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چکیده
اینسـتاگرام به عنـوان یکـی از شـبکه های اجتماعـی، تغییـرات بنیادینـی در 
سـبک زندگـی و فرهنـگ ایرانیـان  ایجـاد کـرده و در میـان سـلبریتي ها به مثابـه 
الگـوي مرجـع کنشـگران، نقـش پررنگي داشـته اسـت. پژوهش حاضـر  که هدف 
اصلـی آن، تبیین کنش های اینسـتاگرامی سـلبریتي ها بر سـبک زندگـی کاربران 
ایرانـی اسـت، از نـوع  کاربـردی بـوده و اطالعـات آن، به شـیوه پیمایشـی )کمي( 
گـردآوری شـده اسـت. جامعـه آمـاری، تمامـی کاربـران  ایرانـی شـبکه اجتماعی 
اینسـتاگرام را شـامل می شـود که با اسـتفاده از جدول کرجسـی و مورگان تعداد 
384  نفـر از آنـان به عنـوان حجم نمونه انتخاب شـده اند. نمونه گیری نیز به شـیوه 
غیـر تصادفـی هدفمنـد صـورت  گرفتـه اسـت. نتایج پژوهـش حاکي از این اسـت 
کـه کنش هـای سـلبریتي ها بـر سـبک زندگـی کاربـران ایرانـی   )الگـوی مصرف، 
نـوع پوشـش، اوقـات فراغـت، مدیریت بدن و روابـط میان فردی( تأثیرگذار اسـت 
و در  مجمـوع 25 درصـد از واریانـس مربـوط بـه تغییـرات سـبک زندگـی کاربران 

ایرانـی اینسـتاگرام، از طریـق کنش  هـای سـلبریتی ها تبیین می شـود. 

کلیـد واژه هـا: اینسـتاگرام، سـبک زندگـی، سـلبریتی، کاربـران ایرانی، 
کنش

تأثیر کنش های اينستاگرامی سلبريتي ها 
بر سبک زندگی کاربران ايرانی

عاطفه عباسی*، دکتر علی جعفری
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شمـاره 1 )پیاپي 101( 
ــــار 1399  بـهــــــ

)ویژه شبکه های اجتمـاعی 
»ایـنـستــــــاگــــرام«( 

مقدمه
سـلبریتي ها در فضـای رسـانه محور، نقـش اساسـی دارنـد. افـرادی کـه خانـه زاد 
رسـانه اند و خـود را مدیـون آن  می داننـد، درواقـع پیـاده     نظـام قـدرت  بـرای تغییرات 
فرهنگـی در جوامـع خـودی و غیرخـودی هسـتند )بـل 1،   2001: 97(. ایـن گـروه، با 
سـبک زندگـی، بـروز و ظهـور و اخبـار مربـوط بـه زندگـی شـخصی و فعالیت هـای 
 اجتماعـی و فرهنگـی خـود، تغییـرات را ممکن و آسـان می کنند. تغییـر در رفتار های 
اجتماعـی، پوشـش و  اولویت هـای فرهنگـی )حسـینی، 1395( تابعـي از کنش هـاي 
آنـان اسـت. رسـانه، نقـش پررنگی در سـبک  زندگي شـهروندان در دنیاي مـدرن ایفا 
مي کنـد و شـبکه های اجتماعـی، تغییـرات بنیادینـی در سـبک زندگـی و  فرهنـگ 
جوامـع ایجـاد کرده انـد )ایزدیـار و جعفـری، 1396(. برخـی شـبکه های اجتماعـی 
)همچـون اورکات و  یاهـو 360 آغازگـر فعالیـت در ایـن همسان سـازی بوده انـد امـا 
امـروز، ایـن سـکان به شـبکه های اجتماعـی  عکس محوری مانند اینسـتاگرام رسـیده 
اسـت( این شـبکه ها، با یکسان سـازی عالیق، سـالیق و اندیشـه ها،  نگرش های مسـلط 
در ایـن فضـا را به کاربرانشـان انتقال می دهنـد )برنلی2، 2015(. اینسـتاگرام به بخش 
مهمـی  از زندگـی ایرانیان در فضای مجازی تبدیل  شـده اسـت. فعالیت در این شـبکه 
اجتماعـی نیـز هماننـد سـایر  شـبکه ها، در محورهـای مختلفـی همچـون سـرگرمی، 
کسـب وکار، ترویـج عقایـد، هنـر و تبلیغـات صـورت  می گیـرد و بـا هشـتگ گذاری، 
امـکان جسـتجو و دسـتیابی بـه سـوژه به راحتـی میسـر می شـود. ایـن دسترسـی و 
 کاربـری آسـان موجـب شـده اسـت کـه اینسـتاگرام بـه ابـزاری پرطرفـدار در ایـران 
تبدیـل شـود و فضـا را برای  تغییر نگرش و سـبک زندگـی فراهم کند. تعـداد کاربران 
شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام در مـاه نوامبـر 2017 بـه  بیـش از 800 میلیـون نفر در 
سراسـر جهـان رسـید و در حـال حاضـر، روزانه بیـش از 500 میلیون نفـر کاربر  فعال 
دارد. اینسـتاگرام در ایـران بـر اسـاس آمار کافه بازار )فروشـگاه مختص اپلیکیشـن یا 
نرم افزارهـای  موبایلـی( بیـش از 23 میلیـون بـار دانلود و نصب  شـده اسـت که به نظر 
می رسـد عمـده کاربـران آن نیـز از ایران  باشـند. البته امـکان دارد که این اپلیکیشـن 
از فضاهـای دیگـری هماننـد اپ اسـتور اپل و پلی اسـتور گوگل نیز  دانلود شـده باشـد؛ 
بنابرایـن، بـا توجه بـه اینکه اینسـتاگرام بعد از تلگـرام، محبوب ترین شـبکه اجتماعی 
در ایـران  اسـت، تصـور می شـود کـه تعداد کاربـران ایرانـی آن به بیـش از 30 میلیون 
نفـر برسـد )حسـنی و کالنتـری،   1396: 35(. بـا تغییـرات پدیـد  آمـده در فضـای 
فناورانـه، امکان کسـب شـهرت برای بسـیاری از اقشـاری کـه در  گذشـته این فرصت 

1. Bell 2. Brynley
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تـأثیــر کنـــش هــای 
اينستاگرامی سلبريتي ها 
ــی  بـر سبـک زنــدگــ
ــــی کـاربـران ايـرانـ

را نداشـته اند، فراهـم می شـود؛ از سـوی دیگـر، با توجه بـه اهمیت شـهرت و امکاناتی 
کـه  بـرای افـراد در ابعـاد مـادی و روانی فراهم می سـازد، بسـیاری از افـراد چه عادی 
و چـه سرشـناس، بـا اسـتفاده از  ایـن رسـانه ها، در تقـالی رسـیدن به شـهرت، دیده 
شـدن و افزایـش تعـداد مخاطبـان خـود هسـتند، موضوعـی کـه  در میـزان الیک ها، 
کامنت هـا، فالوورهـا و ... خـود را بـه نمایـش می گـذارد )حسـینی، 1395(. بـر ایـن 
اسـاس،  سـلبریتي ها در ایـران، تبدیـل بـه طبقـه ای الگـو شـده اند کـه در اصطـالح 
جامعه شـناختی، گروه های مرجع تلقي  مي شـوند. شــبکه اجــتماعی اینسـتاگرام نیز 
به عنـوان یکـی از مهم تریـن مصادیـق ایـن امـر، بـه محلی بـرای حضور  سـلبرتی ها و 
دنبال کننـدگان آنهـا از آحـاد مختلـف جامعـه و مکانـی بـرای تغییـر سـبک زندگـی 
متناسـب بـا زندگی  اجتماعی سـلبریتی ها تبدیل  شـده اسـت. به این ترتیـب، جذابیت 
شـبکه های اجتماعـی اینترنتی از یک سـو و  سـهولت فعالیـت در این دسـته از جوامع 
از ســوی دیگــر، ســبب می شـود تـا رابطـه میـان عضویت و حضـور  در شـبکه های 
اجتماعـی اینترنتـی و تغییرات مــربوط به سـبک زندگی کاربران عضـو، به عنوان یک 
پرسـش  جـدی برای پژوهشـگران عرصـه فرهنـگ و ارتباطـات مطرح شـود. پژوهش 
حاضـر در پـی پاسـخگویی بـه ایـن  پرسـش اسـت کـه کنش هـای سـلبریتي ها در 

اینسـتاگرام چـه تأثیـری بر سـبک زندگـی کاربران ایرانـی اینسـتاگرام  دارد؟. 

