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 چکیده

ته شاغییر شیوه زندگی افراد دسیار مهمی در تهای اخیر نقش بیکی از ابزارهای مهمی که در دهه

های مجازی بوده که توانسته سبک ها و شبکههای جدید ارتباطی، همچون رسانهاست، تکنولوژی

الشعاع خود قرار دهند. هدف زندگی افراد را دچار تغییر و تحول و دیدگاه افراد را کامالً تحت

زندگی نامناسب در فضای مجازی در بین پژوهش بررسی رابطه بین آنومی و نگرش به سبک 

که برای رسیدن به اهداف پژوهش ازنظریه دورکیم استفاده گردید. پژوهش  ندان یزدی است؛ورشه

نی( بوده است. جامعه همبستگی و تبیی -حاضر مبتنی بر رویکرد کمی از نوع راهبرد پیمایش )توصیفی

نفری به  384ای از فرمول کوکران نمونهاستفاده  اند که باشهروندان یزدی بوده نفر از 411051آماری 

اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ای مورد بررسی قرار گرفتهای سه مرحلهگیری خوشهروش نمونه

نگرش به سبک -یق آلفای کرونباخکه اعتبار آن از طریق صوری و پایایی آن از طر ساخته بوده

مده است. آدست به -(741/0) یاجتماع( و آنومی 708/0) یمجاز(، آنومی 839/0مناسب )زندگی نا

و برای استفاده  Amos24 و Spss24افزارهای های پژوهش از نرمهمچنین برای تحلیل داده

های نشان داد که شده است. یافته های توصیفی و استنباطی استفادهها از آمارهوتحلیل یافتهتجزیه
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(، 13/2تلگرام )(، 85/2) ینستاگرامابه برنامه ترتیب مربوط  فضای مجازی به بیشترین نوع استفاده از

به ترتیب مربوط به برنامه  این فضا کمترین میزان استفاده از و (07/1ها )سایت( و وب89/1آپ )واتس 

میزان نگرش به سبک زندگی نامناسب در  .است( 08/0) ینال( و 04/0) یچتو(، 02/0سروش )

( و آنومی 01/19) اعیمت(، آنومی اج93/35) یزدی در سطح متوسطی فضای مجازی در بین شهروندان

( که هر دو باالتر از حد متوسطی هست در جامعه یزد وجود دارد. همچنین میانگین 80/15) مجازی

آنومی اجتماعی و مجازی با نگرش به  دارد. بین ( در حد متوسطی قرار79/34) کل آنومی برابر با

همچنین  .( وجود دارد0001/0) داریای مجازی رابطه مثبت و معنیسبک زندگی نامناسب در فض

درصد از واریانس نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای  32تحلیل رگرسیونی نشان داد که 

رسد در شرایط کنونی یکی از ظر میشود. به نمجازی توسط متغیر آنومی در فضای تبیین می

تغییر سریع  بجکه مو های اجتماعی مجازی هستندع، شبکهترین عوامل تغییرات ساختاری جواماصلی

زا تواند آسیبشوند و این امر باوجود آنومی در فضای مجازی و اجتماعی میهای اجتماعی میساختار

 ای در تغییر آن داشت.دهتوان نقش سازنهای کاربردی میکه با آموزش باشد؛

 .یجازی، سبک زندگهنجاری، فضای مآنومی مجازی، بی: کلیدی واژگان
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A sociological study of the relationship between anomie and 

inappropriate lifestyle attitudes in cyberspace (Case study: 

citizens aged 18 to 64 years in Yazd) 

A. Zare Shahabadi1 

H. Akbari2 

M. Gholami3 

 

Abstract 

One of the most important tools that has played a very important role 

in changing people's lifestyles in recent decades is new communication 

technologies, such as media and virtual networks, which have been able 

to change people's lifestyles. To completely overshadow the views of the 

people. The purpose of this study is to investigate the relationship 

between anomie and attitudes toward inappropriate lifestyle in 

cyberspace among Yazdi citizens. Durkheim's theory was used to 

achieve the research objectives. The present study is based on a 

quantitative approach of the survey strategy type (descriptive-correlation 

and explanatory). The statistical population was 411051 Yazdi citizens 

who were examined using Cochran's formula of 384 samples by three-

stage cluster sampling. The research instrument was a researcher-made 

questionnaire, the validity of which was determined by its form and its 

reliability by Cronbach's alpha - attitude to inappropriate lifestyle 

(0.839), virtual anomie (0.708) and social anomie (0.741) - Has been 

achieved. Also, Spss24 and Amos24 software were used to analyze the 

research data and descriptive and inferential statistics were used to 
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analyze the findings. Findings showed that the most types of cyberspace 

use are related to Instagram (2.85), Telegram (2.13), WhatsApp (1.89) 

and websites (1.07), respectively, and the lowest use of this the space is 

related to Soroush (0.02), WeChat (0.04) and Line (0.08), respectively. 

The level of inappropriate lifestyle attitudes in cyberspace among Yazdi 

citizens is moderate (35.93), social anomie (19.01) and virtual anomie 

(15.80), both of which are above average in Yazd society. Also, the 

average total anomie is equal to (34.79) is moderate. There is a positive 

and significant relationship between social and virtual anomie and 

inappropriate lifestyle attitudes in cyberspace (0.0001). Regression 

analysis also showed that 32% of the variance of inappropriate lifestyle 

attitudes in cyberspace is explained by the anomie variable in space. It 

seems that in the current situation, one of the main factors in the 

structural changes of societies are virtual social networks, which cause a 

rapid change in social structures, and this can be harmed by the anomie 

in cyberspace and social space. Be fertile. With practical training, we can 

play a constructive role in changing it. 

Keywords: virtual anomie, anomaly, cyberspace, lifestyle. 
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 مقدمه و بیان مسئله

های ترین موضوعات مورد بررسی متخصصین اجتماعی، دگرگونیی از اصلیکی

ها بر شیوه زندگی افراد در اجتماع حاصله از فضای مجازی و تأثیرات این دگرگونی

های حاصله از تغییرات ناهنجاری اخیرهای رسد در سالبوده است. چراکه به نظر می

در زندگی افراد به وجود آورده که  یتباطی، تغییرات شگرفواسطه فضای نوین اربه

دچار ناهماهنگی شده،  واسطه این تغییرات اساسی و شگرف، گستره زندگی انسانبه

و های نوین ارتباطی منش که رشد فضای مجازی و رویارویی جوامع با فناوریطوریبه

رسد که به نظر می آورده. بدون شکبط بین انسانی به عملسبک جدیدی را در روا

ها در عرصه تغییرات سبک زندگی ترین جریان سازیی مجازی یکی از اصلیاضف

های نوین زندگی متأثر شده از فضای مجازی، بوده است و در چندین دهه اخیر سبک

ن تغییرات در دنیای حاضر با عنوان جز اساسی زندگی بشری تبدیل گشته است. ایبه

که افراد جامعه قادر به اینکه یکسری  ، وضعیتیشودبرده میهنجاری نام آنومی یا بی

های اساسی جامعه قواعد مشترک را برقرار کنند، نداشته و شرایط حاکم بر ارزش

وجود  ها و تغییرات بههنجاریتر بیتمامشود. با افزایش و شتابگیری هرچهشکسته می

 وجود آورده کهرا بههای نوین ارتباطی، آنومی واسطه حضور فناوریبه آمده

 های نوین را افشا ساخته است.پیامدهای منفی استفاده از این فناوری



 

 

 

 

128  1399بهار و تابستان  ،پانزدهم شماره ،ششم ، سالشناسی ورزشجامعه 

 

 یهارسانه قیمدرن از طر یهاگسترش روزافزون ارزش دلیلبهاعتقاد دارد  1کاستلز

 یهاو شبکه نترنتیکاستلز ا دهیبه عقاست.  رییمدام در حال تغ هاارزش ، ایندیجد

ای در کنندهارتباطات، نقش تعیین تیهما نیادیبن ون ساختنبا دگرگ یمجاز یاجتماع

که  یابه انقالب فناورانه یکند. ویم فایاافراد  تیها و هوفرهنگ یدهو شکل رییتغ

 یانیپا یهاکند که در سالیاطالعات متمرکز است اشاره م یهایحول محور فناور

ابان در تش یعتن ساخته و با سرانسان را دگرگو یزندگ یانداز اجتماعچشم ستم،یقرن ب

. به (1389: 148وابخش و همکاران، ن) جامعه است یماد انیمجدد بن یدهکار شکل

که نحویخورده است به وندیپ یاجتماع یهابا شبکه یمدرن امروز یزندگهمین دلیل 

 ها،حوزه یپیوسته تمامهمتنیده و بهدرهم یلب ارتباطاتقا در یاجتماع یهاشبکه نیا

طالب پور و ) اندچیز را تحت تأثیر قرار دادهورکلی همهطو به میمفاه ،یمعان

آورده،  دیرا پد یو شگرف عیسر رییتغ نیچن نهیآنچه زم(. 106:1396همکاران،

 است یو ارتباط یعاتطالا نینو یهایبا عنوان فناور یفناورانه متأخر بشر یدستاوردها

یکی از عنوان به یتاجتماعی اینترنهای شبکه (.43:1396 پرست و همکاران،حق)

