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Abstract

The virtual space of social networks as a modern arena for entertainment could be a

new frontier in shaping people's values and identity ahead. The purpose of this study

was to investigate the effect of social networks on the quality of leisure time for

housewives in Qom in range of 24 to 45 years. Data were collected  by using a

researcher-made questionnaire on a sample of 400 women attending beauty salons,

shopping malls and clubs. The statistical tests used are t-test, Pearson correlation

coefficient, regression equation in SPSS and AMOS software for structural equation

modeling. Significance level 0.000 at T test for all variables was evidence of Qom

housewives' use of cyberspace. The results of the structural equation modeling

revealed the most utilization of virtual networks with a factor load of 0.92 for home

sales. Factor load of 0.60 for dating and factor of 0.34 for awareness of these two

indexes rank second and third highest use of virtual networks. In the regression

equation, the variables of consumerism, moderation, body management, relationship
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building have been able to predict leisure variables. With beta value, body

management with 0.477 had the highest predictive power in the equation.

Keywords: Leisure time, Social networks, housewives, Pathology.
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چکیده
فراغـت  اجتمـاعی بـر نحـوة گـذران اوقـات     هايپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شبکه

آوري اطالعـات بـا اسـتفاده از    جمعسال شهر قم صورت گرفته است. 45تا 24دارخانهزنان
هـاي آرایشـی،   نفره از زنان مراجعه کننده به سالن400اي نامه محقق ساخته در نمونهپرسش

در آزمـون تـی بـراي متغیرهـاي     000/0ها انجام شد. سطح معنـاداري  مراکز خرید و باشگاه
سـازي  مـدل بررسی شاهدي بر استفاده زنان از فضاي مجازي اسـت. نتـایج حاصـل از   مورد

براي فـروش 92/0معادالت ساختاري بیشترین نوع استفاده از فضاي مجازي را با بار عاملی 
بـراي  34/0براي دوسـت یـابی و   60/0است. بار عاملی کردهمشخصخانگیمحصوالت

وم بــاالترین نــوع اســتفاده از کســب آگــاهی ایــن دو شــاخص را در رتبــه هــاي دوم و ســ
متغیرمصـرف گرایـی، مـدگرایی،    رگرسـیون ي¬معادلـه در. اسـت مجازي قرار داده فضاي

بینی کند. باتوجه به مقدار بتـا،  فراغت را پیشاوقاتروابط، توانسته متغیرمدیریت بدن، ایجاد
داشته است.بینی را در معادلهبیشترین میزان قدرت پیش477/0مدیریت بدن با مقدار
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ــکل ــا:دواژهی ــههــاي فراغــت، شــبکهاوقــاته ــان خان شناســی، دار، آســیباجتمــاعی، زن
.مجازيفضاي

. مقدمه1
بـراي بستريوزندگیسبکمهمهايمؤلفهازیکیعنوانبهفراغتامروزي اوقاتجوامعدر

: 1394اسـت (فکـوهی و امیـري،    توجـه مـورد اجتمـاعی کنشـگران پـذیري جامعهوتعامل
شـدن و شهرنشـینی   ازه که بر اثر صنعتیاي است ت). فراغت در معناي جدید آن پدیده10/31

گونـه کـه   به وجود آمده است. در این معنا اوقات فراغت زمانی است کـه در آن شـخص آن  
کند و در آن الزامـی وجـود نـدارد. در نتیجـه بـا نـوعی طیـب خـاطر و         خواهد عمل میمی

راغـت  رو اوقـات ف ). از ایـن 13/146: 1393شود (واصـفیان و همکـاران،   رضایت سپري می
جملـه  گیري سالمت و ازترین و دلپذیرترین اوقات انسان دانست که در شکلتوان مهممیرا

سـالمت اجتمـاعی نقـش اثرگــذاري دارد. اهمیـت ایـن عامـل اجتمــاعی تـا آنجاسـت کــه         
) 3/54: 1390کنند (پهلـوان و برزیگـر،  مییادیک جامعهفرهنگآئینهمثابهبهآنازکارشناسان

ــ و صـاحبنظران   ه عنــوان حــوزه جامعــه شناســی اوقــات فراغـت و تعلــیم و تربیــت از آن ب
). اسـتفاده 10/43: 1390شدن مجدد نام می برند (هزارجریبی و ارفعی عین الـدین،  اجتماعی
افـراد اقتصاديواجتماعیزندگیکیفیتبهبودشایانی برتأثیرمی توانداوقاتاینازمطلوب

).44/71: 1390مسلمی پطرودي، باشد (ابراهیمی، رزاقی، داشته
اوقات فراغت و نحوه گذران آن براي افراد مختلف به صور گوناگون صورت مـی گیـرد   

) و عوامـل بسـیاري بـر نـوع انتخـاب افـراد در       2/8: 1394بیدي و محمودیـان،  (عباسی دره
کـه  ینچگونگی گذران اوقات فراغت تأثیر دارند. دسته اول به عوامل فردي ارتباط می یابد. ا

فرد در چه مرحله اي از زنـدگی قـرار دارد، نیازهـایش کدامنـد، داراي چـه عالیقـی اسـت،        
شــرایط رشــدش چگونــه بــوده اســت و هــایی دارد،هــایش کدامنــد، چــه توانــایینگــرش

و شـرایط محیطـی کـه فـرد در آن     شخصـیتی دارد. دسـته دوم ایـن عوامـل بـه محـیط       چه
کـه فـرد جزئـی از آن اسـت. تحصـیالت و عوامـل       دارد، مرتبط است. بافت اجتمـاعی  قرار

ی کـه در اختیـار فـرد قـرار دارد     هـا و خـدمات  فرهنگی. دسته سوم این عوامل نیز به موقعیت
هـا مربـوط مـی شـود     هـا و نحـوه مـدیریت آن   هـا، فعالیـت  جمله منابع، تسهیالت، برنامهاز

).44/74: 1390(ابراهیمی، مسلمی پطرودي
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یده اجتماعی کارکرد خاصی در جامعه دارد و پـرداختن بـه آن   اوقات فراغت مانند هر پد
کارکرد در حقیقت تعیین کنندة نحوه نگرش جامعه به این موضوع، از نظـر اثربخشـی آن در   

هاي اجتماعی و تعیین موقعیـت آن در توسـعه جامعـه اسـت (نیکخـواه و درگـزي،       فعالیت
آن گذرانـدن درکهاستايجامعهظهورمحصول). بعبارتی مطالعات فراغت139511/107

اسـت  افـراد هویـت وروزمـره بـه زنـدگی  دادنشـکل درمـؤثري عامـل فراغـت اوقـات 
).22/160: 1390وارثی و بیک محمدي، (قنبریان،
بـراي جدیديعرصهاستآنعملکردمحصولکهمجازيفضايواینترنتجهانیشبکه

شـئونات هـا، فعالیـت نیازها،ازايعمدهبخشانجاموپذیرشقابلیتکهاستبشريحیات
همزمان تغییـر و  .)1/1: 1390دارد (حافظ نیا،راهاحکومتوانسانیاجتماعاتبشر،زندگی

رسـانی تـأثیرات فرهنگـی، اجتمـاعی و     اي و اطالعتحوالت شگرف در عرصۀ فناوري رایانه
ـ      حصـوالت انقـالب   ت از جملـه م اقتصادي مهمی را در جوامـع ایجـاد نمـوده اسـت. اینترن

اي است که گسترة وسیعی از امکانات و کاربردهاي زیادي نظیر شبکۀ گستردة جهـانی،  رایانه
هـاي خبـري،   تجوي مطالـب، گـروه  هـاي اطالعـاتی و تسـهیل جسـ    موتور جستجوي پایگاه

ریـزي  المللـی، برنامـه  هاي بینهاي دوسویه، دسترسی به کتابخانههاي گپ و گفت، بازياتاق
طیالت، انجام قراردادهاي تجاري و تبلیغات در سـطح وسـیع (رضـایی و همکـاران،     براي تع
سـازد. همزمـان بـا دسترسـی گسـترده افـراد بـه        ) را براي کاربران فراهم می47/145: 1389

اینترنت شاهد نوع جدیدي از رفتار مخاطبان هستیم. تلفیق اینترنت با تلفن همـراه تعریـف و   
دگرگـون سـاخته اسـت و الگـوي     روزمـره مـردم را عمیقـاً   جایگاه تکنولـوژي در زنـدگی   

شکل یافته اي از ارتباطات و روابط میان فردي را به وجود آورده است (منصوري شـاد،  تغییر
).  130: 1397دالور و مظفري، 

فراغـت نیـز   اوقـات گـذران چگونگیتکنولوژي،وعلومپیشرفتواجتماعیتحوالتبا
تحـت تـأثیر قـرار    بشـري، جامعـه مختلـف امـور دررگـذار اثوجـدي مسـألۀ یـک عنوانهب

ــه ــی،  گرفت ــاقري و بهمئ ــت (ب ــطۀکامپیوتر 3/198: 1393اس ــا واس ــات ب )CMC(). ارتباط
اع قـرار داده اسـت، بـه نحـوي کـه      الشـع را نیـز تحـت  » اجتماع فراغت«و » فراغتفرهنگ«

اي از فراغـت  عمـده کنندة گذران بخش توصیف» خانگی شدن«و » اي شدنرسانه«فرآیند دو
کـرد امـا   در جوامع مدرن است. زمانی تلویزیون و مطبوعات اوقات فراغت افـراد را پـر مـی   

هـاي کـامپیوتري   کنـد. شـبکه  هاي اجتماعی است که اوقات فراغت را پر مـی اکنون شبکههم
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اند کـه تـاثیرات شـگرفی را در    هاي جدیدي را در ده سال گذشته پدید آوردهجهان، فرهنگ
). آگـاهی سـازي و   3/6: 1383امالت و روابط اجتماعی بر جاي گذارده اسـت ( ذکـایی،   تع
کردن اوقات فراغت توده مردم بویژه زنان به گونه خاص در ایـران بـه صـورت آشـکار و     پر

همگن سازي عموم جامعه و حتی جامعه جهانی را با عنوان نقـش و وظیفـه پنهـان وسـایل     
). طبق آمار منتشـر شـده   7/126: 1395اشی و پیرجلیلی، ارتباط جمعی می توان برشمرد (کف

هـزار  200میلیـون و  33در آمریکا ایرانیان با داشـتن  » ها و آمار تربیتداده«از پایگاه اینترنتی 
ي سیزدهم تعداد کـاربران جهـان   میلیونی ایران) در رده77درصد جمعیت 43کاربر (معادل 

).  13/70: 1393قرار دارند (فتحی و همکاران، 
هـاي  هاي اطالعـاتی و ارتباطـاتی در زمـرة متـأخرترین پیشـرفت     به این دلیل که فناوري

کـه بـیش از هـر فنـاوري دیگـري      امروز جهان است و از سوي دیگـر بـه نظـر مـی رسـد      
توان بـه مطالعـه نقـش ایـن فنـاوري هـا در       فراغت را تحت تأثیر قرار داده است، میاوقات

). تـأثیر  33/127: 1395رداخت (رستگار خالـد و همکـاران،   اوقات فراغت در عصر جدید پ
خیـر مـورد مطالعـۀ بسـیاري از     هـاي ا این تکنولـوژي ارتبـاطی بـر سـبک زنـدگی در سـال      

