی و

آموزان چیزهای زیادی در قالب عالقه، احترام، گوشی شنوا داشتن و حتی بدست آمد و ترس از پیری کاهش یافته و دانش

 . (Gerontology & Geriatrics, 2013:26,)وختندها را آمحمایت از پدربزرگ و مادربزرگ

، نویسنده تجربه "روزمرگی در فضای دیجیتال"، ترجمه زهراسادات میرمحمد، با عنوان  41 ای از مارک پوستر و یا مقاله

 .کندشخصی خود را به عنوان یک مورد مطالعاتی از سینرژی تاریخی انسان و آگاهی بخشی ماشین عنوان می

مند شدنش در کودکی به دهد، و شرح چگونگی عالقهها را نشان میآورد که ویژگی اصلی همه رسانهاز رادیو میاو مثالی 

های فشرده و موسیقی با گوش کردن یک موسیقی از رادیو که او را با فرهنگی غیر از فرهنگ خود آشنا کرد، و بعد از آن لوح

و تجربه   اش گوش کندست هر جا و در هر مکان به موسیقی مورد عالقهتوانواکمن که فناوری جدیدتری بودند، که او می

که چطور حوزه کاری را به طور کامل تغییر داد ( هارایانه)های اطالعاتی گیری ماشینتماشای اولین بار تلوزیون و رواج و شکل

مانی و فضای زندگی روزمره با استفاده های زو در نهایت اینکه تغییرهایی در موقعیت. و همزیستی ماشین و انسان شکل گرفت

دارد این موضوع را در نظر بگیریم که رسانه، کنترل فرهنگ روزانه ما را در اختیار گرفته است از وسایل دیجیتالی، مارا وامی

 (.165:  169میرمحمد، )

های اقتصادی و آزاد سازی سیاست ای  با عنوان عوامل موثر بر تغییر سبک زندگی مصرف کنندگان هند، نویسنده مقالهو مقاله

های الکترونیکی را از عوامل مهم بر تغییر سبک زندگی مصرف کنندگان دانسته رشد فرهنگ خرید اعتباری با استفاده از کارت

 (Sonu Joseph and Vibhuti Singh, 2013:862)است 

 

 تحقیق چارچوب نظری

کنی، مهدوی)و آدلر نیز بیشتر بر جنبه عقالنی سبک زندگی تاکید دارند را ( یا به بیانی عقالنیت مدرن)گیدنز قدرت انتخاب 

این . ها و جوامع بیاید نظریه انتخاب عقالنی استتواند به کار پیش بینی رفتار انسانیکی از نظریاتی که می(. 14 : 1633

رات یهای اخیر تغیآورد، در دههیهای نظری را از شبیه سازی و نظریه بازی فراهم مترین حمایتیکی از قویکه نظریه، 

های خشک و غیر واقعی حوزه اقتصاد برای رفتار انسان اجتماعی، به سمت رعایت فراوانی را پشت سر گذارده و از فرض

جوادی )نزدیک شده است « عقالنیت اجتماعی»به  ایگونه وها در تعریف عقالنیت رسیده ها و مداخله آنهنجارها و ارزش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

شناسان معاصری چون استفن کالبرگ، در آثار وبر چهار گونه اصلی عقالنیت را جامعهبر این اساس (. 60 :1613یگانه، 

ای از زندگی که فرد در آن، اعمال دنیوی و که عبارت است از هر شیوه ،اولین گونه عقالنیت عملی است. اندتشخیص داده

عقالنیت در زندگی روزمره، بازتاب دیدگاهی صرفا عمل گرایانه و خود این گونه از . کندها بر خود را ارزیابی میتاثیرات آن

پذیرند و برای مواجهه برند، واقعیات و الزامات مورد توافق در جامعه را میافرادی که عقالنیت عملی را به کار می. مدارانه است

گونه عقالنیت مخالف هر چیزی است که روال کنند، این آورد میکنند، مناسبترین راه را برها ایجاد میآن که با مشکالتی

 .عادی زندگی روزمره را بر هم زند

متضمن کوششی شناختی است برای درک دقیق واقعیت از و عقالنیت نظری بر خالف عقالنیت عملی مبتنی بر عمل است 

دهد تا در جست و جو مکان میطریق ابزارهایی انتزاعی چون قیاس منطقی، استقراء و اسناد علی، این گونه عقالنیت به فرد ا

کند که عقالنیت جوهری روشی را تعیین می .از واقعیات روزمره فراتر رود "معنای زندگی"برای رسیدن به درک مواردی چون 

این گونه عقالنیت منحصر به جوامع غربی نیست و . اندمبتنی بر نظام ارزشی است که در آن، رفتارهای فردی محدود شده

آخرین گونه، عقالنیت  .ای که اصول ارزشی مستحکمی حاکم باشد، وجود داردفرا تاریخی است و در هر جامعهفرافرهنگی و 

عقالنیت صوری برای نظام . کنندهای جهان شمول تعیین میها را قواعد، قوانین و دستورالعمل صوری است که در آن، روش

. آیدهای عقالنی به حساب میک و نظایر آن ضرروی است و مجری طرحداری، برای قوانین رسمی، اداره امور بوروکراتیسرمایه

از نظر وبر، عقل گرایی محصول تخصص گرایی علمی و تفکیک  .های عام، معرف عقالنیت صوری استقوانین و دستورالعمل

 .(49  :1694ی، دیلین)است برای اصالح و تکمیل شیوة زندگی  شناختی فنی است؛ به عبارت دیگر؛ کوششی( تجربه پذیری)

( طبیعی و اجتماعی)اگر عقالنیت صوری را به معنی توانایی بشر در استفاده از وسایل جهت سلطه بر محیط : به قولی دیگر

های غایی انسانی در تعریف کنیم؛ عقالنیت گوهرین یا عقل را باید توانایی بشر در ارزیابی معقولِ وسایل بر حسب ارزش

را  "عمل"قضیه عقالنیت یادآور این نکته است که  .(63 :1694لوونتال، ) خوشبختی، و شادمانی بدانیمخصوص عدالت، صلح، 

انتخاب عقالنی با الهام از عقالنیت ابزاری ماکس وبر و در ". (049 :1614توسلی، ) "کنندکامیابی و ارزش تواما تعیین می

داند که در چارچوب اعتقاداتشان، نسبت به شقوق ممکنه با توجه یچارچوب فردگرایی روش شناختی، کار فاعالنی را عاقالنه م

کاراترین وسایل "و( 66 :1631جوادی یگانه ) "به عواقبشان، شقی را برگزینند که برای رسیدن به غایاتشان بهترین راه باشد

 .( 51 :1610ریتزر، ) "ردگیها صورت میشود و این امر بر اساس اطالعات ارزشمند آنبرای رسیدن به اهداف انتخاب می

-ها و معقولیتبا شناخت این رویه. ای منظم و معقول داردبینی رفتار مردم این است که این رفتارها رویهفرض اساسی در پیش

بینی روشنی از رفتار مردم داشت شناختی، به تحلیلی از جامعه دست یافت و پیشتوان بر اساس رویکرد فردگرایی روشها می

های دستیابی به این معقولیت در رفتارها، استفاده از رویکرد انتخاب اما یکی از راه. فرعی آن نیز اصالح در رفتار است و نتیجه

توان مقدمات می( گیری و نظریه بازی به ویژه نظریه تصمیم)های متفرع از آن با استفاده از این رویکرد و روش. عقالنی است

ها در نظریه بازی نوعی از این معقولیت" .برنامه ریزی شده را فراهم کرد بع آن سبک زندگیو به ت تغییر فرهنگی و اجتماعی

دهد که ها نشان میبازده. هاها، نتایج و بازدهیبازیگران، استراتژ: در نظریه بازی کالسیک چهار عنصر اساسی وجود دارد. است

های متعدد حامل ساختارهای بازده متعددند بازی. شودحاصل میبرای هر بازیگر از طریق هر یک از نتایج انتخاب شده، چه 

یعنی پیدا کردن یک . وبرای شناخت رفتار عمومی هر گروه و قومی، پیدا کردن قواعد بازی یا ساختار بازده اهمیت اساسی دارد

م رفتارهای اکثر جامعه را بینی کند، یعنی هها را در صورت غالب آن توضیح دهد و پیشمجموعه منسجم که بتواند رفتار آن

بر این اساس برای شناخت رفتار  .(60 :1613جوادی یگانه، ) "توضیح دهد و هم در طول زمان این رفتارها را تبیین کند

پور و آزاد ارمکی های جامعه ایران از نظر رفیعدر زیر مختصری از ویژگی( هانظریه بازی) "قواعد بازی"عمومی و پیدا کردن 

-قاعده و خودسر هستند، آننظم و بیرود که مردم ایران بیبر عکس آنچه تصور می": بر اساس نظر رفیع پور .است آورده شده