چارچوب نظري پژوهش
سـلبریتی: »سـلبریتی عبارت از شـخص یا چیزی اسـت که توسـط تعداد زیادی 

از افراد شـناخته می شـود«   )نایار1، 2009: 4(. 
آن؛  همـه  در  که  اسـت  هم کنشـی  »نوع  معناي  به  ارتباطي  کنش  کنـش: 
می کننـد  هماهنگ  یکدیگر  با  را  خود  فردي  کنش  نقشـه های  مشـارکت کنندگان، 
و لذا هدف هـای ارتباطي خود را فارغ از قیود عارضي دنبال  می کننـد« )هابرمـاس، 

پـوالدی، 1384: 400(.  ترجمـه 
سـبک زندگـی: »سـبک زندگـی مجموعـه ای از ارزش هـا، نگرش هـا و رفتارهای 
افـراد اسـت. سـبک زندگـی  شـیوه زندگـی اسـت و بـر الگوهـای فـردی مطلـوب از 
زندگـی داللـت دارد کـه جهان بینی، نگرش هـا، عادت ها و  وسـایل زندگی و همچنین 
الگوهـای روابـط اجتماعـی، اوقات فراغـت و مصرف را در برمی گیرد. سـبک  زندگی از 
طریـق چهره هـا )انتخـاب لباس ها و رفتارهـا(، اعمال و کردارها )انتخـاب فعالیت های 

فراغتـی( یـا  انتخاب وسـایل زندگـی و حتی گزینش دوسـتان بیان می شـود«. 

1. Nayar
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شمـاره 1 )پیاپي 101( 
ــــار 1399  بـهــــــ

)ویژه شبکه های اجتمـاعی 
»ایـنـستــــــاگــــرام«( 

پیشینه تجربی پژوهش

جدول 1. پیشینه تجربي پژوهش

نتايجخارجینتايجداخلی

خیامی و 
همکاران 
)1398(

با هدف بهبود و ارتقای 
تعامل سلبریتی ها و رسانه 
ملی می توان بر اساس مدل 
ارائه شده در این پژوهش، 

سیاستگذاری روشنی 
برای تربیت، استعدادیابی 
و معرفی چهره های جوان 

طراحی کرد.

وی کانجیریجیو1 
)2018(

رسانه های اجتماعی فرصت مناسبی 
برای بازیابی و تسخیر ذائقه و 

نگرش کاربران، با هدف فروش و 
تبلیغ محصوالت و خدمات هستند.

سهراب زاده 
و همکاران 

)1397(

 راهبرد های نمایشي 
کنشگران در شبکه 

اجتماعي اینستاگرام، 
بیشتر با هدف بازنمایي 

سبک زندگي مدرن اتخاذ 
می شود.

داتا2 و همکاران 
)2017(

اعتماد و وابستگی به فضای مجازی 
منجر به کاهش روابط صمیمی و 
گرایش به زندگی نمایشی و خود 

اظهاری می شود.

راودراد و 
گیشنیزجاني 

)1396(

تکنیک سادبک نشان 
از وجود سه تیپ بدني 
اجتماعي، نمایشي و 

زیباشناختي در اینستاگرام 
دارد.

دلر3 )2016(

در تلویزیون واقع نما، سلبریتی ها 
در نقاط مختلف در چرخه شهرت 

هستند؛ مردم عادی تالش می کنند 
تا شناخته شوند. خود سلبریتی ها 
هم  درصدد فرصتی برای توسعه 
مهارت های جدید خود هستند.

حسنی و 
کالنتری 
)1396(

نقش اینستاگرام در زندگي 
روزمره کاربران شامل 
الیک به منزله تحسین 
و ایجاد رابطه اجتماعي؛ 
کامنت به منزله میدان 

گفت وگو؛ ارزشمند بودن 
تعداد زیاد دنباله کنندگان؛ 

و نیز نبود امکان 
شکل گیری دوستي واقعي 

در میان آنان است.

بهان4 )2015(

زنان در شبکه های اجتماعی 
مجازی به صورتی زیبا، ایده آل و 
غیرواقعی نمایش داده می شوند و 

پیوسته عکس ها یا فیلم های آنالین 
آنها که شاید پیش  از این فیلتر 

بود، آزادانه به نمایش درمی آید. به 
تصویر کشیدن بدنی خاص به عنوان 
معیار موردپسند همگان، منجر به 
نارضایتی زنان ایرلندی از وضعیت 

خود و حسادت آنان به تصاویر 
شده است.

1. V. Kanagarajoo
2. Dutta

3. Deller
4. Behan
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نتايجخارجینتايجداخلی

 محمودی 
میمند و 

خسروآبادی 
)1396(

اعتبار سلبریتی حامی برند 
با ابعاد تخصص، جذابیت 
و قابل اعتماد بودن، رابطه 
معنی داری با اعتماد به 
برند و ارزش ویژه آن 
دارد. رابطه اعتماد به 

برند با ارزش ویژه آن نیز 
معنی دار بوده است.

نیلندر1 )2013(

رسانه های اجتماعي بر ابعاد 
گوناگون سبک زندگي ازجمله 

تجربیات عملي کاربران، ایجاد حس 
قوي با گروه های اجتماعي، نوع 
لباس پوشیدن، مصرف و سبک 

خرید نمونه های پژوهشي تأثیرگذار 
بوده اند.

فتحی و 
جعفری 
)1395(

رسانه های دیجیتال منجر 
به تغییر سبک زندگی، 
سبک پوششی، تغذیه و 
سبک ظاهری مخاطبان 

می شوند.

کالین2 )2013(

شبکه های اجتماعی مجازی 
می توانند تأثیر بسیار زیادی بر 
تصویر بدن، به خصوص در میان 
جوانانی که دوران بلوغ را سپری 

می کنند، داشته باشند به نحوی  که 
بین تمایل به غذا خوردن و مصرف 

زیاد رسانه های اجتماعی، رابطه 
بسیار زیادی وجود دارد.

بررسـی پیشـینه پژوهش هـای داخلـی و خارجـی نشـان می دهـد کـه در ارتباط 
بیشـتر  و  گرفتـه  صـورت  محـدودی  مطالعـات  اینسـتاگرام  اجتماعـی  شـبکه  بـا 
انجـام  شـده  پژوهش هـای خارجـی، دربـاره شـبکه های اجتماعـی به صـورت عـام 
اسـت. پژوهـش حاضـر از ایـن  جهـت که بـه بررسـی تأثیر صفحـات سـلبریتی ها بر 
سـبک زندگـی کاربران ایرانی اینسـتاگرام پرداخته اسـت، پژوهشـی نـو و متفاوت از 

مطالعـات پیشـین به شـمار مـی رود.

چارچوب نظري پژوهش
در ایـن بخش به تشـریح و بررسـي سـبک زندگي و نظریـه رضایتمندي پرداخته 

می شود.