دهـد  هـاي انجـام شـده نشـان مـی     ریزان اجتماعی بوده است. پژوهششناسان و برنامهجامعه
پوشـش و رفتـار و تغییـر هنجارهـا     اینترنت به میزان باالیی در نوع ادبیات افراد جامعه، نـوع  

قـت بیشـتري بـراي جسـت و جـو و      تأثیرگذار بوده است. ایـن امـر در بـین کسـانی کـه و     
تـر تغییـر در   تر است و موجب تغییر در سبک زندگی و بـه طـور جزئـی   دارند شایعکنکاش

هـاي تغییـر دکوراسـیون و چیـدمان و نحـوة      شیوة تغذیه، نوع پوشاك و پیروي از مد، شیوه
تغییـرات مصـون و   شـود. زنـان نیـز از چرخـه ایـن     ران اوقات فراغت و نوع تفریح مـی گذ

نیستند.مستثنی
سـنتی هـاي نگـرش دلیلدار، بهخانهزنانبیندرفراغتمصرفبرحاکمکلیجریاناین
دارد. طبـق نتـایج   نمـود از جملـه شـهر قـم   کشـور شـهرهاي ازبسیاريدرجامعه،برحاکم

زن اسـت.  633742شهر قم داراي جمیعتی به تعداد 1395مسکن سال سرشماري نفوس و 
این جمعیت طبیعتاً الگوهاي گذران اوقات فراغت مخصوص به خود دارند که یکـی از ایـن   
انواع گذران اوقات فراغت حضور در شبکه هاي مجازي است. با عنایت به موارد ذکر شـده،  

فراغـت  بـر نحـوة گـذران اوقـات    جتمـاعی اهـاي هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شبکه
سواالت تحقیق به شرح ذیل می باشد:باشد.دار شهر قم میخانهزنان
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انواع الگوهاي گذران اوقات فراغت در بین زنان خانه دار شهر قم کدامند؟ـ
کدام عامل نقش بیشتري در استفاده از فضاي مجازي دارد؟ـ
مجازي، مـدیریت بـدن، کسـب آگـاهی،     چه ارتباطی بین میزان استفاده از شبکه هايـ

گرایی و ایجاد رابطه وجود دارد؟کسب درآمد، مدگرایی، مصرف

ادبیات پژوهشۀ. پیشین2
اي تحـت عنـوان تـأثیر    ) در مقالـه Bittman and wajcman()2000(بیـت مـن و وایـک مـن     

جنسیت بر فراغت دریافتند الگوي گـذران فراغـت زنـان ناشـی از سـن و وضـعیت تأهـل        
زمان با فراغـت بـه نـوعی تفـاوت     هاي همهاست. بیت من و وایک من با توجه به فعالیتآن

هـاي  دادنـد کـه بـا لحـاظ فعالیـت     جنسیتی در کیفیت زمان فراغت پی بردند. ایشـان نشـان  
) در 2002و همکـاران (  )Thrane(توان کیفیت فراغت را سنجید. تـرن  زمان با فراغت میهم

ان، مردان و اوقـات فراغـت در اسـکاندیناوي نشـان دادنـد در دانمـارك،       اي با عنوان زنمقاله
چنـین  فراغت کمتري از مردان دارند. نتایج ایـن تحقیـق هـم   ي زنان اوقاتسوئد و نروژ همه

وقت، اوقات فراغت مردان را کـاهش داده و نیـز وجـود فرزنـد در     نشان داد که اشتغال تمام
دهـد. ون تـوئیکم و اسـکیردر    بـه مـردان کـاهش مـی    فراغت زنان را نسـبت  خانواده اوقات

)Tuydkom & Scheerder ()2010    هـاي  ) در پژوهشی با عنـوان تحلیـل چندگانـه از فعالیـت
فیزیکی در طبقات مختلف اجتماعی کشورهاي اروپاییبر اساس سن، جـنس، شـغل، طبقـه و    

فراغـت مشـاهده کردنـد. نتـایج     گـذران اوقـات  هـایی را در نحـوه  موقعیت اجتماعی تفـاوت 
پژوهش بیانگر آن است که زنان براي فراغت خود نیاز بـه امکانـات خاصـی دارنـد و داراي     

,Forough Fattahi Masrour(شـرایط ویـژه و متفـاوتی هسـتند. فتحـی منصـور و همکـاران        

Feridon Tondnevis, Amir Ahmad Mozaffari()2012هــاي اوقــات فراغــت در ) فعالیــت
حقیـق  شجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران را بـه انجـام رسـانده انـد. نتـایج ت     دان

می کند چهار اولویت اول دختران براي پر کردن اوقـات فراغـت تماشـاي برنامـه هـاي      بیان
، تلویزیون، تماشاي ماهواره و رفتن به مراکز خرید مـی باشـد.  DVDو VCDمورد عالقه در

قات فراغـت خـود را در خانـه یـا خوابگـاه در وهلـه اول و در مراکـز        گویان بیشتر اوپاسخ
حنـا السـوبیل و   تفریحی ورزشی داخل یا خارج از دانشگاه در جایگـاه دوم صـرف کردنـد.   

,Hana Al-Sobayel,Hazzaa M Al-Hazzaa(همکــاران  Nanda A Abahussain, Dina M
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Qahwaji, Abdulrahman O Musaiger. (تی اوقــات فراغــت بــه لحــاظ ســیهــاي جنتفــاوت
) را مــورد مطالعــه 2015(هــاي غیرفیزیکــی در میــان نوجوانــان عربســتان ســعودي فعالیــت

ویـژه در فعالیتهـاي فیزیکـی    هـا داللـت بـر آن دارد کـه نوجوانـان زن بـه      اند. یافتهدادهقرار
Neerja Jaiswaland(فراغــت بســیار فعــالتر از مــردان هســتند. نیرجــا و آنوشــري اوقــات

Anushree Bahedia()2016انـد.  نده) مطالعات جنسیتی اوقات فراغت جوانان را به انجام رسا
یافته هاي این تحقیق نشان مـی دهـد همـه پاسـخ دهنـدگان مـرد و زن در اوقـات فراغـت         

هاي اجتماعی را دنبال می کنند. همچنـین نشـان داد کـه پاسـخ دهنـدگان مـرد و زن       فعالیت
صـرف مـی کننـد.    » سرگرمی«هاي اوقات فراغت مربوط به ام فعالیتحداکثر زمان را در انج

) عوامـل  Taise Santos do Nascimento()2017(تایسـه سـانتوس دو ناسـکیمتو و همکـاران     
را مورد بررسی قـرار داده انـد. نتـایج    مرتبط با عدم تحرك بدنی در اوقات فراغت زنان چاق

و شـاخص تـوده بـدنی،    چـاقی در زنـان  بـرزو حاکی از آن است ارتبـاط معنـی داري بـین   
خودکارآمدي فعالیت بدنی، درك محیط، وابستگان در خانه، وضعیت سالمتی ادراك شـده و  

) موانـع  Leeba Rezaie()2017(لیبـا رضـایی و همکـاران    .میزان ابـتال بیمـاري وجـود دارد   
انـی شـدید:   مبـتال بـه بیمـاري رو   شرکت در فعالیتهاي بدنی اوقات فراغت در زنـان ایرانـی  

مطالعه کیفی را به انجام رسانیده اند. طبق یافته ها زنان ایرانی با بیماري روانی شـدید بـا   یک
وبـرو هسـتند.از جملـه ایـن موانـع      موانع مشارکت در فعالیت هاي بـدنی اوقـات فراغـت ر   

توان به موانع فرهنگی ناشی از عالئم بیماري روانـی و موانـع زمینـه اي ماننـد انتظـارات      می
بیرنـات و  خانواده، درك اجتماعی، عوامل محیطی و عدم حمایت کادر پزشکی اشاره نمـود. 

) فعالیت بدنی اوقات فراغـت در  Elżbieta Biernat, Monika Piątkowska()2017(پیاتکوسکا 
دهـد زنـان   بین زنان شاغل و بیکار در لهستان را مورد مطالعه قرار داده اند. نتـایج نشـان مـی   

تـوان  هاي جدي مشغول بوده اند. اما به طور کلی میاز زنان خانه دار در ورزششاغل بیشتر 
هسـتند یـا خیـر) هنـوز هـم بـه       گفت امروزه زنان لهسـتانی (صـرف نظـر از اینکـه شـاغل     

ــدار ــتمق ــافی در فعالی ــ  ک ــظ س ــراي حف ــدنی ب ــاي ب ــت  ه ــات فراغ ــود در اوق المتی خ
مـورد نیـاز اسـت. هیبـا محسـن و      روه برنامه مداخلـه در هـر دو گـ   اند. لذانداشتهمشارکت

روي ) مطالعــه ارتبــاط پیــاده  Hiba Mohsen, Hala Ahmadieh()2019(احمدیــه هــاال
فراغت و مورفولوژي شهري بر سالمت زنان را با استفاده از تجزیـه و تحلیـل آمـاري    اوقات

قابلیـت پیـاده روي را   اي دو محله بیروت را انجام داده اند. این مطالعه مکانی: مطالعه مقایسه
کنـد.  هـاي مـزمن مـرتبط مـی    با شاخص توده بدنی، چاقی، وضعیت کلی سالمت و بیماري
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دهد فعالیت بدنی در بین زنان میانسال لبنانی غیرمجاز است و در مـورد تـأثیر   نتایج نشان می
تحرك بر چاقی آگاهی کافی وجود ندارد. مونا میرحی و هدر جـی گیبسـون   شیوه زندگی بی

)Mona Mirehie, Heather J. Gibson()2020    رابطه بین رفتارهاي مسـافرتی فراغتـی بـانوان (
هاي برفی و بهزیستی آنان را مورد بررسی قـرار داده انـد. نتـایج حـاکی از آن اسـت      ورزش

هـاي برفـی سـفر کـرده انـد، احسـاس       زنانی که در اوقات فراغت براي شـرکت در ورزش 
نانی دارند که در این رویدادها شرکت نکرده اند.بهزیستی باالتري نسبت به ز
ــاران (  ــینی و همک ــوان 1385حس ــت عن ــی تح ــذران  ) پژوهش ــونگی گ ــی چگ بررس

انجام داده اند. مدت زمان فراغت اعالم شـده از سـوي   فراغت در بین زنان شهر اراكاوقات
تماشـاي  ساعت بوده که بیشترین زمان آن صرف صحبت کردن با زنان دیگـر و 8الی 3زنان

هاي اجتماعی و مطالعـه بعلـت عـدم وجـود امکانـات      تلویزیون شده است. ورزش، فعالیت
) 1386فراغـت داشـته اسـت. یـزدان پنـاه (     تفریحی و فرهنگی کمتـرین زمـان را در اوقـات   

پژوهشی تحت عنوان زنان متأهل و اوقات فراغت در ارومیـه انجـام داده اسـت. بـر اسـاس      
هـا و  زان فراغـت زنـان بـا چگـونگی تقسـیم کـار خـانگی، ارزش       هاي این پژوهش، مییافته

ي عکـس دارد.  هاي مذهبی، تعداد فرزندان خردسال و اشتغال آنـان رابطـه  ها، گرایشنگرش
) در بررسی تأثیر فضاي مجازي و اینترنت بـر مـدگرایی دریافتـه انـد     1390فرخ نیا و لطفی (