لذا اگر کسی . دارند( آمبی والنت)باشند و از این نظر، رفتاری بسیار دوگانه ها شدیدا تابع هنجارهای درونی ایجاد شده می

حتی اگر آن هنجار بطور واقعی مفید نباشد  -، هنجار تعیین کند، (ر بیرونی و با اجبارو نه بطو)ها بطور درونی بتواند، برای آن
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ها از هنجارهای بیرونی که باالجبار بر عکس، آن. نمود خواهند پیروی آن از اکثریت و شد خواهد فراگیر سرعت به هنجار آن –

ها با این فشار از جانب اگر قدرت فشار جبر زیاد باشد، آنها باشد و حتی ها تحمیل شود، حتی اگر آن هنجار به نفع آنبه آن

کنند، چه بصورت مبارزه منفی و بیش از آن، به علت شهامت زیاد، بطور علنی و با جان خود، هر کس که باشد، مقابله می

 .را نشان دادندچنانکه در هنگام انقالب و جنگ آن

راجرز . (505 :1613رفیع پور، ) این یک نیروی پتانسیل عظیم است. اندههای هنجار شدها شدیدا تابع هنجار و ارزشایرانی

 :قسمت تقسیم نموده است 5پذیرند به کنند و آنرا میای را که به تدریج از یک پدیده پیروی میاعضاء جامعه

  1هادیر پذیرها یا عقب مانده -  3اکثریت دیر - 5اکثریت زود - 0زود پذیرها - 6نوآورها

افرادی با وضعیت اقتصادی و ( عموما، اما نه همیشه)اینان . کنندکسانی هستند که یک پدیده را وارد یک جامعه می نوآورها

ها پرستیژ و بهبود موقعیت به هایی که برای آنباالخص در مورد پدیده. باشندای میآموزش بهتر، یعنی از قشر باالی هر جامعه

ها مقایسه توانند خود را تا حدودی با آنکه از نظر شرایط نزدیک به نوآورهایند و می کسانی هستند زود پذیرها .همراه دارد

اکثریت زود عده نسبتا زیاد از اعضاء یک گروه یا یک جامعه هستند که پدیده  .باشنداینان نیز در پی کسب احترام می. نمایند

ها نسبت آن. دیر افرادی هستند شکاک و نسبتا دیر باور اکثریت کننددهند و نسبتا زود از آن پیروی میجدید را تشخیص می

پذیرند و به آن ها نیز با تاخیر هنجار جدید را میاما آن. روندکنند و به کندی جلو میبه پذیرش هنجارهای جدید تامل می

ها و رند و به روشدیر پذیرها افرادی هستند پایبند سنت قدیمی خود که به سختی مایلند از آن دست بردا .کنندعمل می

 .آورندهنجارهای جدید روی

 های هنجاری بدینگونه است کهمراحل تبدیل ارزش به ارزش

شود، اغلب به دلیل با ارزش می( نوآورها، عموما اما نه همیشه قشر باال)ابتدا یک پدیده برای یک تعداد کمی از اعضاء جامعه 

 ...(یا نیازهای جسمی و یا نیاز به احترام و خودنمایی، آزادی )نماید ارضاء میآنکه آن پدیده نوعی از نیازهای افراد مزبور را 

کنند و لذا یک ها و هنجارها را وارد جامعه میها، نوآوران افرادی از قشر باال هستند که ارزشگر چه در مورد بیشتر پدیده

ای انقالبی نیز، پیدایش و پیروی از هنجار از قشر پایین هشود، اما در مواقعی مانند شورشمسیر انتشار از باال به پایین طی می

سپس زودپذیرها که از نظر شرایط نزدیک به  .یابدها اشاعه میکند و در بین آنگردد و به قشرهای باالتر سرایت میآغاز می

بعد از . کنندآن رفتار نیز عمل میها مقایسه نمایند، به توانند خود را کم و بیش با آنو می( عموما قشر متوسط باال)نوآورهایند 

افتد و مانند توده برف بهمن شده، به تدریج همه انتشار و اشاعه بصورت خودکار راه می( یا منحنی)آن، دیگر اصطالح چرخ 

و  در واقع، موتور حرکت بهمن وار انتشار و اشاعه یک پدیده( زود پذیرها)به این علت این عده . گیرداعضاء جامعه را فرا می

دانشمندان متخصص در این زمینه . ها امکان ندارد که حرکت هنجاری آغاز شودتبدیل آن به هنجار هستند و بدون آن

برند که برای شروع حرکت هنجاری الزم است و منظور را نیز بکار می "توده الزم"یا  "اصطالح حداقل پیروی کنندگان اولیه"

به قول آلبرشت  "اکثریت دیر"و بعد  "اکثریت زود"شروع حرکت هنجاری، ابتدا بعد از  .باشداز آن همان زود پذیرها می

 کنندجار شود، پیروی میرود تا بزودی هنای که میگیرند و برای عقب نماندن، از پدیدهرا در پیش می "استراتژی اطمینان"

این . ایرانی خیلی متاثر از خانواده و دین استهای زندگی سبکبر اساس نظر آزاد ارمکی، . (511تا  543 :1613رفیع پور، )

وار در کنار و درون نظام خانوادگی و دینی داشته و در عین حال که صفت دینی و عام دارند، به دلیل ها زیست سایهسبک

ه ایران بر اساس های بازی در جامعبنابر نظریه بازی یکی از قاعده(  6 :1619آزادارمکی،) شوندها متکثر میوجود انواع خانواده

البته این موارد ساختار جامعه . نظر آزاد ارمکی فعال سازی طبقه متوسط، توجه به نظام خانواده و دین در سبک زندکی است

                                                           
3 . inovators  
4 . early adopters 
5 . early majority  
6 . late majority  
7 . laggards 
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یده دتبدیل یک پ ؛"استراتژی"های جامعه ایران مهمترین ها و ویژگیبراساس نظریه بازیو همچنین  .دهدرا تشکیل می

است، و برای تبدیل یک پدیده به هنجار الزم است زودپذیرها و اکثریت زود که همان طبقه  ونیدر به هنجار( سبک زندگی)

 .و توجه به خانواده و دین مهم استسازی طبقه متوسط  فعال که بر اساس نظر آزاد ارمکی متوسط هستند

 :نظریه ساختارگرایی

ای از شود که اجزاء و عناصر آن در شبکهنظر گرفته میطبق این نظریه، جامعۀ انسانی به منزله یک کل به هم پیوسته در "

مند است که هر یک از عناصر ساخت، نقش خویش یابند و اساساً به این جهت نظامبا یکدیگر ارتباط می( نظام اجتماعی)روابط 

کند الگوهایی تبعیت میپارسونز معتقد است که کنش انسانی از قواعد، هنجارها و . را در شبکۀ اجتماعی باید به سامان رساند

نخست بخش ثابت : کندهمچنین پارسونز ساخت را به دو بخش تقسیم می. که از عناصر ساختی کنش، و مایۀ انسجام هستند

که خصوصیات کل نظام اجتماعی است و دیگری بخش متغیر که متشکل از عناصر ساختی است که هریک نقشی به عهده 

ظام کنش است که از دید این نظریه کل نگر، کنشگران از طریق نقشهایی که به عهده دارند جامعه برای پارسونز، یک ن. دارند

ها را به اعتقاد گیبینز، مردم به ساختارها تعلق دارند و این ساختارها هستند که آن. رسندبا این نظام اجتماعی به تعامل می

های قابل دسترس برای گیرد و انتخابیک ساختار شکل میهای سبک در درون انتخاب... کنندقادر، و هم محدود و مقید می

در نظریه کارکرگرایی . (13تا  13: 1694 خادمیان،) ".وابسته است هر فرد تا حدودی به موقعیت آن فرد در درون آن ساختار

 "سبک زندگی" الجرم در این دیدگاه. سازدها را به سوی حفظ نظم در ساختار رهنمون میساختاری عقالنیت کنشگران، آن

 ( 35:همان) های حاکمنیز الگوی عقالنی پذیرفته شده ساختار است،  الگوی متناسب با هنجارها و ارزش

 قرار گرفتن در معرض –نظریه شیوه زندگی 

(Hindelang, Gottfredson, & Garofalo, 1978)  نشان دادند تفاوت در شیوه زندگی افراد محصول سازگاری افراد با توجه به

ها انتظارات نقش را هنجارهای فرهنگی مرتبط با وضعیت و آن. گیردهای ساختاری و انتظارات نقش صورت میحدودیتم

به عنوان مثال سن تقویمی اعمال نفوذ قابل توجهی در نوع نقش یک فرد دارد و جامعه انتظار دارد . اندساختاری تعریف کرده

کند و در ختاری در سطح کالن مانند خانواده و اقتصاد رفتار فرد را محدود میهای ساو همچنین محدودیت. چگونه رفتار کند

