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تأثیر کنشهای اینستاگرامی سلبريتيها
بر سبک زندگی کاربران ایرانی
عاطفه عباسی* ،دکتر علی جعفری

چکیده
اينسـتاگرام بهعنـوان یکـی از شـبکههای اجتماعـی ،تغییـرات بنیادینـی در
سـبک زندگـی و فرهنـگ ايرانيـانايجـاد کـرده و در ميـان سـلبريتيها بهمثابـه
الگـوي مرجـع كنشـگران ،نقـش پررنگي داشـته اسـت .پژوهش حاضـرکه هدف
اصلـی آن ،تبیین کنشهای اینسـتاگرامی سـلبريتيها بر سـبک زندگـی کاربران
ایرانـی اسـت ،از نـوعکاربـردی بـوده و اطالعـات آن ،به شـیوه پیمایشـی (كمي)
گـردآوری شـده اسـت .جامعـه آمـاری ،تمامـی کاربـرانایرانـی شـبکه اجتماعی
اینسـتاگرام را شـامل میشـود كه با اسـتفاده از جدول کرجسـی و مورگان تعداد
384نفـر از آنـان بهعنـوان حجم نمونه انتخاب شـدهاند .نمونهگیری نیز به شـیوه
غیـر تصادفـی هدفمنـد صـورتگرفتـه اسـت .نتايج پژوهـش حاكي از اين اسـت
كـه کنشهـای سـلبريتيها بـر سـبک زندگـی کاربـران ایرانـی(الگـوی مصرف،
نـوع پوشـش ،اوقـات فراغـت ،مدیریت بدن و روابـط میان فردی) تأثیرگذار اسـت
و درمجمـوع 25درصـد از واریانـس مربـوط بـه تغییـرات سـبک زندگـی کاربران
ایرانـی اینسـتاگرام ،از طریـق کنشهـای سـلبریتیها تبیین میشـود.
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مقدمه

سـلبريتيها در فضـای رسـانهمحور ،نقـش اساسـی دارنـد .افـرادی کـه خانـهزاد
ت بـرای تغییرات
رسـانهاند و خـود را مدیـون آنمیداننـد ،درواقـع پیـاد هنظـام قـدر 
ل،1 .)97 :2001ایـن گـروه ،با
فرهنگـی در جوامـع خـودی و غیرخـودی هسـتند (بـ 
سـبک زندگـی ،بـروز و ظهـور و اخبـار مربـوط بـه زندگـی شـخصی و فعالیتهـای
اجتماعـی و فرهنگـی خـود ،تغییـرات را ممکن و آسـان میکنند .تغییـر در رفتارهای
اجتماعـی ،پوشـش واولویتهـای فرهنگـی (حسـینی )1395 ،تابعـي از كنشهـاي
آنـان اسـت .رسـانه ،نقـش پررنگی در سـبكزندگي شـهروندان در دنياي مـدرن ايفا
ميكنـد و شـبکههای اجتماعـی ،تغییـرات بنیادینـی در سـبک زندگـی وفرهنـگ
جوامـع ایجـاد کردهانـد (ایزدیـار و جعفـری .)1396 ،برخـی شـبکههای اجتماعـی
(همچـون اورکات ویاهـو  360آغازگـر فعالیـت در ایـن همسانسـازی بودهانـد امـا
امـروز ،ایـن سـکان به شـبکههای اجتماعـیعکسمحوری مانند اینسـتاگرام رسـیده
اسـت) این شـبکهها ،با یکسانسـازی عالیق ،سلایق و اندیشـهها،نگرشهای مسـلط
در ایـن فضـا را به کاربرانشـان انتقال میدهنـد (برنلی .)2015 ،2اینسـتاگرام به بخش
ل شـده اسـت .فعالیت در این شـبکه
مهمـیاز زندگـی ایرانیان در فضای مجازی تبدی 
اجتماعـی نیـز هماننـد سـایرشـبکهها ،در محورهـای مختلفـی همچـون سـرگرمی،
کسـبوکار ،ترویـج عقایـد ،هنـر و تبلیغـات صـورتمیگیـرد و بـا هشـتگگذاری،
امـکان جسـتجو و دسـتیابی بـه سـوژه بهراحتـی میسـر میشـود .ایـن دسترسـی و
کاربـری آسـان موجـب شـده اسـت کـه اینسـتاگرام بـه ابـزاری پرطرفـدار در ایـران
تبدیـل شـود و فضـا را برایتغییر نگرش و سـبک زندگـی فراهم کند .تعـداد کاربران
شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام در مـاه نوامبـر  2017بـهبیـش از  800میلیـون نفر در
سراسـر جهـان رسـید و در حـال حاضـر ،روزانه بیـش از  500میلیون نفـر کاربرفعال
دارد .اینسـتاگرام در ایـران بـر اسـاس آمار کافه بازار (فروشـگاه مختص اپلیکیشـن یا
نرمافزارهـایموبایلـی) بیـش از  23میلیـون بـار دانلود و نصبشـده اسـت که به نظر
میرسـد عمـده کاربـران آن نیـز از ایرانباشـند .البته امـکان دارد که این اپلیکیشـن
از فضاهـای دیگـری هماننـد اپاسـتور اپل و پلیاسـتور گوگل نیزدانلود شـده باشـد؛
بنابرایـن ،بـا توجه بـه اینکه اینسـتاگرام بعد از تلگـرام ،محبوبترین شـبکه اجتماعی
در ایـراناسـت ،تصـور میشـود کـه تعداد کاربـران ایرانـی آن به بیـش از  30میلیون
نفـر برسـد (حسـنی و کالنتـری، .)35 :1396بـا تغییـرات پدیـدآمـده در فضـای
فناورانـه ،امکان کسـب شـهرت برای بسـیاری از اقشـاری کـه درگذشـته این فرصت
2. Brynley

1. Bell

35
را نداشـتهاند ،فراهـم میشـود؛ از سـوی دیگـر ،با توجه بـه اهمیت شـهرت و امکاناتی
کـهبـرای افـراد در ابعـاد مـادی و روانی فراهم میسـازد ،بسـیاری از افـراد چه عادی
و چـه سرشـناس ،بـا اسـتفاده ازایـن رسـانهها ،در تقلای رسـیدن به شـهرت ،دیده
شـدن و افزایـش تعـداد مخاطبـان خـود هسـتند ،موضوعـی کـهدر میـزان الیکها،
کامنتهـا ،فالوورهـا و  ...خـود را بـه نمایـش میگـذارد (حسـینی .)1395 ،بـر ايـن
اسـاس،سـلبريتيها در ایـران ،تبدیـل بـه طبقـهای الگـو شـدهاند کـه در اصطلاح
جامعهشـناختی ،گروههای مرجع تلقيميشـوند .شــبکه اجــتماعی اینسـتاگرام نیز
بهعنـوان یکـی از مهمتریـن مصادیـق ایـن امـر ،بـه محلی بـرای حضورسـلبرتیها و
دنبالکننـدگان آنهـا از آحـاد مختلـف جامعـه و مکانـی بـرای تغییـر سـبک زندگـی
ل شـده اسـت .بهاینترتیـب ،جذابیت
متناسـب بـا زندگیاجتماعی سـلبریتیها تبدی 
شـبکههای اجتماعـی اینترنتی از یکسـو وسـهولت فعالیـت در این دسـته از جوامع
از ســوی دیگــر ،ســبب میشـود تـا رابطـه میـان عضویت و حضـوردر شـبکههای
اجتماعـی اینترنتـی و تغییرات مــربوط به سـبک زندگی کاربران عضـو ،بهعنوان یک
پرسـشجـدی برای پژوهشـگران عرصـه فرهنـگ و ارتباطـات مطرح شـود .پژوهش
حاضـر در پـی پاسـخگویی بـه ایـنپرسـش اسـت کـه کنشهـای سـلبريتيها در
اینسـتاگرام چـه تأثیـری بر سـبک زندگـی کاربران ایرانـی اینسـتاگرامدارد؟.