 و تجمع افرادبرای حضور  دسترسیجایگاه قابل، به ترین مصادیق این مسئلهاصلی

افراد تأمین نیازهای زندگی اجتماعی در این فضا شده و به محلی برای مختلف جامعه 

اینکه  های اجتماعی مجازی عالوه براز این شبکه افراد با استفاده بدل شده است و

های اجتماعی، فرهنگی کنند، همزمان به سایر فعالیتخود را تأمین می یگهای زندنیاز
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ها سبب بنابراین این سهولت استفاده و جذابیت خاص این شبکه پردازند؛و... می

باشند و تغییرات سریعی در سبک  اشتهای دشود تا افراد حضور متناوب و گستردهمی

عی با توجه به موضوعی که مد امهای اجتد. این شبکهزندگی خودشان متحمل شون

 دهداند، امکانات بسیار متفاوتی را در اختیار کاربران خود قرار مینظر خود قرار داده

ود را های اطالعاتی، ارتباطی و زندگی افراد تحت پوشش خکه این امکانات نیازمندی

ت روصکند که بهپیدا میکند، نهایتاً نتیجه به این سمت سوق دچار دگرگونی می

گذارد. با خودآگاه و بیشتر ناخودآگاه در سبک زندگی افراد تأثیرات به سزایی می

گیر شده روزافزون دسترسی به ناپذیر بودن تأثیرات گسترده و همهتوجه به اجتناب

آن در کار و زندگی روزمره که ک زندگی افراد و تأثیر های نوین ارتباطی بر سبشبکه

های ها در پژوهشالحظه است و همچنین برخی کمبودمت کامالً ملموس قابلصوربه

پیشین و البته گسترده بودن دامنه فضای مجازی و همچنین با توجه به تحقیقات پیشینی 

(، سفیری و 1397) آبادی و همکارانکه در شهر یزد انجام گرفته: مزیدی شرف

تماعی مجازی جاهای که وجود شبکهد ان( نتایجی را مطرح کرده1393) ذاکری هامانه

تأثیرات شگرفی در زندگی شهروندان یزدی گذاشته و سبک و نوع زندگی آنان را 

لذا به کند. اهمیت این پژوهش را دوچندان می دچار تغییر کرده است، به همین جهت

های ارتباطی نوین عالوه بر اینکه فواید تماعی و ابزاراج هایرسد که شبکهنظر می

؛ اندها و مشکالت متعددی را با خود به همراه داشتهبیسشماری که دارند، آیب

ترین سؤال: چه بنابراین پژوهشگران سعی دارند تا با بررسی این پژوهش به اصلی
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مجازی در بین ای بین آنومی و نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای رابطه

 شهروندان یزدی وجود دارد؟ پاسخ بدهند.

 پژوهش پیشینه

 یاست که برخ دهیرس انجامبه  یادیز قاتیاخیراً تحق یمجاز یدر خصوص فضا

اند. بنا به نظر داشته یشتریآن تأکید ب یایبر مزا گرید یفضا و بعض نیا بیبر معا

 یبرا یدیهای کامالً جدراه رایاست ز ادینوبن یاجتماع د،یجد یفضا نیموافقان، ا

وسیله کنند بهیل مالدها استکند. آنیم مبودن و ارتباط برقرار کردن فراه

 یهاخود را در راه تیپذیر است که هومسئله امکان نیرسانه ا نیپذیری اانعطاف

وجود به ولی بااین (.1993 ،1نگولدی)ر میو عرضه کن میبساز م،یبارور کن یشماریب

به همراه های اجتماعی و فرهنگی را با خود هنجارید، فضای مجازی بیسرنظر می

ها اشاره اند که در ذیل به چند نمونه از آنمحقان پیشین به آن پرداخته هکداشته است 

 شود.می

بررسی رابطه شبکه اجتماعی مجازی »( در تحقیق خود 1398) رحیمی و همکاران

-ناهنجاری به گرایش که داد نشان پژوهش ایجنت «های اخالقیو گرایش به ناهنجاری

 هایشبکه در که جوانانی است. باال به رو وسطتمتهران  شهر جوانان نبی در اخالقی های

 در تربیش کنندنمی فضا این صحیحی از استفاده و دارند عضویت مجازی اجتماعی
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 .دارند قرار اخالقی هایناهنجاری به گرایش معرض

 نتایج «تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی»( در تحقیقی1396) بیدی و همکاران

 سبک بر غیرمستقیم و مستقیم طوربه مجازی ایضف که است آن از حاکی پژوهش

 خود مجازی فضای در اصلی طراحان چراکه دارد؛ بانفوذی تأثیرات کاربران، زندگی

 نبراکار اعتقادات گرفتن نشانه نیز اصلی هدف و بوده غربی زندگی سبک مروج

 هایچالش حاوی خود مرفه سطح و سیما علیرغم غربی زندگی سبک لذا است؛

 .سازدنمی نمایان را روشنی آینده که است عمیقی

رویه تأثیر استفاده غیرمتعارف و بی» در تحقیق خود( 1395) طالب پور و همکاران

 «های اجتماعیهنجاریهای اجتماعی مجازی بر گرایش جوانان به نااز شبکه

 حد متوسط و باالترر د ،یمجاز یاجتماع یهامتأثر از شبکه یاجتماع یهایناهنجار

 طدهد که ارتباینشان م اتیآزمون فرض جینتا نیوجود دارد. همچن انیپاسخگو نیدر ب

 یاجتماع یهایو ناهنجار یمجاز یاجتماع یهااستفاده از شبکه نیب یمعنادار قو

 وجود دارد.

های اجتماعی شناختی مصرف شبکهبررسی جامعه» (1395شایگان و رحیمی )

 مجازی و اجتماعی هایمصرف شبکه بین «یش به انحرافات اخالقمجازی و گرای

 پرخاشگری و خشونت جوانان، گری عملیاباحه ابعاد اخالقی با انحرافات به گرایش

 معناداری وجود رابطه فکری، هایگسترش شبهه و دینی باورهای تضعیف جوانان،
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 دارد.

در  یهایا موقعیتافراد بمواجهه »( در پژوهشی با عنوان 1394) تقدسی و همکاران

پژوهش نشان داد که در اغلب موضوعات  یهاافتهی« فضای مجازی و دنیای واقعی

 یافراد در دو فضا ینحوه مواجهه اخالق انیم یمطرح شده، تفاوت معنادار یاخالق

 یتوان گفت افراد در فضایم جینتا یبه الگووجود دارد. با توجه  یو واقع یمجاز

معمول خود رفتار  یاخالق یاردهااندتسنسبت به ا یشتریب یریبا سهل گ یمجاز

 کنند.یم

های اجتماعی بررسی رابطه مصرف شبکه»در پژوهش تحت عنوان  (1393) فتحی 

ج ، به این نتای«مجازی با سبک زندگی جوانان؛ مطالعه موردی جوانان شهر خلخال

در کلیات رابطه های اجتماعی مجازی با سبک زندگی که بین شبکهدست یافتند 

های تعامالت فرهنگی و تبادل اطالعات بدون ندارد. رابطه معناداری بین متغیر وجود

سانسور با سبک زندگی هست. بین دو گروه جنسیت زنان و مردان، مجردین و 

دگان، تعامالت سیاسی، تعامالت داخل و کننکنندگان و غیر استفادهمتأهلین، استفاده

اجتماعی و...زندگی رابطه وجود  ،های فرهنگیبا شخصیتخارج از کشور، تعامل 

 .ندارد

های اجتماعی و شبکه» ( در پژوهش خود تحت عنوان1391) بشیر و افراسیابی 

به این نتیجه  «سبک زندگی جوانان؛ مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان
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 ارترین آن وند که مهمشها میافراد با اهداف متنوعی عضو این شبکهدست یافتند که 

های اجتماعی اینترنتی و نحوه اختصاص اند. میان عضویت در شبکهسرگرمی دانسته

دهندگان اذعان ارتباط وجود داشته و بیشتر پاسخ های اجتماعیفعالیتوقت به سایر 

اجتماعی اینترنتی  یهارای فعالیت در شبکهز حد اینترنت بدلیل استفاده ااند که بهکرده

های اجتماعی اند. میان عضویت در شبکهخانواده واقع شده یرد اعتراض سایر اعضامو

هایی نظیر نحوه ارتباط با جنس مخالف و شیوه محاورات اعضا در اینترنتی با مقوله

 .محیط بیرونی ارتباط وجود دارد

سبک زندگی سالم و » ( در تحقیقی با عنوان2019) 1ماگومدو و همکاران

های اجتماعی و سبک زندگی دند که: شبکهیسبه این نتیجه ر «اعیهای اجتمشبکه

های اجتماعی اطالعات زیادی وجود سالم با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند: در شبکه

ات اغلب ، اما این اطالعهای مربوط به سبک زندگی سالمویژه در گروهدارد، به

انگیزه  ش آموزان معتقدند کهای برای عمل دانش آموزان نیست. برخی از دانانگیزه

های اجتماعی ها در آینه است و شبکهاصلی برای یک سبک زندگی سالم انعکاس آن

 ابزاری برای دستیابی به نتایج مثبت هستند.