های ساختاری ها همچنین استدالل کردند که به احتمال زیاد بین انتظارات نقش و محدودیتآن. زندگی روزمره تاثیر دارد

های ساختاری تغییر ایجاد کند و محدودیتتواند در به عبارت دیگر تغییر در انتظارات نقش می. رابطه متقابل وجود دارد

تواند بالقوه در انتظارات نقش مربوط به شغلی به عنوان مثال یک تغییر عمده در اقتصاد، مانند یک رکود اقتصادی می. بالعکس

ل بعد و کاهش در تعداد مشاغل در دسترس منجر به کاهش انتظار اجتماعی از افراد برای بدست آوردن شغ. تغییر ایجاد کند

گوید تغییر در شیوه زندگی در بنابر مطالب ذکر شده نظریه شیوه زندگی، قرار گرفتن در معرض، می.  شوداز تحصیل می

و الگوهای قابل پیش بینی رفتاری، سازگاری فردی را افزایش . های ساختاری و انتظارات نقش استنتیجه سازش با محدودیت

 (.(POLICASTRO,2013:48دهد می

 ب تئوری تحقیقچارچو

-برای چارچوب تئوری تحقیق از نظریه انتخاب عقالنی با الهام از عقالنیت وبر که در علوم اجتماعی به رعایت هنجارها و ارزش

همچنین استفاده از نظریه ساختارگرایی . ها رسیده و عقالنیتی که برای اصالح زندگی، متضمن کوششی شناختی است

کند که از عناصر ساختی کنش و مایه نش انسانی از قواعد و هنجارها و الگوهایی تبعیت میپارسنز معتقد است ک. پارسونز

پور که مانند وبر به هنجارها اشاره کرده و دکتر ، دکتر رفیع و استفاده از نظریه بزرگان جامعه شناسی ایران. انسجام است

بندی نظریات ذکر شده است مبنای گرایی بوردیو که جمعدر نهایت نظریه ساخت. آزادارمکی که به نقش دین اشاره کرده است

های زندگی گیری سبکدرباره شکل یای منسجمنظریه چارچوب نظری، بوردیو مطابق نظریات مطرح شده در .کار قرار گرفت

مطابق  .تواند عوامل موثر بر هر سبک زندگی از جمله سبک زندگی دیجیتالی باشدکه در این پژوهش می. ارائه کرده است

 :کندمدلی که وی ارائه می
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شود؛ منش، مطابق مدل پیربوردیو، شرایط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید منش خاص منجر می"

امل نتیجه نهایی تع(. هاقریحه)ها نظامی برای طبقه بندی اعمال و نظامی برای ادراکات و شناخت: مولد دو دسته نظام است

 (.05 : 163فاضلی، ) نظام، سبک زندگی استاین دو 

 

 تحقیق فرضیات

 .یابدسبک زندگی دیجیتالی انتخاب شده و افزایش می افزایش یابد،ها از دیجیتالی شدن اگر شناخت خانواده

تاثیر اگر دیجیتالی شدن با اطالعات ارزشمند به هنجار درونی تبدیل شود، بر ترجیحات افراد برای سبک زندگی دیجیتالی 

 .دارد

اثر گذاشته و سبک زندگی دیجیتالی  دیجیتالی هماهنگ باشد، بر منش خاص این زندگی اگر ساختار اجتماعی با زندگی

 .یابدافزایش می

 .یابدها هماهنگ باشد، سبک زندگی دیجیتالی افزایش میاگر زندگی دیجیتالی با فرهنگ دینی خانواده

 
 دیوورمدل تحلیلی ب

 مثبت استها همه جهت
  

                                           

  
 مدل تحقیق با استفاده از چارچوب تئوریک و مدل بوردیو

 
 ها همه مثبت استجهت

  

                                           

 روش شناسی تحقیق
 : روش تحقیق

آوری تکنیک جمع. ایمای از متغیرها بر سبک زندگی دیجیتالی از روش پیمایش سود جستهدر این تحقیق برای تاثیر مجموعه

 .نامه در قالب طیف لیکرت بوده استها پرسشداده

 : جمعیت تحقیق

تعداد خانوارهای شهر تهران  1694نفوس و مسکن سال بر حسب سرشماری . جمعیت این تحقیق خانوارهای شهر تهران است

 .خانوار گزارش شده است 6391963

 :حجم نمونه

بدست آمد که  630پس از محاسبه تعداد حجم نمونه . ایم برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده کرده 

 .سال به باال از هر خانوار پر شد 13پرسشنامه از بین افراد  044برای بهتر شدن نتایج تحقیق تعداد 

  
     

        
 

                   

                        
     

 : روش نمونه گیری

 منش خاص

 نظام طبقه بندی اعمال

 نظام ادراکات و شناختها

 شرایط عینی زندگی و موقعیت

 فرد در ساختار اجتماعی
 سبک زندگی

 منش خاص

تبدیل دیجیتالی شدن به 

 هنجار درونی

ها با شناخت خانواده

 دیجیتالی شدن

هماهنگی ساختار اجتماعی با 

 دیجیتالی شدن

سبک زندگی 

 دیجیتالی

دینی خانواده ها هماهنگی فرهنگ 

 با دیجیتالی شدن
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بدین . ای استفاده شده استای چند مرحلهگیری خوشهدر مرحله پیمایش با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه، از روش نمونه

، از آنجا جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم شد منطقه از نواحی  شمال، 5شهر تهران به   ،جغرافیایی شکل که بر اساس شرایط

  که استفاده از شیوه تصادفی مستلزم داشتن چارچوب کامل نمونه گیری و مراجعه به درب منازل بود، ناچار از هر منطقه 

 –منطقه جنوب، پارک رازی و پارک شکوفه  –پارک ملت منطقه شمال، پارک قیطریه و )های محلی و عمومی حوزه از پارک

منطقه شرق، پارک فدک و پارک غدیر  و مرکز شهر، پارک هنرمندان و پارک  –منطقه غرب، پارک ساحل و بوستان گفتگو 

 .پر شد  پرسشنامه در هر منطقه به صورت اتفاقی  بین خانوارهای آن فضاهای عمومی 34را انتخاب و بطور مساوی تعداد ( الله

 :هاآوری دادهروش جمع

 .ها از طریق پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری انجام گرفته استآوری دادهجمع 

 : هاروش تجزیه تحلیل داده

مورد تجزیه تحلیل قرار  spssافزار نامه پس از وارد شدن در فضای پردازشی نرموسیله پرسشهای جمع آوری شده به داده

 . های آماری مناسب استفاده شده استگیری متغیرها، از روشمنظور با توجه به سطوح اندازهبدین . اندگرفته

  :اعتبار و پایایی تحقیق

پرسشنامه انجام گرفت، برای این منظور در  64ای به تعداد برای پایایی، آزمون مقدماتی برای رفع اشکاالت احتمالی با نمونه

نامه پر شد، برای باال بردن پایایی پرسش 3شرق و مرکز شهر تهران، تعداد  –غرب  –جنوب  –هر یک از مناطق شمال 

ها داشتند، حذف هایی که همبستگی کمتری با سایر متغیرها و گویهنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و گویهپرسش

های هر متغیر با ضریب نهایت گویه در. گویان گنگ و نامفهوم بودند، اصالح شدندهمچنین مواردی که برای پاسخ. شدند

، 11/4با ضریب ( سبک زندگی دیجیتالی)به این ترتیب که متغیر . پایایی قابل قبول برای علوم اجتماعی مشخص شدند

  34/4با ضریب ( هماهنگی ساختار اجتماعی با زندگی دیجیتالی)، متغیر 4/ 3با ضریب ( شناخت زندگی دیجیتالی)متغیر

هماهنگی زندگی دیجیتالی با فرهنگ دینی )و متغیر  31/4با ضریب ( دگی دیجیتالی به هنجار درونیتبدیل زن)متغیر 

ها از و برای اعتبار سنجش گویه. را کسب کردند 4/ 9های پرسشنامه ضریب آلفای و کل گویه 4/ 9با ضریب ( خانوارها

 .استاد راهنما و مشاور استفاده شدنظریات صاحبنظران در چارچوب نظری تحقیق و به روش صوری، از نظرات 

  :شاخص سازی

 .ایمه کرد ترکیب هم با استانداردسازی از پس مفهوم را آن به مربوط هایشپرس نمره مفهوم، هر شاخص دست آوردنبه برای

 :است شده استفاده زیر فرمول از کنیم، گزارش صورت ترتیبیبه را شاخص بود الزم که مواردی در
   

 
   

Z  =        حداکثر نمره شاخصy  =             حداقل نمره شاخص N  =تعداد طبقات طیف ترتیبی 

 های تحقیقتعریف مفهومی و عملیاتی متغیر

 سبک زندگی دیجیتالی: متغیر وابسته

این . «برای همه چیز( منظور الکترونیک)اِ »تعبیری رواج یافته است که می گویند  Eدر زبان انگلیسی این  :تعریف مفهومی