وسـیقی، آشـنایی بـا شـیوه ازدواج، آشـنایی بـا       بعد از نیاز آموزشی و تحقیقی، نیاز به فیلم، م
هاي مختلف و جستجوي مدهاي غربی محتوایی هسـتند کـه بیشـترین خشـنودي و     فرهنگ
نسـبت بـه سـایر موضـوعات دیگـر      مندي را براي پاسخگویان در فضـاي مجـازي   رضایت

غـت در  اي با عنـوان اوقـات فرا  ) در مقاله1390. نتایج مطالعه سرایی و سوادیان (استداشته
هـا، حـاکی از آن اسـت کـه     ها در بین دختران دبیرستانی شهر گرمسار و مادران آنگذر نسل

ي کمتري بـا دختـران دارنـد و نیـز دخترانـی کـه اسـتفاده        مادران با تحصیالت باالتر فاصله
ي نسلی بیشـتري از مـادران دارنـد. پوراحمـد و     هاي جهانی دارند، فاصلهتري از رسانهبیش

روند تحوالت تاریخی فضاهاي گذران اوقات فراغت زنـان از قاجاریـه   ) 1391ان (ساالروندی
تایج تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه فضـاهاي      را مورد مداقه داده اند. تاکنون در شهر تهران

فراغتی شهر تهران بر اساس جنسیت، ازدوره قاجار تا دوره معاصر را می توان به سـه دسـته   
زنانـه  /ه، فضاهاي فراغتی کامالً مردانه و فضـاهاي فراغتـی مردانـه   فضاهاي فراغتی کامالً زنان

ــا رویکــرد  هندســۀ مفهــ) در بررســی 1392ســنایی (تقســیم کــرد.  ــات فراغــت ب ومی اوق
زمـانی همچـون زنـدگی درفراغتاوقاتاهمیتبه،شناختی، روان شناختی، اخالقیجامعه



1400، زمستان 4، شمارة 12سال ،نامۀ زنانپژوهش204

کـرده تأکیـد جامعهاخالقیسالمتبرايتهدیديواشتغالفرصتی برايسازي،فرهنگبراي
ودلخـواه فعالیـت ومیـل وجـود کـار، ازفراغـت بودن وقتجداجملهازآن،هايویژگیو

نحوه گذران اوقـات فراغـت دانشـجویان و    را بیان کرده است. اقتصادينفعوانگیزهنداشتن
توسـط  )1394) در سال (آن با متغیر جنسیت (مطالعه مورد؛ پردیس دانشگاه خوارزمیرابطه

دانشجویان بیشترین زمـان فراغـت   می دهدیافته ها نشان مرجان کیان به انجام رسیده است. 
خود را به هم صحبتی با دوستان و شنیدن موسیقی اختصاص می دهنـد همچنـین در زمینـه    

پسـر تفـاوت معنـادار وجـود دارد     یـان دانشـجویان دختـر و   هاي ورزشی و هنري مفعالیت
ــه ــهب ــت   گون ــه فعالی ــتر ب ــر بیش ــجویان پس ــه دانش ــاي واي ک ــال و  ه ــد فوتب ــی مانن رزش
پردازنـد در صـورتی کـه دانشـجویان دختـر اوقـات فراغـت خـود را صـرف          میسازيبدن

ــد و همکــاران (شــعرخوانی و نقاشــی مــی کننــد.  ــأثیر ) در شناســایی 1395رســتگار خال ت
ستفاده جوانـان از  دریافته اند اهاي جدید بر اوقات فراغت و سرمایه اجتماعی جوانانفناوري
شـود  یل و گذران اوقات فراغت، موجب میهاي اطالعاتی و ارتباطاتی جدید در تکمفناوري

که سرمایه اجتماعی جوانان در دو بعد از ابعاد عینی (عضویت و مشارکت افراد در گروه هـا،  
یعنـی اعتمـاد تعمـیم یافتـه     مان ها، معاشرت و ارتباطات افـراد) و یـک بعـد ذهنـی آن     ساز

. نتـایج  مردم به یکدیگر در فضاهاي مجازي و اعتماد به فضاي مجازي) ارتقـاء یابـد  (اعتماد
) توسـط کفاشـی و   1394هر تهـران  تحقیق گذران اوقـات فراغـت در فضـاي مجـازي (شـ     

نفر از زنـان خانـه دار داراي   30ر پی مصاحبه عمیق با . د) انتشار یافته است1395جلیلی (پیر
هستند، هشت تـم بدسـت آمـده اسـت کـه      40تا 30مدرك کارشناسی که در محدوده سنی

ارتباط آسان و بی وقفه با دوستان و آشنایان، امکان کسب داده ها، امکان حضـور  : عبارتند از
ـ   هم ودن، موفقیـت بـیش تـر در تربیـت     زمان در گروه هاي گوناگون، ابزاري بـراي بـه روزب

فرزندان، آشنایی با طرز تفکـر دیگـران، توسـعه دایـره تعـامالت افـراد و کـم هزینـه بـودن.          
بـین ذائقه جنسیتی و اوقات فراغـت مجـازي   نژاد و سیف جمالی پژوهشی با عنوان علیرضا
از فضاي مجـازي  یافته ها نشان از عمومیت استفاده ارائه داده اند. ساله تهران29- 15جوانان 

در بین جوانان دارد، اما علیرغم باز شدن فضا و تسهیل کنشگري دختران در فضاي مجـازي،  
رسـول زاده و  وجود نوعی منش و ذائقه جنسیتی در میـدان فضـاي مجـازي مشـاهده شـد.      

بـوك بـا مـدگرایی زنـان     اجتماعی فیسشناختی رابطه شبکهمطالعه جامعه) 1395همکاران (
هاي پژوهش حاکی از آن هستند کـه بـین مـدت    افتها مورد مطالعه قرار داده اند. رشهر تبریز

منـد از  بـوك، اسـتفاده هـدف   بـوك، میـزان اسـتفاده از فـیس    زمان عضویت کاربران در فیس
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بوك و مدگرایی رابطه معنادار مثبتـی  بوك، میزان مشارکت و فعال بودن کاربران در فیسفیس
اعی در گرایش بـه مـدگرایی در میـان زنـان و دختـران نقـش       وجود دارد و این شبکه اجتم

) تأثیر مصـرف رسـانه هـاي جمعـی     1396. فرامرزبانی و غفاري آذر (کندگیري ایفا میچشم
ازاسـتفاده میزانکهدهدمینشانپژوهشبر مدیریت بدن را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج

ازحـاکی پژوهشهايیافتهدارند. همچنین،داريیارتباط معنجوانانبدنمدیریتباهارسانه
بـین امـا دارد؛معنـاداري منفـی رابطـه بـدن مدیریتباهاي داخلیرسانهمصرفکهاستآن

بـا بنـابراین، بـود. مثبـت ومعنـادار رابطـه بـدن مدیریتباتلویزیونهاي ماهوارهايازاستفاده
یابـد. فرضـی زاده و   مـی افـزایش بـدن مـدیریت هـاي خـارجی،  رسـانه مصـرف افـزایش 

بررسی وضعیت اوقـات فراغـت زنـان در جامعـه     ) اقدام به مطالعه اي با عنوان 1396(بابایی
نمـوده انـد.   روستایی (مطالعه موردي: روستاي حسـن آبـاد سـنجابی در شهرسـتان دلفـان)     

اساس یافته هاي پژوهش، نوع فصل، میزان برخـورداري از اراضـی کشـاورزي، آب، دام و    رب
طیور تعیین کننده میزان اوقات فراغت زنان روسـتایی اسـت. همچنـین، نـوع فعالیـت هـاي       
فراغتی و میزان زمان اختصاص یافته بـه آن هـا در نسـل هـاي مختلـف زنـان روسـتایی در        

است. زنان روستایی نسل جوان به دلیل دگرگونی ارزش هـا  مقایسه با گذشته تغییراتی کرده 
سـال و  در مقایسـه بـا نسـل میـان    عالقه چندانی به انجام دادن فعالیت کشـاورزي ندارنـد و   

هـاي  ود آمده است. همچنین، نوع فعالیتسال، اوقات فراغت بیشتري براي آن ها به وجکهن
است. زنان میان سال در فعالیت هاي مولـد  فراغتی آن ها بر اثر تحوالت نوین تغییراتی کرده 

بازاري و مولد غیربازاري بیشترین مشارکت را دارند و به تبع آن، فعالیت هاي فراغتی آن هـا  
عمدتا براي رفع خستگی است. زنان مسن نیز در فعالیـت هـاي مولـد بـازاري و غیربـازاري      

ندگی در روستا اسـت و در  مشارکت دارند و فعالیت هاي فراغتی آن ها در راستاي تسهیل ز
ــد      ــی پردازن ــخ) م ــتی، ن ــک پوس ــک، تش ــد (خی ــه تولی ــان ب ــات فراغتش ــادقی و اوق . ص

جتمـاعی فنـاوري هـاي جدیـد بـا      تفـاوت هـاي جنسـیتی در ادغـام ا    ) 1397(مـنش عرفان
مورد مطالعه قرار داده اند. طبق یافته ها بـر اسـاس رویکـرد فنـاوري هـاي      رافراغت اوقات

فعالیـت هـاي فراغتـی    افـراد نوجـوان  نتایج نشـان مـی دهنـد کـه تـرجیح اصـلی       اجتماعی 
محور است، اما شرایط اجتماعی و چارچوب فشارها و الزامـات اجتمـاعی و فرهنگـی    بیرون

ـ  ن شـکل مـی دهـد؛ تـا جـایی کـه       راي آنـا در عمل فعالیت هاي فراغتی فناوري محور را ب
هاي جدید در برخی موارد به منزله ي یک دوست تجلی می یابنـد. پسـران بـیش از    فناوري

تـر  دختران بازي هاي رایانه اي و کنسولی را به منزلۀ فعالیت فراغتی انتخاب می کنند و بیش
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کـه دختـران بـا    تحت تأثیر احساسات ناشی از آن ها قرار می گیرنـد. ایـن در حـالی اسـت    
محدودیت هاي بیشتري براي فراغت بیرون محور مواجه انـد. بـه هـر حـال، فعالیـت هـاي       

.تبدیل شده استافرادفراغتی فناوري محور به منبع هویتی و مصرفی براي اکثر 
گرفته در داخـل و خـارج بـه مشـکالت فراغتـی زنـان بـه لحـاظ         هاي صورتپژوهش
فیزیکی پرداخته است. مقاله حاضر رویکـردي متفـاوت   هاي فرهنگی، اجتماعی و محدودیت

فراغت زنان را از بعد دیگري مورد سنجش قرار داده و آن میزان اسـتفاده  اتخاذ کرده و اوقات
فراغت اسـت.  هاي اجتماعی و تأثیرگذاري از آن در اوقاتاز فضاي مجازي بخصوص شبکه

ي زنـان اسـت،   ت فرزنـدان برعهـده  ترین نقش در امـور خـانواده و تربیـ   جایی که مهماز آن
ـ  فراغـت زنـان خانـه   بررسی تأثیر این فضاها بر نحوه گذران اوقـات  سـزایی  هدار از اهمیـت ب

برخوردار است.