 اجتماعی رسانه هایکه سیستم کندمی بیان خود مطالعات در نیز( 2017)  2گوندوز

 را ما زندگی بیاترجت که هایی هستندانکم زیرا دارند، ما زندگی در ایفزاینده اهمیت

 
1. Magomedov & etc 
2. Gündüz 
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 یک ایجاد به نیاز تا دانندافراد می که را احتمالی دالیل مطالعه دهند. اینمی نمایش

 .کندمی تحلیل را به همراه داشته باشد خود برای مجازی هویت

تئوریهای مواجهه با سبک زندگی فضای سایبری و  ( مجازات در2010) 1یوسدال

های آنالین اده شخصی از رایانه و انجام فعالیتفتدست پیدا کرد که اس به این نتیجه

های ویدیویی ها و فایل، برنامهها، بارگیری بازیهای آنالیناوقات فراغت مانند بازی

دهد و تأثیر زیادی بر یا موسیقی خطر قربانی شدن در فضای مجازی را افزایش می

 سبک زندگی افراد دارد.

به این نکته دست  «ایات متناقض رسانهریتأث» در مطالعه خود (2004) 2هونگ

هنجاری بر روش زندگی افراد اعتیاد به اینترنت و استفاده زیاد از آن تأثیر بی کهیافت 

 گذارد.می

ها به هر یک از این پژوهش نهایتاً با توجه به مطالب طرح شده در تحقیقات پیشین،

الً در تحقیق که رحیمی و ثم اند؛اختهمجازی پردهای فضای ای از آسیببررسی جنبه

اند اساس طرح پور و همکاران و شایگان و همکاران انجام دادهطالب همکاران،

دیدگاه خود برای سنجش میزان گرایش به مفاسد اخالقی در فضای مجازی است. 

، بوسدال و ماگومدو و و همکاران، افراسیابی و بشیر ه بیدیهایی کولی پژوهش

ها تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی بوده د، اساس کار آنناهمکاران انجام داده

 
1. Yucedal 
2. Huang 
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است. به همین دلیل پژوهشگران قصد را بر آن گذاشتند تا با توجه به اینکه در هیچ 

اخته نشده، لذا تأثیری که های انجام شده به بررسی تأثیر آنومی پردیک از پژوهش

بگذارد، حائز اهمیت  یدک زندگی شهروندان یزتواند بر تغییر نگرش سبآنومی می

تری برای این موضوع به تا بتوان با این پژوهش ادبیات نظری و آماری قوی است،

 شناسی ارائه کرد.عرصه جامعه

 مبانی نظری

کژ  شناسیجامعه هایهنظری مهمترین از یکی دورکیم آنومی نظریه :1دورکیم

بی معنای در را آنومی که است تماعیجا هاینابهنجاری صور و انواع کارکردی

است.  گرفته نظر در جمعی نظام در هنجاریبی گسستگی، اختالل، اغتشاش، سازمانی،

قرار داده و  «Dereglement» یرا در کتاب خودکشی معادل واژه فرانسو یآنوم وی

 یکی عنوانبه دورکیماستفاده کرده است.  یالتزام به قواعد اخالقاز آن در مفهوم عدم 

با استفاده  یاجتماع تیشناسی و از سرآمدان روش اصالت واقعجامعه معل شگامانیاز پ

 ،او دگاهیپرداخته است. در د یاجتماع یهنجاریبه مطالعه انحراف و ب یتجرب وشر از

و آنچه جامعه  یو انتظارات جمع یجتماعبه مفهوم فقدان اجماع درباره اهداف ا یآنوم

خود متصور شده است، به کار رفته است  یاعضا یعمل برا یوهاعنوان قواعد و الگبه

بدون وجود  یزندگ م،یدورک یآنوم هیمطابق نظر (.52-55: 1383 ،یزیتبر ی)محسن

شکلبه  زیشود و درنهایت نناپذیر میتحمل یاجتماع یهاضرورت ای یاخالق یهاالزام

 
1. Durkheim 
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 یارب یالب مقدمهکه اغ انجامدیم یهنجاریاحساس ب ینوع یعنی یآنوم دهیپد یریگ

 دیپد یطیدر شرا یهنجاریاست. ب یو کجرو یافراد به خودکش نیا دنیازیدست 

 ییراهنما یروشن برا ییارهایمع ،یاجتماع یاز زندگ ینیمع یهاکه در حوزه دیآیم

 ینابسامان یبه شکل نوع زین یآنوم یامدهای، پمیرکرفتار وجود نداشته باشد. در نظر دو

 تیو خودخواه انسان با شخص یفرد تیشخص ضرو در قالب تعا یردف و یروان

 یهاتعارض هم آن است که خواسته نیا جهیشود. نت یجلخواه او مت گریو د یاجتماع

 یروهایخواه فرد، ن گریو د یاجتماع تیکه در کنار نفوذ شخص یوجدان جمع

خود را از  ییاو خودخواه او را تحت کنترل دارد کار یفرد تیشخص زانندهیانگبر

خود  الشود که افراد به حسبب می زیها و فشارها نالزام نیا فیدهد. تضعیدست م

را بر فرد  ییگسلد و فشارهایها را منامحدود، لجام یکه آرزوها نجاستیرها شوند و ا

که  ییهادهیپد ازد؛یدست  یخودکش ای یجروند کمان ییآورد تا به رفتارهایوارد م

شایگان و ) داندیم یوجدان جمع اتیتضقمگرفتن  دهینادهمان  آن را میکدور

 (.43:1395 رحیمی،

 یدر کتاب خودکش یبه چندمعنا به کار رفته است، آنوم یآنوم م،یدر آثار دورک

 یدر جاو  (281: 1960 م،ی)دورک است یو آشفتگ یشانیانحراف، اختالل، پر یبه معنا

 می. ازنظر دورکداندی( م9: 1387 م،یدورک) «یرا معادل »آنارش یآنوم میدورک گرید

 ایریختگی همبه یشود. آنومفرد و جامعه می دنیسبب رنج کش رایر است زشّ ی،آنوم

مربوط به وجدان  یامر یبا وجدان مشترک است و چون آنوم یوجدان جمع یآشفتگ
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نکته  نیبه طرح ا میدورک برند.یان از آن رنج مو فرد همزم است، جامعه یجمع

ها گروه یخواه در سطح جامعه و خواه در سطح برخ یامروز عمپردازد که در جوایم

 دیجد یآنکه هنجارهایدارد، ب فیدر حال تضع یتیوضع ،یسنت یو هنجارها ارهایمع

 رفتار وجود ندارد ییراهنما یروشن برا ییارهایمع قتیآن شود و در حق نیگزیجا

 جادایجامعه کی رد کیآنوم طیشرا یزمان دگاه،ید نیا در. (52-56: 1387ممتاز، )

 یهابحران ای یاجتماع عیسر راتییدر اثر تغ ایرفته  نیاز ب یشود که قواعد رفتارمی

 یاجامعه نیچن کیکند، یعمل نم یو تورم به خوب یمثل جنگ، قحط یاجتماع

 هیدر سا که ؛(201: 2001 ،1گلی)س افراد است یرزوها و تقاضاهاناتوان از کنترل آ

 ینظارت اجتماع ون،یزاسیاز ظهور مدرن یناش یو فرهنگ ینهاد یهایدگرگون نیچن

الن و ک) آوردیاثراتش را از دست داده و اغتشاش در هنجارها را به وجود م یسنت

بر هم  یطبقات بیو ترتدر حالت بحران، نظم  یریتعب به. (411: 2004، 2همکاران

مراتب و سلسله ازهاین هندام ،یزندگ طیشرا رییتحمل در اثر تغخورده و فقر غیرقابل

توسط  یسنت ینظر در هنجارها دیتحت تأثیر قرار داده و سپس تجد زیافراد ن یآرزوها

 ای یخطت زیافراد ن یتمندیرضا ندیپاشیدگی در فرآو ازهم ردیپذیافراد صورت م

 (.284-290: 1378 م،یشود )دورکهارا باعث می یاجتماع یز هنجارهاانحراف ا

در جامعه را  عیسر یهایدگرگون دورکیم کهشود معلوم می حاتیتوض نیا با

 
1. Siegel 
2. Cullen 
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 یدر ساختار اجتماع عیکند ازنظر او هرگونه تحرک سریمطرح م یعنوان علت آنومبه

 دفر،یمع) بخشدیرا قوت م یاحتمال وقوع آنوم انجامد،یها بپاشیدگی شبکهکه به ازهم

در  ینقش انسجام اجتماع هخود ب یساختار لیتحلدر دورکیم  نیهمچن(. 187: 1385

 یستمیو انسجام س گریگروه با همد کیافراد  یاجتماع یوستگیاشاره کرده و پ یآنوم

مهم عنوان کرده است.  نهیزم نیمختلف در کل جامعه را در ا یاجتماع یهاگروه انیم

ه و عمدتاً ل نشدمتوس یستیز ایو  دگرافر یهاوهیبه ش یگرایان قبلالف اثباتاو برخ

به انسجام  یکیاز حالت انسجام مکان یساخت اجتماع رییتوجه خود را تغ نوکان

رفتاری در تمام جوامع است که هر چند کج دهیعق نیدهد و بر ایقرار م یکیارگان

است که به  یکیمدرن با انسجام ارگانشکل مدرن آن خاص جوامع  یافتد ولیاتفاق م

 (.51-52: 1381)ممتاز،  شودیمدرن ظاهر م یماریب کیعنوان به یشکل آنوم

 است قبولمردم قابل برای جایی تا جامعه یک در اخالق اقتدار که است معتقد دورکیم

اقتدار  دیگر،عبارتبه باشد؛ داشته مطابقت زندگی مادی شرایط با اخالق این که

 همواره جامعه، در یتفعال درگیر افراد برای که داشت خواهد اعتبار صورتی در القیاخ

 که گردند هایینقش انجام به مجبور افراد اگر باشد. حال معنی با و تحول، تغییر حال در

 مدرن جامعه آید.مطابقت نداشته باشد، وضعیت آنومیک پیش می استعدادهایشان با

 بنابراین شود؛می فراهم رفتاریکج مناسب زمینه ،هنجارها تضعیف علت به است،

 کارتقسیم با و دارد توجه ارگانیک انسجام در یاجتماع سریع حوالتت به دورکیم

 و کارتقسیم است. گسترش مخالف آمده ارگانیک پدید انسجام در که اجباری
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 اندوتمی اما دهد،می به انسان آزادی از میزانی که حالدرعین جمعی روح تضعیف