الکترونیکی یا . نامند شدن می«الکترونیکی»یا « شدن دیجیتالی»شناسان از آن به  عبارت کنایه از فرایندی است که جامعه

جیتالی مانند شبکه اینترنت و رایانه به تولید، های دی دیجیتالی شدن فرایندی است که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانه

 .بخشد پردازد و از طریق آنها زندگی خود را سامان و معنا می تکثیر، اشاعه و انتشار نمادها و معانی می

انجام : هایی از قبیلبا توجه به تعریف مفهومی، سبک زندگی دیجیتالی با گویه: سبک زندگی دیجیتالی: تعریف عملیاتی

... آموزش از راه دور و  –خرید و فروش  –های بانکی از قبیل فعالیت –( الکترونیکی)روزمره زندگی از طریق رایانه کارهای 

 .سنجیده شده است

 :های متغیر سبک زندگی دیجیتالیگویه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

- 
ندکنرا از طریق تلفن پرداخت می... و  ، تلفنهای آب، برققبضخانواده من 

 
 ندکنرا از طریق اینترنت پرداخت می...  های آب، برق وقبضخانواده من  -

 کنماز طریق اینترنت خرید می -

 کنماستفاده می( اینترنتی)های مجازی از آموزش -

- 
کنمالکترونیکی مطالعه می

 
 کنممطالعه می را های الکترونیکیرسانه -

 کنماز ایمیل استفاده میبرای تسریع و سهولت پیشبرد کار ( تحصیلی شغلی،) هایدر زمینه -

 کنمآن سازمان مراجعه می( سایت)گاه چنانچه سوال یا ابهامی در مورد سازمانی داشته باشم، به وب -

 کنمگاه آن کتابخانه، الکترونیکی جستجو میها از طریق وببرای جستجوی کتاب از کتابخانه -

 کنندخانواده من از وسایل دیجیتالی جهت رفاه بیشتر استفاده می -

 کنماستفاده می(های اجتماعیی و استفاده از شبکهبانکامور از قبیل)ورروزانه جهت ام از تلفن همراه -

 های کودکان خانواده من از طریق رایانه استبازی -

 دهمام را با رایانه انجام میتحصیلی –کارهای شغلی  -

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل تحقیق

 :متغیر شناخت دیجیتالی شدن

فنی است؛ به عبارت دیگر؛ ( تجربه پذیری)نظر وبر، عقل گرایی محصول تخصص گرایی علمی و تفکیک از : تعریف نظری

 .(49  :1694دیلینی، )است برای اصالح و تکمیل شیوة زندگی  شناختی کوششی

وسایل آشنایی افراد نسبت به : هایی از قبیلبا توجه به چارچوب نظری، شناخت دیجیتالی شدن با گویه: تعریف عملیاتی

 .ها در زندگی روزمره سنجیده شده استدیجیتالی و آشنایی با کاربرد آن

 :های متغیر شناخت دیجیتالی شدنگویه

- 
مهارت کار با رایانه را دارم

 
 مهارت کار با اینترنت را دارم -

 مهارت جستجوی اینترنتی را دارم -

 های اجتماعی را دارممهارت استفاده از شبکه -

 در طرز تفکر و سبک زندگیم تاثیر دارد( از قبیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی)های اجتماعی هایم در شبکهفعالیت -

 ام تطابق داردهای اجتماعی دارم با شخصیت واقعیشخصیت مجازی که در شبکه -

 ام تاثیر داشته استدهی شخصیت واقعیهای اجتماعی دارم در شکلشخصیت مجازی که در شبکه -

 ها استفاده کنمتوانم از آنهمراهم آشنایی دارم و میهای گوشی با تمام قابلیت -

 ها استفاده کنمتوانم از آنالکترونیکی منزلمان آشنایی دارم و می،های وسایل دیجیتالیتمام قابلیت با -

 :متغیر هماهنگی ساختار اجتماعی با دیجیتالی شدن

هاى  که میان افراد یا گروه گویند تقریباً پایدارى مى به روابط و مناسبات نسبتاً ثابت و 3ساختار اجتماعى: تعریف مفهومی

ر واقع، ساختار د .برقرار باشداند،  آمده گرد فرهنگى هنجارهاى و ها ارزش از مشترکى اجتماعى یک جامعه که تحت مجموعه

و نهادها و رفتارهاى مختلف یک جامعه برقرار است  ها و طبقات اجتماعى مجموعه روابط و پیوندهائى است که میان افراد، گروه

ساختار اجتماعى داراى عناصرى است که  .یابد این روابط ترتیب و تنظیم مى اجتماعى یا فرهنگى در آن جامعه براساس

 .نهادها –ها گروه –ها نقش –ها پایگاه :ترین آنها عبارتند از مهم

                                                           
8
 . Social Structure  
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هایی از ار اجتماعی با دیجیتالی شدن با گویهبا توجه به چارچوب نظری و تعریف مفهومی، هماهنگی ساخت: تعریف عملیاتی

 -ها و طبقات اجتماعی روابط و پیوندهای ثابت کارهای الکترونیکی و استفاده از وسایل دیجیتالی در بین افراد، گروه: قبیل

 .ده استتنظیم و ترتیب رفتار ثابت و پایدار کارهای الکترونیکی و استفاده از رایانه در نهادهای اجتماعی سنجیده ش

 :های متغیر هماهنگی ساختار اجتماعی با دیجیتالی شدنگویه

 پیگیری کنمکارم را انجام یا  ها، دانشگاه محل تحصیل وادارات، سازمان از توانماز طریق تلفن می -

 پیگیری کنمکارم را انجام یا  ها، دانشگاه محل تحصیل وسازمانازادارات، توانممی اینترنت از طریق -

 ام را انجام دهمتوانم کارهای شخصیتلفن میاز طریق  -

 ام را انجام دهمتوانم کارهای شخصیاز طریق اینترنت می -

 ارتباط برقرار کنم... ها و توانم با گروه دوستان، انجمنمیاینترنت  –از طریق تلفن  -

 نجام داددیجیتالی اوسایل  –کارهای منزل را بدون استفاده از امکانات  توانبه ندرت میامروزه  -

 است شده وابسته (هاکامپیوتر) الکترونیکی –ها، امروزه به وسایل دیجیتالی شغل اکثر -

 دسترسی آسان به اینترنت دارم -

 های روزمره فراهم استهای الکترونیکی برای رفع نیازدر کشور ما کارت -

 است؟های اینترنتی در کشور بهبود یافته های اخیر چقدر سرویسبه نظر شما در سال -

 : متغیر تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونی

. ها، مجازات رسمی و مشخصی وجود ندارد هنجارهایی هستند که در صورت عدم رعایت آن، هنجارهای درونی: تعریف مفهومی

ترس از مجازات و میل درونی، . هنجارهای بیرونی، هنجارهایی هستند که برای اعضای یک جامعه از پیش تعیین گشته است

های دیگر  ای ثبات نداشته باشند، و یا با برخی نظم اگر هنجارها در جامعه. کند را به پیروی از هنجار ترغیب می جامعهاعضای 

هنجارها در جوامع مختلف، ممکن است . تر از هنجارها پیروی خواهند کرد اجتماعی در تضاد و تعارض باشند، افراد جامعه کم

های نظام  مندی انواع دیگر قاعده. شود باعث از بین رفتن استحکام نظام اجتماعی می هنجاری یب .متضاد باشندمتفاوت یا حتی 

 ( 51 :1613پور، رفیع) هستند رسمهاو  عادتهااجتماعی، 

: هایی از قبیلبا توجه به چارچوب نظری و تعریف مفهومی، تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونی با گویه: تعریف عملیاتی

 .پایبندی به انجام امور روزمره از طریق الکترونیکی سنجیده شده است -فتاری ثابت نسبت به زندگی دیجیتالی الگوهای ر

 :های متغیر تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونیگویه

 بانکی، از طریق اینترنتی کارم را  آنجام دهم تا اینکه حضوری مراجعه کنم –ترجیح میدهم برای کارهای اداری  -

 مپاسخ ده  سواالت تلفنیبه  مدانخود را موظف می رابطه با شغل یا تحصیلمدر  -

 مپاسخ ده م به مراجعات اینترنتیدانخود را موظف می در رابطه با شغل یا تحصیلم -

 بجای مراجعه حضوری وقت بگیرم پیامکی - اینترنتی... دهم از پزشک معالج، وکیل و ترجیح می -

 پاسخ دهم مایمیل، وب سایت، وبالگ شخصی یا تلفن همراه هایپیام –ها تماسدانم به خود را موظف می -

 اینترنتی باعث افزایش دانشم شده است –حضور در فضاهای مجازی  -

ها دیجیتالی آشنا شده و در مورد مفید بودن استفاده از آن –یل نوین الکترونیکی جدیدترین وسابا کنم سعی می -