. چهارچوب نظري پژوهش3
نـاي فعـالیتی آزادانـه و دلخـواه     اند و گاه بـه مع فراغت را گاه در معناي زمان آزاد به کار برده

هـاي  با توجه بـه گونـاگونی معنـاي فراغـت و فعالیـت     )Domasie(یه اند. دومازنظر گرفتهدر
فراغـت،  فراغت برشمرده است. اولین هدف و کارکرد اوقـات فراغتی سه کارکرد براي اوقات

فراغـت، تفـریح و سـرگرمی اسـت و     استراحت و رفع خستگی است. کارکرد دیگـر اوقـات  
کنـد تـا   ي فـرد فرصـتی فـراهم مـی    دهد و برافراغت به فرد امکان رشد و خودشکوفایی می

سر گـذارد و  شود، پشتکارهاي تکراري را که از سوي نهادهاي اجتماعی بر وي تحمیل می
هاي مسلط تمـدنش  اش، آزادانه بتواند با ارزشاي پا نهد که در آن نیروهاي آفرینندهبه حوزه

سه کارکرد را در هـر زمـان   فراغتی که نتواند این ها را تقویت کنند.به مخالفت برخیزند یا آن
فراهم کند، فراغتی است که در جامعه امروزین از حیـث نیازهـاي شخصـیت انسـان نـاقص      

فراغـت را  ترین کارکردهـاي اوقـات  شود. عالوه بر کارکردهاي یادشده، یکی از مهمتلقی می
تمـام  اند. کارکرد فکري و فرهنگی، تنها کارکردي است که با دانسته» فکري و فرهنگی«رشد 

ناپذیر دارد (کوهسـتانی و  ي متقابل و نزدیک و تفکیکفراغت، رابطهکارکردهاي دیگر اوقات
). در روزگار کنونی، یکی از انـواع الگوهـاي گـذران اوقـات فراغـت،      54: 1378خلیل زاده، 

موضـوعات مجـازي زندگینیزواجتماعاتمجازي،حضور در فضاي مجازي است. فضاي
وبحـث بـه آنهـا مـورد مجـازي در فرهنـگ جهـانی کنفـرانس ششمیندرکههستنداساسی



207و دیگران)صدیقه کیانی سلمی (...هاي اجتماعیبررسی تأثیر شبکه

هـاي  عالقمنـدي ازايمجموعـه ازمتشـکل سایبرياجتماعاتاست.شدهپرداختهگووگفت
مبادلـه منظوربهآنازفضا،اینکنندگانمشارکتکهاستفعالیتهایییادر موضوعاتمشترك

، )Baumann(کننـد(بائومان مـی بـرداري بهـره شـان اجتماعی-تعامالت فرهنگیارتقاوعقاید
عنـوان  بـه آنازکاستلزمانوئلکهارتباطات،واطالعاتفناوريفزاینده). گسترش164: 2012

امنیتـی، سیاسـی، مختلـف ابعـاد دردگرگونیوتحولبهمنجرکند،مییاد»ايشبکهجامعه«
اطالعـات و ارتباطـات الکترونیکـی در    ). 15: 1385شده است (کاستلز، اجتماعیواقتصادي

دهه اخیر سبک زندگی افراد را به شـیوه هـاي جدیـد زنـدگی دیجیتـال پیونـد زده اسـت و        
فرهنگ ویژه افراد را جهانی نموده اسـت. بـروز ایـن فرهنـگ ویـژه را مـی تـوان در کـنش         

: 1390ی، انتخاب مد و مدگرایی در قالب شبیه به زندگی غربی مشاهده کرد ( فرخ نیا و لطفـ 
). بر اساس رویکردهاي فمنیسـتی، تصـویر و ارزیـابی زنـان از انـدام خـود در مـتن        22/94

شـود کـه زنـان    ها در جامعه، فرهنگ، نظام معنایی و یا موقعیت زبانی دیده مـی مشکالت آن
دهند. بر اساس این رویکرد، مقصر اصلی بیگـانگی از بـدن، نظـام مصـرفی نظـام      نمایش می

ي نارضایتی زنان از بـدن خـویش و هزینـه کـردن بـراي      ت که ترویج دهندهداري اسسرمایه
خرید کاالها و خدماتی است که این نقیصه را جبران کنند. افزون بر این، تصاویر ارائـه شـده   

هـاي  ها تأثیر بسـزایی در تـرویج فرهنـگ مصـرفی دارد و واکـنش     در مجالت و دیگر رسانه
ــل و  ــذت، تمای ــه ل ــه اســت خودشــیفتگی هیجــانی شــدیدي از جمل ــان را برانگیخت در زن

).42: 1376دي.اي، (دواس،
خوبی خود را با شرایط فضـاي مجـازي   اند بههاي پیشین توانستهیکی از دالیلی که نظریه

هـا دو مسـئله اثـر و اسـتفاده،     وفق دهند این است که در فضاي مجازي هم مثل سایر رسـانه 
لـب کـرده اسـت. دلیـل دیگـر بـراي       بـه خـود ج  ها توجه متخصصـان را  بیش از سایر جنبه

تواند این باشد که فناوري فقط یـک بخـش   هاي جدید در فضاي مجازي میظهور نظریهعدم
از موضوع مورد توجه متخصصان است و بخش مهمتر کـه همـان مخاطـب انسـانی اسـت،      

ایـن  هـاي  هـا و فرضـیه  هاي سنتی و مدرن است. لذا گـزاره جنبه مشترك میان تحقیق رسانه
هاي فضاي مجازي و ارتباطات اجتماعی به شـرح ذیـل اسـتنتاج    مطالعه از چهارچوب نظریه
کـه  )max Mc combs(و مـک کـومبز مکسـول    )Donald shaw(گردیده است. دونالـد شـاو   

مهندسـی  » سـازي مطبوعـات  کـارکرد برجسـته  «واضع نظریه برجسته سازي هستند در مقاله 
هـا بـر شـناخت و    نظریه برجسته سازي مـدعی اسـت رسـانه   اند.افکار عمومی را نشان داده

هاي ذهنی آنان از طریـق انتخـاب و برجسـته سـازي بعضـی از      نگرش مردم و تعیین الویت
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آگـاهی و اطالعـات مـردم    موضوعات و رویدادها در قالب خبر و گزارشـی اسـت کـه بـر    
تواننـد  ندیشـند، امـا مـی   بی» چگونـه « توانند تعیین کنند کـه مـردم   گذارد. گرچه نمیمیتأثیر

ي اسـتفاده و  ). نظریـه 8: 1385بیندیشند (سورین و تانکـارد،  » ي چه درباره« کنند که تعیین
تفاده از هـاي وي در اسـ  مندي ضمن فعـال انگاشـتن مخاطـب، بـر نیازهـا و انگیـزه      رضایت

عالیـق و نقـش اجتمـاعی مخاطبـان     هـا،  کنـد و بـر آن اسـت کـه ارزش    ها تأکید مـی رسانه
کننـد.  خواهند ببینند و بشنوند، انتخاب میچه را میاست و مردم بر اساس این عوامل آنمهم

فرض اصلی این نظریه این است که افراد مخاطب، کم و بیش بـه صـورت فعـال، بـه دنبـال      
محتوایی هستند که بیشترین رضایت را براي آنان فراهم سازد. میزان این رضایت بستگی بـه  

هـا  طـب در اسـتفاده از رسـانه   هـاي مخا فـرد دارد. مجمـوع نیازهـا و انگیـزه    نیازها و عالیق 
توان در چهار مقوله آگاهی و نظارت، روابط شخصی، هویـت شخصـی و سـرگرمی و    میرا

) معتقـد اسـت کـه مخاطـب     1959). کاتز (12: 1380گریز از واقعیت جاي داد( مهدي زاده، 
ش از آن اسـت کـه قـبال تصـور     خاطـب بـی  کنـد و توانـایی م  محتواي رسانه را انتخاب مـی 

ي اسـتفاده و خشـنودي را   ظریـه سـازي مخاطـب، ن  گونـه مفهـوم  اسـت. او بـا ایـن   شدهمی
).2/25: 1835کرد (شاه قاسمی، مطرح

مدل مفهومی پژوهش1.3
هـا راهنمـاي توسـعه    اجتماعی است؛ چرا که مـدل ناپذیري از علومسازي، بخش جدائیمدل

بـردن بـه ارتبـاط منطقـی بـین      ترین راه براي پـی تحقیق هستند. سادهنظریه و همچنین طرح
گفتارهاي یک تئوري، تبدیل آن به یک مدل دیاگرام علت و معلولی است که طـی آن رابطـه   

) مـدل  1). شـکل شـماره (  170: 1394گردد (رفیـع پـور،   علت و معلولی گفتارها تحلیل می
ررسی نقش و اثـر شـبکه هـاي اجتمـاعی بـر      مفهومی پژوهش را در بر دارد. در مدل مورد ب

ار گرفتـه اسـت. بـه ایـن ترتیـب      گذران اوقات فراغت زنان خانه دار قم مـورد بررسـی قـر   
هاي اجتماعی به دو بعد کلی فردي و اجتماعی. تفکیک گردیده اسـت. در بعـد فـردي    شبکه

ــار ال   ــاهی و کســب و ک ــدن، کســب آگ ــدیریت ب ــاي م ــده  پارامتره ــین کنن ــی تبی کترونیک
اند. همچنین بعد اجتماعی با پارامترهاي مـدگرایی، مصـرف گرایـی و ایجـاد     بودهتغیراصلیم

ارتباط مورد سنجش قرار گرفته است.  



209و دیگران)صدیقه کیانی سلمی (...هاي اجتماعیبررسی تأثیر شبکه

مدل مفهومی تحقیق.1شکل 

یشناسروش. 4
اي بـا سـؤاالت   در این پژوهش، براي گـردآوري اطالعـات از روش پیمایشـی و پرسشـنامه    

باشد کـه بـر اسـاس    میقمسال 45تا 20نآماري تحقیق، زنابسته استفاده شده است. جامعه 
نفـر اسـت.  270390هـا برابـر بـا    تعـداد آن 1390نتایج سرشماري نفـوس و مسـکن سـال    

(www.ostan-qom.ir) ــا ــر ب ــاري از طریــق فرمــول کــوکران براب ــه آم نفــر 383حجــم نمون
بر اسـاس  نظر گرفته شد.در400گردید و به منظور افزایش دقت، رقم مورد استفادهبرآورد

هـاي آرایشـی،   دار مراجعه کننده به سـالن اي زنان خانهگیري سهمیهاهداف تحقیق طی نمونه
در این تحقیق بـه منظـور کسـب ابـزار سـنجش      ها انتخاب شده است. مراکز خرید و باشگاه

نظـر  ز اعضـاي جامعـه آمـاري مـورد    نفر ا50بهتر، آزمون مقدماتی انجام شد. پرسشنامه بین 
هاي تحلیل عاملی و سنجش پایـایی بـه   طور تصادفی توزیع شد. سپس با استفاده از آزمونبه

هـا پرسشـنامه نهـایی    هاي مقدماتی پرداخته و در نهایت با جرح و تعدیل گویـه بررسی گویه
گیـري تـا چـه حـد     دهـد کـه ابـزار انـدازه    به این سؤال پاسخ میمفهوم اعتباراستخراج شد.