چارچوب نظري پژوهش

سـلبریتی« :سـلبریتی عبارت از شـخص یا چیزی اسـت که توسـط تعداد زیادی
از افراد شـناخته میشـود»(نایار)4 :2009 ،1.
کنـش :ﻛﻨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي «ﻧﻮع همکنشـی اسـت ﻛﻪ در آن؛ همـه
مشـارکتکنندگان ،نقشـههای ﻓﺮدي ﻛﻨﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ میکننـد
و ﻟﺬا هدفهـای ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﻮد را ﻓﺎرغ از ﻗﻴﻮد ﻋﺎرﺿﻲ دﻧﺒﺎلمیکننـد» (هابرمـاس،
ترجمـه پـوالدی)400 :1384 ،.
سـبک زندگـی« :سـبک زندگـی مجموعـهای از ارزشهـا ،نگرشهـا و رفتارهای
افـراد اسـت .سـبک زندگـیشـیوه زندگـی اسـت و بـر الگوهـای فـردی مطلـوب از
زندگـی داللـت دارد کـه جهانبینی ،نگرشهـا ،عادتها ووسـایل زندگی و همچنین
الگوهـای روابـط اجتماعـی ،اوقات فراغـت و مصرف را در برمیگیرد .سـبکزندگی از
طریـق چهرههـا (انتخـاب لباسها و رفتارهـا) ،اعمال و کردارها (انتخـاب فعالیتهای
فراغتـی) یـاانتخاب وسـایل زندگـی و حتی گزینش دوسـتان بیان میشـود».
1. Nayar

تـأثیــرکنـ ـشهــای
اینستاگرامی سلبريتيها
بـر سبـک زنــدگــــی
کـاربـران ایـرانـــــی
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پیشینه تجربی پژوهش
جدول  .1پیشینه تجربي پژوهش
داخلی

خیامی و
همکاران
()1398

خارجی

نتايج

نتايج

با هدف بهبود و ارتقای
تعامل سلبریتیها و رسانه
رسانههای اجتماعی فرصت مناسبی
ملی میتوان بر اساس مدل
1
برای بازیابی و تسخیر ذائقه و
ارائهشده در این پژوهش ،وی کانجیریجیو
نگرش کاربران ،با هدف فروش و
()2018
سیاستگذاری روشنی
تبلیغ محصوالت و خدمات هستند.
برای تربیت ،استعدادیابی
و معرفی چهرههای جوان
طراحی کرد.
راهبردهای نمايشي
كنشگران در شبكه
اجتماعي اينستاگرام،
بيشتر با هدف بازنمايي
سبك زندگي مدرن اتخاذ
میشود.

اعتماد و وابستگی به فضای مجازی
داتا 2و همكاران منجر به کاهش روابط صمیمی و
گرایش به زندگی نمایشی و خود
()2017
اظهاری میشود.

تكنيك سادبك نشان
از وجود سه تيپ بدني
راودراد و
اجتماعي ،نمايشي و
گيشنيزجاني
( )1396زيباشناختي در اينستاگرام
دارد.

دلر)2016( 3

در تلویزیون واقعنما ،سلبریتیها
در نقاط مختلف در چرخه شهرت
هستند؛ مردم عادی تالش میکنند
تا شناخته شوند .خود سلبریتیها
همدرصدد فرصتی برای توسعه
مهارتهای جدید خود هستند.

نقش اينستاگرام در زندگي
روزمره كاربران شامل
اليك بهمنزله تحسين
و ايجاد رابطه اجتماعي؛
كامنت بهمنزله ميدان
گفتوگو؛ ارزشمند بودن
تعداد زياد دنبالهکنندگان؛
و نيز نبود امکان
شکلگیری دوستي واقعي
در ميان آنان است.

بهان)2015( 4

سهرابزاده
و همکاران
()1397

حسنی و
کالنتری
()1396

3. Deller
4. Behan

زنان در شبکههای اجتماعی
مجازی به صورتی زیبا ،ایدهآل و
غیرواقعی نمایش داده میشوند و
پیوسته عکسها یا فیلمهای آنالین
ش از این فیلتر
آنها که شاید پی 
بود ،آزادانه به نمایش درمیآید .به
تصویر کشیدن بدنی خاص بهعنوان
معیار موردپسند همگان ،منجر به
نارضایتی زنان ایرلندی از وضعیت
خود و حسادت آنان به تصاویر
شده است.
1. V. Kanagarajoo
2. Dutta
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داخلی

خارجی

نتايج

نتايج

اعتبار سلبریتی حامی برند
با ابعاد تخصص ،جذابیت
محمودی و قابلاعتماد بودن ،رابطه
معنیداری با اعتماد به
میمند و
برند و ارزش ویژه آن
خسروآبادی
دارد .رابطه اعتماد به
()1396
برند با ارزش ویژه آن نیز
معنیدار بوده است.

رسانههای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ازﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ،اﯾﺠﺎد ﺣﺲ
ﻗﻮي ﺑﺎ گروههای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻮع
نیلندر)2013( 1
ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ،ﻣﺼﺮف و ﺳﺒﮏ
ﺧﺮﯾﺪ نمونههای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
بودهاند.

رسانههای دیجیتال منجر
به تغییر سبک زندگی،
سبک پوششی ،تغذیه و
سبک ظاهری مخاطبان
میشوند.

شبکههای اجتماعی مجازی
میتوانند تأثیر بسیار زیادی بر
تصویر بدن ،بهخصوص در میان
جوانانی که دوران بلوغ را سپری
کالین)2013( 2
میکنند ،داشته باشند بهنحویکه
بین تمایل به غذا خوردن و مصرف
زیاد رسانههای اجتماعی ،رابطه
بسیار زیادی وجود دارد.