ی و روباقری زن) فرد است یهاخواسته سلطه آن و باشد داشتهپی در را دیگری خطرات

 .(60:1389علمی،

از مفهوم  دورکیماست که تحت تأثیر  یتیشخص نیدوم :1مرتن . کیرابرت

طور به دورکیم هیکه در نظر یسه عامل نیبرده است مرتن در ب یادیبهره ز یآنوم

 :ها را آشکار کردآن به گذاشت و تمییزبود مطرح شده  یمحدود و پنهان

که فرهنگ جامعه به اعضاء خود  ییهاقایها و اشتبا خواست یاهداف فرهنگ -1

 یهابه هدف لین یمشروع برا لیکه وسا یقواعد رفتار اجتماع -2 آموخته است.

ها به هدف دنیرس یسازد تا برایساخته و افراد جامعه را مکلف م نیرا مع یفرهنگ

ده رک نیمع یاعرفتار اجتمکه قواعد  رندیبهره بگ یلیرا دنبال کنند و از وسا ییهاراه

به  یهای فرهنگبه دست آوردن هدف یها براو فرصت لیوسا یتوزیع واقع -3 است.

 ینهاد لیاست که مرتن از آن با نام وسا یمشروع و همساز با قواعد اجتماع یاوهیش

 یعدالتیب ،یدرماندگ ،یسرخوردگ یحساس واقعکند. ازنظر مرتن ایم ادی شده

 دیها پدآن انیخیزد بلکه از روابط خاص ممینرعوامل ب نیاز ا کی چیتنهایی از هبه

 (.62: 1383 ،یزیتبر ی)محسن دیآیم

قرار  یکپارچگیتواند در حالت سوء یم یجامعه با نظام اجتماع کینظر مرتن  به

 
1. Robert K. Merton 



 

 

 

 

140  1399بهار و تابستان  ،پانزدهم شماره ،ششم ، سالشناسی ورزشجامعه 

 

و بر  ردیگیقرار م دیدر معرض تهد یاختارتعادل س یطیشرا نیکه در چن ردیبگ

سوء  نیا ،یشود. ازنظر وه تأکید میدش یاهداف نهاد متر ازشده ک ینهاد لیوسا

از عدم تأکید بر هنجارها و  یناش واست  یاز عدم تعادل ساختار یکه حد یکپارچگی

تواند یشده است، م یاندازه تأکید بر اهداف نهادشده به ینهاد لیمقررات و با وسا

را  یکپارچگیند سوء و ضعف روزافزون هنجارها و مقررات شود و رو یباعث سست

 ییفشار هدف ابتدا دگاهی(. مرتن با استفاده از د40-41 :1385)معیدفر،  کند دیدشت

فشار  یاجتماع یساختارها یداند که چگونه بعضیمسئله م نیخود را کشف ا

 شیب انهیهمنواشدن در اعمال نا ریدرگ یدر جامعه برا نیمع یهاپاسخ یرو یمشخص

که نرخ  میباش هانتظار داشت دیصورت ما با نیاکنند که در یال معما انهیاز اعمال همنوا

-شیانسان از گرا نکهینه به خاطر ا م،یکن دایها پگروه نیدر ا یاز رفتار انحراف ییباال

رت معمول به صوها بهانسان نکهیشده است بلکه به خاطر ا بیترک یستیمختلف ز یها

دهند. مرتن با ارائه یم خکنند، پاسیم داین پکه خودشان را در آ یاجتماع یهاتیموقع

کرده و  ادی یمشروع افتراق یهافشار از فرصت هیخودش در قالب نظر یاصل دگاهید

جامعه است  نیقرار داده است. به نظر مرتن ا کاوش گرا مورداثبات میآن را در پارادا

رفتاری حاصل کج دگاه،ید نیدهد در ایانحرافی سوق م یرفتارهافرد را به سمت که 

کند یاست که افراد را به کج رفتار شدن مجبور م یخاصی اجتماع یساختارها رفشا

-شده مورد قبول افراد جامعه فرصت ینهاد یهاوهیاهداف و ش نیتضاد و نبود تعادل ب
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عدم تعادل  نیهم .(243-244: 1968، 1)مرتن ردآویم دیرا در جامعه پد ینابرابر یها

به هر  تیبه هدف موفق لین یبرا نهیو زم هددن مقررات شاهمیت شموجب بی یساخت

 یقانونیب یطور منطقبه یتیوضع نیچن یآید که حالت افراطممکن به اجرا درمی لهیوس

ازنظر (. 188 :1385 معیدفر،) است تیهنجارها و فرد دوبندیکامل فرد از ق ییو رها

است  نیا یاست. مسئله اصل یهنگفر یمرتون، علت جرم در تناقضات ساختار اجتماع

از افراد جامعه وارد  یرا بر بعض ینیچگونه فشار مع ،یاجتماع یاز ساختارها یکه برخ

 شوند؟یناهمنوا م ،ییهمنوا یافراد به جا نیکنند تا ایم

 یشتریب تیدو مورد از اهم ،ینگفرهو  یعناصر گوناگون ساختار اجتماع انیم در

 یهاتیاما در وضع رندیپذ کیتفک اهو تحلیل هیزر در تجدو عنص نیبرخوردار است. ا

 ییها، منظورها و عالقه«هاهدف»عنصر شامل  نیاند: نخستختهیآم گریکدیبا  ینیع

مشروع  یهاصورت هدفشده و به نییو تع فیوسیله فرهنگ جامعه تعراست که به

 ،یگتار فرهندوم ساخ عنصر از آن در آمده است یجامعه با بخش یهمه اعضا یبرا

کند. هر یو نظارت م میتنظ ن،ییها را تعهدف نیبه ا دنیرس یرفتنیپذ یهاوهیش

در  شهیمنطبق سازد که ر یخود را با مقررات یفرهنگ یهااست هدف ریناگز یگروه

مجاز حرکت  یهاراه و روش انگریت بمقررا نیبا نهادها دارد و ا ینظام رسوم اخالق

ی کیو کارآمد  یفن یبا هنجارها هنجارها ضرورتاً نیاها است. هدف نیسوی ابه

تأکیدی که ازنظر  زانیشود با مها میاز هدف یبر برخ یکه ازنظر فرهنگ تأکیدی
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 یهاممکن است به ارزش یندارد. گاه یشود، تناسباعمال می ینهاد یهنجارها

نسبت به  شود و در همان حال ییاستثنا ایو  دیتأکید شد نیمع یهاهدفمربوط به 

ها، توجه به آن هدف دنیشده مربوط به کوشش در جهت رس ینهاد نیمع یابزارها

توان نشانه یاست که رفتار نابهنجار را م نیمرتون ا یاصل هینشود. فرض یچندان

در  یشده اجتماع یتاراخس یهاوهیو ش یفرهنگ نیمع یآرزوها نیگسیختگی بازهم

 نیشدن ارتباط ب فیون معتقد است که ضعآرزوها دانست. مرت نیبه ا دنیجهت رس

 مرتون. (431-438: 1378و روزنبرگ،  کوزر) انجامدیم یبه آنوم ارهاها و هنجهدف

شده و  رفتهیپذ یازنظر اجتماع یهاارزش انیپنج واکنش ممکن نسبت به تنش م

 ییاند از: همنوادهد که عبارتیم صیها را تشخبه آن یابیمحدود دست لیوسا

 یهاوهیش در. (141: 1392 دنز،ی)گ و شورش ییارگانزوا ییگرا، مناسکینوآور

 کیآنوم طیهستند که حاصل شرا ییامدهایموارد پ یباق ییجز همنواانطباق مرتون به

انحرافات  کیهر  چهار حالت ازنظر مرتون، چهار مقوله عمده هستند که نیباشند، ایم

 (.22:1394 ،ناحسینی نثار و همکار) دهندیم حیرا توض یمتعدد یو مسائل اجتماع

گیری های درونی و عوامل فردی مؤثر بر شکلاز آن جهت که انگیزه 1زیمل

شناسی، پیشرو است. وی اعتقاد دارد الگوهای مصرف را بررسی کرده است، در جامعه

ها و محیطشان، توسط دو نیاز هنجاری متناقض، سانکه هر نوع تعاملی در میان ان

همتا و نیاز به شناختی اجتماعی. فرد، این صیتی بیخشنیاز به یافتن »ود: شهدایت می
 

1. Simmel 
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همتا را در فرهنگ ذهنی خود و شناخت اجتماعی از آن را در فرهنگی شخصیت بی