. بـراي همـین منظـور در    )54: 1376(سـرمد و همکـاران،   سـنجد نظر را میخصیصه مورد 
فت و از نظـر متخصصـان نیــز   طراحـی پرسشـنامه، مطالعـات نظـري وســیع صـورت پـذیر      

هـا از  کننـدگی گویـه  براي سنجش پایایی پرسشنامه مبنی بر تعیین قـدرت تبیـین  شد.استفاده
بـه دسـت آمـده اسـت    79/0متغیر وابستهآلفاي کرونباخ استفاده شده است. این مقدار براي 

.)1(جدول 
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نتایج حاصل از پایایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ.1جدول 

متغییر مستقل

مقدار آلفامتغیرها
770/0کسب آگاهی
830/0ایجاد رابطه
80/0کسب درآمد

710/0مدگرائی
810/0مصرف گرائی
840/0مدیریت بدن

850/0اوقات فراغتمتغیر وابسته
940/0آلفاي کل

متغیرهاي یک تحقیق باید قابلیت سنجش و انـدازه گیـري پیـدا نماینـد؛ یعنـی بایـد بـه        
ها و مفاهیم عینی تري تبدیل یابند که بتوان آنها را مشـخص و انـدازه گیـري نمـود     شاخص

ي بـه کـار رفتـه در تحقیـق بیـان      متغیرهـا ) 2). در جـدول شـماره (   46: 1383(حافظ نیـا،  
است.شده

متغیرهاي پژوهش.2جدول 
مقیاسهاشاخصابعاد

نحوه گذران 
اوقات فراغت

هاي ورزشی، رفتن به سینما با رفتن به مهمانی با خانواده، پرداختن به فعالیت
شاپ و هاي هنري، رفتن به کافیاعضاي خانواده، مطالعه، رفتن به کالس

هاي دوستانه، رفتن به مراکز خرید به رستوران با دوستان، رفتن به مهمانی
هاي موردعالقه در ماهواره، گفتگوي اینترنتی همراه دوستان، تماشاي برنامه

(چت کردن)

فاصله اي

ترتیبیدر شبانه روزاوقات فراغت

مدیریت بدن

هاي آرایشی و مراقبت
بهداشتی

دئودورانت، استفاده از رژ لب استفاده از عطر ادکلن، 
ي چشم و ریمل و سایهو رژ گونه، استفاده از خط

نوعی و الك ناخن، استفاده از ناخن مصچشم، 
کننده، ده و روشنکننهاي مرطوباستفاده از کرم

هاي ضدآفتاب و عینک آفتابی، استفاده استفاده از کرم
هايهاي رنگی و مداد ابرو، استفاده از ماسکاز لنز

صورت، اپیالسیون.

ايفاصله

هاي دستکاري
پزشکی

تر شدن، ضرورت ضرورت جراحی براي جوان
جراحی براي زیباتر شدن، نگرش به عمل جراحی، 

ي جراحی، قصد انجام ظاهرجسمانی زیباتر به وسیله
دادن عمل جراحی پالستیکی

ايفاصله



211و دیگران)صدیقه کیانی سلمی (...هاي اجتماعیبررسی تأثیر شبکه

هاي الغري و رویه
تناسب اندام

الغري و تناسب اندام، استفاده هاي استفاده از رژیم
هاي از وسایل تناسب اندام براي کنترل وزن، ورزش

روي.هوازي، پیاده
ايفاصله

پوشش ظاهري
اندامی وکوتاه، استفاده از هاياستفاده از لباس

ها، عدم ضرورت دور نما در میهمانیهاي بدنلباس
داشتن جذابیت زنانهنگه

ايفاصله

هاي شبکه
اجتماعی

آپ، ز قبیل تلگرام، اینستاگرام، واتسهاي اجتماعی مختلف اعضویت در شبکه
اسمیهاي اجتماعیو ...، عدم عضویت در شبکه

مصرف گرایی
خرید محصول به دلیل جایگاه اجتماعی، خرید جدیدترین کاالها، خرید 

تر کاالها به دلیل جایگاه اجتماعی باال، خرید محصوالت با ظاهري گران
شکیل، عدم توجه به جایگاه اجتماعی محصول

ايفاصله

مدگرایی

بودن، ، خارجی)بودنارزان(داشتنمناسببودن، قیمتروزباال، مدکیفیت
بودن، روشن، تکوشادهايرنگازلباس، استفادهبودنسادهوراحتی

ازوزنورزش، کنترلطریقازوزنغذایی، کنترلرژیمطریقازوزنکنترل
یاروز، آرایشهايمدلطبقبرصورتروزانه، آرایشدارو، استحمامطریق

دئودورانت، ادکلنوعطرازروز، استفادههايمدلطبقبرسرموياصالح
تاتوبینی، انجامناخن، جراحیزیبایی، آرایشهايسالنوآرایشگاهبهرفتن
بدنرويمختلفهاينگینازرنگی، استفادهلنزهايازبدن، استفادهروي

، استفاده از آویز پا، استفاده از انگشترهاي بزرگ و ...)ودندانبینی،چانه،(
انواع پالك، استفاده از زیور آالت نقره و تیتانیوم و...، استفاده از نمادهاي 

خاص به صورت لوازم تزئینی ( گردنبند، سنجاق، عروسک و ... )، عدم قبول 
برابر مجریان قانون با نوع پوشش و وضع ظاهر.فرهنگ سنتی، مقاومت در 

ايفاصله

و و تلویزیون، استفاده از هاي آموزشی، استفاده از ادیاستفاده از کالسکسب آگاهی
ايفاصلهسایت).هاي اجتماعی، وبضاي مجازي( شبکههاي ماهواره، استفاده از فبرنامه

اینترنت براي فروش کاال و محصوالتی مانند انجام مشاغل خانگی، استفاده از کسب درآمد
ايفاصلهپوشاك و لوازم آرایشی و...، فروش محصوالت خانگی از طرق اینترنت.

انتخاب دوست در فضاي مجازي، انتخاب دوست از طریق روابط چهره به ایجاد روابط
ايفاصلهیابی اینترنتی.چهره، عدم تمایل به دوست

هاتجزیه و تحلیل داده. 5
) بیـان شـده اسـت.    3نتایج حاصل از بررسی میانگین سنی جامعه نمونه در جدول شـماره ( 

درصـد از افـراد تحصـیالت    5/7نتایج بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان نشان می دهد 
افــراد در ســطح دیــپلم بــوده و درصــد5/48زیــر دیــپلم داشــته انــد. وضــعیت تحصــیلی 

درصـد افـراد بـوده و    8/16بـراي  صـیالت لیسـانس   درصد فوق دیپلم داشته انـد. تح 8/16
درصد نیز تحصیالتی در سطح کارشناسی ارشد و باالتر داشته اند.7/3
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نتایج حاصل از بررسی میانگین سنی جامعه نمونه.3جدول شماره 
درصدفراوانیسن

24 -20689/16
29 -251288/30
34 -301446/36
39 -35403/10
44 -40207/5

درصـد  9/14ساعت بوده اسـت.  2- 1درصد از افراد 3/9میانگین ساعات اوقات فراغت 
سـاعت اوقـات   6- 4ساعت اعالم کرده انـد.  4- 2نیز میانگین ساعات اوقات فراغت خود را 

درصـد  3/50فراغت بیشترین میزان ساعت فراغت اعالم شده از سوي پاسخگویان به میـزان  
سـاعت اوقـات فراغـت داشـته انـد. در جـدول       6یش از درصد نیز ب6/18اعالم شده است.

) توزیع فراوانی اثر گذاري عضویت در شبکه هاي مجازي بـر نگـرش افـراد بیـان     4شماره (
درصد این میزان را بیش از متوسط بیان کرده اند.3/63شده است. چنانچه مشخص است 

نگرش افرادتوزیع فراوانی اثر گذاري عضویت در شبکه هاي مجازي بر .4جدول 
درصدفراوانینگرش

246/5خیلی کم
1042/24کم

649/14متوسط
806/18زیاد

1288/29خیلی زیاد
4000/100جمع

بررسی انواع الگوهاي گذران اوقات فراغت در بین گـروه مـورد بررسـی بـا اسـتفاده از      
) بیـان گردیـده اسـت.    5(آزمون تی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج در جـدول شـماره   

طبق یافته ها، همه انواع الگوهاي گذران اوقات فراغت در بین زنـان مـورد بررسـی معنـادار     
و نیـز مثبـت بـودن حـدود پـایین و بـاالي سـطح        05/0بوده است. سطح معناداري کمتر از 

گر اثر مثبت ومعنادار آن می باشد.معناداري نشان
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اي الگوهاي گذران اوقات فراغتنتایج آزمون تی تک نمونه.5جدول 
فاصله 

%95اطمینان تفاوت 
میانگین میانگین

سطح
معناداري

درجه
آزادي tآماره شاخص

حدبا
ال حدپایین

53/0 28/0 41/0 4/3 000/0 399 26/6 ها با اعضاي رفتن به میهمانی
خانواده

73/0 50/0 62/0 62/3 000/0 399 79/10 دوستانههاي رفتن به میهمانی
76/0 55/0 66/0 66/3 000/0 399 35/12 ورزش کردن در باشگاه

67/0 45/0 56/0 56/3 000/0 399 00/10 رفتن به سینما با اعضاي 
خانواده

44/0 20/0 32/0 32/3 000/0 399 26/5 شاپ با دوستانرفتن به کافی
40/ 15/0 28/0 28/3 000/0 399 49/4 مطالعه کردن
65/0 41/0 53/0 53/3 000/0 399 92/8 گفتگوي اینترنتی

60/0 35/0 48/0 48/3 000/0 399 52/7 رفتن به مراکز خرید با 
دوستان

62/0 37/0 49/0 49/3 000/0 399 89/7 هاي هنريرفتن به کالس
68/0 45/0 57/0 57/3 000/0 399 47/9 جو در اینترنتوجست

در راستاي تشخیص متغیرها و عوامل تبیـین کننـده اسـتفاده از فضـاي مجـازي در ایـن       
پژوهش از شش متغیر استفاده شد. به منظور بررسی معناداري میزان استفاده زنـان از فضـاي   

مدلســازي معــادالت ســاختاري مجـازي بــراي اهــداف متعـدد و نیــز اولویــت بنـدي آن از    
ی تئوریکی تحقیـق مـدل عـاملی مرتبـه اول تنظـیم شـد. در       گردید و با توجه به مباناستفاده

) مدل عاملی کننده استفاده از فضاي مجازي نشان داده شـده اسـت. بارهـاي    2شکل شماره (
اده از فضـاي مجـازي اثـر گـذار     دهـد کـه کـدام عوامـل در اسـتف     عاملی ارائه شده نشان می

است.  بوده
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مدل عاملی مرتبه اول الگوي شبکه مجازي.2شکل 

جـازي بـه همـراه کـدهاي آن را     ) انـواع اهـداف اسـتفاده از فضـاي م    6جدول شـماره ( 
دارد. ساختار مدل عاملی مرتبه اول براي عامل پنهـان اسـتفاده از شـبکه هـاي مجـازي      دربر

تحت تأثیر شش متغیر قرار دارد.