فتحی و
جعفری
()1395

بررسـی پیشـینه پژوهشهـای داخلـی و خارجـی نشـان میدهـد کـه در ارتباط
بـا شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام مطالعـات محـدودی صـورت گرفتـه و بیشـتر
پژوهشهـای خارجـی ،دربـاره شـبکههای اجتماعـی بهصـورت عـام انجـام شـده
اسـت .پژوهـش حاضـر از ایـنجهـت که بـه بررسـی تأثیر صفحـات سـلبریتیها بر
سـبک زندگـی کاربران ایرانی اینسـتاگرام پرداخته اسـت ،پژوهشـی نـو و متفاوت از
مطالعـات پیشـین بهشـمار مـیرود.

چارچوب نظري پژوهش

در ایـن بخش به تشـريح و بررسـي سـبك زندگي و نظريـه رضايتمندي پرداخته
میشود.

2. Klein

1. Nylander

تـأثیــرکنـ ـشهــای
اینستاگرامی سلبريتيها
بـر سبـک زنــدگــــی
کـاربـران ایـرانـــــی
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جدول  .2چارچوب نظري پژوهش
نظريه

(ویژه شبکههایاجتمـاعی
«ایـنـستــــــاگــــرام»)

شرح نظریه

سبك
زندگي
1
بورديو
()1984

شرايط عيني زندگي و موقعيت فرد در ساختار اجتماعي به توليد منش خاص منجر
میشود .منش شامل دو دسته نظام  .1نظامي براي طبقهبندی اعمال و  .2نظامي
براي ادراكات و شناختها (قریحهها) است .نتيجه نهايي تعامل اين دو نظام ،سبك
زندگي است .سبك زندگي ،همان اعمال و كارهايي است كه به شیوهای خاص
طبقهبندیشدهاند و حاصل ادراكات خاص و تجسمیافته آن دسته از ترجيحات افراد
است كه بهصورت عمل درآمده و قابلمشاهدهاند .الگويي غير تصادفي كه ماهيت
طبقاتي دارد .سبکهای زندگي ،محصول منشها و خود منشها نيز تابعي از انواع
تجربهها و ازجمله تجربه آموزش رسمي هستند و الگوهاي مصرف اصلیترین بروز
سبکهای زندگیاند .اين امر ارتباط ميان آموزش رسمي در ساختار سرمایهداری و
بازتولید آن را نشان ميدهد (فاضلي .)34 :1382 ،در ﻧﻈﺮ ﺑﻮردﯾﻮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ بهعنوان
ﻓﻀﺎيی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ میشود ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ و بیپایان اﺳﺖ؛ در ﺟﺮﯾﺎن
اﯾﻦ رقابتها ،تفاوتهایی ﻇﻬﻮر میکند ﮐﻪ ﻣﺎده و ﭼﺎرﭼﻮب ﻻزم را ﺑﺮاي ﻫﺴﺘﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ میآورد.

استفاده و
رضامندی

مطابق اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ؛ ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﻧﯿﺎز خودآگاه است و ﻣﯿﺰان اﺑﻬﺎم و ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎر و زندگی ﻓﺮد ،تعیینکننده ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ او ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ
ارتباطجمعی ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ
ارتباطجمعی و ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺑﻬﺎم و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ داﺷﺘﻦ آن با کار و زندگی ﻓﺮد
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

مدل مفهومي پژوهش

ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت افراد در روش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و رجحانهای
آنـان در اﻧﺘﺨﺎب شـیوههای زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ تأثیـر شـرایط ،موقعیتهـا و
محیطهـای متنـوع ،رفتارهـای گوناگونـی از ﺧـﻮد بـروز میدهنـد .بهعبـارتدیگـر،
ﺳﺮﺷﺖ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي ،رواﺑﻂ در ﮔﺮوه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎر در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ میکنـد .ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻓﺮاد در شـبکههای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد؛ از سـوی دیگـر ،رسـانهها،
شـبکههای اجتماعـی و سـلبریتیها نیـز بـر هویـت افـراد تأثیـر میگذارنـد .بـر این
اسـاس ،مـدل مفهومـي پژوهـش بـا رجـوع بـه آرای بوردیـو بهمنظـور بررسـی تأثیر
کنشهـای سـلبريتيها بـر سـبک زندگـی کنشـگران ایرانـی اینسـتاگرام ،بـه شـرح
شـکل  1ترسـی م شـده است.
1. Bourdieu
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شكل  .1مدل مفهومي پژوهش
گذران اوقات فراغت
نوع پوشش
سبک زندگی
کاربران
اینستاگرام

مدیریت بدن

صفحات
ایستاگرام
سلبریتیها

روابط میان فردی
الگوی مصرف

فرضیههای پژوهش

بـا اسـتناد بـه دیدگاههـای نظـری و مطالعـات تجربـی ،فرضیههـای پژوهش در
جـدول  3ارائـهشـدهاند.
جدول  .3فرضیههای پژوهش
ردیف
1

فرضیه پژوهش
فرضيه اصلي

صفحات اینستاگرام سلبریتیها در تغییر سبک زندگی کاربران ایرانی تأثیرگذار است.
فرضيه فرعي

2

صفحات اینستاگرام سلبریتیها در تغییر نحوه گذران کاربران ایرانی تأثیرگذار است.

3

صفحات اینستاگرام سلبریتیها در تغییر نوع پوشش کاربران ایرانی تأثیرگذار است.

5

صفحات اینستاگرام سلبریتیها در تغییر روابط ميان فردي کاربران ایرانی تأثیرگذار است.

4
6

صفحات اینستاگرام سلبریتیها در تغییر مديريت بدن کاربران ایرانی تأثیرگذار است.

صفحات اینستاگرام سلبریتیها در تغییر الگوي مصرف کاربران ایرانی تأثیرگذار است.

روششناسی پژوهش

پژوهـش حاضـر از نظـر دسـتیابی بـه هـدف ،از نـوع كاربـردي و از نظـر شـيوه
گـردآوري اطالعـات ،از نـوع پيمايشـي بـوده اسـت .جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش،
تمامـی کاربـران ایرانـی شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام را کـه حـدود  30میلیـون نفر
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هسـتند ،شـامل میشـود (حسـنی و کالنتـری .)35 :1396 ،بـا اسـتفاده از جـدول
مـورگان تعـداد  384نفـر بهعنـوان حجـم نمونـه انتخـاب شـدهاند و نمونهگيـري به
شـيوه غیرتصادفـی هدفمنـد صـورت گرفتـه اسـت .در ايـن پژوهـش ،بـراي تعييـن
اعتبار پرسشـنامه از اعتبار صوری اسـتفاده شـده اسـت؛ بهاینترتیب که پرسشـنامه
بـه تأییـد اسـتاد راهنمـا و تعـدادی از متخصصـان حـوزه رسـانه رسـیده و بـرای
اندازهگیـری پایایـی از ضریـب آلفـای کرونبـاخ اسـتفادهشـده اسـت .براي محاسـبه
پايايـي ،پرسشـنامهها در میـان 10درصـد از نمونـه آمـاری مـورد مطالعـه بـه اجـرا
درآمدهانـد و پـس از محاسـبه ضريـب آلفاي كرونبـاخ ،در میان جامعه مـورد مطالعه
توزيـع شـدهاند کـه میانگیـن پایایـی سـنجهها  0/89بـه دسـت آمـده اسـت .بـراي
گردآوري اطالعات نیز از ابزار پرسشـنام ه آنالین اسـتفادهشـده اسـت .پرسشـنامهها
بـراي  3800کاربـر بـا مجمـوع  40سـؤال (سـؤاالت بسـته بـا درجهبنـدی پنجگانـه
لیکـرت) ارسـال شـدهاند.
جدول  .4عملياتيسازي شاخص
متغیر