1. Nylander 2. Klein
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جدول 2. چارچوب نظري پژوهش

شرح نظريهنظريه

سبک 
زندگي 
بوردیو1 
)1984(

شرایط عیني زندگي و موقعیت فرد در ساختار اجتماعي به تولید منش خاص منجر 
می شود. منش شامل دو دسته نظام 1. نظامي براي طبقه بندی اعمال و 2. نظامي 
براي ادراکات و شناخت ها )قریحه ها( است. نتیجه نهایي تعامل این دو نظام، سبک 

زندگي است. سبک زندگي، همان اعمال و کارهایي است که به شیوه ای خاص 
طبقه بندی  شده اند و حاصل ادراکات خاص و تجسم یافته آن دسته از ترجیحات افراد 
است که به صورت عمل درآمده و قابل  مشاهده اند. الگویي غیر تصادفي که ماهیت 
طبقاتي دارد. سبک های زندگي، محصول منش ها و خود منش ها نیز تابعي از انواع 
تجربه ها و ازجمله تجربه آموزش رسمي هستند و الگوهاي مصرف اصلی ترین بروز 
سبک های زندگی اند. این امر ارتباط میان آموزش رسمي در ساختار سرمایه داری و 
بازتولید آن را نشان مي دهد )فاضلي، 1382: 34(. در نظر بوردیو، جامعه به عنوان 

فضایی اجتماعي بازنمایي می شود که جایگاه رقابتي شدید و بی پایان است؛ در جریان 
این رقابت ها، تفاوت هایی ظهور می کند که ماده و چارچوب الزم را براي هستي 

اجتماعي فراهم می آورد.

استفاده و 
رضامندی

مطابق این نظریه؛ مخاطب از نیاز خودآگاه است و میزان ابهام و مناسب دانستن 
موضوع به کار و زندگی فرد، تعیین کننده میزان تمایل او به رویارویي با وسایل 

ارتباط جمعی براي رفع نیازهاي شناختي است. میزان تمایل فرد به وسایل 
ارتباط جمعی و موضوع آن به میزان ابهام و مناسبت داشتن آن با کار و زندگی فرد 

بستگي دارد.

مدل مفهومي پژوهش
سـبک زنـدگي دربرگیرنـده ترجیحات افراد در روش زندگي کردن و رجحان های 
آنـان در انتخاب شـیوه های زندگي است. افراد تحت تأثیـر شـرایط، موقعیت هـا و 
محیط هـای متنـوع، رفتارهـای گوناگونـی از خـود بـروز می دهنـد. به عبـارت  دیگـر، 
اجتماعات  در سطح  رفتار  و  اجتمـاعي  گروه  در  روابط  فردي،  میان  روابط  سرشت 
چنین حکم می کنـد. عضویت افراد در شـبکه های اجتماعي مجازي و روابط متقابل 
رسـانه ها،  دیگـر،  سـوی  از  دارد؛  تأثیر  کاربران  زندگي  سبک  بر  فضا،  این  در  آنان 
شـبکه های اجتماعـی و سـلبریتی ها نیـز بـر هویـت افـراد تأثیـر می گذارنـد. بـر این 
اسـاس، مـدل مفهومـي پژوهـش بـا رجـوع بـه آرای بوردیـو به منظـور بررسـی تأثیر 
کنش هـای سـلبریتي ها بـر سـبک زندگـی کنشـگران ایرانـی اینسـتاگرام، بـه شـرح 

شـکل 1 ترسـیم  شـده است.

1. Bourdieu
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شکل 1. مدل مفهومي پژوهش

گذران اوقات فراغت

نوع پوشش

مدیریت بدن

روابط میان فردی

الگوی مصرف

صفحات 
ایستاگرام 
سلبریتی ها

سبک زندگی 
کاربران 
اینستاگرام

فرضیه های پژوهش
بـا اسـتناد بـه دیدگاه هـای نظـری و مطالعـات تجربـی، فرضیه هـای پژوهش در 

جـدول 3 ارائـه  شـده اند.

جدول 3. فرضیه های پژوهش

فرضیه پژوهشرديف
فرضیه اصلي

صفحات اینستاگرام سلبریتی ها در تغییر سبک زندگی کاربران ایرانی تأثیرگذار است.1
فرضیه فرعي

صفحات اینستاگرام سلبریتی ها در تغییر نحوه گذران کاربران ایرانی تأثیرگذار است.2
صفحات اینستاگرام سلبریتی ها در تغییر نوع پوشش کاربران ایرانی تأثیرگذار است.3
صفحات اینستاگرام سلبریتی ها در تغییر مدیریت بدن کاربران ایرانی تأثیرگذار است.4
صفحات اینستاگرام سلبریتی ها در تغییر روابط میان فردي کاربران ایرانی تأثیرگذار است.5
صفحات اینستاگرام سلبریتی ها در تغییر الگوي مصرف کاربران ایرانی تأثیرگذار است.6

روش شناسی پژوهش
پژوهـش حاضـر از نظـر دسـتیابی بـه هـدف، از نـوع کاربـردي و از نظـر شـیوه 
گـردآوري اطالعـات، از نـوع پیمایشـي بـوده اسـت. جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش، 
تمامـی کاربـران ایرانـی شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام را کـه حـدود 30 میلیـون نفر 
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هسـتند، شـامل می شـود )حسـنی و کالنتـری، 1396: 35(. بـا اسـتفاده از جـدول 
مـورگان تعـداد 384 نفـر به عنـوان حجـم نمونـه انتخـاب شـده اند و نمونه گیـري به 
شـیوه غیر تصادفـی هدفمنـد صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن پژوهـش، بـراي تعییـن 
اعتبار پرسشـنامه از اعتبار صوری اسـتفاده شـده اسـت؛ به این ترتیب که پرسشـنامه 
بـه تأییـد اسـتاد راهنمـا و تعـدادی از متخصصـان حـوزه رسـانه رسـیده و بـرای 
اندازه گیـری پایایـی از ضریـب آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده  شـده اسـت. براي محاسـبه 
پایایـي، پرسشـنامه ها در میـان 10 درصـد از نمونـه آمـاری مـورد مطالعـه بـه اجـرا 
درآمده انـد و پـس از محاسـبه ضریـب آلفاي کرونبـاخ، در میان جامعه مـورد مطالعه 
توزیـع شـده اند کـه میانگیـن پایایـی سـنجه ها 0/89 بـه دسـت آمـده اسـت. بـراي 
گردآوري اطالعات نیز از ابزار پرسشـنامه  آنالین اسـتفاده  شـده اسـت. پرسشـنامه ها 
بـراي 3800 کاربـر بـا مجمـوع 40 سـؤال )سـؤاالت بسـته بـا درجه بنـدی پنج گانـه 

لیکـرت( ارسـال شـده اند.

جدول 4. عملیاتي سازي شاخص

عملیاتي سازيمتغیر

سلبریتی

در این پژوهش سلبریتی در دنیای جدید تحت سلطه صنایع فرهنگی و رسانه های 
سرگرم کننده ای چون اینستاگرام قرار دارد. اهمیت و جایگاه سلبریتی ها فقط به این 
دلیل که از سوی تعداد زیادی از افراد شناخته می شوند، تعریف نمی شود، بلکه از 
آن روست که اقدامات آنان بر هواداران و دنبال کنندگانشان تأثیرات عاطفی عمیق 
می گذارد. به این ترتیب که سلبریتی ها به کاالیی قابل  مبادله و خرید در جامعه 

امروزی تبدیل می شوند و بر سبک زندگی هواداران تأثیر می گذارند.

کنش
منظور از کنش، تمامي فعالیت هایی است که سلبریتی ها در اینستاگرام انجام 

می دهند از قبیل: قرار دادن نوشتار ها، اظهار نظرها، عکس ها و ویدئوها بر پست؛ 
همچنین الیک کردن، بلوکه کردن، ریموو کردن و اد کردن.