، انسانی کند. ازنظر او، سبک، تجسم همین تالش است؛ در واقععینی جستجو می

میان  اصل توازنن گزینش، حگزیند و ایشکل را برای معنای مورد نظر خود بر می

شخصیت ذهنی فرد، محیط پیرامون و روابط انسانی اوست. به توان انجام چنین 

گویند. او بر این باور گزینش و انتخابی، سلیقه و به این اشکال مرتبط به هم سبک می

د که نشان دهد محتواهای متعدد در شکل دهی به هم بود که سبک، این توان را دار

»با توجه به اینکه  ،زندگی همان فرهنگ است« کب»ازنظر زیمل، س .د«بط هستنمرت

سبک زندگی، عینی سازی فرهنگی ذهنی با استفاده از امکانات محیط است، در 

های محدود اجتماعی با دیگر اجتماعات، اندک اجتماعات سنتی که تعامل نقش

چند  توان یک یامی شود؛ چنانکهها منجر به تنوع و تکثیر نمیباشد، تعدد سبکیم

ک زندگی مشخص را در این گونه اجتماعات بازیافت، مانند جوامع فئودالی و بس

هایی را برای تنوع فراهم کند، بورژوازیی؛ اما اگر محیط اجتماعی فرهنگ فرصت

که در دنیای چنانگی خواهد بود، آنهای زندآنگاه جامعه، صحنه بروز تکثر سبک

این اساس، در همین بر (. 176:1396،رپوری نیا و قاسمیظف)م مدرن شاهد آن هستیم

محیطی  اصلی عنوان یک ابزار و یکی از امکاناتحاضر، به فضای مجازی به پژوهش

 ها ایجاد کرده است.موجب آن تغییرات زیادی در سبک زندگیبه شود کهمی نگاه

 عنوان کرد که:توان این گونه با توجه به مبانی نظری مطروحه می نظری: چوبچار
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زیرا وجود  دارند، قرار نابسامانی زیادی معرض در نوین دورکیم، جوامع ربه نظ

 و شودمی های این جوامعارزش و هنجارها ریختگیدرهم فرهنگی، باعث گوناگونی

 و راهنمای مشخص هم رهاشده و مشخصی روشن اخالقی راهنمای بدون خطوط مردم

آیند، جامعه را به وجود می هکوی تغییرات ناگهانی با خود به همراه ندارند. ازنظر 

آسانی سرعت و البته بهتواند بهکه انسان نمیکند و ازآنجاییتعادلی میدچار حالت بی

د. شوهای اجتماعی میخود را با چنین تغییراتی هماهنگ کند منجر به بروز آسیب

در شرایط اجتماعی  ی خود توضیح داده است که تغییرات ناگهانیدورکیم در تئور

های مخربی با خود به تواند پیامدصورت که از یک حالت متعارف خارج شود میهب

های اجتماعی مجازی زمینه اصلی چنین تغییرات شگرفی را در شبکه همراه داشته باشد.

عنوان یک روش ارتباطی جدید ت که فقط بهصورجامعه جدید پدید آورده است به

شود زندگی معاصر از آن یاد می زاسبک جدیدی عنوان بهشود بلکه مطرح نمی

اند. پس زمانی که ها فضای جدید زیستن مجازی را شکل دادهچراکه اساسا این شبکه

نقش  رود یا حتیواسطه وجود فضای مجازی در جامعه از بین میثبات اجتماعی به

و از مسیر اصلی  کند، جامعه را دچار آنومی کردهسبت به گذشته پیدا میرنگی نکم

ها، سبک زندگی نامتعارفی را کند. این تغییر مسیر در زندگی انسانخارج می خود

های دوران پیشین تعارض یا حداقل تفاوت دارد دهد که با ارزشبرای آنان تشکیل می

ناهنجاری اجتماعی در شیوه زیستن افراد است.  که همین امر به وجود آورنده آنومی و

 شود:می طادل مفهومی زیر استنباز همین جهت م
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 مدل نظری پژوهش: 1 شکل

هایی که با توجه به چارچوب نظری و مدل نظری مطرح شده، مهمترین فرضیه

 گیرند به شرح زیر است:موردمطالعه قرار می

رابطه فضای مجازی  امناسب درنگرش به سبک زندگی ن و اجتماعییآنوم ینب −

 وجود دارد.

رابطه  فضای مجازی مناسب دراننگرش به سبک زندگی  و ی مجازیآنوم ینب −

 وجود دارد.

 ای و آنومی مجازی تفاوت وجود دارد.های زمینهبین متغیر −

 ای و نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای مجازیهای زمینهبین متغیر −

 تفاوت وجود دارد.
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 حقیقروش ت

 یاش از نوع پرسشنامهپژوهش حاضر از رویکرد کمی محور مبتنی بر راهبرد پیمای

بوده که ازنظر زمان پژوهش مقطعی، به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ وسعت 

سال به باالی شهر یزد هستند که بر اساس  18پهنانگر است. جامعه آماری شهروندان 

ای که با استفاده از فرمول کوکران نمونه اند؛نفر بوده 411051، 1395 آمارنامه سال

روش ها موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و با آن زسال ا 64تا  18 سنیننفری از  384

ناحیه شهر  3اساس در مرحله اول بر  ؛ کهایای سه مرحلهگیری بصورت خوشهنمونه

یری سیستماتیک گصورت تصادفی انتخاب و در مرحله دوم نمونهیزد، ده محله شهر به

به دست  20 هم اب شد و عدد واسطبوده که به تصادف سومین خانه برای شروع انتخ

خانه یکی پرسشنامه تکمیل گردید و در مرحله سوم نیز افراد  20آمد، سپس از هر 

نفر بود به تصادف یکی از  1از سال بیش  18داخل منزل انتخابی اگر تعداد افراد باالی 

 موضوع تیماه به توجه با قیتحق نیا درشدند.  رسشنامه انتخابها جهت تکمیل پآن

 استفاده (پرسشنامه) یشیمایپ و یاسناد روش دو از اطالعات و اهداده یگردآور یبرا

است که اعتبار آن از طریق صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد  هشد

های پژوهش پرداخته متغیر همچنین در ادامه به تعاریف مفهومی .تأیید قرار گرفت

 شود:می
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 سب در فضای مجازینگرش به سبک زندگی نامنا

 و مبتذل آثار و اخالقیغیر متون تبادل و انتشار نگاری،هرزه نظیر جرائمی ابکتار

 و مبتذل محتوای به افراد دسترسی تسهیل یا اجتماعی هایشبکه طریق از مستهجن

 و بندبی ترویج زنان، و دختران اغفال و فریب اینترنتی، هایمزاحمت مستهجن،

 یابی،دوست هایگاهوب قالب در پسران و دختران ناسالم طابرو و جنسی هایباری

 به توهین افراد، خصوصی حریم به تجاوز و اسرار افشای اخالقی، هایناهنجاری اشاعه

 )منبع: پژوهشگر(. ...و اخالقی هایارزش

 آنومی

در آن قواعد هنجاری ای است که نومیک، جامعهطبق نظر دورکیم، جامعه آ

آنومی به  ویدیدگاه  در (.192:2003 سیگل،شود )میشکسته شده و یا نادیده انگاشته 

ای که دورکیم در مورد آنومی هنجاری« یا »تضاد هنجاری« نیست. تنها واژهمعنی »بی

(. به نظر 1378، )دورکیم در کتاب خودکشی است derangementبرد واژه به کار می

در آثار دورکیم حاکی شناسی این مفهوم کیم شناسان بنام، معنییکی از دورمسترویچ، 

هنجاری« بلکه به معنی عدم التزام به قواعد از آن است که آنومی نه به معنی »بی

قواعد اخالقی محصول کنش و واکنش مردم  .(181 :2008 ،)مسترویچ اخالقی« است

کننده روح کنترل فردی و اخالق تأمین نماید.ی بوده و ظهور میهای اجتماعدر گروه

 (.412-414: 1370 و بیگی، رن)تر جمع استتعهد نسبت به 
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 ها: تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر1 جدول

 هاگویه متغیر

ی
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ی م
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 شده است. ین عادکاربرا یبرا یمجاز یمستهجن در فضا هاییلمف عکس و -1

رو  یمجاز یستهجن به فضام یهاصحنه یدارا هاییترؤیت سا یزهانگ با افراد، ریشتب -2

 آورند.یم

 هستند. یجنس یهاصحنه یاست که دارا هایییباز یاو  هاتیو سا هایلماز ف ها،یدبازد یشترب -3

ت ساعا ،یمجاز یجن در فضامسته یهاصحنه یکه دارا هاییها و بازیها و کانالیتبدون سا -4

 یافت.فضا کاهش خواهد ین در ان کاربرا یتفعال

 به ارتباط باجنس مخالف دارند. ی، گرایشمجاز یدر فضا یشتر کاربرانب -5

 .شنوندیم یراخالقیغ و یکالفاظ رک و هاحرفها، یتسا و یمجاز یهاکاربران درگروه -6

 .یاداستز یراخالقیغنامناسب و  یهاکاربران به آهنگ یدسترس -7

 .یندروبرو یانعر یمهن های نامناسب وشآرای و هالباس از غاتیبا تبل یمجاز یفضا اربران درک -8

