نقش اینترنت اشیا در تغییر بعد فرهنگی و تعامل با دنیای فیزیکی جوانان شهر تهران
مقدم3

محسن کرامتی مقدم ،1نسرین رضایی ،2مجید کرامتی
 .1دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان ،ایران.
 .2کارشناسی ارشد علوم ارتباطات ،مطالعات فرهنگی و رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،ایران.
 .3دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بروجرد ،ایران( .نویسنده مسئول).
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چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی نقش اینترنت اشیا در تغییر بعد فرهنگی و تعامل با دنیای فیزیکی جوانان شهر تهران بود .نوع روش
تحقیق در مطالعه پژوهش پیشرو توصیفی و از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در
رشته های علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی در سال  1044-1041میباشد که تعداد
 054دانشجو در رشته علوم ارتباطات و مطالعات رسانه میباشد .حجم نمونه مطابق جدول نمونهگیری کرجسی و مورگان برابر با
 470نفر از دانشجویان رشته علوم ارتباطات و مطالعات رسانه است .روش نمونهگیری استفاده از نمونهگیری طبقهای (به دلیل استفاده
از جنسیت دانشجویان دختر و پسر ،مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) است .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اینترنت اشیاء
آتزوری و همکاران ( )4414و پرسشنامه سبک زندگی ظهیریخواه ( )1044بود .برای تجزیهوتحلیل فرضیههای پژوهش از آمار
استنباطی (آزمون  tبرای گروههای مستقل ،آزمون  )Fبا  α=4/45و نرمافزار آماری  SPSSنسخه  41استفاده شد .یافتهها نشان داد:
اینترنت اشیاء بر بعد فرهنگی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد .اینترنت اشیاء بر تعامل با دنیای فیزیکی جوانان شهر
تهران نقش مثبت و معنادار دارد.
واژههای کليدی :اینترنت اشیاء ،بعد فرهنگی ،دنیای فیزیکی ،جوانان.
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مقدمه
اینترنت را میتوان یک شبکه جهانی بسیار وسیع از رایانهها دانست که در آن انواع سختافزار با انواع مختلف سیستمعاملها و
محیطهای نرمافزاری تحت یک قرارداد واحد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و اطالعات را مبادله میکنند و این قرارداد یک گفتگوی
واحد بین سیستمهایی است که رد و تبادل انواع دادهها و به اشتراکگذاری اطالعات در سراسر جهان را امکانپذیر میکند .اینترنت
کاربردیترین نوع از فناوری ارتباطات و اطالعات میباشد .سکوی اطالعاتی واسط برای کاربران که اطالعات را سریع و بهینه
انتشار میدهد .هر فناوری جدید ،فرصتهایی را برای ارتباط بیشتر کاربران از طریق انتشار اطالعات فراهم میآورد .این سرویس
با گسترش دانش توسعه پیداکرده و در قالب یک فناوری نوظهور بهنام «اینترنت اشیا» شناختهشده است (دلیپور.)1000 ،
فرهنگ و سبک زندگی از مفاهیم کلیدی در جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی است .فرهنگ شبکهای از ارزشها ،نمادها ،باورها و
معانی مشترک بین مردم یک جامعه است که هویت واحدی ایجاد میکند .سبک زندگی مفهومی وابسته به فرهنگ و درعینحال
متمایز از آن است؛ درحالیکه فرهنگ شامل وجوه نمادین است ،سبک زندگی ،عینی و معطوف به کنشهاست .سبک زندگی در
متون جامعهشناختی ،بیشتر به الگوهای مصرف فرهنگی و مادی اطالق شده است؛ اما در نگاهی دقیقتر میتوان سبک زندگی را