سبک 
زندگی

سبک زندگي داراي چند بعد اساسي است که عبارت اند از نحوه گذران اوقات فراغت، 
نوع پوشش، مدیریت بدن، روابط میان فردي و الگوي مصرف که با پرسشنامه 

استاندارد سبک زندگي اندازه گیری شده است.

الگوی 
مصرف

این متغیر از طریق سؤاالتی در خصوص مصرف مطالب چاپ شده، مصرف موسیقی، 
مصرف وسایل فرهنگی و مصرف رسانه در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است.

مدیریت 
بدن

این متغیر از طریق سؤاالتی در چهار بعد آرایشي، بهداشتي، کنترل وزن و دستکاری 
پزشکي در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است.
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عملیاتي سازيمتغیر

اوقات 
فراغت

گویه هاي مربوط به اوقات فراغت از طریق سؤاالتی در خصوص رفتن به پارك، 
شرکت در مهماني، شرکت در سمینارها و نشست های علمي، فرهنگي و اجتماعي، 
ورزش یا تفریح گروهي در خارج از خانه، ورزش یا تفریح فردي در خارج از خانه، 
ورزش یا تفریح در اماکن مختص آنها، شرکت در فعالیت سازمان ها و انجمن های 

غیردولتي، گردش و تفریح با خانواده، زیارت اماکن مقدس و... در قالب طیف لیکرت 
سنجیده شده است.

نوع پوشش
این متغیر از طریق سؤاالتی در خصوص سبک پوشش، انواع پوشش مورداستفاده 

پاسـخگویان از نظر مـدل، اهمیت دادن به برند پوشاك، ست کردن لباس ها، انـدازه، 
ظرفیت و میزان پوشیدگي موها در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است.

روابط میان 
فردي

این متغیر از طریق سؤاالتی همچون مالقات دوستان صمیمی، دیدن خویشاوندان 
نزدیک، تمایل به همکاری و مشارکت در امور گروهی، توانایی برقراری ارتباط با 

دیگران در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است.

يافته های پژوهش
الف( یافته های توصیفي

طبـق جـدول 5 نسـبت کاربران مرد بـه کاربران زن، اندکی بیشـتر اسـت. نیمی 
از افـراد نمونـه در سـنین 25-15 سـال قـرار دارند و 50 درصد بقیه متعلق به سـنین 
باالتـر هسـتند. نسـبت کاربـران مجـرد بـه کاربـران متأهل نیز اندکی بیشـتر اسـت. 
بیـش از نیمـی از پاسـخگویان ایـن پژوهـش، تحصیـالت لیسـانس و باالتـر دارنـد. 
همچنیـن حـدود 38 درصـد آنـان بیـش از 120 دقیقـه در شـبانه روز از اینسـتاگرام 
اسـتفاده می کننـد. حـدود 67 درصـد از کاربـران، در سـطح باال و بسـیار بـاال مطالب 
مربـوط بـه سـلبریتی ها را دارای جذابیت و اهمیـت می دانند و حـدود 60 درصد آنان 

بـه میـزان قابل توجهـی عالقه منـد بـه پیگیـری مطالب سـلبریتی ها هسـتند.
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جدول 5. ويژگی های جمعیت شناختي پاسخگويان

درصدفراوانیوضعیتمتغیر
20152/2مردجنسیت

18447/8زن

سن
196416/6 تا 15 سال
2410226/5 تا 20 سال
2914236/9 تا 25 سال
34389/9 تا 30 سال
403910/1 تا 35 سال

21054/5مجردوضعیت تأهل
17545/5متأهل

میزان تحصیالت

6416/6تا دیپلم
8121فوق دیپلم
15139/2لیسانس

7720فوق لیسانس
123/2دکتري

در خصـوص میزان مدیریت بدن، بیشـترین فراوانی به طبقه بسـیار بـاال )38/1( و 
کمتریـن آن بـه طبقه بسـیار پایین )14/2( اختصـاص دارد. در ارتبـاط با نحوه کاهش 
یـا افرایـش وزن نیـز بیشـترین فراوانـی، بـه کسـانی کـه بـرای کاهـش وزن از ورزش 
اسـتفاده می کننـد )34/8( و کمتریـن فراوانـی بـه کسـانی کـه از رژیـم غذایـی بهـره 
می گیرنـد )25/1( متعلـق اسـت. در ارتبـاط با جراحی هـای زیبایی، بیشـترین فراوانی 
بـه کسـانی کـه بـا جراحـی مخالف انـد )38/4( و کمتریـن فراوانـی، بـه کسـانی که با 
جراحـی بینـی به شـرط کمک بـه جوان تـر شـدن موافق انـد )28/5( اختصـاص دارد.

بـر اسـاس نـوع فیلم مـورد عالقـه، بیشـترین فراوانی مربـوط به طبقـه فیلم های 
تخیلـی )27/3( و کمتریـن فراوانـی، متعلـق بـه افـرادی اسـت که فیلم هـای هندی 
را انتخـاب کرده انـد )7/7(. بـر اسـاس نوع موسـیقی مـورد عالقه، بیشـترین فراوانی، 
مربـوط به کسـانی اسـت کـه به موسـیقی کالسـیک عالقـه دارنـد )36/3(. کمترین 
فراوانـی نیـز بـه دو طبقـه اختصـاص دارد: راك، پاپ و یـا جاز خارجی و پـاپ ایرانی 
)23/2(. بـر اسـاس محـل تهیـه اثـاث منـزل، بیشـترین فراوانـی متعلـق به کسـانی 
اسـت کـه اسـباب و اثـاث منزل شـان را از مغازه هـا و فروشـگاه های به نسـبتاً شـیک 
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تهیـه می کننـد )24/8( کمتریـن فراوانـی نیز به افـرادی اختصاص دارد که اسـباب و 
اثـاث منزل شـان را از ارزان فروشـی ها تهیـه می کننـد )14/7(. بر اسـاس نوع وسـایل 
دکـوری منـزل، بیشـترین فراوانـی، بـه افـرادی که نـوع وسـایل دکوری منزل شـان، 
معمولـی اسـت )38/2( و کمتریـن فراوانـی بـه افـرادی کـه اصـاًل وسـایل دکـوری 

ندارنـد، متعلق اسـت.
بـر اسـاس نحـوه تهیه پوشـاك، بیشـترین فراوانی اختصـاص به کسـانی دارد 
کـه پوشاك شـان را از پاسـاژها و بازارهـای لوکس تهیه می کننـد )26/9( کمترین 
نیز کسـانی هسـتند که پوشاك شـان را از دسـت فروش ها تهیه می کننـد )11/8(. 
بـر اسـاس اولویـت در انتخاب پوشـاك، بیشـترین فراوانی، به آن دسـته از افرادی 
کـه اولویـت اول شـان در انتخـاب پوشـاك، خوش رنـگ و زیبـا بـودن آن اسـت 
)28/7( و کمتریـن فراوانـی بـه کسـانی کـه ارزان بـودن برای شـان مهم تـر اسـت 
)8/2( اختصـاص دارد. بـر اسـاس رفتـن بـه پـارك و محل هـای تفریحـی، حدود 
35 درصـد، به نـدرت یـا کـم و 50 درصـد گاهـی وقت هـا بـه پـارك و محل هـای 
تفریحـی می رونـد. بر اسـاس شـرکت در مهمانی هـای غیر خانوادگـی 72 درصد از 
پاسـخگویان در سـطح گاهـی وقت هـا و زیـاد، عالقـه بـه شـرکت در مهمانی های 
غیر خانوادگـی دارنـد. بـر اسـاس شـرکت در سـمینارها و نشسـت های علمـی نیز 
حـدود 37 درصـد به نـدرت و کم و حـدود 53 درصد گاهـی اوقات در سـمینارها و 
نشسـت های علمـي شـرکت می کنند. بر اسـاس تماشـای برنامه هـای تلویزیون و 
ماهـواره، حـدود 37/5 درصد گاهی وقت ها و 29 درصد در سـطح زیـاد، برنامه های 