 باب شده است. یمجاز یفضا در یاتاخالق دورازبه زننده و نامناسب و یهایشوخ -9

 .کندیم یبغتر و یقنامناسب تشو یبه رفتارها که کاربران را یستاگونهبه یمجاز یفضا -10

 یکاربران عاد یبرا را یراخالقینامناسب و غ یکه رفتارها یستاگونهبه یازمج یفضا -11

 کند.یم

 تعاریف عملیاتی شده -هاگویه متغیر

ی
از

ج
ی م

وم
آن

 

 .رودمی پیش اخالقیبی طرفبه مجازی گذرد، فضایمی زمان هرچه -1

 .کند بینیپیش را آن تواندنمی کسهیچدارد،  وجود فضا این در که نامطمئن شرایط با -2

 .شوم خارج آن از زودتر خواهممی فضا این رد بسامانینا شدت از هاوقت بعضی -3

 .دهند فریب مجازی فضای در را یکدیگر کنندمی سعی مردم همه -4

 .است پایینی بسیار حد در فضا این در بندوباریبی -5
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ی
اع

تم
ج

ی ا
وم

آن
 

 .رودمی پیش اخالقیبی طرفبه مجازی د، فضایگذرمی زمان هرچه -1

 .کند بینیپیش هاآن تواندنمی کسدارد، هیچ وجود فضا این در که نامطمئن شرایط با -2

 .شوم خارج آن از زودتر خواهممی فضا این در بسامانینا شدت از هاوقت بعضی -3

 .ددهن فریب مجازی فضای در را یکدیگر کنندمی سعی مردم همه -4

 .است پایینی بسیار حد در فضا نای در بندوباریبی -5

 محقق پرسشنامه از هافرضیه آزمون جهت در نظر مورد یهاداده یآورجمع یبرا

 گیریاندازه اسیمق بوده و بسته نوع از پرسشنامه سؤاالت است. شده استفاده ساخته

کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی دامنه )با  کرتیل یانهیگز پنج اسیمق نوع از سؤاالت

 AMOS و spssافزار اده از نرمآمده با استفدستنهایتاً اطالعات به. لی زیاد( استخی

های پژوهش ارائه شده مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین در ادامه ضرایب پایایی متغیر

 است.

 های پژوهش: پایایی متغیر2 جدول

 کرونباخ یآلفا هاتعداد گویه متغیر/ مؤلفه

 839/0 11 ای مجازیسبک زندگی نامناسب در فض

 آنومی
 708/0 5 آنومی مجازی

 741/0 5 ومی اجتماعیآن

آمده از جدول فوق، مقدار پایایی متغیر سبک زندگی نامناسب در دستنتایج به

باشد: بیانگر این می 74/0، آنومی اجتماعی 70/0، آنومی مجازی 83/0 فضای مجازی
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ی مطلوبی را دارا هستند زیرا مقدار آلفا ای ما ازنظر آماری پایایهامر است که متغیر

 است. 7/0 بزرگتر از

 های توصیفیالف( یافته

 ایهای زمینه: توزیع فراوانی متغیر3جدول 

 بیشترین کمترین میانگین درصد فراوانی ابعاد متغیر

 سن

 5/61 236 سال 30کمتر از 

48/1 
از بیشتر 

 سال 50

کمتر از 

 سال 30

 31 119 سال 40 تا 30

 2/5 20 سال 50تا  40

 3/2 9 سال 50از بیشتر 

ت
سی

جن
 
 50% 192 مرد

* * * 
 50% 192 زن

ت
یال

ص
تح

 

 8% 3 سوادبی

 سوادبی 90/2
 کاردانی و

 کارشناسی

 راهنمایی، ابتدایی،

 دبیرستان
97 2/25 

 8/56 218 کارشناسی کاردانی و

 2/17 66 ارشد و دکتری کارشناسی

مد
رآ

د
 

 44 169 میلیون 1کمتر از 

73/1 
5000001 

 باال به

 1کمتر از 

 میلیون

تا یلیون م 1000001

4000000 
168 8/43 

 3/7 28یلیون تا م 4000001
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5000000 

 7/4 18 به باال 5000001

اند. مردان تشکیل دادهدرصد را  50درصد زنان و  50ازنظر توزیع فراوانی جنسیت، 

 سنی کمتر گروه در درصد (5/61) که: است شرح بدین پاسخگویان سن فراوانی وزیعت

تا  40 یسن گروه ( درصد در2/5، )سال 40تا  30 یسندرصد در گروه  31سال، 30از 

 باشند.سال می 50از  ( درصد در گروه سنی بیشتر3/2و ) سال 50

مدرک  درصد 2/25 پاسخگویان بیسواد،صد در 8/0 همچنین به لحاظ سطح سواد

 مدرک تحصیلی کاردانی و درصد 8/56 ،دبیرستان راهنمایی و تحصیلی ابتدایی و

تشکیل  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری را درصد 2/17و کارشناسی 

بیشترین فراوانی پاسخگویان در این گروه را کاردانی و کارشناسی و  ؛ کهاندداده

پاسخگویان درصد  44تعداد درآمد  ازنظر اند.سوادها داشتهانی را بیکمترین فراو

یلیون تومان بوده م 4تا  1 ینبدرآمد  درصد 8/43 میلیون تومان،تر از یک درآمد کم

 5تا  4 ینبدرصد درآمد  3/7باشد،که بیشترین درصد پاسخگویان از لحاظ درآمد می

 که کمترین درصد اندان و بیشتر را داشتهمیلیون توم 5درآمد درصد  7/4 میلیون تومان،

همچنین بیشترین درآمد پاسخگویان با فراوانی باشند پاسخگویان از لحاظ درآمد می

های توصیفی را میلیون تومان قرار دارد. خالصه یافته 1از نفر در گروه کمتر  169

 مشاهده کرد. 3شماره توان در جدول می

 پژوهش : توزیع فراوانی متغیرهای4جدول 
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 میانگین حداکثر اقلحد فراوانی متغیر
انحراف 

 استاندارد

زندگی نامناسب در نگرش به سبک 

 فضای مجازی
380 11 61 93/35 491/8 

 آنومی

 787/3 01/19 25 9 381 اجتماعی

 572/3 80/15 25 7 384 مجازی

 176/5 79/34 49 22 381 آنومی کل

ر فضای مجازی به سبک زندگی نامناسب د میزان نگرش 4جدول با توجه به نتایج 

کنند( درسطح ای مجازی استفاده میکسانی که از فض) در بین شهروندان یزدی

گی اخالقی در فضای مجازی قرار دارد که بیانگر وجود آلود  93/35مقدارمتوسطی با 

و  01/19ازنظر شهروندان است. شهروندان اعتقاد دارند که آنومی اجتماعی با میانگین 

یزد  که هر دو باالتر از حد متوسطی هست در جامعه 80/15ن آنومی مجازی با میانگی

 ( آنومی در حد متوسطی قرار دارد.79/34) وجود دارد. همچنین میانگین کل

 توزیع نوع و مقدار استفاده از فضای مجازی :5 جدول

 نوع
 میزان استفاده به دقیقه

 میانگین
 150از بیش  150تا  100 100تا  50 50ا ت 15 15از  کمتر عدم استفاده

 89/1 3/9 1/4 8/8 4/29 40 8 واتساپ

 13/2 3/9 9/10 9/11 25 7/36 9/5 تلگرام

 85/2 8/21 14 1/23 7/17 3/14 8/8 اینستاگرام
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 07/1 3/2 3/2 3/8 2/19 8/21 8/45 سایتوب

 17/0 0 5/0 1 9/3 1/4 3/90 ایمو

 08/0 0 2/0 5/0 8/1 3/1 96 الین

 04/0 0 5/0 0 7/0 5/0 98 ویچت

 33/0 0 5/0 6/3 1/9 2 6/84 یوتیوب

 02/0 0 0 2/0 2/0 5/0 9/98 وشسر

 10/0 0 5/0 2/0 8/2 5/1 7/94 بوکفیس

 13/0 0 7/0 2/0 6/3 5/1 7/93 توییتر

 09/0 0 0 3/1 8/1 1 8/95 وایبر

 32/0 3/1 5/0 8/1 2/6 9/4 1/85 سایر

(، 85/2) ینستاگراماترتیب مربوط به برنامه فضای مجازی به  تفاده ازبیشترین نوع اس

کمترین میزان  و بوده (07/1ها )سایت( و وب89/1آپ )(، واتس 13/2تلگرام )

 ینال( و 04/0) یچتو(، 02/0سروش )به ترتیب مربوط به برنامه  این فضا استفاده از

رسد که می های پژوهش به نظریافته باشد. در این میان با توجه به نتایج و( می08/0)

 ری برخوردار هستند.های اجتماعی خارجی از استقبال بیشتشبکه

 های استنباطییافته( ب

اجتماعی و نگرش به سبک زندگی به بررسی رابطه آنومی 6شماره  در جدول

به این منظور از آزمون همبستگی پیرسون  نامناسب در فضای مجازی پرداخته شده که
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 اده شده است.استف

 