الگوهای کنش روزمره دانست که معطوف به مصرف و تولید فرهنگی ،اجتماعی و مادی است .فرهنگ و سبک زندگی در بستر
زمان دچار دگرگونی میشوند .این دگرگونی در جوامع کنونی که متأثر از فناوریهای نوین ارتباطی و فضای مجازی هستند ،از
شتاب بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است؛ بنابراین ،تغییرات فرهنگ و سبک زندگی بهگونهای رقم خورده است که مصرف
فرهنگی و مادی به شالوده اصلی آن تبدیلشده و شکلگیری جوامع مصرفی و مصرفگرایی را در پی داشته است (فتحی.)1000 ،
در دوران معاصر ،هم خود اینترنت اشیاء رشد قابلتوجهی داشتهاند و هم تعداد کاربران جوانی که این رسانهها به بخش مهمی از
زندگی روزمره آنها تبدیلشده است؛ ویژگیهای خاص دوران جوانی و رضامندیهای حاصل از این شبکهها ،گرایش جوانان به
این رسانهها را تقویت نموده است .اینترنت اشیاء عاملیت مجازی ،فردیت مجازی و انتخابگری مجازی را در بین کاربران تقویت
مینمایند و به برساخت هویت متکثر و سیال و شکلگیری فرهنگ دیجیتال کمک میکند .اهمیت و ضرورت این پژوهش ازآنجا
ناشی میشود که رسانههای همگانی دارای کارکردهای متفاوت در دو بُعد مثبت و منفی هستند و میتوانند هویت ملی یک ملت را
تحت نفوذ خود قرار دهند .این ابزار میتواند به افراد کمک کند تا در مسیر درست و صحیح حرکت کرده و بستر پیدایش هنجارها
و ارزشهای تازه اجتماعی و تغییر در شیوه رفتار افراد را فراهم کند .رسانهها در پیدایش عادات تازه ،شکلگیری فرهنگهای جدید
منطقهای و جهانی و تغییر در رفتار و خلق خوی انسان نیز سهم بزرگی بر عهدهدارند .زمانزاده ( )1007به بررسی موضوع «جنبههای
مالکیت فکری اینترنت اشیا» پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اینترنت اشیا به تکنولوژی جدیدی در اینترنت گفته میشود که
در آن اشیا بیجان از طریق سنسورهایی که در آنها بهکاررفته است و از طریق اتصال به اینترنت و اختصاص شناسه مخصوص هر
دستگاه به دنیای اینترنت متصل شده و قادر به خدماترسانی گوناگون ،به کاربران مختلف را میدهد ،این اشیای هوشمند به جهت
تداخل چندین موضوع ازجمله دستگاههای هوشمند و نحوه ارائه خدمات اینترنتی و محتوای آنها موجب بحثهای حقوقی متعددی
در رشتههای حقوقی مختلف ازجمله حقوق فناوری ،حقوق مالکیت فکری و ...شده است .کوثری ( )1000پژوهشی با عنوان جهان
فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره سیزدهم ،بهار 1041

014

کرامتی مقدم و همکاران

نقش اینترنت اشیا در تغییر بعد فرهنگی و تعامل ...

فرهنگی کاربران ایرانی در «اورکات» ،از دیگر پژوهشهایی است که میتواند بیانگر رابطه میان عضویت و حضور در شبکههای
اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی مجازی کاربران شبکههای اینترنتی باشد .در این پژوهش ( 04درصد) و پسازآن پیدا کردن شریک
فعال برای زندگی ( 74درصد) عنوانشده است .ناظری ( )1004در پایاننامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه عالمه طباطبایی ،میزان
تفاوت معیارهای دوستیابی نوجوانان در فضای مجازی و غیرمجازی را بررسی کرده است .پژوهش مذکور بیانگر این مطلب است
که معیارهای دوستیابی در فضای مجازی و غیرمجازی دارای تفاوتهای معناداری با یکدیگر است که میتواند نشانگر رابطه میان
عضویت و حضور در شبکههای اجتماعی اینترنتی و تغییرات سبک زندگی افراد باشد .چنانچه در بررسی عوامل مختلف مؤثر در
انتخاب دوست در دنیای واقعی مشخص شد که ازنظر پاسخگویان مهمترین عامل «هم سن» بودن است .همچنین «اظهار محبت و