ازي به همراه کدهاي آنانواع اهداف استفاده از فضاي مج.6جدول 
کدشاخصعامل

زي
مجا

ي 
 ها

که
 شب

ه از
فاد

گفتگوي اینترنتی- 1است
جستجو در اینترنت- 2

هاي اجتماعی، وب سایت و ...)کسب آگاهی ( شبکه- 3
انتخاب دوست در فضاي مجازي- 4

فروش محصوالت خانگی از طریق اینترنت- 5
انواع کاالاستفاده از اینترنت براي تبلیغ و فروش - 6

V1
V2
V3
V4
V5
V6

92/0الزم به ذکر است عامل فروش محصوالت خانگی از طریق اینترنت بـا بـار عـاملی    
ترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده است. پس از این عامـل، انتخـاب دوسـت    بیش

ــاملی   ــا بارع ــه دوم شــک60/0در فضــاي مجــازي ب ــتفاده از  در رتب ــان اس ــل پنه لدهی عام
هاي اجتمـاعی، وب سـایت و ...)   مجازي قرار گرفته است. نهایتاً کسب آگاهی (شبکهفضاي

در جایگـاه سـوم قـرار گرفتـه اسـت. معنـی دار نشـدن برخـی عوامـل          34/0با بار عـاملی  
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مورداستفاده نشانگر آن است گفتگوي اینترنتی، جسـتجو در اینترنـت و اسـتفاده از اینترنـت     
توسط پاسخگویان کمتر صورت گرفته است.براي تبلیغ و فروش کاال 

برآوردهاي غیراستاندارد با سطح تحت پوشش.7جدول 
Estimate S.E. C.R. P

V1 <--- استفاده از شبکه مجازي 580/0 372/0 562/1 118/0
V2 <--- استفاده از شبکه مجازي 000/1 - - -

V3 <--- استفاده از شبکه مجازي 891/2 149/1 516/2 012/0
V4 <--- استفاده از شبکه مجازي 350/4 645/1 645/2 008/0
V5 <--- استفاده از شبکه مجازي 052/7 836/2 487/2 013/
V6 <--- استفاده از شبکه مجازي 015/0 599/0 025/0 98/0

داري پارامترها با مقدار صفر به ارزیابی مدل نهـایی پـژوهش توسـط    پس از بررسی معنی
هاي اصلی برازش مـدل  ) شاخص8شود. در جدول شماره (برازش پرداخته میهاي شاخص

نـد مـدل مفهـومی پـژوهش را     اهـاي پـژوهش بـه خـوبی توانسـته     دهـد کـه داده  نشان مـی 
کنند.نمایندگی

نتایج بررسی برازش مدل ساختاري.8جدول 
نمراتنام اختصاريشاخص

CMIN/DF621/2خی دو بهنجار
RMR065/0مربعات خطاي باقیماندهریشه دوم میانگین 

P01/0سطح معناداري
DF7درجه آزادي

NPAR14پارامترهاي آزاد شده براي تدوین مدل
PRATIO467/0شاخص نسبت اقتصاد
GFI987/0شاخص نیکویی برازش

RMSEA062/0ریشه دوم مربعات خطاي برآورد

اوقـات فراغـت در فضـاي مجـازي و     در ادامه بـراي سـنجش همبسـتگی بـین گـذران      
گرایـی و ایجـاد   هاي مدیریت بدن، کسب آگاهی، کسب درآمد، مـدگرایی، مصـرف  شاخص

آمده از ایـن آزمـون در   دست شده است. نتایج بهرابطه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده 
ن و متغیرهاي مدیریت بـد 000/0داري ) نشانگر آن است که در سطح معنی9جدول شماره (
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گونـه تحلیـل کـرد    توان اینباهم رابطه دارند و می692/0فراغت با ضریب همبستگی اوقات
ر بـین  همبستگی قـوي و نـوع همبسـتگی د   692/0که شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر 

آمده بررسی ارتبـاط  دستمتغیر مذکور از نوع مستقیم (مثبت) بوده است. در ادامه نتایج بهدو
)، α=000/0داري (متغیر کسب آگاهی نشانگر این است که در سـطح معنـی  اوقات فراغت و

است که همبستگی متوسـط را نمایـانگر اسـت.    484/0شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر 
/ بـراي ارتبـاط بـین دو متغیـر اوقـات فراغـت و کسـب درآمـد         05سطح معناداري باالتر از 

ر مـذکور اسـت. معنـاداري ارتبـاط بـین میـزان       گر عدم معنادار بودن رابطه بین دو متغینشان
بـا ضـریب   فراغتهاي اجتماعی در اوقات فراغت و بروز مدگرایی و اوقاتاستفاده از شبکه

و به میزان نسبتاً قوي معنادار شده است. نتایج بررسـی ارتبـاط بـین میـزان     617/0بستگی هم
بـا وجـود سـطح معنـاداري     گراییهاي اجتماعی در اوقات فراغت و مصرفاستفاده از شبکه

شدت همبستگی را همبسـتگی ضـعیف ارزیـابی    298/0و ضریب همبستگی 05/0تر از کم
هاي اجتماعی در اوقات فراغت و ایجاد روابـط در سـطح   نموده است. میزان استفاده از شبکه

، همبسـتگی متوسـط از نـوع مسـتقیم     539/0)، با ضـریب همبسـتگی   α=000/0داري (معنی
بیان می نماید.(مثبت) را 

فراغتبستگی بین مدیریت بدن و اوقاتنتایج آزمون هم.9جدول 

نتیجه رابطه متغیر وابسته ضرائب متغیر مالك
متغیر پیش بین

تأیید مدیریت بدن
692/0 ضریب همبستگی

غت
 فرا

ات
اوق

000/0 سطح معنی داري
400 تعداد

تأیید کسب آگاهی
484/0 ضریب همبستگی
000/0 سطح معنی داري

400 تعداد

رد کسب درآمد
060/0 ضریب همبستگی
228/0 سطح معنی داري

400 تعداد

تأیید مدگرایی
617/0 ضریب همبستگی
000/0 سطح معنی داري

400 تعداد
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تأیید مصرف گرایی
298/0 ضریب همبستگی
000/0 سطح معنی داري

400 تعداد

تأیید ایجاد رابطه
539/0 ضریب همبستگی
000/0 سطح معنی داري

400 تعداد

بررسی اثر فضاي مجازي بر اوقات فراغت زنان خانه دار در شهر قم با کاربرد رگرسـیون  
هـاي تحلیـل رگرسـیون از    خطی به انجام رسیده است. به این منظـور بـا توجـه بـه قابلیـت     

Yi=β0+β1Xi+εiشود:است که به صورت زیر نشان داده میرگرسیون خطی استفاده شده 
متغیـر وابسـته اسـت. بـا     yمتغیر مسـتقل و  xشود طور که مشاهده میدر این مدل همان
تأثیرگـذار اسـت. لـذا    yچقدر بـر متغیـر   xتوان نشان داد که تغییرات استفاده از این مدل می

) پـس از بررسـی   xضـاي مجـازي (  ) و فyجهت بررسی و ارائه مدل بـین اوقـات فراغـت (   
هاي کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مـدل بـرازش یافتـه پرداختـه     شاخص

خواهد شد.

هانتیجه آزمون نرمال بودن توزیع داده.10جدول 
انحراف استانداردشدهضریب تبیین تصحیحضریب تعیینضریب همبستگی

730/0533/0526/045099/3

توان چنین عنوان کرد که ضـریب همبسـتگی برابـر    ) می10هاي جدول (به آمارهتوجه با 
730/0)/7300M.R=( آمــده اســت. ایــن مقــدار دســتبــه533/0و مقــدار ضــریب تعیــین
درصـد تغییـرات متغیـر وابسـته     533/0هـاي مجـازي   شـبکه دهـد متغیـر مسـتقل   مینشان

توسـط اسـت. اشـکال ایـن روش     نـی م کنـد کـه ضـریب تعیی   بینی میفراغت را پیشاوقات
است که تعداد درجه آزادي را در نظر نمی گیرد. به همین دلیل بـراي رفـع ایـن مشـکل     این

معموال از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می شود. در این آزمـون مقـدار ضـریب تعیـین     
ه ) معنـی دار بـودن رگرسـیون بـه وسـیل     11می باشد. در جدول (526/0تعدیل شده برابر با 

محاسبه شده است.Fآزمون 
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نتیجه تحلیل واریانس رگرسیون.11جدول 
سطح معنی داريFآماره میانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمنبع تغییرات
262/5340604/890اثر رگرسیونی

735/74000/0 401/3503393909/11باقیمانده
640/10020399کل

دهد که سطح معنی داري محاسبه شـده بـراي ایـن آمـاره     نشان مینتایج تحلیل واریانس
ســت و فرضــیه نرمــال بــودن بــوده و نشــان از معنــی دار بــودن رگرســیون ا000/0برابــر 
ــاقی ــدهب ــ   مان ــدل رگرس ــابراین م ــت. بن ــرده اس ــد ک ــا را تایی ــده  ه ــرآورد ش ــی ب یون خط

در مـدل، متغیرهـاي   ) متغیرهـاي مسـتقل وارد شـده    12باشد. جدول شـماره ( میموردقبول
دهد.حذف شده و روش مورد استفاده براي تعیین رگرسیون را نشان می

آماره هاي مربوط به متغیرهاي مستقل باقی مانده در مدل .12جدول 
شاخص ها

متغیرها

ضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد
tمقدار 

سطح 
معناداري B

خطاي 
Betaاستاندارد

038/0- 280/1250/0- 320/0عرض از مبدا
051/0026/0074/0999/1046/0گرائیمصرف

051/0031/0135/0619/1026/0مدگرائی
056/0056/0052/0998/0319/0کسب آگاهی
042/0065/0022/0643/0520/0کسب درآمد
211/0021/0477/0796/900/0مدیریت بدن
156/0075/0132/0076/3039/0ایجاد روابط

a:متغیر وابسته اوقات فراغت

گرائی، مـدگرائی، مـدیریت   از بین متغیر هاي وارد شده در معادله رگرسیون متغیر مصرف
بدن، ایجاد روابط، توانسته متغیر اوقات فراغت را پیش بینی کند و در معادله باقی بمانـد. امـا   
متغیر کسب آگـاهی و کسـب درآمـد از معادلـه رگرسـیونی حـذف مـی شـود. باتوجـه بـه           

بیشـترین میـزان قـدرت پـیش بینـی را در معادلـه      477/0مدیریت بدن با مقـدار Betaمقدار
رگرسیون داشته است.
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ضرائب رگرسیونی اثرگذاري فضاي مجازي.3شکل 

گیري. نتیجه6
فناوري هاي نوین اطالعات و ارتباطات زمینه ساز پیدایش نوعی رسانه اجتمـاعی شـده انـد    
که توانسته است بسترهاي مناسبی را بـراي تغییـرات اجتمـاعی ایجـاد کنـد و بـا دارا بـودن        

اك گــذاري، فضــاي نــوینی را در عرصــه کنشــگري ایجــاد نمایــد ویژگــی تعــاملی و اشــتر
از پـژوهش حاضـر بررسـی تـأثیر     ). در همـین راسـتا هـدف   71: 1390و بابـایی،  انیکی(خ

سال شـهر قـم اسـت.    45تا 24دارخانهفراغت زناناجتماعی بر نحوة گذران اوقاتهايشبکه
ش محصوالت خـانگی از طریـق   هاي قابل تأمل این پژوهش آن است عامل فرویکی از یافته

بیشترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده اسـت. در جهـان   92/0اینترنت با بار عاملی 
امروز توسعه فضاي مجازي بر حوزه هاي مختلف کسب و کار و زندگی اثر داشته و باعـث  