تلویزیـون و ماهـواره را تماشـا می کنند.
بـر اسـاس مالقـات دوسـتان صمیمـی، بیشـتر کاربـران یعنـی 35/2 درصـد، در 
سـطح گاهـی وقت هـا و 27/7 درصـد در سـطح زیـاد بـه مالقـات دوسـتان صمیمی 
خـود می رونـد. بر اسـاس دیدن خویشـاوندان نزدیک نیز حدود 70 درصـد از کاربران، 
در سـطح به نـدرت و کـم بـه دیـدن خویشـاوندان نزدیـک خـود می رونـد که نشـان 
می دهـد چگونـه زندگـی خـاص سـلبریتی ها در بعـد روابـط میـان فـردی و به ویـژه 
دیـدن خویشـاوندان نزدیـک بـر روی کاربـران تأثیـر منفی داشـته اسـت. بر اسـاس 
تمایـل بـه همکاری و مشـارکت در امور گروهـی نیز حدود 64 درصد پاسـخگویان در 

سـطح به نـدرت و کـم، بـه همـکاری و مشـارکت در امـور گروهی تمایـل دارند.
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شمـاره 1 )پیاپي 101( 
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)ویژه شبکه های اجتمـاعی 
»ایـنـستــــــاگــــرام«( 

ب( یافته های استنباطي

جدول 6. تحلیل  رگرسیون تأثیر صفحات اينستاگرام سلبريتی ها با تغییر سبک 
زندگی کاربران ايرانی

منبع 
واريانس

مجموع 
مجذورات

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معنا داری

ضريب 
تعیین

ضريب تعیین 
تعديل شده

8801/5702200/392رگرسیون

27/8280/0000/2540/248 3224/109باقیمانده
171/532

41049/679کل

 )P≥0/01( در سطح )مشـاهده  شده )27/828 F بر اسـاس نتایج جدول 6 میزان
معنـادار اسـت و 25 درصـد از واریانس مربوط به تغییر سـبک زندگی کاربـران ایرانی 
از طریـق مؤلفـه صفحات اینسـتاگرام سـلبریتي ها تبییـن می شـود )R2 = 0/248(، با 
توجـه بـه معنـی دار بودن رگرسـیون معادله پیش بینی در جدول 7 ارائه شـده اسـت.

جدول 7. ضرايب معادله پیش بینی تأثیر صفحات اينستاگرام سلبريتي ها از طريق 
شاخص های سبک زندگی

معنا داریTضرايب معیار بتاضرايب Bمدل

2/580مقدار ثابت

0/310

10/3170/000

تأثیر صفحات اینستاگرام 
0/6856/0550/000سلبریتی ها

سـلبریتی ها  اینسـتاگرام  صفحـات  کـه  می دهـد  نشـان  رگرسـیون  ضرایـب 
)P≥0/000(،  می توانـد واریانـس متغیـر سـبک زندگـی را به صورت معنـی دار تبیین 
کننـد. ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتی ها )β= 0/310( بـا توجـه بـه 
آمـاره t نشـان می دهـد که ایـن صفحات بـا اطمینـان 99 درصد می تواننـد تغییرات 
مربـوط بـه سـبک زندگـی را پیش بینـی کننـد و بنابراین، تأثیـر معناداری بر سـبک 

زندگـی کاربـران دارند.
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جدول 8. تحلیل  رگرسیون تأثیر صفحات اينستاگرام سلبريتي ها بر تغییر مديريت بدن

منبع 
واريانس

مجموع 
مجذورات

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معنا داری

ضريب 
تعیین

ضريب تعیین 
تعديل شده

56010/0716610/120رگرسیون

36/6590/0000/1610/157 34579/614باقیمانده
181/316

41541/632کل

بر اسـاس نتایج تحلیل رگرسـیون، میزان F مشـاهده  شـده )36/659( در سـطح 
)P≥0/01( معنـادار اسـت و 16 درصـد از واریانـس مربـوط به تغییر مدیریـت بدن، با 
صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتی ها تبیین می شـود )R2 = 0/157(. با توجـه به معنا دار 

بـودن رگرسـیون معادلـه پیش بینی در جدول 9 ارائه شـده اسـت.

جدول 9. ضرايب معادله پیش بینی تغییر مديريت بدن با تأثیر صفحات اينستاگرام 
سلبريتی ها

معنا داریTضرايب معیار بتاضرايب Bمدل

12/793مقدار ثابت

0/410

3/2960/000

تأثیر صفحات اینستاگرام 
0/5766/0550/000سلبریتی ها

سـلبریتي ها  اینسـتاگرام  صفحـات  کـه  می دهـد  نشـان  رگرسـیون  ضرایـب 
)P≥0/000(،  می تواننـد واریانـس تغییـر مدیریـت بـدن را به صـورت معنـا دار تبیین 
کننـد. ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتی ها )β= 0/410( بـا توجـه بـه 
آمـاره t نشـان می دهـد کـه صفحات اینسـتاگرام سـلبریتی ها با اطمینـان 99 درصد 
می تواننـد تغییـرات مربـوط بـه مدیریـت بـدن را پیش بینی کننـد و بنابرایـن، تأثیر 

معنـاداری بـر تغییـر مدیریـت بـدن کاربـران دارند.
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شمـاره 1 )پیاپي 101( 
ــــار 1399  بـهــــــ

)ویژه شبکه های اجتمـاعی 
»ایـنـستــــــاگــــرام«( 

جدول 10. تحلیل  رگرسیون متغیر تأثیر صفحات اينستاگرام سلبريتي ها و تغییر 
الگوی مصرف

منبع 
واريانس

مجموع 
مجذورات

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معنا داری

ضريب 
تعیین

ضريب تعیین 
تعديل شده

5889/7475889/747رگرسیون

66/7640/0000/3210/317 12438/686باقیمانده
88/218

18328/434کل

F مشـاهده  شـده )66/764( در سـطح  نتایـج رگرسـیون، میـزان  اسـاس  بـر 
)P≥0/01( معنـادار اسـت و 32 درصـد از واریانـس مربوط به تغییر الگـوی مصرف، با 
صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتی ها تبیین می شـود )R2 = 0/317(، با توجـه به معنادار 

بـودن رگرسـیون معادلـه پیش بینـی در جـدول 11 ارائه شـده اسـت.

جدول 11. ضرايب معادله پیش بینی تغییر الگوی مصرف با تأثیر صفحات اينستاگرام 
سلبريتی ها

ضرايب معیار ضرايب Bمدل
معنا داریTبتا

17/399مقدار ثابت
0/567

4/7310/000

تأثیر صفحات اینستاگرام 
0/5768/1710/000سلبریتی ها

سـلبریتي ها  اینسـتاگرام  صفحـات  کـه  می دهـد  نشـان  رگرسـیون  ضرایـب 
)P≥0/000(،  می تواننـد واریانـس تغییـر الگوی مصـرف را به صورت معنـی دار تبیین 
کننـد. ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتی ها )β=0/567( بـا توجـه بـه 
آمـاره t نشـان می دهـد کـه صفحات اینسـتاگرام سـلبریتی ها با اطمینـان 99 درصد 
می تواننـد تغییـرات مربـوط بـه الگـوی مصـرف را پیش بینی کننـد و بنابرایـن؛ تأثیر 

معنـاداری بـر تغییـر الگـوی مصـرف کاربـران دارند.
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جدول 12. تحلیل  رگرسیون تأثیر صفحات اینستاگرام سلبریتي ها و تغییر نوع پوشش

منبع 
واريانس

مجموع 
مجذورات

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معنا داری

ضريب 
تعیین

ضريب تعیین 
تعديل شده

2963/8552963/855رگرسیون
93/1730/0000/3980/394 4485/264باقیمانده

31/810
744/119کل

F مشاهده شـده )93/173( در سـطح  بـاال، میـزان  نتایـج جـدول  اسـاس  بـر 
)P≥0/01( معنـادار اسـت و 39 درصـد از واریانـس مربـوط بـه تغییـر نوع پوشـش از 
طریـق صفحات اینسـتاگرام سـلبریتی ها تبییـن می شـود )R2 =0/394(، بـا توجه به 

معنـی دار بـودن رگرسـیون معادلـه پیش بینـی در جـدول 13 ارائـه شـده اسـت.