مهربانی از جانب طرف مقابل»« ،تائید خانواده»« ،مشترکات دینی و عقیدتی» و «همجنس بودن» از دیگر عوامل مهم در انتخاب
دوست در دنیای واقعی اظهارشده است .درحالیکه در بررسی عوامل مؤثر در انتخاب دوست در دنیای مجازی مهمترین دلیل
«آشنایی تصادفی با وی» عنوانشده است« .اظهار مهربانی و محبت از سوی دیگری» و «قرار داشتن فرد موردنظر در کانون توجه
دیگران» از دیگر عوامل مهم در انتخاب دوست در شبکههای اجتماعی است که خود بیانگر رابطه میان عضویت و حضور در
شبکههای اجتماعی و تغییر در سبک دوستیابی افراد است .عالوه براین ،در مقایسه معیارهای دوستیابی در دنیای مجازی و واقعی
مشخص شد که بیشتر معیارهای دوستیابی در اینترنت و دنیای واقعی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند .افراسیابی و بشیر ()1001
در پژوهش تحت عنوان «شبکههای اجتماعی و سبک زندگی جوانان؛ مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان» ،به این
نتیجه دست یافتند که افراد با اهداف متنوعی عضو این شبکهها میشوند که مهمترین آن را سرگرمی دانستهاند .میان عضویت در
شبکههای اجتماعی اینترنتی و نحوه اختصاص وقت به سایر فعالیتهای اجتماعی ارتباط وجود داشته و بیشتر پاسخدهندگان اذعان
کردهاند که به دلیل استفاده از حد اینترنت برای فعالیت در شبکههای اجتماعی اینترنتی مورد اعتراض سایر اعضای خانواده
واقعشدهاند .همچنین میان عضویت در شبکههای اجتماعی اینترنتی با مقولههایی نظیر نحوه ارتباط با جنس مخالف و شیوه محاورات
اعضا در محیط بیرونی ارتباط وجود دارد .دی کوکر ،آرترو ،دی هناو ،دیتریچ ،گوتراند و بگین ،)4417( 1تحقیقی با عنوان میتوان
تفاوتها در فعالیت فیزیکی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی در نوجوانان اروپا را بر اساس تفاوتهای مرتبط روانشناختی توضیح
داد؟ با میانجیگری سبک زندگی هلن (سبک زندگی سالم در اروپا تغذیه در دوران نوجوانی) انجام دادند .عوامل اجتماعی -اقتصادی
ازجمله وضعیت تحصیالت افراد را یکی از عوامل تأثیرگذار بر سبک زندگی افراد معرفی مینمایند.
ماسیاس ،کازو ،دسوزا ،مارتینز و ردریگرز ،)4412( 4تحقیقی با عنوان بررسی رابطه شاخص سرمایه اجتماعی و سبک زندگی در
بزرگساالن برزیل انجام دادند .یک مطالعه مقطعی بر روی یک نمونه از  1424نفر به نمایندگی از جمعیت در سن  04سال یا مسنتر
از یک شهرستان در جنوب برزیل انجام شد .شاخصهای زیر در سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار گرفت :تعداد دوستان ،تعداد
مردمی که آنها میتوانند در هنگام نیاز از آنها پول قرض کنند؛ میزان اعتماد به اعضای جامعه؛ تعداد دفعات اعضای جامعه در
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کمک به یکدیگر؛ امنیت جامعه و میزان عضویت در فعالیتهای جامعه .نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی ضعیف با فعالیت بدنی
ناکافی در زمان اوقات فراغت ارتباط معنیداری داشت .نمره سرمایه اجتماعی رابطه معکوس با تعداد رفتارهای پرخطر رایج را نشان
داد .این نتایج تأکید میکند که باید در ترویج سیاستهای سالمت ،سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شوند .موشر ،سلوآن ،موری،
سیندر ،کوهن و میلر ،)4410( 1تحقیقی با عنوان ارتباط بین عوامل سبک زندگی و کیفیت زندگی انجام دادند .نتایج نشان داد که
ورزش ،باعث بهبود وضعیت بعد جسمانی کیفیت زندگی میشود.