عملياتيسازي

سلبریتی

در این پژوهش سلبریتی در دنیای جدید تحت سلطه صنایع فرهنگی و رسانههای
سرگرمکنندهای چون اینستاگرام قرار دارد .اهمیت و جایگاه سلبریتیها فقط به این
دلیل که از سوی تعداد زیادی از افراد شناخته میشوند ،تعریف نمیشود ،بلکه از
آنروست که اقدامات آنان بر هواداران و دنبالکنندگانشان تأثیرات عاطفی عمیق
میگذارد .بهاینترتیب که سلبریتیها به کاالیی قابلمبادله و خرید در جامعه
امروزی تبدیل میشوند و بر سبک زندگی هواداران تأثیر میگذارند.

کنش

منظور از کنش ،ﺗﻤﺎﻣﻲ فعالیتهایی است ﻛﻪ سلبریتیها در اینستاگرام انجام
میدهند از ﻗﺒﻴﻞ :ﻗﺮار دادن ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ ،عکسها و وﻳﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺴﺖ؛
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻﻳﻚ ﻛﺮدن ،ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﺮدن ،رﻳﻤﻮو ﻛﺮدن و اد ﻛﺮدن.

سبک
زندگی

سبك زندگي داراي چند بعد اساسي است كه عبارتاند از نحوه گذران اوقات فراغت،
نوع پوشش ،مديريت بدن ،روابط ميان فردي و الگوي مصرف كه با پرسشنامه
استاندارد سبك زندگي اندازهگیری شده است.

الگوی
مصرف

این متغیر از طریق سؤاالتی در خصوص مصرف مطالب چاپشده ،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 آراﯾﺸﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل وزن و دستکاری
ﭘﺰﺷﮑﯽ در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است.
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عملياتيسازي

اوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ

ﮔﻮﻳﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ از طریق سؤاالتی در خصوص رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرك،
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و نشستهای ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ورزش ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﮔﺮوﻫﻲ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ،ورزش ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻓﺮدي در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ،
ورزش ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺢ در اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﺺ آنها ،ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ سازمانها و انجمنهای
ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ،ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،زیارت اماکن مقدس و ...در قالب طیف لیکرت
سنجیده شده است.

این متغیر از طریق سؤاالتی در خصوص ﺳﺒﻚ ﭘﻮﺷﺶ ،اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶ مورداستفاده
نوع پوشش ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن از نظر ﻣـﺪل ،اهمیت دادن به برند پوشاک ،ست کردن لباسها ،اﻧـﺪازه،
ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﭘﻮﺷﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﻫﺎ در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است.
روابط ميان
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.

یافتههای پژوهش

الف) یافتههای توصيفي
طبـق جـدول  5نسـبت کاربران مرد بـه کاربران زن ،اندکی بیشـتر اسـت .نیمی
از افـراد نمونـه در سـنین  15-25سـال قـرار دارند و 50درصد بقیه متعلق به سـنین
باالتـر هسـتند .نسـبت کاربـران مجـرد بـه کاربـران متأهل نیز اندکی بیشـتر اسـت.
بیـش از نیمـی از پاسـخگویان ایـن پژوهـش ،تحصیلات لیسـانس و باالتـر دارنـد.
همچنیـن حـدود 38درصـد آنـان بیـش از  120دقیقـه در شـبانهروز از اینسـتاگرام
اسـتفاده میکننـد .حـدود 67درصـد از کاربـران ،در سـطح باال و بسـیار بـاال مطالب
مربـوط بـه سـلبریتیها را دارای جذابیت و اهمیـت میدانند و حـدود 60درصد آنان
بـه میـزان قابلتوجهـی عالقهمنـد بـه پیگیـری مطالب سـلبریتیها هسـتند.

تـأثیــرکنـ ـشهــای
اینستاگرامی سلبريتيها
بـر سبـک زنــدگــــی
کـاربـران ایـرانـــــی

42
پژوهشهای ارتبـاطی
بیـستوهـفتــــم
سـال 
شمـاره (1پياپي )101
بـهــــــــــار 1399
(ویژه شبکههایاجتمـاعی
«ایـنـستــــــاگــــرام»)