 تحقیق کنم

کنم بجای مراجعه حضوری کار خود را تلفنی یا اینترنتی انجام یا تحصیلم مردم را ترغیب میدر رابطه با شغل یا  -

 پیگیری کنند

 تواند در رفع نیازهای زندگی روزمره به ما کمک کندزندگی دیجیتالی می -

 :ها با دیجیتالی شدنمتغیر هماهنگی فرهنگ دینی خانواده
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ای که به یکی از شریعت ید، باورها، الگوها، روش و شیوه های عمل جامعهفرهنگ دینی عبارت است از عقا: تعریف مفهومی

بر این اساس فرهنگ اسالمی عبارت . «پیروی و اطاعت می کند پیامبر خداهای الهی ایمان دارد و در اعتقادات و اعمال از 

و سنت  قرآن کریممجموعه عقاید، باورها، ارزش ها، آداب و رسوم، الگوها، روش و شیوه های عمل متخذ از »: است از

  .(ع)معصومین 

اعتقاد : هایی از قبیلبا گویه ها با دیجیتالی شدن،، هماهنگی فرهنگ دینی خانوادهجه به تعریف مفهومیبا تو :تعریف عملیاتی

ها در زندگی روزمره مربوط به امور دینی، و پیشبرد امور زندگی به وسیله آن( دیجیتالی)به استفاده از وسایل نوین ارتباطی 

 .سنجیده شده است

 :ها با دیجیتالی شدندینی خانوادههای متغیر هماهنگی فرهنگ گویه

 آموخت ،قرآن  -آموزهای دینی  توان، می(اینترنتی)های مجازی یا آموزشلوح فشرده  از طریق -

 توان سواالت شرعی را پرسیدبا استفاده از سایت مراجع تقلید، می -

 توان در مور مسائل دینی بحث و گفتگو کردهای اجتماعی میاز طریق شبکه -

 توان به تبلیغ دین خود پرداختهای اجتماعی میشبکهاز طریق  -

 داندهای نوین را در جهت به روز بودن  پسندیده میآوریدین من استفاده از فن -

 به نظر شما در فضاهای مجازی، اعتقادات دینی مذهبی چه میزان در رعایت اخالقیات تاثیر دارد -

 شرعی  به ما کمک کندسواالت  –تواند در رفع نیازها زندگی دیجیتالی می -

 ها داشته باشندتری به آندسترسی آسان شود مردمباعث می مراجع تقلید وب سایت -

 (های توصیفییافته) :تحقیق هاییافته
 ای تحقیقتوزیع فراوانی متغیرهای زمینه - جدول 

 فراوانی طبقات متغیر
درصد 

 معتبر
 درصد معتبر فراوانی طبقات متغیر

 جنس

 پاسخگویان

 

 6/50 11  مرد

 سن پاسخگویان

 3/13 31 سال 4 زیر 

 5 /3 146 سال 5 تا  4  5/05  13 زن

 4 /6 31 سال 61تا  3  144 699 جمع

میزان 

تحصیالت 

 پاسخگویان

 15 34 سال 61تا   6 4/0 13 زیر دیپلم

 5/14  0 سال 06تا  63 6/3 66 دیپلم

 3/5 6  سال 09تا  00 5 /3 146 فوق دیپلم

 3 0  سال 09باالی    /3 91 لیسانس

 144 044 جمع 1 /3 111 فوق لیسانس

 5/11 03 دکترا

 144 044 جمع

وضعیت تحصیلی . درصد زن هستند 5/05درصد پاسخگویان مرد و  6/50دهد نشان می ،1 های مندرج در جدولداده

 1 /3درصد لیسانس،    /3درصد فوق دیپلم،  5 /3درصد دیپلم،  6/3درصد زیر دیپلم،  0: بدین شرح است پاسخگویان

درصد  3/13: رده بندی سنی پاسخگویان بدین شرح است. درصد از تحصیالت دکترا برخوردارند 5/11درصد فوق لیسانس و 

درصد در  15سال،  61تا  3 درصد در رده سنی  4 /6سال،  5 تا  4 درصد در رده سنی  5 /3سال،  4 در رده سنی زیر 

درصد در رده  3سال و  09تا  00درصد در رده سنی  3/5سال،  06تا  63درصد در رده سنی  5/14سال،  61تا   6رده سنی 

 .سال قرار دارند 09سنی باالی 

 :های توصیفی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تحقیقیافته
 میانگین متغیر وابسته تحقیق توزیع فراوانی و  - جدول  
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 تعداد %طبقات پاسخ  متغیر

 پاسخگویان

 میانگین

سبک زندگی  (1-5)

 دیجیتالی

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم خیلی کم

6/  1/ 1 3/63 1/ 6 5 699 11/6 

 1 /1درصد پاسخگویان به گزینه خیلی کم،   /6دهد در طبقه بندی متغیر وابسته، ، نشان می های مندرج در جدول داده

درصد پاسخگویان به گزینه زیاد  5درصد به گزینه خیلی زیاد و  6 /1درصد به گزینه متوسط،  3/63به گزینه کم، درصد 

 .باشد، می5از  11/6اند، میانگین  متغیر وابسته پاسخ داده
 فراوانی و میانگین متغیرهای مستقل تحقیقتوزیع  -3جدول 

 متغیر

 %طبقات پاسخ 

 تعداد
 میانگین

(4-5) 
نظری 

 ندارم

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

 33/6 044 3/15 5/03 3 /6 3/1 3/1 - هاخانواده شناخت دیجیتالی شدن

 31/6 044 3/11 5/03 6/64 3/3 3 - شدن هماهنگی ساختار اجتماعی با دیجیتالی

 31/6 044 3/13 01 64 5/11 3 - تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونی

 15/6 699 3/16 6/61 3 /3 16 5/3 5/0 ها با دیجیتالیفرهنگ دینی خانوادههماهنگی 

متغیر ، مربوط به 5از  33/6طبقه بندی متغیرهای مستقل، باالترین میانگین دهد در ، نشان می6های مندرج در جدول داده

ها با دیجیتالی ، مربوط به هماهنگی فرهنگ دینی خانواده5از  15/6ها و کمترین میانگین شناخت دیجیتالی شدن خانواده

میانگین ( تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونی)و ( متغیر هماهنگی ساختار اجتماعی با دیجیتالی شدن)و دو . باشدشدن می

 . ، دارند5از  31/6برابر 

 :های استنباطی تحقیقیافته
 های تحقیقآزمون فرضیه

 .یابدها از دیجیتالی شدن افزایش یابد، سبک زندگی دیجیتالی انتخاب شده و افزایش میاگر شناخت خانواده  - فرضیه  
 ها از دیجیتالی شدن با سبک زندگی دیجیتالینتایج همبستگی  شناخت خانواده  -4جدول 

 سبک زندگی دیجیتالی/ دیجیتالی شدن شناخت  آزمون آماری

 31/4 ضریب همبستگی پیرسون

 444/4 سطح معناداری

 699 تعداد معتبر

فرضیه تایید شده است و با توجه به ضریب  Sig=0/000دهد با توجه به سطح معناداری نشان می ،0از جدول نتایج بدست آمده

ها از دیجیتالی شدن سبک زندگی با افزایش شناخت خانواده یعنی. رابطه مثبت و قوی است 31/4= همبستگی پیرسون 

 .کنددیجیتالی انتخاب شده و افزایش پیدا کرده می

اگر دیجیتالی شدن با اطالعات ارزشمند به هنجار درونی تبدیل شود، بر ترجیحات افراد برای سبک زندگی  - فرضیه 

 دیجیتالی تاثیر دارد
 دیجیتالی شدن به هنجار درونی با سبک زندگی دیجیتالینتایج همبستگی تبدیل  -5جدول 

 سبک زندگی دیجیتالی/ دیجیتالی شدن به هنجار درونی   آزمون آماری

 4/ 3 ضریب همبستگی پیرسون

 444/4 سطح معناداری

 699 تعداد معتبر

فرضیه تایید شده است و با توجه به ضریب  Sig=0/000دهد با توجه به سطح معناداری نشان می ، 5از جدول نتایج بدست آمده

یعنی با افزایش دیجیتالی شدن به هنجاردرونی  سبک زندگی دیجیتالی . رابطه مثبت و قوی است 4/ 3= همبستگی پیرسون 

 .کندانتخاب شده و افزایش پیدا کرده می
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زندگی اثر گذاشته و سبک زندگی  اگر ساختار اجتماعی با زندگی دیجیتالی هماهنگ باشد، بر منش خاص این -3فرضیه  

 .یابددیجیتالی افزایش می
 نتایج همبستگی هماهنگی ساختار اجتماعی با دیجیتالی شدن، با سبک زندگی دیجیتالی -6جدول 