جدول 13. ضرايب معادله پیش بینی تغییر نوع پوشش با تأثیر صفحات اينستاگرام سلبريتی ها

معنا داریTضرايب معیار بتاضرايب Bمدل
5/622-مقدار ثابت

0/631
-2/540/000

تأثیر صفحات اینستاگرام 
0/4099/6530/000سلبریتی ها

سـلبریتی ها  اینسـتاگرام  صفحـات  کـه  می دهـد  نشـان  رگرسـیون  ضرایـب 
)P≥0/000(،  می تواننـد واریانـس تغییـر نـوع پوشـش را به صـورت معنـی دار تبییـن 
کننـد. ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتی ها )β= 0/631( بـا توجـه بـه 
اطمینـان 99  بـا  اینسـتاگرام سـلبریتی ها  t نشـان می دهـد کـه صفحـات  آمـاره 
درصـد می تواننـد تغییـرات مربـوط بـه پوشـش را پیش بینی کننـد و بنابرایـن، تأثیر 

معنـاداری بـر نـوع پوشـش کاربـران دارنـد.

جدول 14. تحلیل  رگرسیون تأثیر سلبريتی ها و تغییر اوقات فراغت

منبع 
واريانس

مجموع 
مجذورات

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معنا داری

ضريب 
تعیین

ضريب تعیین 
تعديل شده

1814/2631814/265رگرسیون
60/3010/0000/3000/297 424/252باقیمانده

30/087
6056/517کل
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بـر اسـاس نتایـج جـدول 14 میـزان F مشـاهده  شـده )60/301( در سـطح 
)P≥0/01( معنـادار اسـت و 30 درصـد از واریانـس مربـوط به تغییر اوقـات فراغت از 
طریـق صفحات اینسـتاگرام سـلبریتی ها تبییـن می شـود )R2 =0/297(، بـا توجه به 

معنـا دار بـودن رگرسـیون معادلـه پیش بینـی در جـدول 15 ارائه شـده اسـت.

جدول 15. ضرايب معادله پیش بینی تغییر اوقات فراغت از طريق تأثیر صفحات 
اينستاگرام سلبريتی ها

ضرايب ضرايب Bمدل
معنا داریTمعیار بتا

2/057مقدار ثابت
0/547

0/9580/340

تأثیر صفحات اینستاگرام 
0/3207/7650/000سلبریتی ها

سـلبریتي ها  اینسـتاگرام  صفحـات  کـه  می دهـد  نشـان  رگرسـیون  ضرایـب 
)P≥0/000(،  می تواننـد واریانـس تغییـر اوقـات فراغـت را به صورت معنـی دار تبیین 
کننـد. ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتی ها )β= 0/547( بـا توجـه بـه 
آمـاره t نشـان می دهـد کـه صفحات اینسـتاگرام سـلبریتی ها با اطمینـان 99 درصد 
می تواننـد تغییـرات مربـوط بـه اوقـات فراغـت را پیش بینـی کننـد و بنابرایـن، تأثیر 

معنـاداری بـر تغییـر اوقـات فراغـت کاربـران دارند.

جدول 16. تحلیل  رگرسیون تأثیر صفحات اينستاگرام سلبريتی ها و تغییر روابط بین فردی

منبع 
واريانس

مجموع 
مجذورات

میانگین 
مجذورات

F سطح
معنا داری

ضريب 
تعیین

ضريب 
تعیین 

تعديل شده

2469/1002469/100رگرسیون

245/8070/0000/6350/633 1416/326باقیمانده
10/045

3885/427کل

سـطح  در   )245/807( مشاهده شـده   F میـزان   16 جـدول  نتایـج  اسـاس  بـر 
)P≥0/01( معنـادار اسـت و 63 درصـد از واریانـس مربـوط بـه تغییر روابـط بین فردی 
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از طریـق تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتی ها تبییـن می شـود )R2 = 0/633(. بـا 
توجـه بـه معنـی دار بودن رگرسـیون معادله پیش بینی در جدول 17 ارائه شـده اسـت.

جدول 17. ضرايب معادله پیش بینی تغییر روابط بین فردی از طريق تأثیر صفحات 
اينستاگرام سلبريتی ها

معا داریTضرايب معیار بتاضرايب Bمدل

0/098مقدار ثابت
0/797

0/0790/937

تأثیر صفحات اینستاگرام 
0/37315/6750/000سلبریتی ها

سـلبریتی ها  اینسـتاگرام  صفحـات  کـه  می دهـد  نشـان  رگرسـیون  ضرایـب 
)P≥0/000(،  می تواننـد تغییـر روابـط بیـن فردی را به صـورت معنـا دار تبیین کنند. 
 t بـا توجـه بـه آمـاره )β= 0/797( ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتی ها
حاکـی از آن اسـت کـه تأثیـر سـلبریتی ها بـا اطمینـان 99 درصد می توانـد تغییرات 
مربـوط بـه روابـط بین فـردی را پیش بینی کنـد و بنابراین، صفحات اینسـتاگرام آنها 

تأثیـر معنـاداری بـر تغییـر روابـط بین فـردی کاربـران دارند.

تحلیل مسیر پژوهش
بـر اسـاس اجرای مدل رگرسـیون مرحله به مرحلـه از تأثیرگذاری متغیر مسـتقل 
)صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتي ها( بـر متغیـر وابسـته )سـبک زندگـی و ابعـاد آن( 
به دسـت  آمده اسـت، بدون هدف تأیید مدل مفهومی، تنها بر اسـاس اثرات مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم متغیرهـا بر سـبک زندگی، بـدون در نظر گرفتن متغیرهـای زمینه ای 
بـرای یافتـن مـدل مبتنـی بـر داده هـای عینی و بـا توجه بـه موضوع پژوهـش، مدل 
را ترسـیم کرده ایـم کـه بـر ایـن اسـاس، بیشـترین اثـر مسـتقیم، مربـوط بـه روابط 
میـان فـردی اسـت و پـس از آن، نوع پوشـش الگوی مصـرف و گذران اوقـات فراغت 
در رتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد. کمتریـن اثـر نیـز مربـوط بـه مدیریـت بدن اسـت. 
در مجمـوع 25 درصـد تغییـرات سـبک زندگـی کاربران ایرانـی اینسـتاگرام از طریق 

کنش هـای سـلبریتی ها تبییـن می شـود.
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نمودار 2. مدل تحلیل مسیر

گذران اوقات فراغت

نوع پوشش

مدیریت بدن

روابط میان فردی

الگوی مصرف

سبک زندگی

0.30
0.39

0.16

0.63

0.32

بحث و نتیجه گیری
فرهنـگ سـلبریتی در عصـری کـه بـا گسـترش فرهنـگ رسـانه های تعاملـی 
همـراه اسـت، بـا چرخـش تعاملـی، منجر بـه ارتباط عاطفـی با کاربـران و هـواداران 
و در نتیجـه، تأثیـری بی واسـطه بـر دنبال کننـدگان شـده اسـت. از این رو، گسـترش 
رسـانه ای اجتماعـی همچـون اینسـتاگرام کـه توسـعه ارتباطـات شـخصی را شـتاب 
بخشـیده، زمینـه ظهـور فرهنـگ سـلبریتی را تسـهیل کـرده اسـت، به ویـژه کـه 