جدول  .5ویژگیهای جمعيتشناختي پاسخگویان
متغير

وضعيت

فراوانی

درصد

جنسيت

مرد

201

52/2

 19تا  15سال

64

16/6

 29تا  25سال

142

سن

زن

 24تا  20سال
 34تا  30سال

وضعيت تأهل

 40تا  35سال
مجرد

متأهل

تا دیپلم

ميزان تحصيالت

184
102

26/5

38

9/9

39

10/1

210
64

16/6

175

فوقدیپلم
فوقلیسانس

77

دكتري

36/9

54/5

81

ليسانس

47/8

45/5
21

151

39/2

12

3/2

20

در خصـوص میزان مدیریت بدن ،بیشـترین فراوانی به طبقه بسـیار بـاال ( )38/1و
کمتریـن آن بـه طبقه بسـیار پایین ( )14/2اختصـاص دارد .در ارتبـاط با نحوه کاهش
یـا افرایـش وزن نیـز بیشـترین فراوانـی ،بـه کسـانی کـه بـرای کاهـش وزن از ورزش
اسـتفاده میکننـد ( )34/8و کمتریـن فراوانـی بـه کسـانی کـه از رژیـم غذایـی بهـره
میگیرنـد ( )25/1متعلـق اسـت .در ارتبـاط با جراحیهـای زیبایی ،بیشـترین فراوانی
بـه کسـانی کـه بـا جراحـی مخالفانـد ( )38/4و کمتریـن فراوانـی ،بـه کسـانی که با
جراحـی بینـی به شـرط کمک بـه جوانتـر شـدن موافقانـد ( )28/5اختصـاص دارد.
بـر اسـاس نـوع فیلم مـورد عالقـه ،بیشـترین فراوانی مربـوط به طبقـه فیلمهای
تخیلـی ( )27/3و کمتریـن فراوانـی ،متعلـق بـه افـرادی اسـت که فیلمهـای هندی
را انتخـاب کردهانـد ( .)7/7بـر اسـاس نوع موسـیقی مـورد عالقه ،بیشـترین فراوانی،
مربـوط به کسـانی اسـت کـه به موسـیقی کالسـیک عالقـه دارنـد ( .)36/3کمترین
فراوانـی نیـز بـه دو طبقـه اختصـاص دارد :راک ،پاپ و یـا جاز خارجی و پـاپ ایرانی
( .)23/2بـر اسـاس محـل تهیـه اثـاث منـزل ،بیشـترین فراوانـی متعلـق به کسـانی
اسـت کـه اسـباب و اثـاث منزلشـان را از مغازههـا و فروشـگاههای به نسـبتاً شـیک
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تهیـه میکننـد ( )24/8کمتریـن فراوانـی نیز به افـرادی اختصاص دارد که اسـباب و
اثـاث منزلشـان را از ارزانفروشـیها تهیـه میکننـد ( .)14/7بر اسـاس نوع وسـایل
دکـوری منـزل ،بیشـترین فراوانـی ،بـه افـرادی که نـوع وسـایل دکوری منزلشـان،
ً
اصلا وسـایل دکـوری
معمولـی اسـت ( )38/2و کمتریـن فراوانـی بـه افـرادی کـه
ندارنـد ،متعلق اسـت.
بـر اسـاس نحـوه تهیه پوشـاک ،بیشـترین فراوانی اختصـاص به کسـانی دارد
کـه پوشاکشـان را از پاسـاژها و بازارهـای لوکس تهیه میکننـد ( )26/9کمترین
نیز کسـانی هسـتند که پوشاکشـان را از دسـتفروشها تهیه میکننـد (.)11/8
بـر اسـاس اولویـت در انتخاب پوشـاک ،بیشـترین فراوانی ،به آن دسـته از افرادی
کـه اولویـت اولشـان در انتخـاب پوشـاک ،خوشرنـگ و زیبـا بـودن آن اسـت
( )28/7و کمتریـن فراوانـی بـه کسـانی کـه ارزان بـودن برایشـان مهمتـر اسـت
( )8/2اختصـاص دارد .بـر اسـاس رفتـن بـه پـارک و محلهـای تفریحـی ،حدود
35درصـد ،بهنـدرت یـا کـم و 50درصـد گاهـی وقتهـا بـه پـارک و محلهـای
تفریحـی میرونـد .بر اسـاس شـرکت در مهمانیهـای غیرخانوادگـی 72درصد از
پاسـخگویان در سـطح گاهـی وقتهـا و زیـاد ،عالقـه بـه شـرکت در مهمانیهای
غیرخانوادگـی دارنـد .بـر اسـاس شـركت در سـمينارها و نشسـتهای علمـی نیز
حـدود 37درصـد بهنـدرت و کم و حـدود 53درصد گاهـی اوقات در سـمينارها و
نشسـتهای علمـي شـركت میکنند .بر اسـاس تماشـای برنامههـای تلویزیون و
ماهـواره ،حـدود 37/5درصد گاهی وقتها و 29درصد در سـطح زیـاد ،برنامههای
تلویزیـون و ماهـواره را تماشـا میکنند.
بـر اسـاس مالقـات دوسـتان صمیمـی ،بیشـتر کاربـران یعنـی 35/2درصـد ،در
سـطح گاهـی وقتهـا و 27/7درصـد در سـطح زیـاد بـه مالقـات دوسـتان صمیمی
خـود میرونـد .بر اسـاس دیدن خویشـاوندان نزدیک نیز حدود 70درصـد از کاربران،
در سـطح بهنـدرت و کـم بـه دیـدن خویشـاوندان نزدیـک خـود میرونـد که نشـان
میدهـد چگونـه زندگـی خـاص سـلبریتیها در بعـد روابـط میـان فـردی و بهویـژه
دیـدن خویشـاوندان نزدیـک بـر روی کاربـران تأثیـر منفی داشـته اسـت .بر اسـاس
تمایـل بـه همکاری و مشـارکت در امور گروهـی نیز حدود 64درصد پاسـخگویان در
سـطح بهنـدرت و کـم ،بـه همـکاری و مشـارکت در امـور گروهی تمایـل دارند.

تـأثیــرکنـ ـشهــای
اینستاگرامی سلبريتيها
بـر سبـک زنــدگــــی
کـاربـران ایـرانـــــی
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ب) یافتههای استنباطي
ل رگرسیون تأثیر صفحات اینستاگرام سلبریتیها با تغییر سبک
جدول  .6تحلی 
زندگی کاربران ایرانی

منبع
واریانس

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

ضريب
تعيين

ضريب تعيين
تعدیلشده

رگرسیون 2200/392 8801/570
باقیمانده 3224/109
کل

41049/679

171/532

27/828

0/000

0/254

0/248

بر اسـاس نتایج جدول  6میزان  Fمشـاهدهشده ( )27/828در سطح ()P≥0/01
معنـادار اسـت و 25درصـد از واریانس مربوط به تغییر سـبک زندگی کاربـران ایرانی
از طریـق مؤلفـه صفحات اینسـتاگرام سـلبريتيها تبییـن میشـود ( ،)R2 = 0/248با
توجـه بـه معنـیدار بودن رگرسـیون معادله پیشبینی در جدول  7ارائه شـده اسـت.
جدول  .7ضرایب معادله پیشبینی تأثیر صفحات اینستاگرام سلبريتيها از طریق
شاخصهای سبک زندگی

مدل

ضرایب B

مقدار ثابت

2/580

تأثیر صفحات اینستاگرام
سلبریتیها

0/685

ضرایب معیار بتا

0/310

T

معناداری

10/317

0/000

6/055

0/000

ضرایـب رگرسـیون نشـان میدهـد کـه صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها
(،)P≥0/000میتوانـد واریانـس متغیـر سـبک زندگـی را بهصورت معنـیدار تبیین
کننـد .ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها ( )β= 0/310بـا توجـه بـه
آمـاره  tنشـان میدهـد که ایـن صفحات بـا اطمینـان  99درصد میتواننـد تغییرات
مربـوط بـه سـبک زندگـی را پیشبینـی کننـد و بنابراین ،تأثیـر معناداری بر سـبک
زندگـی کاربـران دارند.
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ل رگرسیون تأثیر صفحات اینستاگرام سلبريتيها بر تغییر مدیریت بدن
جدول  .8تحلی 
منبع
واریانس

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

رگرسیون

56010/071

6610/120

باقیمانده

34579/614

کل

41541/632

181/316

F

36/659

سطح ضريب ضريب تعيين
معناداری تعيين تعدیلشده

0/161

0/000

0/157

بر اسـاس نتایج تحلیل رگرسـیون ،میزان  Fمشـاهدهشـده ( )36/659در سـطح
( )P≥0/01معنـادار اسـت و 16درصـد از واریانـس مربـوط به تغییر مدیریـت بدن ،با
صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها تبیین میشـود ( .)R2 = 0/157با توجـه به معنادار
بـودن رگرسـیون معادلـه پیشبینی در جدول  9ارائه شـده اسـت.
جدول  .9ضرایب معادله پیشبینی تغییر مدیریت بدن با تأثیر صفحات اینستاگرام
سلبریتیها

مدل

ضرایب B

مقدار ثابت

12/793

تأثیر صفحات اینستاگرام
سلبریتیها

0/576

ضرایب معیار بتا

0/410

T

معناداری

3/296

0/000

6/055

0/000

ضرایـب رگرسـیون نشـان میدهـد کـه صفحـات اینسـتاگرام سـلبريتيها
(،)P≥0/000میتواننـد واریانـس تغییـر مدیریـت بـدن را بهصـورت معنـادار تبیین
کننـد .ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها ( )β= 0/410بـا توجـه بـه
آمـاره  tنشـان میدهـد کـه صفحات اینسـتاگرام سـلبریتیها با اطمینـان  99درصد
میتواننـد تغییـرات مربـوط بـه مدیریـت بـدن را پیشبینی کننـد و بنابرایـن ،تأثیر
معنـاداری بـر تغییـر مدیریـت بـدن کاربـران دارند.