فریس ،اکهلم و هندروپ ،)4414( 4تحقیقی با عنوان رابطه بین سبک زندگی ،محیط کار ،عوامل اجتماعی و جمعیتشناختی و
اخراج از بازار کار به دلیل ازکارافتادگی بازنشستگی در بین پرستاران انجام دادند .نتایج تحقیق نشان میدهند پرستاران با درآمد
ناخالص نسبتاً کم احتمال بیشتری برای تبدیلشدن به بازنشستگان ناتوانی در مقایسه با پرستاران با درآمد باالبود .همچنین ،پرستارانی
که مجرد بودند احتمال بیشتری برای تبدیلشدن به بازنشستگان ناتوان را داشتند .پرستاران که شیفت عصر یا شب به طور ثابت کار
میکردند خطرات باالتری از تبدیلشدن به بازنشستگان ناتوان در مقایسه با پرستارانی که منحصراً در طول روز کارکرده بود را نشان
دادند .همچنین سیگار کشیدن ،چاقی و داشتن یک شیوه زندگی بیتحرک همچنین نفوذ کم و خواستههای فیزیکی باال در محل کار،
افزایش احتمال شاخصهای خطر برای تبدیلشدن به بازنشستگان ناتوان را افزایش میداد.
فاطیما و همکاران ( )4441براین باور بودند که اینترنت اشیا میتواند در زمینههای چاپ سهبعدی مورداستفاده قرار گیرد .یحیی و
همکاران ( )4441اعتقاد داشت که اینترنت اشیا میتواند چارچوب مناسبی برای تشخیص ایجاد کند .اینترنت اشیا ایجاد قابلیت
اطمینان در فرایندهای شناسایی ایجاد نماید .البحری و همکاران ( )4441نشان داد که اینترنت اشیا برای پیشگیری از بیماریها به
کار میرود .اینترنت اشیا میتواند به ارتقا سالمت منجر شود .جواد و خان ( )4441استدالل کرد که اینترنت اشیا میتواند مراقبتهای
بهداشتی را تقویت کند .اینترنت اشیا میتواند چالشهای مرتبط با بیماریهای همه گیر را حل کند .لی و همکاران ( )4441براین
باور بودند که اینترنت اشیا میتواند مدیریت منابع تربیتی را بهبود دهد .تاهایی و همکاران در سال ( )4444در مطالعه خود مبحث
نظری اینترنت اشیا را ارائه داد .این محققین مبانی نظری اینترنت اشیا را براساس مطالعات مشابه بررسی کردند .این مطالعه بیان
مبانی نظری اینترنت اشیاء داشت که اینترنت اشیا بهعنوان یک راهبرد برای بهبود کیفیت زندگی است .اینترنت اشیا توانسته است
دیدگاه افراد در خصوص زندگی را تحت تأثیر قرار دهد .این راهبرد سطح استانداردهای مرتبط را افزایش داد و فرایند ارائه خدمات
را تسهیل کرد .اینترنت اشیا ابعاد گستردهای را در برمیگیرد .این مفهوم هم میتواند سبب بهبود مراقبتهای بهداشتی شود .اینترنت
اشیا میتواند به سرگرمی ،ورزش و حفظ امنیت افراد منجر گردد .این عنصر در مقیاسهای خیلی بزرگ با استفاده از سنسورهای
هوشمند مدیریت میشود .سنسورها در این حالت توانایی اینترنت اشیا برای سنجش اطالعات و گزارشدهی آن را تسهیل میکنند.
افزایش استفاده از اینترنت اشیا منجر به استفاده بیشتر از اینترنت شده و این استفاده بیشتر سطح تقاضای برای بهبود طبقهبندی شبکه
را افزایش میدهد.