 سبک زندگی دیجیتالی/ هماهنگی ساختار اجتماعی  آزمون آماری

 56/4 ضریب همبستگی پیرسون

 444/4 سطح معناداری

 699 تعداد معتبر

فرضیه تایید شده است و با توجه به ضریب  Sig=0/000دهد با توجه به سطح معناداری نشان می ،3از جدول  نتایج بدست آمده

یعنی با افزایش هماهنگی ساختار اجتماعی با دیجیتالی شدن . رابطه مثبت و نسبتا قوی است 56/4= همبستگی پیرسون 

 .کندک زندگی دیجیتالی افزایش پیدا کرده میبرسبک زندگی دیجیتالی اثر گذاشته و سب

  یابدها هماهنگ باشد، سبک زندگی دیجیتالی افزایش میاگر زندگی دیجیتالی با فرهنگ دینی خانواده -4فرضیه  
 ها با دیجیتالی شدن، با سبک زندگی دیجیتالینتایج همبستگی هماهنگی فرهنگ دینی خانواده -7جدول 

 سبک زندگی دیجیتالی/ ها فرهنگ دینی خانوادههماهنگی  آزمون آماری

 11/4 ضریب همبستگی پیرسون

 441/4 سطح معناداری

 693 تعداد معتبر

فرضیه تایید شده است و با توجه به ضریب  Sig=0/001 دهد با توجه به سطح معنادارینشان می ،1از جدول نتایج بدست آمده

ها با دیجیتالی شدن یعنی با افزایش هماهنگی فرهنگ دینی خانواده. رابطه مثبت و ضعیف است 11/4= همبستگی پیرسون 

 .کندسبک زندگی دیجیتالی افزایش پیدا کرده می
 دیجیتالی نتایج آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر سبک زندگی  -  -8جدول 

 Method: enter روش ورود متغیرها هم زمان

 R= 0/71 ضریب همبستگی چندگانه

 R2= 0/51 ضریب تعیین

 0/50 ضریب تعیین تعدیل یافته

 S.E= 6/44 خطای معیار

 ANOVA= 102/457 تحلیل واریانس

 0/000 سطح معناداری

 بر سبک زندگی دیجیتالی ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر -  -8جدول 

 B Beta S.E T Sig متغیرهای مستقل

 0/046 2/00 1/900 - 3/80 مقدار ثابت

 0/000 7/54 0/061 0/34 0/46 هاخانواده متغیر شناخت دیجیتالی شدن

 0/003 2/98 0/059 0/13 0/17 با دیجیتالی شدن متغیر هماهنگی ساختار اجتماعی

 0/000 7/58 0/061 0/35 0/46 هنجار درونی دیجیتالی شدن به متغیر تبدیل

 0/585 0/54 0/036 0/02 0/02 ها با دیجیتالی شدنخانواده متغیر هماهنگی فرهنگ دینی

 =sig در مجموع با سطح معناداری  دهد  آزمون تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل، نشان می3نتایج بدست آمده از جدول  

این یافته بدین معناست که . گزارش شده است 51/4دارند و در این تحقیق ضریب تعیین برابر با بر متغیر وابسته تاثیر  0/000

و تاثیر هریک . از واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین نمایند( درصد 51)یا  51/4اند متغیرهای مستقل توانسته

ها با ضریب بتا برابر با تاثیر متغیر شناخت دیجیتالی شدن خانوادهمیزان : از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته عبارت است از

ثیر متغیر هماهنگی ساختار اجتماعی با دیجیتالی شدن، با ضریب بتا باشد، میزان تامی sig=0/000، و سطح معناداری 60/4

، و 65/4ر درونی با ضریب بتا باشد، میزان تاثیر متغیر تبدیل دیجیتالی شدن به هنجامی sig=0/003، و سطح معناداری16/4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

ها با دیجیتالی شدن، با ضریب بتا باشد و میزان تاثیر متغیر هماهنگی فرهنگ دینی خانوادهمی sig=0/00سطح معناداری 

ها با دیجیتالی شدن نشان از سطح معناداری متغیر هماهنگی فرهنگ دینی خانواده. باشدمی sig=0/58، و سطح معناداری 4/ 4

 .یر در کنار سایر متغیرهاستمعنادار شدن این متغعدم 

 
 
 
 

 :های ایرانیتاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر سبک زندگی دیجیتالی خانواده مدل تحلیل مسیر 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

و مدل  همانند مدل پیربوردیو، بر اساس این مدل چارچوب تئوری تحقیق استمدل  نشان دهنده تایید مدل تحلیل مسیر

دو متغیر  و هماهنگی ساختار اجتماعی با دیجیتالی شدن روی شناخت دیجیتالی شدن و هنجار درونی تاثیر دارد تحقیق

هنجار درونی نیز با تعامل بر یکدیگر بر سبک زندگی دیجیتالی  تبدیل دیجیتالی شدن به  و هاخانواده شناخت دیجیتالی شدن

ها که در تحلیل رگرسیون معنادار نشد، در مدل تحلیل مسیر مشخص شد و متغیر هماهنگی فرهنگ دینی خانواده .تاثیر دارند

 . که با تاثیر غیرمستقیم بر متغیرهای دیگر، بر متغیر وابسته تاثیر دارد
 

 

 اثرات متغیرهای موثر بر سبک زندگی دیجیتالی -9جدول 

 متغیرهای مستقل بر متغیر وابستهتاثیر مستقیم و غیر مستقیم  متغیرها

شناخت دیجیتالی 

 شدن

 o/34= تاثیر مسقیم 

  0/11=(0/35)(0/34)                  (سبک زندگی دیجیتالی –هنجار  –شناخت )تاثیر غیرمستقیم 

                                                       0/45 = 0/11+0/34جمع تاثیر مستقیم و غیر مستقیم 

هماهنگی ساختار 

اجتماعی با دیجیتالی 

 شدن

 0/13= تاثیر مستقیم 

 0/19=(o/34)(0/57)                   (سبک زندگی دیجیتالی –شناخت  –ساختار )تاثیر غیرمستقیم 

                                        0/11 =(0/35)(0/32)( سبک زندگی دیجیتالی -هنجار  –ساختار ) 

                  0/06 =(0/35)(0/34)(0/57)( سبک زندگی دیجیتالی –هنجار  –شناخت  –ساختار )

 0/36= جمع تاثیر مستقیم و غیر مستقیم 

تبدیل دیجیتالی شدن 

 به هنجار درونی

 0/35= تاثیر مستقیم 

 نداردتاثیر غیر مستقیم 

 ندارد= تاثیر مستقیم هماهنگی فرهنگ 

سبک 

زندگی 

 دیجیتالی

 

شناخت 

 دیجیتالی شدن

هماهنگی ساختار 

اجتماعی با دیجیتالی 

 شدن

هماهنگی 

فرهنگ 

دینی با 

دیجیتالی 

تبدیل دیجیتالی شدن به  شدن

 هنجار درونی

p=- 0/03 

P= +0/34 

P= +0/13 

P=+0/34 
P=+0/18 P=+0/35 

P=+0/19 

P=+0/57 

P=+0/32 
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دینی با دیجیتالی 

 شدن

                         0/06 =(0/35)(0/18)(سبک زندگی دیجیتالی -هنجار  –دین )تاثیر غیرمستقیم 

                      0/003- =(0/35)(0/34)(0/03-)(سبک زندگی دیجیتالی -هنجار -شناخت -دین)

  0/01 =(0/35)(0/34)(0/57)(0/19)   (سبک زندگی دیجیتالی -هنجار -شناخت -ساختار -دین)

                          0/02 =(0/35)(0/32)(0/19)(سبک زندگی دیجیتالی -هنجار -ساختار -دین)

 0/08= جمع تاثیرغیر مستقیم 

نتایج بدست آمده از تحلیل مسیر عوامل موثر بر سبک زندگی دیجیتالی در مجموع تاثیر مستقیم و غیر مستقیم هر یک از 

بر متغیر  05/4متغیر شناخت دیجیتالی شدن در مجموع : متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدین شرح گزارش شده است

متغیر . بر متغیر وابسته تاثیر دارد 63/4 ی با دیجیتالی شدن در مجموع متغیر هماهنگی ساختار اجتماع. وابسته تاثیر دارد

بر متغیر وابسته تاثیر دارد و متغیر هماهنگی فرهنگ دینی  65/4تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونی، تنها با تاثیر مستقیم 

 .اثیر داردبر متغیر وابسته ت 43/4ها با دیجیتالی شدن فقط با تاثیر غیر مستقیم، خانواده

 
 :ای با سبک زندگی دیجیتالیهای زمینههای آماری برای رابطه متغیرآزمون
 آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سن پاسخکویان با سبک زندگی دیجیتالی -1 جدول 