بسـیاری از کاربـران ایرانـی مدتـی طوالنـی از وقـت خـود را صـرف آن می کننـد.
نتایـج نشـان می دهـد که 25 درصـد از واریانس مربوط به تغییرات سـبک زندگی 
کاربـران ایرانی، با تأثیر صفحات اینسـتاگرام سـلبریتی ها تبیین می شـود. کنشـگران 
ایرانـي در فضاي مجازي، شـبکه اینسـتاگرام را بسـتري براي نمایش زندگـي روزانه، 
بـه اشـتراك گذاری جنبه هـای جذاب سـبک زندگـی و ارائـه گزارشـي از تفریحات و 
لذت هـای فردگرایانـه مي داننـد. به این ترتیـب، راهبردهـای نمایشـي کنشـگران در 
شـبکه اجتماعـي اینسـتاگرام، بیشـتر در جهت بازنمایي سـبک زندگي مدرن اسـت 
و بـر مبنـای نظریـه اسـتفاده و رضامنـدی کاربران نیـز به دنبـال محتواهـا، برنامه ها 
و شـبکه هایی می رونـد کـه جوابگـوی نیازهـا، ذائقه هـا و عالقه منـدی آنـان باشـد. 
روشـن اسـت که هرچه میزان اسـتفاده از اینسـتاگرام و پیروی از سـلبریتی ها بیشتر 
باشـد، تغییـر در سـبک زندگی نیز بیشـتر خواهـد بود. ایـن یافته با نتایـج مطالعات 
سـهراب زاده و همـکاران )1397(، حسـنی و کالنتـری )1396(،  محمـودی میمند و 

خسـروآبادی )1396( و نیلنـدر )2013( همسـو اسـت و آنهـا را تأیید می کند.
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نتایـج متغیـر نحـوه گذران اوقـات فراغت نشـان داد که میزان F مشـاهده  شـده 
)60/301( در سـطح )P≥0/01( معنـادار اسـت و 30 درصـد از واریانـس مربـوط بـه 
تغییـر نحـوه گذران اوقات فراغـت کاربران ایرانی، از طریق تأثیر صفحات اینسـتاگرام 
سـلبریتی ها تبییـن می شـود کـه بـا نتایج پژوهـش نیلندر )2013( همسـو اسـت. با 
اسـتناد بـه نظریـه سـبک زندگی بوردیـو می توان گفت؛ سـبک زندگي همـان اعمال 
و کارهایـي اسـت کـه به شـیوه ای خـاص طبقه بندی  شـده و حاصـل ادراکات خاص 
اسـت. همچنیـن تجسـم یافته آن دسـته از ترجیحات افراد اسـت کـه به صورت عمل 
درآمـده و قابل مشـاهده اسـت کـه یکـی از نمودهـای ایـن امـر نحـوه گـذران اوقات 

فراغت اسـت.
نتایـج متغیـر نـوع پوشـش نیز نشـان داد که میزان F مشـاهده  شـده )93/173( 
در سـطح )P≥0/01( معنـادار اسـت و 39 درصـد از واریانـس مربـوط بـه تغییـر نـوع 
پوشـش کاربـران ایرانـی بـا تأثیر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتی ها تبیین می شـود. 
نتایـج به دسـت آمده از ایـن پژوهـش را می توان با نتایـج حاصل از مطالعـات راودراد، 
گیشـنیزجاني )1396( و بهان )2015( همسـو دانسـت. امروزه گسـترش شـبکه های 
اجتماعـی، دامنـه گسـترده ای از افـراد را به  سـوی ایده آل ها و توجه بـه مدیریت بدن 
هدایـت می کنـد. توجـه بـه زیبایـی، گرایش بـه آرایـش و  ظاهـر، در میـان کاربرانی 
کـه بـه نحـوی اعتیـادآور بـه شـبکه های اجتماعی مجازی وابسـته هسـتند، بیشـتر 
اسـت. در تبییـن نتایـج ایـن فرضیه می تـوان گفت که طبـق الگوی تمایـز اجتماعی 
بوردیـو، کاربران اینسـتاگرام با پیروی از سـلبریتی های اینسـتاگرام، پوشـش ویژه ای 

را انتخـاب می کننـد تـا به نحـوی، خـود را متمایز از سـایر افـراد ببینند.
نتایـج متغیـر مدیریـت بدن نشـان داد که میزان F مشـاهده  شـده )36/659( در 
سـطح )P≥0/01( معنـادار اسـت و 16 درصـد از واریانـس مربـوط به تغییـر مدیریت 
بـدن کاربـران ایرانی از طریق تأثیر صفحات اینسـتاگرام سـلبریتی ها تبیین می شـود 
کـه همسـو با نتایـج مطالعـات محمـودی میمنـد و خسـروآبادی )1396(، راودراد و 

گیشـنیزجاني )1396( و بهان )2015( اسـت.
نتایـج متغیـر تغییـر روابـط بیـن فـردي نشـان داد کـه میزان F مشـاهده  شـده 
)245/807( در سـطح )P≥0/01( معنـادار اسـت و 63 درصـد از واریانـس مربـوط به 
تغییـر روابـط بیـن فـردي کاربـران ایرانی، بـا تأثیر صفحات اینسـتاگرام سـلبریتی ها 
تبییـن می شـود. ارتباطـات، الزمـه زندگـی اجتماعی اسـت و اشـکال متعـددی دارد 
کـه یکـی از آنهـا بـه موضـوع ارتبـاط بیـن فـردی بازمی گـردد. ارتبـاط بیـن فـردی 
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نشـان می دهـد کـه سـطح و عمـق روابـط افـراد چگونـه اسـت؛ درواقـع ایـن افـراد 
هسـتند کـه فضـای ارتباطـی و جغرافیای ارتباطی را مشـخص می کننـد. ارتباط بین 
فـردی، شـکل دیگـری از اعتمـاد اسـت کـه در روابط چهره  بـه  چهره، خود را نشـان 
می دهـد و در هـر نـوع شـبکه ای کـه فـرد در آن مشـارکت دارد، بـه  کار مـی رود. در 
سـبک زندگـی افـراد، ارتبـاط بیـن فردی بـه ایـن واقعیت اشـاره دارد که افـراد خود 

را عضـو چـه گروه هایـی می داننـد.
نتایـج متغیـر الگـوی مصرف نشـان داد که میزان F مشـاهده  شـده )245/807( 
در سـطح )P≥0/01( معنـادار اسـت و 63 درصـد از واریانس مربوط بـه تغییر الگوی 
مصـرف کاربـران ایرانـی از طریـق تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتی ها تبییـن 
می شـود کـه بـا نتایـج مطالعـات سـهراب زاده و همـکاران )1397( همچنیـن نیلندر 
)2013( همسـو اسـت. بوردیـو سـبک زندگـی را نتیجـه قابل رؤیتـی از ابـراز عـادت 
می دانـد. از نظـر او، همـه  چیزهایـی کـه انسـان را احاطه کرده اسـت، مانند مسـکن، 
اسـباب و اثـاث، کتاب هـا، سـیگارها، عطرهـا، لباس هـا و غیـره، بخشـی از سـبک 
زندگـی او هسـتند. عمده تریـن میـراث اندیشـه بوردیو بـراي جامعه شناسـی، مصرف 
و تحلیـل سـبک هاي زندگـی، تحلیـل ترکیـب انـواع سـرمایه بـراي تبییـن الگوهاي 
مصـرف، بررسـی فرضیـه تمایـز یافتـن طبقـات از طریق الگوهـاي مصـرف و مبناي 
طبقاتـی قرایـح و مصـرف فرهنگـی اسـت. بـا توجـه بـه یافته هـا و نتایـج پژوهـش، 