 ناسب در فضای مجازیو نگرش به سبک زندگی نام رابطه آنومی -زمون پیرسون: آ6 جدول

 نتیجه سطح معناداری ضریب همبستگی آزمون پیرسون

 تأییدعدم 068/0 094/0 آنومی اجتماعی

 تأیید 000/0 601/0 آنومی مجازی

 تأیید 000/0 482/0 کل() یآنوم

 بیان ،05/0 از معناداری طحس بودن کوچکتر به توجه اب جدول از حاصله نتایج

 وجود مجازی فضای در نامناسب زندگی سبک و آنومی ینب معناداری رابطه کندمی

 افراد نگرش مجازی فضای در آنومی افزایش با پاسخگویان نظر به که صورتبه دارد،

عتقدند که این کند و ممی پیدا افزایش نیز مجازی فضای در نامناسب زندگی سبک به

 این( 60/0) همبستگی ضریب به توجه با همچنین آلودگی بیشتری است.فضا دچار 

 نگرش و مجازی آنومی بین کهاین بر مبنی پژوهش فرض بنابراین؛ باشدمی قوی رابطه

 توجه با. شودمی تأیید دارد، وجود رابطه مجازی فضای در نامناسب زندگی سبک به

 یآنوم بین پیرسون همبستگی بضری بررسی همچنین و جدول در حاصله هاییافته به

رابطه معنادار  ک زندگی نامناسب در فضای مجازیسب وجود به نگرش و( کل)

که دورکیم ازآنجایی .شودمی تأیید فرض و این( 5/0از  کمترگردد )مشاهده می

 ظامن در هنجاریبی گسستگی، اختالل، اغتشاش، سازمانی،بی معنای آنومی را در
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 .ه کرده استاستفاد یاز آن در مفهوم عدم التزام به قواعد اخالق و گرفته نظر در جمعی

 یاجتماع یهاضرورت و یاخالق یهازامتبدون وجود ال یزندگ ،نظر ویمطابق 

که این انجامد یم یهنجاریب دهیپد یریگشود و درنهایت به شکلناپذیر میتحمل

 ،یاجتماع یزندگاز  ینیمع یهاحوزه که دیآیم دیپد یطیدر شرا یهنجاریب

ی را به وجود نداشته باشد که اغلب کجرو رفتار ییراهنما یروشن برا ییارهایمع

 آورد.وجود می

 ایهای زمینههای اصلی و متغیر: آزمون تفاوت میانگین بین متغیر7 جدول

 F sig انحراف استاندارد میانگین تحصیالت متغیر
ی 

دگ
 زن

ک
سب

به 
ش 

گر
ن

ب
اس

امن
ن

 
 04/4 33/20 سوادبی

92/4 002/0 
 89/8 44/37 دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،

 00/8 34/35 کارشناسی کاردانی و

 78/8 35/36 کارشناسی ارشد و دکتری

می
آنو

 

 19/5 39 سوادبی

930/0 426/0 
 22/5 59/34 دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،

 18/5 67/34 کارشناسی کاردانی و

 07/5 27/35 و دکتری کارشناسی ارشد

ک 
سب

به 
ش 

گر
ن

ب
اس

امن
ی ن

دگ
زن

 

 06/9 63/36 میلیون 1کمتر از 

 19/7 28/35 4000000تا یلیون م 1000001 50/0 78/0

 24/12 11/35 5000000یلیون تا م 4000001
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 70/6 72/35 به باال 5000001

می
انو

 

 33/5 51/35 میلیون 1کمتر از 

23/2 08/0 
 75/4 22/34 4000000تا یلیون م 1000001

 93/6 67/33 5000000تا  یلیونم 4000001

 62/3 05/35 به باال 5000001

ی 
دگ

 زن
ک

سب
به 

ش 
گر

ن

ب
اس

امن
ن

 

 84/35 84/35 سال 30کمتر از 

57/0 63/0 
 79/35 79/35 سال 40 تا 30

 22/36 22/36 سال 50تا  40

 56/39 56/39 سال 50از ر بیشت

می
آنو

 
 79/34 79/34 سال 30کمتر از 

24/1 29/0 
 15/35 15/35 سال 40 تا 30

 75/32 75/32 سال 50تا  40

 55/34 55/34 سال 50از بیشتر 

دهد که بین نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای نتایج جدول فوق نشان می

به این جهت با توجه به  ( وجود دارد،002/0) داریمجازی و تحصیالت تفاوت معنی

ها نسبت به سبک زندگی نامناسب در فضای مجازی های حاصله، نگرش آنمیانگین

های های انجام گرفته بین متغیرمتفاوت بوده است. همچنین با توجه به دیگر آزمون

نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای مجازی و آنومی( با ) اصلی پژوهش

 داری مشاهده نگردید.د، سن و تحصیالت( تفاوت معنیدرآم) ایمتغیرهای زمینه
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 های مستقل بر متغیر وابستهگرسیون چندگانه برای سنجش اثر متغیرر

ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  دهدنتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی نشان می

 هریق متغیرموجود در معادلدرصد از واریانس متغیر وابسته از ط 5/32است که  325/0

آزمون تحلیل واریانس، خطی  شود. همچنین مدل رگرسیونی تبیین شده طبقتبیین می

برای تبیین معناداری اثر متغیر مستقل بر وابسته  Fدار است، زیرا مقدار آزمون و معنا

 است. 00/0داری و سطح معنی 73/213 برابر با

 

 

 مستقل بر وابستههای تأثیر متغیر -: رگرسیون8 جدول

دوربین 

 واتسون

سطح 

 دارییمعن
T 

استاندارد ضرایب

 (Betaشده )

 ضرایب استاندارد نشده
 متغیرهای مستقل

 B خطای معیار

87/1 
 مقدار ثابت 44/13 70/1 - 87/7 000/0

 آنومی مجازی 77/0 05/0 572/0 48/13 000/0

 عدیل شدهضریب تعیین ت ضریب تعیین چندگانههمبستگیضریب

57/0 327/0 325/0 

 57/0آنومی مجازی با بتای  کند که متغیرنتایج منعکس شده از جدول بیان می

این با توجه به یافته مدل براست. بنا بیشترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته داشته
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توان گفت که متغیر آنومی مجازی در تبیین نگرش به سبک زندگی رگرسیونی می

باشد تر بوده و دارای اهمیت بیشتری میکنندهاسب در فضای مجازی تعییننامن

گیری کرد که هر چقدر افراد با ناهنجاری بیشتری در فضای توان نتیجهکه میریطوبه

مجازی مواجه باشند، میزان نگرش آنان نسبت به وجود آلودگی و فساد در فضای 

 (87/1با ) بره دوربین واتسون نیز برااز طرفی آمار مجازی نیز افزایش خواهد یافت.

که نشان از مناسب بودن مدل ها است ماندهاست که بیانگر مستقل بودن باقی

 رگرسیونی دارد.

 یابی معادله ساختاریمدل

های پژوهش بر نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای برای بررسی تأثیر متغیر

است.  اریانس محور استفاده شدهاز رویکرد مدل یابی معادله ساختاری کو مجازی

دل معادله ساختاری و پارامتر اصلی های ارزیابی کلیت مهای مربوط به شاخصبرآورد

 این مدل در شکل زیر گزارش شده است.
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 : مدل معادله ساختاری در حالت استاندارد2 شکل

 های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری: برآورد مقادیر شاخص9 جدول

 شاخص
 ازش مقتصدبر برازش تطبیقی زش مطلقبرا

CMIN GFI TLI CFI PCFI CMIN/DF RMSEA 

 06/0 69/4 76/0 88/0 89/0 89/0 73/478 مقدار

 یریگاندازه یبعد از همبسته کردن خطا یمدل معادله ساختار یابیارز یهاشاخص

است  نیا انگریب درمجموعها شاخص نیا قبولقابلها، با توجه به دامنه مؤلفه تعدادی از

ش به وجود نظر گرفته شده با نگر های دردر فضای مجازی با شاخصآنومی  که

این فضا رابطه معناداری  آلودگی در فضای مجازی و سبک زندگی نامناسب در
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مورد حمایت قرار  این یافته را پژوهش یهاشده، توسط داده نیمدل تدو داردکه

ها داللت شاخص جودو است و ارا به مدل برقرهبرازش داده ،دیگرعبارت؛ بهدهندمی

عنوان به رادر جامعه  عیسر یهایدگرگون تقد استدورکیم مع .مدل دارند تیبر مطلوب

 یدر ساختار اجتماع عیکند ازنظر او هرگونه تحرک سریمطرح م یآنوماصلی علت 

نجاست که ، از ایبخشدیرا قوت م یاحتمال وقوع آنوم نجامد،یپاشیدگی بکه به ازهم

اد و جوامع را های نوین ارتباطی و اطالعاتی افرط کرد که تکنولوژیتوان استنبامی

های تنها تعامالت بین انسانی را متحول کرده، بلکه هنجارهویت جدیدی بخشیده که نه

های اجتماعی و به وجود پیوند گسیختگیمسلط جامعه را دچار تزلزل و باعث ازهم

 د.شوآمدن ناهنجاری می

 گیریبحث و نتیجه

خصوص وین بههای نمع مختلف تحت تأثیر تحوالت بسیار عظیم فناوریجوا

های اجتماعی مجازی در حال حرکت هستند و کلیه امور وابسته به جامعه را شبکه

تر دهند. هرچه این وابستگی به فضا مجازی و در معنای کلیتحت تأثیر خود قرار می

ها و ها، رفتارمحتمل است که شناختتر باشد، این نظر بسیار آن اینترنت، بیشتر و باال

و جمعی افراد را تحت تأثیر خود قرار بدهد و به طبع این وابستگی،  کلیه اعمال فردی

 اهمیت جلوه بدهدتواند تا حد زیادی کمهای اخالقی را میفرصت پرداختن به ارزش

دهد. ار میعه را مورد تأثیر خود قرهای اصلی جامنوبه خود ارزشاهمیتی بهکه این کم
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ی و نگرش به سبک زندگی نامناسب در پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آنوم