عت شده است. جهـان امـروز بـه سـر    تحول سریع و تسهیل امور با ایجاد بسترهاي یکپارجه
خصـوص حرکـت بـه سـمت     اي قـرار دارد و بـه  معرض دگرگونی و تحـوالت فزاینـده  در

را بـا تغییـرات اساسـی مواجـه     جهانی، سـاز و کارهـاي مـالی بازاریـابی و فـروش      دهکده
امروزه بستر مناسـبی بـراي کسـب    ). چنانچه می توان گفت 47: 1396است (اخوان، ساخته

و زنان خانه دار شـهر قـم نیـز از ایـن     شبکه هاي اجتماعی فراهم شده استطریقدرآمد از
اي از اوقـات فراغـت ایشـان بـه فـروش و بازاریـابی       پدیده بهره برده انـد و قسـمت عمـده   

محصوالت خانگی خویش از طریق فضاي مجازي اختصاص یافته اسـت. ایـن فضـا بـراي     
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ن بتواننـد بـا سـهولت بیشـتر از طریـق      زنان خانه دار شهر قم فرصتی پدیـد آورده کـه ایشـا   
کارآفرینی شخصی و خصوصی مدیریت بازاریابی خویش را ساماندهی نمایند. مسأله اي کـه  

نـه دار شـهر قـم کـاهش داده اسـت.      هاي بازاریـابی را بـراي زنـان خا   به میزان زیادي هزینه
هبـود فضـاي   نحوي که می توان گفت این فضا با کارایی بـاالي خـود توانسـته اسـت در ب    به

هـاي اقتصـادي و   کسب و کار براي زنان خانه دار شهر قم عمل نماید. البته از دیگر فرصـت 
مالی که فضاي مجازي در اختیار زنان خانه دار شهر قم قرار داده اسـت چنانچـه فـرخ نیـا و     

خریـدهاي آنالیـن اشـاره اسـت کـه      ) نیز در نتایج تحقیق خود بیان نموده انـد 1390لطفی (
ترتیب قسمتی از خریـدهاي آنـان را بـدون مراجعـه حضـوري پوشـش داده اسـت.        این به
هـاي تلفنـی بـا    هاي بازاریابی و تماسقدیمی از پیدا کردن سرنخفروشهاي که مدلحالیدر
هـاي اجتمـاعی،   از شـبکه فـروش کردند، مـدل جدیـد   ها براي جذب مخاطب استفاده میآن

میـزان فـروش و   بـه نحـوي کـه    گیـرد کـار بهـره مـی   تعامل و آموزش مخاطبان براي ایـن 
ــق ــی از طری ــدهاي اینترنت ــل  شــبکه هــاي اجتمــاعی ســه درآم ــروش ک ــر بیشــتر از ف براب

زنـان خانـه دار شـهر قـم نیـز      دل فـروش در بـین   ت. این مـ الکترونیکی جهانی استجارت
داشته و باعث شده خریدهاي این زنان از شبکه هـاي مجـازي نیـز صـورت پـذیرد.      کارآیی

هـاي فسـیلی و سـهولت    مسأله اي کـه باعـث کـاهش ترافیـک، کـاهش مصـرف سـوخت       
رسی خواهد شد.دست

اي شـده  ران تـازه کند که جهان وارد عصر و دوامروزه کمتر کسی در این گزاره شک می
که نماد آن اهمیت یافتن اطالعات است. بسیاري از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتمـاعی  
براین باورندکه ترکیب و همگرایی فنآوریهاي اطالعاتی و ارتبـاطی و تجدیـد سـاختار نظـام     

(رسـول زاده اقـدم و   اي کـرده اسـت  هاي اخیـر مـا را وارد عصـر تـازه    داري در دهههسرمای
). عصري که در آن شکلگیري شبکه هاي گونـاگون اجتمـاعی آنالیـن،    36: 1395مکاران، ه

گسـترده ارتباطـات بشـري اضـافه     شیوه هاي ارتبـاطی و اطـالع رسـانی نـوینی بـه عرصـه       
هـاي اجتمـاعی   هـاي شـبکه  ). از دیگر قابلیت168: 1393است (خدایاري و همکاران، کرده

هـاي اجتمـاعی همـان روابـط     هاي جدید است. شـبکه توان آن براي ایجاد دوستی و آشنایی
هاي گذشته انسان ها نیاز داشته اند تـا دور هـم جمـع شـده و بـا      هاست. از زمانمیان انسان

هـاي تکنولـوژي و حضـور اینترنـت،     دیگر در ارتباط باشند. اما امروزه به دلیل پیشـرفت یک
هـاي مجـازي   پیـدایش شـبکه  روابط میان فردي شکل دیگري به خود گرفته و دلیـل اصـلی   

متنوعی شده است. بررسی اثر فضاي اجتماعی بر انتخـاب دوسـت در بـین زنـان خانـه دار      
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) نیـز بـر ایـن نکتـه     1397نش (قم نیز معنادار شده است. چنانچه صـادقی و عرفـان مـ   شهر
هر قـم از شـبکه هـاي مجـازي بـر      داشته اند یکی از موارد استفاده زنـان خانـه دار شـ   تأکید

هاي سنتی براساس محلـه، مدرسـه   یابیدوستیابی متمرکز گردیده است. در حالیکه دوست
هاي جدید در فضاهاي مجازي نیـز صـورت مـی پـذیرد و ایـن      . دوست یابیو دانشگاه بود

ــه شــدت توســعه مهارتهــاي روانشــناختی،   ، امــوزش اســتفاده از فضــاي مجــازيمســأله ب
توسـط آنشـدن امنیتینهومجازيفضايدنکرجامعه، امنهايساختارکردنپذیرانعطاف

سایبري براي آشنایی با آسیب هاي اینگونـه فضـاها در شـکلگیري روابـط دوسـتی را      پلیس
یادآور می گردد.

در کارکرد دیگر، شبکه هاي اجتماعی با پتانسـیل بـاالي خـویش در افـزایش اطالعـات،      
مـوده اسـت کـه مـی تـوان بـا       هم نفضایی آموزشی را براي زنان خانه دار در شـهر قـم فـرا   

مندي از آن در راستاي ارتقا کیفیت دانش و زندگی افراد بهره برد. چنانچه نتـایج تحقیـق   بهره
حاضر نشان می دهد کسب آگاهی از شبکه هاي اجتماعی به عنوان یک هدف در اسـتفاده از  

ي بـا  شبکه هاي مجازي معنادار شده است.چنانچه اذعان داشـته انـد در شـبکه هـاي مجـاز     
حجم عظیمی از گفته ها، نکته هاي کلیـدي، روانشناسـی و مسـائل تربیتـی آشـنا شـده انـد.        

پـیش روي آنـان قـرار داده اسـت.     عبارت دیگر شبکه هاي مجازي دنیایی از اطالعـات را هب
اي که برخی از این اطالعات در پیوند با خالقیت آنان توانسته فرصتهاي نـوینی بـراي   گونهبه

تربیت فرزند و توانمندسازي در اختیار زنان خانه دار شهر قم قرار دهد.کسب و کار، 
هـاي  هاي فعالیت زنـان در اینترنـت و شـبکه   طبق نتایج پژوهش حاضر، از دیگر اولویت

گرایی بوده است. چنانچه فرامرزبـانی و  اجتماعی متغیرهاي مدیریت بدن، مدگرایی و مصرف
ازتـري عمیـق دركتوانـد مـی زمـان هـر درانسـان ) متذکر شده اند بدن1396غفاري آذر (

آن،دنبـال بهوبدناهمیت یافتندهد.ارائهاست،تجسم یافتهآندرکهراايجامعهوفرهنگ
روزافـزون تبلیغـات ازناشـی ومصـرفی جامعـۀ از پیامـدهاي افرادبدنیهویتبازتابی شدن

مبـادرت خـود بدنظاهريویژگیهايتغییرباافرادآنکه دراستمصرففرهنگدرهارسانه
مقبـول پوششـی وآرایشـی ظـاهري، وضعیتنظرازکهیعنی بدنیاجتماعی؛بدنساختبه

درکـه اسـت موضـوعاتی زمـرة دربـدن مـدیریت رو،از ایـن کنند.میاست،اجتماعینظام
مـد، نظیـر، فراگیـري هايپدیدهباپیونددلیلبهشناسیگوناگون جامعهدیدگاههايوهانظریه

هـاي گیـري جهـت کننـدة تعیـین کهمعناونمادگراییزندگی، تشخص،سبکگرایی،مصرف



1400، زمستان 4، شمارة 12سال ،نامۀ زنانپژوهش222

متفـاوتی هايشیوهبهوگرفتهقرارايویژهتوجهموردباشد،افراد میعملیوعاطفیشناختی،
در واقع می توان گفـت ایـن بعـد اجتمـاعی نـاظر بـر شـبکه هـاي         .استشدهسازيمفهوم
اعی در بین زنان خانه دار شهر قم نیز معنی دار بوده است و این زنان تـالش کـرده انـد    اجتم

از طریق شبکه هـاي مجـازي خویشـتن را بـه نـوعی وارد فرآینـد آگـاهی و تـالش بـراي          
یابی به یک مدیریت بـدن اجتمـاعی مـورد پـذیرش نماینـد. از دیگـر سـو زن امـروز         دست

هاي تجلی این نیازها در نـوع پوشـش و   کی از زمینهیخواستار آزادي، نشاط و زیبایی است.
یابد. در این راستا، تعـداد زیـادي از صـفحات    لباس فرد و به طور کلی در مدگرایی بروز می

هـاي گـذاري زیـاد و اسـتفاده از فنـآوري    هاي اجتماعی مجازي با سـرمایه مد و زیبایی شبکه
.القـا کننـد  مخاطبـان خـود  هاي متنوع و مختلف را بـه  کنند سبکها و طرحروز، تالش میبه
این ترتیب مدگرایی و آگاهی از آن در بین زنان خانه دار شهر قم عـاملی بـوده اسـت کـه     به

این افراد را به سمت استفاده از شبکه هاي اجتماعی سوق داده است. البته باید متذکر گردیـد  
و هـاي اجتمـاعی مجـازي   لوي نفوذ شـبکه از نظر کارشناسان، در عصر اطالعات، نمیتوان ج

پرتـو ارائـه مبـانی هنجـاري     تـوان در امـا مـی  کـرد.  سد آنان را ها و هنجارهاي رسوخ آموزه
آثار نامناسب ابن گونه فعالیت ها را کنترل کـرد. بـراي  هاي خاص در رسانهقبول جامعهمورد

ـ مثال میتوان با ایجاد شبکه و بـا  ه الگوهـاي ایرانـی  هایی مخصوص نمایش لباس و مد و ارائ
هـاي مثبـت ایـن    صـرفنظر از آثـار و برنامـه   (نظارت اهل فن، بخش عمدهاي از تـاثیر منفـی  

نمود.و اجتماعی را تعدیل ه اي هاي ماهواربرخی از شبکه)فنآوري

نامهکتاب
اوقات فراغت و عوامـل اجتمـاعی   ). «1390ابراهیمی، قربانعلی، رزاقی، نادر، مسلمی پطرودي، رقیه (

22، جامعه شناسـی کـاربردي  ، »ساله شهرستان جویبار)64- 15موثر بر آن (مطالعه موردي: افراد 
04(،71 -98.