تـأثیــرکنـ ـشهــای
اینستاگرامی سلبريتيها
بـر سبـک زنــدگــــی
کـاربـران ایـرانـــــی
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ل رگرسیون متغیر تأثیر صفحات اینستاگرام سلبريتيها و تغییر
جدول  .10تحلی 
الگوی مصرف

منبع
واریانس

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

رگرسیون

5889/747

5889/747

باقیمانده

12438/686

کل

18328/434

ضريب ضريب تعيين
سطح
معناداری تعيين تعدیلشده

F

66/764

88/218

0/000

0/321

0/317

بـر اسـاس نتایـج رگرسـیون ،میـزان  Fمشـاهده شـده ( )66/764در سـطح
( )P≥0/01معنـادار اسـت و 32درصـد از واریانـس مربوط به تغییر الگـوی مصرف ،با
صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها تبیین میشـود ( ،)R2 = 0/317با توجـه به معنادار
بـودن رگرسـیون معادلـه پیشبینـی در جـدول  11ارائه شـده اسـت.
جدول  .11ضرایب معادله پیشبینی تغییر الگوی مصرف با تأثیر صفحات اینستاگرام
سلبریتیها

مدل

ضرایب B

مقدار ثابت

17/399

تأثیر صفحات اینستاگرام
سلبریتیها

0/576

ضرایب معیار
بتا
0/567

T

معناداری

4/731

0/000

8/171

0/000

ضرایـب رگرسـیون نشـان میدهـد کـه صفحـات اینسـتاگرام سـلبريتيها
(،)P≥0/000میتواننـد واریانـس تغییـر الگوی مصـرف را بهصورت معنـیدار تبیین
کننـد .ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها ( )β=0/567بـا توجـه بـه
آمـاره  tنشـان میدهـد کـه صفحات اینسـتاگرام سـلبریتیها با اطمینـان  99درصد
میتواننـد تغییـرات مربـوط بـه الگـوی مصـرف را پیشبینی کننـد و بنابرایـن؛ تأثیر
معنـاداری بـر تغییـر الگـوی مصـرف کاربـران دارند.
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ل رگرسیون تأثیر صفحات اینستاگرام سلبريتيها و تغییر نوع پوشش
جدول  .12تحلی 
منبع
واریانس

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

رگرسیون

2963/855

2963/855

کل

744/119

باقیمانده

4485/264

31/810

F

سطح
معناداری

ضريب
تعيين

ضريب تعيين
تعدیلشده

93/173

0/000

0/398

0/394

بـر اسـاس نتایـج جـدول بـاال ،میـزان  Fمشاهدهشـده ( )93/173در سـطح
( )P≥0/01معنـادار اسـت و 39درصـد از واریانـس مربـوط بـه تغییـر نوع پوشـش از
طریـق صفحات اینسـتاگرام سـلبریتیها تبییـن میشـود ( ،)R2 =0/394بـا توجه به
معنـیدار بـودن رگرسـیون معادلـه پیشبینـی در جـدول  13ارائـه شـده اسـت.
جدول  .13ضرایب معادله پیشبینی تغییر نوع پوشش با تأثیر صفحات اینستاگرام سلبریتیها
مدل

ضرایب B

مقدار ثابت

-5/622

تأثیر صفحات اینستاگرام
سلبریتیها

ضرایب معیار بتا

0/409

0/631

T

معناداری

-2/54

0/000

9/653

0/000

ضرایـب رگرسـیون نشـان میدهـد کـه صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها
(،)P≥0/000میتواننـد واریانـس تغییـر نـوع پوشـش را بهصـورت معنـیدار تبییـن
کننـد .ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها ( )β= 0/631بـا توجـه بـه
آمـاره  tنشـان میدهـد کـه صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها بـا اطمینـان 99
درصـد میتواننـد تغییـرات مربـوط بـه پوشـش را پیشبینی کننـد و بنابرایـن ،تأثیر
معنـاداری بـر نـوع پوشـش کاربـران دارنـد.
ل رگرسیون تأثیر سلبریتی ها و تغییر اوقات فراغت
جدول  .14تحلی 
منبع
واریانس

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

رگرسیون

1814/263

1814/265

کل

6056/517

باقیمانده

424/252

30/087

F

60/301

سطح
معناداری
0/000

ضريب
تعيين
0/300

ضريب تعيين
تعدیلشده
0/297

تـأثیــرکنـ ـشهــای
اینستاگرامی سلبريتيها
بـر سبـک زنــدگــــی
کـاربـران ایـرانـــــی

48
پژوهشهای ارتبـاطی
بیـستوهـفتــــم
سـال 
شمـاره (1پياپي )101
بـهــــــــــار 1399
(ویژه شبکههایاجتمـاعی
«ایـنـستــــــاگــــرام»)

بـر اسـاس نتایـج جـدول  14میـزان  Fمشـاهده شـده ( )60/301در سـطح
( )P≥0/01معنـادار اسـت و 30درصـد از واریانـس مربـوط به تغییر اوقـات فراغت از
طریـق صفحات اینسـتاگرام سـلبریتیها تبییـن میشـود ( ،)R2 =0/297بـا توجه به
معنـادار بـودن رگرسـیون معادلـه پیشبینـی در جـدول  15ارائه شـده اسـت.
جدول  .15ضرایب معادله پیشبینی تغییر اوقات فراغت از طریق تأثیر صفحات
اینستاگرام سلبریتیها

مدل

ضرایب B

مقدار ثابت

2/057

تأثیر صفحات اینستاگرام
سلبریتیها

0/320

ضرایب
معیار بتا
0/547

T

معناداری

0/958

0/340

7/765

0/000

ضرایـب رگرسـیون نشـان میدهـد کـه صفحـات اینسـتاگرام سـلبريتيها
(،)P≥0/000میتواننـد واریانـس تغییـر اوقـات فراغـت را بهصورت معنـیدار تبیین
کننـد .ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها ( )β= 0/547بـا توجـه بـه
آمـاره  tنشـان میدهـد کـه صفحات اینسـتاگرام سـلبریتیها با اطمینـان  99درصد
میتواننـد تغییـرات مربـوط بـه اوقـات فراغـت را پیشبینـی کننـد و بنابرایـن ،تأثیر
معنـاداری بـر تغییـر اوقـات فراغـت کاربـران دارند.
ل رگرسیون تأثیر صفحات اینستاگرام سلبریتی ها و تغییر روابط بین فردی
جدول  .16تحلی 
منبع
واریانس