های سال یزدی انجام گرفته است. یافته 64تا  18فضای مجازی در بین شهروندان 

 50درصد فراوانی پاسخگویان را زنان و  50 توصیفی پژوهش بیانگر آن است که

که از این بین بیشترین فراوانی تحصیالت در  اندرا مردان تشکیل دادهدرصد دیگر 

درصد بوده است. میزان نگرش شهروندان یزدی  8/56ردانی و کارشناسی با گروه کا

ی مجازی از فضاکسانی که ) یمجازنسبت به سبک زندگی نامناسب در فضای 

آمده است. دستبه 93/35مقدار متوسطی قرار دارد که با  در سطحکنند( استفاده می

بوده  80/15ن آنومی مجازی ، میانگی01/19چنین میانگین آنومی اجتماعی برابر با هم

ی آنوم ینب های حاصل از آزمون فرضیات پژوهش به این صورت است کهاست. یافته

که  ؛رابطه وجود دارد و نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای مجازی مجازی

(، 1396) (، بیدی و همکاران1398) انهای رحیمی و همکاریافتهنتایج این فرضیه با 

 (، تقدسی و همکاران1395(، شایگان و رحیمی )1395) رانطالب پور و همکا

 (، یوسدال2017) (، گوندوز2019) (، ماگومدو و همکاران1393) (، فتحی1394)

سبک  اجتماعی و نگرش بهبین آنومی ( همسو بوده است.2004) ( و هنونگ2010)

 مکارانبا یافته تقدسی و ه دارد؛ کهن وجود رابطه ضای مجازیزندگی نامناسب در ف

(. همسو بوده است. همچنین بین نگرش به سبک زندگی نامناسب در فضای 1394)

آمده از دستداری وجود دارد. درمجموع نتایج بهمجازی و تحصیالت تفاوت معنی

بیشترین تأثیر  57/0ومی مجازی با بتای آن دهد که متغیرمدل رگرسیونی نشان می
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توان گفت که متغیر آنومی مجازی . بنابراین میاست مستقیم را بر متغیر وابسته داشته

در گرایش به سبک زندگی نامناسب در فضای مجازی، نسبت به آنومی اجتماعی 

تیجه را توان این نکه میطوریباشد بهتر بوده و دارای اهمیت بیشتری میکنندهتعیین

باشند، نگرش قدر افراد با ناهنجاری بیشتری در فضای مجازی مواجه بیان کرد که هرچ

آنان نسبت به سبک زندگی نامناسب در فضای مجازی تغییر خواهد کرد و اعتقاد 

آمده دستضریب تعیین بهبیشتری نسبت به وجود آلودگی در فضای مجازی دارند. 

 32توان های مستقل میتغیراز واریانس ترکیب خطی م که با استفاده 32/0برابر است با 

ابسته از طریق متغیر موجود تبیین شود. همچنین مدل درصد از واریانس متغیر و

از سوی  دار است.رگرسیونی تبیین شده طبق آزمون تحلیل واریانس، خطی و معنا

-اندازه یبعد از همبسته کردن خطا یمدل معادله ساختار یابیارز یهاشاخصدیگر 

یرند و به گمورد حمایت قرار میپژوهش  یهاتوسط داده ،هاؤلفهم تعدادی از یریگ

مدل از مطلوبیت الزم برخوردار است. با  است و ارها به مدل برقربرازش داده عبارتی

توجه به اینکه دورکیم حالت آنومی را به معنای فقدان اجماع درباره هدفی خاص 

کند. به همین دلیل ه نیز تأکید میالزامات اخالقی در جامع پس نسبت به وجود داند،می

آید که هنجاری زمانی در جامعه پدید میاست حالت آنومی و بیاست که وی معتقد 

معیار روشنی برای رفتار افراد در جامعه وجود ندارد یا تغییرات سریع اجتماعی به 

های دارد. وجود شبکههای پیشین همخوانی و یکسویگی نآید که باارزشوجود می

ت شگرفی که در حوزه ازی از این قاعده مستثنا نیست، در سایه چنین تغییرامج
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رود و پیوستگی اجتماعی آید، حالت سکون جامعه از بین میمدرنیزاسیون به وجود می

گروهی افراد شکسته و حالتی به ها شکسته شده و انسجام اجتماعی درونافراد با گروه

توان استدالل را بر این به همین دلیل است می هنجاری نام دارد.که بی آیدوجود می

های اجتماعی کشور ما بهنجاری در فضای مجازی که خود باارزش که وجود گذاشت

 کشاند.همخوانی نداشته، زندگی افراد را به سمت تغییرات بنیادی می

یران در سطوح ا توان گفت یکی از مهمترین تحوالتی که در جامعهدرمجموع می

فضاها و  عی به وقوع پیوسته است، قدم گذاشتن در مسیری است کهکالن اجتما

که ایران از یک طورکلی آن را احاطه کرده است. ازآنجاییهای اجتماعی بهشبکه

های اجتماعی و در کل ترین مخاطبین شبکهجمعیت جوان برخوردار است و اصلی

گی آنان است. شناخت روزافزون سبک زند فضای مجازی، جوانان هستند، نیازمند

و نوع نگرش به زندگی را تغییر داده است  گیریهای مجازی شیوه ارتباطوجود شبکه

منجر به ایجاد فرهنگ و شیوه زندگی جدید شده که مغایر با سبک زندگی سنتی ایران 

ین های نو پدیدی را با خود به همراه داشته، از همبوده است از همین جهت آسیب

ها و رسد که رسانهین حوزه دشوار گردیده است. به نظر میگذاری در اجهت سیاست

های اساسی تأثیرگذار بر سبک و شیوه های نوین ارتباطی و مجازی از رکنشبکه

زندگی افراد و تغییر دهنده نوع نگاه آنان نسبت به مسائل جامعه و خانواده است، 

ینی بر صحت و سالمت تواند تضمها مین رسانهدرنتیجه استفاده صحیح و درست از ای

ها و نکات مثبتی توان منکر جذابیتال نمیشیوه زندگی اجتماعی باشد. درهرح
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همچون آسان کردن شیوه ارتباط بین فردی شد، به همین دلیل با توجه به نیاز روز 

یانات عنوان یک جامعه سنتی در حال پیشرفت که متأثر از جرشهروندان جامعه یزد به

جه به مدرن کند و با تو، نگرششان به کلی تغییر میمجازی هستندهای حاکم بر شبکه

های اساسی و ذائقه افراد را مد نظر شدن جامعه یزد، سیاستگذاران اجتماعی باید نیاز

ریزی در حوزه فضای مجازی و تغییرات شیوه قرار بدهند و نسبت به آن، به برنامه

، مسئوالن و مدیران که سیاستگذاران تا زمانی رسدبه نظر می زندگی آنان بپردازند.

مسائل روز اجتماعی درک درستی از فرهنگ یزد و اختالط این  زهیزد در حواستان 

توان انتظار داشت تهدیدی که های نوین ارتباطی نداشته باشند، نمیفرهنگ با شیوه

. ها مصون داشتز این آسیبکند را اقنوت، قنات و قناعت( را تهدید می) فرهنگ یزد

های ارتباطی شاهد ها و تکنولوژیبه همین جهت، با توجه به رشد روزافزون این رسانه

تغییرات زیادی هستیم، بدین منظور با استفاده صحیح و بهینه و همچنین جلوگیری از 

د شوها، پیشنهاداتی ارائه میهای اخالقی و اجتماعی در این گونه فضابروز ناهنجاری

 طراحی شبکه اجتماعی بومی، ملی، عمومی و آزاد که بر -1 که به شرح ذیل است:

های اجتماعی و فرهنگی کشور تأکید کند. همچنین متناسب با فرهنگ ضرورت

های اساسی جهت بخش شیوه زندگی سالم عنوان یکی از راهکارشهروندان یزدی به

ن یزدی مردان و مسئولیایت دولتحم -2مد نظر مسئولین فرهنگی شهر یزد قرار گیرد. 

مثالً با  -هادهی به این گونه شبکههای ارزشاز شبکه اجتماعی بومی و اصالح شیوه

های ارزشی متناسب با سبک زندگی شهروندان که دارای گرایش عنوان یزد گرام و...؛
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های شناخت نیاز -3طور جد کاهش دهد. ناهنجار را به هایتواند گرایشیزدی می

وان عنبه های جوانانها توسط مسئولین، چراکه اگر نیازوانان و ارزش دادن به آنج

های مجازی تأمین نگردد، عالوه بر تلخی زندگی و افزایش مخاطبان اصلی شبکه

تواند از طریق ایجاد دهد، این کار میبه انحراف را افزایش می ناهمنوایی، گرایش

عنوان یک هب -4 مسئولین صورت گیرد.اشتغال مجازی که سازماندهی آن توسط 

با هرگونه ناهنجاری در جامعه، فقط از طریق پیشنهاد اصلی باید عنوان کرد که مقابله 

توان با استفاده از که می عوامل انسجام بخش و کاهش دهنده آنومی ممکن خواهد بود

های رنامههای عمومی شهر و ایجاد بهای مبتنی بر گسترش روحیه جمعی در فضابرنامه

 ی بخش اجتماعی و مجازی این امر را میسر ساخت.مناسبتی و شاد
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