زن ، »اوقات فراغت، سرمایه هاي فرهنگی زنـان ). «1390ابراهیمی، قربانعلی، مسلمی پطرودي، رقیه (
.91- 73)، 4(9،  در توسعه و سیاست

نشـریه علمـی   ،»تـأثیر فضـاي مجـازي در بهبـود فضـاي کسـب و کـار       ). «1396اخوان، امیر ناصر (
.54- 45، 1، تخصصی رهیافت پیشگیري

، »اهـواز شـهر شـهروندان فراغتاوقاتگذراننحوهبررسی). «1393جاد (باقري، معصومه، بهمئی، س
.222- 197)، 3(8، فصلنامه توسعه اجتماعی
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بـین درفراغتاوقاتگذراننحوهبهگرایشبررسی). «1390پهلوان، منوچهر، برزیگر، سیده فاطمه (
.66- 53)، 3(2، انجوانمطالعاتشناسیجامعهفصلنامه،»شهرستان آملمتوسطهمقطعدختران

ــه (  ــاالروندیان، فاطم ــد، س ــد، احم ــد ت). «1391پوراحم ــذران  رون ــاهاي گ ــاریخی فض ــوالت ت ح
10، فصـلنامه زن در توسـعه و سیاسـت   ،»فراغت زنان از قاجاریه تاکنون در شـهر تهـران  اوقات

)3 ،(51 -74.
بررسـی  ). «1385حسینی، معصومه؛ لیال رحیمی، زهرا آجرلو، زهـره مجیـدي و نسـرین روزبهـان (     

ي تحت پوشـش پایگـاه تحقیقـات جمعیتـی     چگونگی گذران اوقات فراغت در بین زنان منطقه
- 210، 9مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك ( ره آورد دانـش)، ،»دکتر محمد قریب در شهر اراك

175.
فصـلنامه ، »مجـازي فضـاي واینترنـت ژئوپلیتیـک سـازي مفهـوم ). «1390حـافظ نیـا، محمدرضـا (   

.13- 1)، 1(7،ژئوپلیتیک
علـوم انسـانی، انتشـارات سـمت،     ). مقدمـه اي بـر روش تحقیـق در   1383حافظ نیـا، محمدرضـا (  

دهم، تهران.چاپ
، »فضاي سایبري و شبکه هاي اجتماعی مفهوم و کارکردهـا ). «1390خانیکی، هادي، بابایی، محمود (

.  96- 71)، 1(1، دوره فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه شناختی
میـزان و نـوع اسـتفاده از    ). «1393خدایاري، کلثورم، دانشـور حسـینی، فاطمـه، سـعیدي، حمیـده (     

فصـلنامه  ، »هـاي اجتمـاعی مجـازي (مطالعـه مـوردي: دانشـجویان دانشـگاه آزاد مشـهد)        شبکه
.192- 167)، 1(21، هاي ارتباطیپژوهش

ــاعی، 1376دواس، دي.اي ( ــات اجتم ــایش در تحقیق ــی،   ). پیم ــر ن ــایبی، نش ــنگ ن ــۀ هوش ترجم
چهاردهم، تهران.چاپ

هـاي  تأثیر فناوري). «1395رستگار خالد، امیر، مصلحی جنابیان، نرگس، صالحی، آمنه، تاج، نسرین (
، فصـلنامه مطالعـات فرهنـگ و ارتباطـات    ، »جدید بر اوقات فراغت و سرمایه اجتماعی جوانـان 

.146- 126)، 33(17سال 
مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامـل اجتمـاعی در   ). « 1389اینانلو، محمد فکري (رضایی، احمد، مینا

- 141)، 47(12، سـال  فصلنامه مطالعات راهبردي زنان، »بین دانشجویان دختر دانشگاه مازندران
170.

ها، چاپ هفدهم، تهران، شرکت سهامی انتشار.). کندوکاوها و پنداشته1394پور، فرامرز (رفیع



1400، زمستان 4، شمارة 12سال ،نامۀ زنانپژوهش224

شـناختی  مطالعه جامعه). «1395ده اقدم، صمد، عدلی پور، صمد، میرمحمد تبار، سید احمد (رسول زا
9، مجله مطالعـات جامعـه شناسـی   ، »بوك با مدگرایی زنان شهر تبریزاجتماعی فیسرابطه شبکه

)3 ،(32 -52.
.3- 2، 6،  ي مطالعات جوانانفصلنامه، »جوانان و فراغت مجازي). «1383ذکایی، سعید ( 

هـا (مطالعـه مـوردي دختـران     فراغت در گـذر نسـل  اوقات). «1390سرایی، حسن؛ پروین سوادیان،(
)، 1(4، مطالعات توسعه اجتمـاعی ایـران  اجتماعی؛ ، علوم»دبیرستانی شهر گرمسار و مادران آنها)

7 -24.
معــی، ترجمــه علیرضــا دهقــان، هــاي ارتبــاط ج). نظریــه1384ســورین، ورنــر؛ جیمــز تانکــارد، ( 

.327دانشگاه تهران،تهران،
اري، هــاي تحقیــق در علــوم رفتــ). روش1376ســرمد، زهــره؛ عبــاس بازرگــان، و الــه حجــازي ( 

هفتم، تهران، نشر آگه.چاپ
غــت بــا رویکــرد جامعــه شــناختی، هندســۀ مفهــومی اوقــات فرابررســی ). «1392ســنایی، نقــی (

.111- 93)، 13(1، ، سال چهارمفصلنامه معرفت اخالقی، »شناختی، اخالقیروان
ي نشـریه ، »هاي تأثیر فضاي مجازي بر نظریه ارتباطـات مروري بر زمینه) «1385قاسمی، احسان (شاه

.2، شمارهجهانی رسانه
غـام اجتمـاعی   تفـاوت هـاي جنسـیتی در اد   ). «1397(عرفـان مـنش ایمـان   ،صادقی فسـایی سـهیال  

، زن در فرهنـگ و هنـر  ، »تحمیـل؟ هاي جدید با اوقـات فراغـت نوجوانـان: تـرجیح یـا      فناوري
.132- 115)، 1(10، پژوهش زنان

خـاب مکـان گـذران    بررسـی انت ). «1390قنبریان، شیوا، وارثی، حمیدرضا، بیـک محمـدي، حسـن (   
مجلـه )، اصـفهان 5و 3فراغت سالمندان با تأکید بر عوامل فردي (مطالعه موردي مناطق اوقات

.170- 159)،2(22، محیطیریزيبرنامهوجغرافیا
ــان، ســید احمــد (  از راهکارهــاي اســتفادهبررســی). «1394عباســی دره بیــدي، احمــد، محمودی

هـاي پـژوهش تخصصـی دوفصـلنامه ، »سـالمتی آن بـر و اثـر روایـات وقرآنفراغت دراوقات
.20- 7)، 2(6، قرآن کریمرشته ايمیان

یتی و اوقـات فراغـت مجـازي    ذائقـه جنسـ  ). «1395علیرضا نژاد، سـهیال، سـیف جمـالی، سـکینه (    
)، 32(15، مطالعات راهبردي ورزش و جوانـان ، )»ساله شهر تهران29- 15اي بر جوانان (مطالعه

1 -28.
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بررسی وضعیت اوقات فراغت زنان در جامعـه روسـتایی   ). «1396(محبوبه،بابایی،زهرا،فرضی زاده
زن در توسـعه و سیاسـت   ، )»(مطالعه موردي: روستاي حسن آباد سـنجابی در شهرسـتان دلفـان   

.122- 101)، 1(15، )(پژوهش زنان
، »تأثیر مصرف رسانه هاي جمعی بـر مـدیریت بـدن   ). «1396فرامرزبانی، سعید، غفادي آذر، داوود (

.140- 117، 14مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 
فراینـد درواگرایـی وتهـران: همگرایـی  شهرفراغتاوقات. «)1394فکوهی، ناصر، امیري، علیرضا (

)، 10(5، مجله پژوهشهاي انسان شناسـی ایـران  ، »قدس (غرب)شهركمورديزنی مطالعهپرسه
31 -50.

مطالعـات  ، »بررسی تاثیر فضاي مجازي اینترنت بـر مـدگرایی  ). «1390فرخ نیا، رحیم، لطفی، اعظم (
.118- 95)، 22(7، فرهنگی و ارتباطات

هـاي اجتمـاعی   بررسی رابطه مصرف شبکه«)، 1393فتحی، سروش؛ منصور وثوقی، گودرز سلیمانی(
علـوم اجتمـاعی؛   ، »مجازي بـا سـبک زنـدگی جوانـان( مـورد مطالعـه جوانـان شـهر خلخـال)         

.88- 69، 13، شناسی مطالعات جوانانجامعه
زنان در فضاي مجازي (شـهر تهـران   گذران اوقات فراغت ). «1395کفاشی، مجید، پیرجلیلی، زهرا (

.123- 105، 7، )زن و جامعه (جامعه شناسی زنان، )»سال
وري هـاي بهـره  ). پژوهشی در اوقات فراغـت و راه 1378زاده (اصغرخلیلکوهستانی، حسینعلی؛ علی

از آن، انتشارات تیهو، مشهد.
آن بـا متغیـر جنسـیت    رابطـه  نحـوه گـذران اوقـات فراغـت دانشـجویان و      ). «1394کیان، مرجان (

)،پژوهش هاي آموزش و یـادگیري (دانشـور رفتـار   ، )»مورد؛ پردیس دانشگاه خوارزمی(مطالعه
22)6 ،(151 -164.
هاي ارتباط جمعی، تهران، جزوه درسی دانشـکده علـوم ارتباطـات    ). نظریه1380زاده، محمد (مهدي

دانشگاه عالمه طباطبایی.
بررسـی میـزان و نـوع اسـتفاده از پیـام      ). «1397مظفـري، افسـانه (  منصوري شاد، طیبه، دالور، علی، 

پژوهشـگاه مطالعـات   اي تلفن همراه هوشمند نزد زنان خانه دار تهران، پژوهشـنامه زنـان،   رسانه
.150- 129)، 2(9، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ترجمه احد علیقلیـان، پنجم، فرهنگ، چاپوجامعه). عصراطالعات: اقتصاد،1385کاستلز، مانوئل (
نو.طرحنشرتهران:خاکباز،افشین
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ی جامعـه شـناختی فعالیـت هـاي     بررسـ ). «1395نیکخواه، هـدایت اهللا، نـاکویی درگـزي، مرضـیه (    
، پژوهشنامه فرهنگی هرمزگـان ، »فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباساوقات

6)11 ،(107 -130.
بررسـی نحـوه گـذران    ). «1393، محمد، آزادي پور، شیوا، واصـفیان، شـیوا (  واصفیان، فرزانه، باقري

4، مطالعات جامعـه شـناختی جوانـان   ، فصلنامه »اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اردستان
)13 ،(145 -156.

فصـلنامه  ، »اوقات فراغت و سالمت اجتمـاعی ). «1390هزار جریبی، جعفر، ارفعی عین الدین، رضا (
.63- 39، 10، ریزي رفاه و توسعه اجتماعیبرنامه

گیـري و  ي عوامل اجتمـاعی مـؤثر بـر چگـونگی شـکل     مطالعه). «1386پناه سامانی، روشنک (یزدان
نامـه  ، پایـان »86ساله شهرستان ارومیه در سـال  59- 25فراغت زنان متأهل ي گذران اوقاتنحوه
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