 سبک زندگی دیجیتالی/ سن پلسخکویان  آزمون آماری

 -0/4  ضریب همبستگی پیرسون

 444/4 سطح معناداری

 699 معتبرتعداد 

رابطه سن پاسخگویان با سبک زندگی  Sig=0/000دهد با توجه به سطح معناداری ،  نشان می14ل دونتایج بدست آمده از ج

یعنی با افزایش سن . رابطه منفی و ضعیف است - 0/4 = دیجیتالی معنادار است و با توجه به ضریب همبستگی پیرسون 

 .کندپیدا کرده میپاسخگویان سبک زندگی دیجیتالی کاهش 

 
 ویان با سبک زندگی دیجیتالیهمبستگی پیرسون بین تحصیالت پاسخگآزمون ضریب  -  جدول 

 سبک زندگی دیجیتالی/ تحصیالت پاسخگویان  آزمون آماری

 3/4  ضریب همبستگی پیرسون

 444/4 سطح معناداری

 699 تعداد معتبر

رابطه تحصیالت پاسخگویان با سبک  Sig=0/000دهد با توجه به سطح معناداری ، نشان می11نتایج بدست آمده از جدول 

یعنی با . رابطه مثبت و نسبتا متوسط است 3/4 = زندگی دیجیتالی معنادار است و با توجه به ضریب همبستگی پیرسون 

 .کندافزایش تحصیالت سبک زندگی دیجیتالی افزایش پیدا کرده می

 
 :دو نمونه مستقل برای مقایسه میانگین سبک زندگی دیجیتالی، بین دو گروه زنان و مردان tآزمون آماری 

 دو نمونه مستقل پیرامون سبک زندگی دیجیتالی بر حسب جنس پاسخگویان tنتایج آزمون  -  جدول 

 آزمون آماری خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد زندگی دیجیتالی

 t = 0/83 354/4 55/9 4/04  13  مرد

sig = 0/40 
 303/4 11/3 06/69  13 زن

و میانگین میزان سبک زندگی  4/04 دهد میانگین میزان سبک زندگی دیجیتالی مردان برابر با ، نشان می 1نتایج جدول 

دهد بین میزان سبک نشان می sig = 0/40چندان متفاوت نیست و با توجه به سطح معناداری  06/69دیجیتالی زنان برابر با 

 .زندگی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود ندارد
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 :گیریخالصه مباحث و نتیجه

این فضا . های زیادی است که خیلی اوقات از آن غفلت می شود زندگی دیجیتال و به تبع آن فضای مجازی دربردارنده فرصت

رو -در-عمومی که کامپیوترها و ارتباطات راه دور ما را از تماس رواین نگرانی ": تافلر معتقد است. تنها برای سرگرمی نیست

در واقع ممکن . لوحانه استسازد و روابط انسانی را به صورت با واسطه در خواهند آورد یک نگرانی نابخردانه و سادهمحروم می

های ایرانی و دیجیتالی خانوادهموضوع بررسی سبک زندگی  این پژوهش با  (.510: 1610 تافلر،) است عکس آن اتفاق افتد

های ایرانی و بررسی عوامل موثر بر انتخاب این سبک خانواده دیجیتالی با هدف شناخت میزان سبک زندگی عوامل موثر بر آن،

. در ایران پیدا نشد ، تحقیقییتالیدر خصوص سبک زندگی دیج ،ژوهش تحقیقدر پیشینه پ. مهم پرداخته است این زندگی به

تحقیقاتی که در خصوص زندگی دیجیتالی و فضای مجازی صورت گرفته صرفا درباره معایب و پیامدهای فرهنگی تاثیر 

ی و درباره .در حالی که نیاز زندگی بشر امروز به زندگی دیجیتالی بیش از معایب آن است .اینترنت و فضای مجازی بوده است

قاتی که وجود دارد یا توصیفی بوده و یا سبک زندگی را متغیر مستقل در ها و کارهای تحقی موضوع سبک زندگی نیز رساله

سبک زندگی در اندیشه وبلن متغیری وابسته .  بر سبک زندگی بررسی شده است... اند و رابطه عواملی مثل هویت و نظر گرفته

، همان طور که در بیان ات خارجیدر مورد تحقیق .و این تحقیق نیز سبک زندگی را متغیر وابسته در نظر گرفته است. است

اغلب نشان دادن چگونگی زندگی دیجیتالی و تاثیر آن در کیفیت  چند گام جلوتر از ما هستند چون این تحقیقات مسئله آمد،

 .زندگی بررسی شده است و یا توصیف زندگی دیجیتالی است

ت منشعب از آن مثل نظریه تصمیم گیری و نظریه چارچوب نظری این تحقیق با استفاده از نظریه انتخاب عقالنی و نظریا  

و استفاده از نظریه بزرگان جامعه شناسی ایران، دکتر ها با رویکرد نظریه عقالنیت وبر و نظریه ساختارگرایی پارسونز، بازی

-نهایت نظریه ساختدر . پور که مانند وبر به هنجارها اشاره کرده و دکتر آزادارمکی که به نقش دین اشاره کرده استرفیع

چارچوب  بوردیو مطابق نظریات مطرح شده در . بندی نظریات ذکر شده است مبنای کار قرار گرفتگرایی بوردیو که جمع

سبک   که در این پژوهش عوامل موثر بر. های زندگی ارائه کرده استگیری سبکدرباره شکل یای منسجمنظریه نظری،

مدل پیربوردیو، شرایط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید منش  مطابق. قرار گرفتدیجیتالی  زندگی

 (هانظامی برای ادراکات و شناخت)و  (نظامی برای طبقه بندی اعمال): شود؛ منش، مولد دو دسته نظام استخاص منجر می

مطابق مدل بوردیو مدل این تحقیق   (.05 : 163فاضلی، ) امل این دو نظام، سبک زندگی استنتیجه نهایی تع(. هاقریحه)

هماهنگی ساختار اجتماعی با )بدین صورت شکل گرفت که عوامل موثر بر سبک زندگی دیجیتالی را با متغیرهای مستقل 

هماهنگی فرهنگ دینی )و ( تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونی)، (دیجیتالی شدن باها شناخت خانواده)، (دیجیتالی شدن

 . ، شناسایی شدند(ها با دیجیتالی شدنخانواده

تواند، عوامل موثر بر هر سبک زندگی باشد، که در این تحقیق این است که این عوامل مینکته قابل مالحظه در مدل تحقیق 

و متغیرهای مستقل هماهنگی ساختار اجتماعی و شناخت دیجیتالی شدن عینا مطابق . سبک زندگی دیجیتالی بررسی شد

با دیجیتالی ها و هماهنگی فرهنگ دینی خانواده به هنجار درونی، بوردیو شناسایی شد و دو متغیر تبدیل دیجیتالی شدنمدل 

 ،های دیگردر پژوهش .در مدل بوردیو شناسایی شد( نظامی برای طبقه بندی اعمال) متغیر از چارچوب نظری، مطابقشدن، 

 . شناسایی شود( برای طبقه بندی اعمال نظامی) در مدلتواند می نیز متغیرهای دیگری

باالترین میزان تحصیالت . نکته قابل توجه میزان تحصیالت پاسخگویان است های توصیفیمطابق نتایج بدست آمده از یافته

سال با  5 تا  4 رده سنی )و باالترین رده سنی این پژوهش مربوط به  درصد است 3 /3متعلق به تحصیالت فوق لیسانس با 

 . این یافته نشان از گرایش جوانان به تحصیالت تکمیلی دارد. است (درصد 4 /6سال با  61تا  3 رده سنی )و  (درصد 5 /3

همچنین نکته قابل . گزارش شده است باال متوسط  5از  11/6 ای ایرانی با نمره میانگینخانواده دیجیتالی میزان سبک زندگی

، میزان 5از  33/6با میانگین  ،ی مستقل است که میزان شناخت دیجیتالی شدنمیزان متغیرهامالحظه در این پژوهش 

با میانگین  ،، میزان تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونی5از  31/6هماهنگی ساختار اجتماعی با دیجیتالی شدن با میانگین 
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از میزان  متغیرها ، همگی5از  31/6با میانگین  ،با دیجیتالی شدن ها، و میزان هماهنگی فرهنگ دینی خانواده5از  31/6

نتایج بدست  . باشدمی ی ایرانیهاخانواده ها نشان دهنده میزان خوبی از دیجیتالی شدنکه این یافته متوسط باال برخوردارند،

با ضریب  شدنفرضیه این تحقیق تایید شده و رابطه دو متغیر مستقل شناخت دیجیتالی  0آمده از ضریب همبستگی پیرسون 

بت و قوی مث ،با سبک زندگی دیجیتالی 4/ 3با ضریب همبستگی  و تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونی ،31/4همبستگی 

با سبک زندگی  ، 56/4با ضریب همبستگی  و رابطه متغیر مستقل هماهنگی ساختار اجتماعی با دیجیتالی شدن گزارش شد،