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

رگرسیون

2469/100

2469/100

باقیمانده

1416/326

کل

3885/427

10/045

F

245/807

سطح
معناداری

0/000

ضريب
تعيين

0/635

ضريب
تعيين
تعدیلشده
0/633

بـر اسـاس نتایـج جـدول  16میـزان  Fمشاهدهشـده ( )245/807در سـطح
( )P≥0/01معنـادار اسـت و 63درصـد از واریانـس مربـوط بـه تغییر روابـط بین فردی
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از طریـق تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها تبییـن میشـود ( .)R2 = 0/633بـا
توجـه بـه معنـیدار بودن رگرسـیون معادله پیشبینی در جدول  17ارائه شـده اسـت.
جدول  .17ضرایب معادله پیشبینی تغییر روابط بین فردی از طریق تأثیر صفحات
اینستاگرام سلبریتیها

مدل

ضرایب B

مقدار ثابت

0/098

تأثیر صفحات اینستاگرام
سلبریتیها

0/373

ضرایب معیار بتا
0/797

T

معاداری

0/079

0/937

15/675

0/000

ضرایـب رگرسـیون نشـان میدهـد کـه صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها
(،)P≥0/000میتواننـد تغییـر روابـط بیـن فردی را بهصـورت معنـادار تبیین کنند.
ضریـب تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها ( )β= 0/797بـا توجـه بـه آمـاره t
حاکـی از آن اسـت کـه تأثیـر سـلبریتیها بـا اطمینـان  99درصد میتوانـد تغییرات
مربـوط بـه روابـط بین فـردی را پیشبینی کنـد و بنابراین ،صفحات اینسـتاگرام آنها
تأثیـر معنـاداری بـر تغییـر روابـط بین فـردی کاربـران دارند.

تحليل مسير پژوهش

بـر اسـاس اجرای مدل رگرسـیون مرحلهبهمرحلـه از تأثیرگذاری متغیر مسـتقل
(صفحـات اینسـتاگرام سـلبريتيها) بـر متغیـر وابسـته (سـبک زندگـی و ابعـاد آن)
بهدسـتآمده اسـت ،بدون هدف تأیید مدل مفهومی ،تنها بر اسـاس اثرات مسـتقیم
و غیرمسـتقیم متغیرهـا بر سـبک زندگی ،بـدون در نظر گرفتن متغیرهـای زمینهای
بـرای یافتـن مـدل مبتنـی بـر دادههـای عینی و بـا توجه بـه موضوع پژوهـش ،مدل
را ترسـیم کردهایـم 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 رتبههـای بعـدی قـرار دارنـد .کمتریـن اثـر نیـز مربـوط بـه مدیریـت بدن اسـت.
در مجمـوع 25درصـد تغییـرات سـبک زندگـی کاربران ایرانـی اینسـتاگرام از طریق
کنشهـای سـلبریتیها تبییـن میشـود.

تـأثیــرکنـ ـشهــای
اینستاگرامی سلبريتيها
بـر سبـک زنــدگــــی
کـاربـران ایـرانـــــی
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نمودار  .2مدل تحلیل مسیر
گذران اوقات فراغت

0.30

نوع پوشش

0.39

مدیریت بدن

0.16

روابط میان فردی

سبک زندگی

0.63
0.32

الگوی مصرف

بحث و نتیجهگیری

فرهنـگ سـلبریتی در عصـری کـه بـا گسـترش فرهنـگ رسـانههای تعاملـی
همـراه اسـت ،بـا چرخـش تعاملـی ،منجر بـه ارتباط عاطفـی با کاربـران و هـواداران
و در نتیجـه ،تأثیـری بیواسـطه بـر دنبالکننـدگان شـده اسـت .ازاینرو ،گسـترش
رسـانهای اجتماعـی همچـون اینسـتاگرام کـه توسـعه ارتباطـات شـخصی را شـتاب
بخشـیده ،زمینـه ظهـور فرهنـگ سـلبریتی را تسـهیل کـرده اسـت ،بهویـژه کـه
بسـیاری از کاربـران ایرانـی مدتـی طوالنـی از وقـت خـود را صـرف آن میکننـد.
نتايـج نشـان میدهـد كه 25درصـد از واریانس مربوط به تغییرات سـبک زندگی
کاربـران ایرانی ،با تأثیر صفحات اینسـتاگرام سـلبریتیها تبیین میشـود .کنشـگران
ايرانـي در فضاي مجازي ،شـبكه اينسـتاگرام را بسـتري براي نمايش زندگـي روزانه،
بـه اشـتراکگذاری جنبههـای جذاب سـبک زندگـی و ارائـه گزارشـي از تفريحات و
لذتهـای فردگرايانـه ميداننـد .بهاینترتیـب ،راهبردهـای نمايشـي كنشـگران در
شـبكه اجتماعـي اينسـتاگرام ،بيشـتر در جهت بازنمايي سـبك زندگي مدرن اسـت
و بـر مبنـای نظریـه اسـتفاده و رضامنـدی کاربران نیـز به دنبـال محتواهـا ،برنامهها
و شـبکههایی میرونـد کـه جوابگـوی نیازهـا ،ذائقههـا و عالقهمنـدی آنـان باشـد.
روشـن اسـت که هرچه میزان اسـتفاده از اینسـتاگرام و پیروی از سـلبریتیها بیشتر
باشـد ،تغییـر در سـبک زندگی نیز بیشـتر خواهـد بود .ايـن يافته با نتايـج مطالعات
سـهرابزاده و همـکاران ( ،)1397حسـنی و کالنتـری ( ،)1396محمـودی میمند و
خسـروآبادی ( )1396و نیلنـدر ( )2013همسـو اسـت و آنهـا را تأیید میکند.
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نتایـج متغیـر نحـوه گذران اوقـات فراغت نشـان داد که میزان  Fمشـاهد ه شـده
( )60/301در سـطح ( )P≥0/01معنـادار اسـت و 30درصـد از واریانـس مربـوط بـه
تغییـر نحـوه گذران اوقات فراغـت کاربران ایرانی ،از طریق تأثیر صفحات اینسـتاگرام
سـلبریتیها تبییـن میشـود كـه بـا نتایج پژوهـش نیلندر ( )2013همسـو اسـت .با
اسـتناد بـه نظریـه سـبک زندگی بوردیـو میتوان گفت؛ سـبك زندگي همـان اعمال
و كارهايـي اسـت كـه به شـیوهای خـاص طبقهبندیشـده و حاصـل ادراكات خاص
اسـت .همچنيـن تجسـمیافته آن دسـته از ترجيحات افراد اسـت كـه بهصورت عمل
درآمـده و قابلمشـاهده اسـت کـه یکـی از نمودهـای ایـن امـر نحـوه گـذران اوقات
فراغت اسـت.
نتایـج متغیـر نـوع پوشـش نیز نشـان داد که میزان  Fمشـاهدهشـده ()93/173
در سـطح ( )P≥0/01معنـادار اسـت و 39درصـد از واریانـس مربـوط بـه تغییـر نـوع
پوشـش کاربـران ایرانـی بـا تأثیر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها تبیین میشـود.
نتایـج بهدسـتآمده از ایـن پژوهـش را میتوان با نتایـج حاصل از مطالعـات راودراد،
گيشـنيزجاني ( )1396و بهان ( )2015همسـو دانسـت .امروزه گسـترش شـبکههای
اجتماعـی ،دامنـه گسـتردهای از افـراد را بهسـوی ایدهآلها و توجه بـه مدیریت بدن
هدایـت میکنـد .توجـه بـه زیبایـی ،گرایش بـه آرایـش وظاهـر ،در میـان کاربرانی
کـه بـه نحـوی اعتیـادآور بـه شـبکههای اجتماعی مجازی وابسـته هسـتند ،بیشـتر
اسـت .در تبییـن نتایـج ایـن فرضیه میتـوان گفت که طبـق الگوی تمایـز اجتماعی
بوردیـو ،کاربران اینسـتاگرام با پیروی از سـلبریتیهای اینسـتاگرام ،پوشـش ویژهای
را انتخـاب میکننـد تـا به نحـوی ،خـود را متمایز از سـایر افـراد ببینند.
نتایـج متغیـر مدیریـت بدن نشـان داد که میزان  Fمشـاهدهشـده ( )36/659در
سـطح ( )P≥0/01معنـادار اسـت و 16درصـد از واریانـس مربـوط به تغییـر مدیریت
بـدن کاربـران ایرانی از طریق تأثیر صفحات اینسـتاگرام سـلبریتیها تبیین میشـود
كـه همسـو با نتایـج مطالعـات محمـودی میمنـد و خسـروآبادی ( ،)1396راودراد و
گيشـنيزجاني ( )1396و بهان ( )2015اسـت.
نتایـج متغیـر تغییـر روابـط بیـن فـردي نشـان داد کـه میزان  Fمشـاهدهشـده
( )245/807در سـطح ( )P≥0/01معنـادار اسـت و 63درصـد از واریانـس مربـوط به
تغییـر روابـط بیـن فـردي کاربـران ایرانی ،بـا تأثیر صفحات اینسـتاگرام سـلبریتیها
تبییـن میشـود .ارتباطـات ،الزمـه زندگـی اجتماعی اسـت و اشـکال متعـددی دارد
کـه یکـی از آنهـا بـه موضـوع ارتبـاط بیـن فـردی بازمیگـردد .ارتبـاط بیـن فـردی