پیشـنهادهایی ارائـه می شـود:

پیشنهادها
طبقه بنـدی سـلبریتی ها: به عنـوان یـک راهـکار، می تـوان از دسـته بندی و 
طبقه بنـدی سـلبریتی ها بـر اسـاس ویژگی هـای منحصربه فـردی کـه دارا هسـتند، 
سـخن بـه میـان آورد و به این ترتیـب، مواجهـه ارتباطـی مختص هر گـروه را طراحی 

و برنامه ریـزی مناسـبی بـرای آن تدویـن کرد.
ارتقای سـواد رسـانه ای مخاطـب در مواجهـه بـا چهره هـا: ارتقای دانش 
تشخیص جایگاه، حوزه فعالیت و میزان اعتماد یا بی اعتمـادی به چهره ها و اینکه در 
مواجهه با آنان چه حد و مرزی از تأثیرپذیری را باید رعایـت کـرد یا یک سلبریتي 
در چه حـوزه هایي مـی تواند نظر تخصصي دهد، ازجملـه وظایف رسانه ملي در ارتباط 
با مخاطبان خود است. نتایـج حاصـل از ایـن پژوهـش حکایـت از آن دارد کـه کنش 
سـلبریتی ها بـر سـبک زندگی کاربـران ایرانی اینسـتاگرام تأثیرگذار اسـت و ازاین رو، 
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پیشـنهاد می شـود که رسـانه ملی سیاسـتگذاری روشـنی برای تربیت، اسـتعدادیابی 
و معرفـی سـلبریتی های متناسـب با سـبک زندگی ایرانـی - اسـالمی طراحی کند و 

بـه طراحـی زمینه ای بـرای معرفی، رشـد و مانـدگاری چهره ها بپـردازد.
فرهنگـی،  )ورزشـی،  سـلبریتی ها  گوناگـون  دسـته بندی های  بـه  توجـه  بـا   -
سیاسـی، اجتماعـی و ...(، پژوهشـگران آتـی، رابطـه آنـان را بـا تغییر سـبک زندگی 

کاربـران مـورد بررسـی قـرار دهند.
- نظـر بـه اینکه موضوع پژوهـش حاضر، فضای اینسـتاگرام بوده اسـت، می توان 
مطالعـات مشـابهی را درخصـوص سـایر شـبکه های اجتماعـی همچـون فیس بـوك، 

تلگـرام، توئیتـر و ... انجـام داد و نتایـج را بـا یکدیگر مقایسـه کرد.

منابع
ایزدیـار، مریم و جعفری، علی. )1396(. بررسـي تأثیر شـبکه های اجتماعي 
بر سـبك زندگي دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـامي. پایان نامه کارشناسـی 

ارشـد، رشـته علوم ارتباطات اجتماعـی، اردبیل.
حسـني، حسـین و کالنتـري، عبدالحسـین. )1396(. تحلیـل پدیـدار شـناختي 
تجربـه زیسـته کاربـران شـبکه اجتماعـي تصویـري اینسـتاگرام در ایـران. مطالعات 

فرهنـگ – ارتباطـات، 18)40(، 63- 32.
حسـینی، سـید محمد. )1395(. سـینرژی دوگانه سـلبریتی ها و رسانه های 
غیررسـمی در تغییـر سـبك زندگـی ایرانـی. بـه روز شـده در تاریـخ 3 مرداد 

1395، بازیابی شـده از سـایت:
https://nasimonline.ir/Content/Detail/2049245

حسـینی، سـیدمحمد. )1395(. نقـش چهره هـا در تغییـر سـبك زندگی 
ایرانـی. بـه روز شـده در تاریـخ 6 تیـر 1395. بازیابـی شـده از سـایت:

http://old.nasimonline.ir/Content/Detail/2042742/%D9%86%D9%82%D8%B4

خیامـی، عبدالکریـم؛ اسـکندری، علـی و خلقتـی، مرضیـه. )1398(. بـازکاوی 
فرهنـگ سـلبریتی گری و تعامـل رسـانه ملـی بـا چهره هـا. رسـانه های دیداری و 

شـنیداری، 13)30(.
راودراد، اعظـم و گیشـنیزجاني، گلنـار. )1396(. گونه شناسـي الگوهـاي بازنمایي 
بـدن رسـانه ای کاربـران ایراني در اینسـتاگرام. مطالعات رسـانه های نوین، 3)10(.

تحلیـل   .)1397( پیـري، حسـن.  و  مرتضـي  واحدیـان،  مهـران؛  سـهراب زاده، 



54
پژوهش های ارتبـاطی
ــم سـال بیـست  و هـفتــ

شمـاره 1 )پیاپي 101( 
ــــار 1399  بـهــــــ

)ویژه شبکه های اجتمـاعی 
»ایـنـستــــــاگــــرام«( 

پدیدارشـناختي نمایـش مصـرف و سـبک زندگـي در شـبکه های اجتماعـي آنالیـن 
)مطالعـه مـوردي: کاربـران اینسـتاگرام(. اسـام و مطالعـات اجتماعـی، 6)3(.

فاضلی، محمد. )1382(. مصرف و سبك زندگی. قم: صبح صادق.
فتحـی، حبیـب الـه و جعفـری، علـی. )1395(. رابطه مصرف رسـانه ای بـا تغییر 
سـبک زندگی دانشـجویان دانشگاه آزاد اسالمی. مطالعات رسـانه های نوین،3)9(.

محمـودی میمند، محمد و خسـروآبادی، ملیحـه. )1396(. مطالعـه رابطه اعتبار 
شـخصیت های مشـهور )سـلبریتی( بـا ارزش ویژه برند بـا نقـش میانجی گرانه اعتماد 

برنـد. بررسـی های بازرگانی، 15.
هابرمـاس، یورگـن. )1384(. نظریـه کنـش ارتباطی )ترجمه کمـال پوالدی(. 

تهـران: مرکز.
Behan, E. (2015). Negative Reflections ـ How Social Media Affects 

Body Image Satisfaction in Irish Females. National College of Ireland, 13. 
(2), 1-79.

Bell, D. (2001). An Introduction to Cybercultures, Publisher:
Routledge. Place of publication: London.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social  Critique of  the Judgments 

of Taste, London: R.K.P.
Brynley, J. (2015). 8 Useful Social Media Statistics for 2015,
Oursocialtimes.
Deller, R. (2016). Star Image, Celebrity Reality Television and the 

Fame Cycle. Selebrity Studies, 7(3), 373-389.
Dutta, P.; Chirashri, De. & Chandan, A. (2017). Impact of Social 

Media on Student Life: A Blessings or Curse. International Journal of 
Multidisciplinary Research and Development Online, 4(7), 479-486.

Klein. K. (2013). Why Don’t I Look Like Her? The Impact of Social 
Media on Female Body Image, University psychology graduate thesis 
Claremont McKenna College. http://scholarship.claremont.

edu/cmc_theses/720.
Nayar, P.K. (2009). Seeing Stars: Spectacle, Society and Celebrity 

Culture, 220 £14.99, ISBN: 978-817-829-9075
Nylander, S. (2013). Social Media for Lifestyle Change – Social With 

Whom, and Why? Avalable, Http://Www.Mobilelifecentre.Org/Sites/
Default/Files/Nylandersocialmedia forchange.Pdf
V. Kanagarajoo, M. (2018). A framework for Social Media use in 

Project Management, This Thesis is Posted at Research Online, https://
ro.ecu.edu.au/theses