با  ،با دیجیتالی شدن هاخانواده و رابطه متغیر مستقل هماهنگی فرهنگی دینی گزارش شد، مثبت و نسبتا قوی ،دیجیتالی

دهنده تاثیر خوب  نشان هااین یافته. مثبت و ضعیف گزارش شده است ،با سبک زندگی دیجیتالی ،11/4ضریب همبستگی 

نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون برای . های ایرانی برای سبک زندگی دیجیتالی داردآمادگی خوب خانواده متغیرها و 

متغیرهای مستقل در مجموع معنادار شده و در مجموع متغیرهای مستقل  عوامل موثر بر سبک زندگی دیجیتالی، تاثیر

وجود دارد که و این یافته نشان دهنده این است که متغیرهای دیگری  .از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند 51/4توانستند 

توان به شناسایی آن متغیرها های دیگر میتوانند تبیین کنند که در پژوهشباقیمانده از واریانس متغیر وابسته را می 09/4

در رابطه معناداری تک تک متغیرهای مستقل با متغیر وابسته، متغیر هماهنگی  تحلیل رگرسیون این پژوهش. پرداخت

این نتیجه به این معنا است که متغیرهای مستقل بر یکدیگر تاثیر . معنادار نشدها با دیجیتالی شدن فرهنگ دینی خانواده

در مدل تحلیل . ها با دیجیتالی شدن شده استگذاشته و سبب عدم معناداری مستقیم متغیر هماهنگی فرهنگ دینی خانواده

 ،ر غیر مستقیم روی متغیرهای دیگربا دیجیتالی شدن، با تاثی هاخانواده مسیر مشخص شد که متغیر هماهنگی فرهنگ دینی

  .بر متغیر وابسته تاثیر داشته است

در . در کنار سایر متغیرهاست (هماهنگی فرهنگ دینی) متغیر نکته ظریفی که در این یافته وجود دارد، تاثیر غیر مستقیم

یافته حاکی از آن است که  این. شودکشور ما همیشه به فرهنگ دینی در تمام موارد بصورت مستقیم اشاره و متمرکز می

 .فرهنگ دینی می بایست بصورت غیر مستقیم بوسیله متغیرهای دیگر مطرح شود

به این شکل که در تاثیر مستقیم و غیر مستقیم . باشدمی( مدل بوردیو)، تایید مسیر مدل تحلیل نکته قابل توجه در  

بر سبک  ( 16/4) هم با تاثیر مستقیم اجتماعی با دیجیتالی شدنمتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، متغیر هماهنگی ساختار 

 (شناخت دیجیتالی شدن)و  (تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونی)بر متغیرهای   زندگی دیجیتالی، و هم با تاثیر غیرمسقیم

و هم با تاثیر  (43/4) ضریببا  هم با تاثیر غیر مستقیم از ساختار اجتماعیتاثیرگذاشته و این دو متغیر، ( 63/4)با ضریب 

های بدست آمده از متغیرهای در یافته .بر سبک زندگی دیجیتالی تاثیر دارند ،(05/4) ضریب و( 65/4) با ضریب مستقیم

، معنادار،  منفی و ضعیف گزارش شد، یعنی  -0/4 با سبک زندگی دیجیتالی با ضریب همبستگی  ،ای رابطه متغیر سنزمینه

این نتیجه  ،با توجه به جمعیت جوان جامعه ایران در حال حاضر. کندمیزان زندگی دیجیتالی کاهش پیدا می ،با افزایش سن

و رابطه تحصیالت با سبک زندگی دیجیتالی با ضریب . مهم نیست های ایرانیخانواده برای گسترش زندگی دیجیتالی

فته نشان دهنده این است که برای گسترش سبک زندگی ، معنادار، مثبت و نسبتا ضعیف گزارش شد و این یا3/4 همبستگی 

و  06/69بین سبک زندگی دیجیتالی زنان با میانگین  tآزمون در یافته بدست آمده از . تحصیالت نقش کمی دارد ،دیجیتالی

 .، تفاوت معناداری مشاهده نشد t، و عدم معناداری 4/04 سبک زندگی دیجیتالی مردان با میانگین 

 :پیشنهادات

هنجار تبدیل دیجیتالی شدن به از عوامل موثر بر سبک زندگی دیجیتالی، تاثیر متغیر  مستقیم در این تحقیق بیشترین تاثیر 

عبارت است  ،باشد، مراحل تبدیل یک پدیده به هنجار درونی از نظر رفیع پورکه در چارچوب نظری این تحقیق آمدهدرونی می

شود، اغلب به با ارزش می( قشر باال)، عموما اما نه همیشه (نوآورها)می از اعضاء جامعه ابتدا یک پدیده برای یک تعداد ک :از

یا نیازهای جسمی و یا نیاز به احترام و خودنمایی، آزادی )نماید دلیل آنکه آن پدیده نوعی از نیازهای افراد مزبور را ارضاء می

ها توانند خود را کم و بیش با آنو می( عموما قشر متوسط باال)ند نزدیک به نوآورهای ،سپس زودپذیرها که از نظر شرایط ...(
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انتشار و اشاعه بصورت خودکار راه ( یا منحنی)بعد از آن، دیگر اصطالح چرخ . کنندمقایسه نمایند، به آن رفتار نیز عمل می

در واقع، ( زود پذیرها)این علت این عده به . گیردافتد و مانند توده برف بهمن شده، به تدریج همه اعضاء جامعه را فرا میمی

ها امکان ندارد که حرکت هنجاری موتور حرکت بهمن وار انتشار و اشاعه یک پدیده و تبدیل آن به هنجار هستند و بدون آن

که  برندرا نیز بکار می "توده الزم"یا  "اصطالح حداقل پیروی کنندگان اولیه" دانشمندان متخصص در این زمینه. آغاز شود

 .باشدبرای شروع حرکت هنجاری الزم است و منظور از آن همان زود پذیرها می

-را در پیش می "استراتژی اطمینان"به قول آلبرشت  "اکثریت دیر"و بعد  "اکثریت زود"بعد از شروع حرکت هنجاری، ابتدا 

 .(511تا  543 :1613رفیع پور، ) کنندمیبزودی هنجار شود، پیروی  رود تاای که میگیرند و برای عقب نماندن، از پدیده

براساس این نظر طبقه متوسط جامعه برای رواج سبک زندگی خیلی مهم است و پیشنهاد به رشد طبقه متوسط برای رشد 

شود در تحقیقات بعدی در مورد عوامل موثر بر سبک زندگی به بررسی طبقه و پیشنهاد می. شودهای زندگی میانواع سبک

متغیر شناخت دیجیتالی شدن نیز بر سبک زندگی دیجیتالی تاثیر    .عه و چگونگی رشد این طبقه پرداخته شودمتوسط جام

های الزم در زمینه توانند از گسترش آموزشیزان اجتماعی می ربرای شناخت دیجیتالی شدن در جامعه برنامه. زیادی داشت

 . زندگی دیجیتالی استفاده کنند

ها و شرایط ساختار رواج حرکت هنجاری و شناخت، بستگی به زمینه ،مدل تحلیل مسیر این تحقیقمطابق مدل بوردیو و 

های ساختاری برای عامل تاثیر گذار بر سبک همچنین در چارچوب نظری این تحقیق به متغیر محدودیت. اجتماعی دارد

های دیگر به شناخت شود در پژوهشد میزندگی اشاره شده است که در این تحقیق امکان پرداختن به آن نبود، پیشنها

های ساختاری دیجیتالی شدن یا هر سبک زندگی دیگری که مورد بررسی است، پرداخته شود و چگونگی از بین محدویت

 .ها تحقیق شودبردن آن محدودیت
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Evaluation of digital lifestyle in Iranian families and its effective factors 

 

 

Taliyeh khademiyan, Esmatsadat hosseini 

 

Abstract: 

The aim of this study is identify the digital lifestyle of Iranian families and the factors 

affecting it by survey method. In this study used the rational choice theory and theories 

derived from it and structuralism theory, Bourdieu's theory of constructivism developmental 

work was to develop a theoretical framework.  

Research population is 3691936 families and questions from 16 years old people and older in 

Tehran. Cluster sampling method is used and the sample size by Cochran formula was 

estimated 400 households. Cronbach's reliability and validity of items is through the formal 

procedure. 

According to statistics reported that, the dependent variable (digital lifestyle Iranian families) 

with the average score of 3/17 of 5, the average above. 

according to Pearson correlation coefficient is a positive and significant relation between 

independent variables (cognitive variables digitization of their families, co-ordination of 

social structure with digitization, digital conversion to internal norms, and coordinate 

religious culture families) and digital lifestyle. Using regression on independent variables 

0/51 and explained the variance in the dependent variable.  

Keywords: life style - Digital life, digital recognition, coordination of social structure, 

internal norm, coordination religious culture 
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