تـأثیــرکنـ ـشهــای
اینستاگرامی سلبريتيها
بـر سبـک زنــدگــــی
کـاربـران ایـرانـــــی
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نشـان میدهـد کـه سـطح و عمـق روابـط افـراد چگونـه اسـت؛ درواقـع ایـن افـراد
هسـتند کـه فضـای ارتباطـی و جغرافیای ارتباطی را مشـخص میکننـد .ارتباط بین
فـردی ،شـکل دیگـری از اعتمـاد اسـت کـه در روابط چهرهبـ ه چهره ،خود را نشـان
میدهـد و در هـر نـوع شـبکهای کـه فـرد در آن مشـارکت دارد ،بـهکار مـیرود .در
سـبک زندگـی افـراد ،ارتبـاط بیـن فردی بـه ایـن واقعیت اشـاره دارد که افـراد خود
را عضـو چـه گروههایـی میداننـد.
نتایـج متغیـر الگـوی مصرف نشـان داد که میزان  Fمشـاهد ه شـده ()245/807
در سـطح ( )P≥0/01معنـادار اسـت و  63درصـد از واریانس مربوط بـه تغییر الگوی
مصـرف کاربـران ایرانـی از طریـق تأثیـر صفحـات اینسـتاگرام سـلبریتیها تبییـن
میشـود کـه بـا نتایـج مطالعـات سـهرابزاده و همـکاران ( )1397همچنیـن نیلندر
( )2013همسـو اسـت .بوردیـو سـبک زندگـی را نتیجـه قابلرؤیتـی از ابـراز عـادت
میدانـد .از نظـر او ،همـهچیزهایـی کـه انسـان را احاطه کرده اسـت ،مانند مسـکن،
اسـباب و اثـاث ،کتابهـا ،سـیگارها ،عطرهـا ،لباسهـا و غیـره ،بخشـی از سـبک
زندگـی او هسـتند .عمدهتریـن میـراث اندیشـه بوردیو بـراي جامعهشناسـی ،مصرف
و تحلیـل سـبکهاي 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 یافتههـا و نتایـج پژوهـش،
پیشـنهادهایی ارائـه میشـود:

پیشنهادها

طبقهبنـدی سـلبریتیها :بهعنـوان یـک راهـکار ،میتـوان از دسـتهبندی و
طبقهبنـدی سـلبریتیها بـر اسـاس ویژگیهـای منحصربهفـردی کـه دارا هسـتند،
سـخن بـه میـان آورد و بهاینترتیـب ،مواجهـه ارتباطـی مختص هر گـروه را طراحی
و برنامهریـزی مناسـبی بـرای آن تدویـن کرد.
ارﺗﻘﺎی سـواد رسـانهای مخاطـب در مواجهـه بـا چهرههـا :ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺎﯾﮕﺎه ،ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ بیاعتمـادی ﺑﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﻪ ﺣﺪ و ﻣﺮزی از ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺎﯾﺪ رعایـت کـرد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ
در ﭼﻪ حـوزهﻫﺎﯾﯽ مـیﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ دﻫﺪ ،ازجملـه وﻇﺎﯾﻒ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ .نتایـج حاصـل از ایـن پژوهـش حکایـت از آن دارد کـه کنش
سـلبریتیها بـر سـبک زندگی کاربـران ایرانی اینسـتاگرام تأثیرگذار اسـت و ازاینرو،
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پیشـنهاد میشـود که رسـانه ملی سیاسـتگذاری روشـنی برای تربیت ،اسـتعدادیابی
و معرفـی سـلبریتیهای متناسـب با سـبک زندگی ایرانـی  -اسلامی طراحی کند و
بـه طراحـی زمینهای بـرای معرفی ،رشـد و مانـدگاری چهرهها بپـردازد.
 بـا توجـه بـه دسـتهبندیهای گوناگـون سـلبریتیها (ورزشـی ،فرهنگـی،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 ،میتوانمطالعـات مشـابهی را درخصـوص سـایر شـبکههای اجتماعـی همچـون فیسبـوک،
تلگـرام ،توئیتـر و  ...انجـام داد و نتایـج را بـا یکدیگر مقایسـه کرد.
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