Mosher, Sloane, Morey, Snyder, Cohen & Miller
Friis, Ekholm & Hundrup
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ازنظر گیدنز ،انسانها به مثابه عامالنی اجتماعی قدرت بازاندیشی دارند .بازاندیشی ،یعنی اینکه افراد یافتههای حاصل از نظامهای
انتزاعی (تخصصی) را مرتباً در سازماندهی مجدد خویش به کار میگیرند و خصلتشان را دگرگون میسازند .یکی از پیامدهای عمده
این بازاندیشی در دنیای مدرن ،پیدایش سبکهای زندگی است .بازتابی بودن سبکهای زندگی بدین معناست که هر سبک زندگی
در متن خود معنایی ضرورتاً باز و نامتعین دارد و بنابراین ،قطعی نبودن معنای سبک زندگی؛ یعنی نفی امکان تبیین کافی معنا توسط
تعیینکنندههای ساختاری« .به علت باز بودن زندگی اجتماعی امروز ،کثرت یافتن زمینههای کنش و تعدد مراجع مقتدر ،انتخاب
سبک زندگی برای ساختن هویت شخصی و در پیش گرفتن فعالیتهای روزانه ،به طور فزایندهای اهمیت مییابد» (گیدنز.)1000 ،
سبک زندگی مجموعهای کموبیش جامع از عملکردهاست که فرد آنها را به کار میگیرد ،زیرا نهفقط نیازهای جاری و روزمره او
را برآورده میسازد ،بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت خود برگزیده است ،در برابر دیگران مجسّم میسازد .در دوره
مدرن به دلیل تنوّع انتخاب و سبکهای گوناگون زندگی ،افراد به ناچار سبکی را اتخاذ میکنند تا از معضل تصمیمگیری در هر
موقعیت خاصی رهایی یابند ،اما این کار بر تغییر هویت شخص و بازتعریف آن تأثیر بسزایی میگذارد (گیدنز .)1000 ،عادات لباس
پوشیدن ،خوردن ،محیطهای مورد پسند برای تعامل با دیگران ،کار و حرفه افراد ،رژیم غذایی و  ،...ازجمله مؤلفههای سبک زندگی
موردنظر گیدنز هستند.
روش پژوهش
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است؛ بهعبارتدیگر ،تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی
دانش هدایت میشود (سرمد و همکاران .)1000 ،نوع روش تحقیق در مطالعه پژوهش پیشرو توصیفی و از نوع پیمایشی (به دلیل
استفاده گسترده از پرسشنامه در این نوع روش) است و چون هدف تحقق ،بررسی نقش اینترنت اشیا در تغییر بعد فرهنگی و تعامل
با دنیای فیزیکی جوانان شهر تهران بوده است ،روش تحقیق «پیمایشی» انتخاب گردیده است .با توجه به اهداف تحقیق و ماهیت
آن ،مناسبترین روش برای جمعآوری اطالعات موردنیاز استفاده از پرسشنامه بود و برای این منظور از  4پرسشنامه استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در رشتههای علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی در سال  1044-1041میباشد که تعداد  054دانشجو در رشته علوم ارتباطات و مطالعات رسانه میباشد.
حجم نمونه مطابق جدول نمونهگیری کرجسی و مورگان برابر با  470نفر از دانشجویان رشته علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
است .روش نمونهگیری استفاده از نمونهگیری طبقهای (به دلیل استفاده از جنسیت دانشجویان دختر و پسر ،مقطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری) است .تعداد  044پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شد ،ولی با توجه به دادههای پرت ،دادههای مستخرج
از  470پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت و تعداد  42پرسشنامه یا کامل پاسخ داده نشده بودند یا پاسخهایی داده
بودند که نتایج تحقیق را بیشازحد تحت تأثیر قرار میداد.
پس از گردآوری اطالعات خام و استخراج آنها جهت تجزیهوتحلیل ،برای تنظیم دادهها و تعیین شاخصهای مرکزی ،شاخصهای
پراکندگی و ترسیم نمودارهای مختلف از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای تجزیهوتحلیل فرضیههای پژوهش از آمار
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استنباطی (آزمون  tبرای گروههای مستقل ،آزمون  )Fبا  α=4/45استفاده گردید .در این پژوهش از نرمافزار آماری  SPSSنسخه
 41استفاده خواهد شد.
یافتهها
تعداد  470نفر از دانشجویان رشته علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در پژوهش حاضر شرکت نمودند که تعداد  50نفر حدود 41.50
درصد زن و تعداد  415نفر  70.07درصد مرد بودند .تعداد  44نفر از افراد شرکتکننده در پژوهش حاضر معادل  %0.40زیر 45
سال ،تعداد  00نفر معادل  %10.40بین  42-04سال ،تعداد  50نفر معادل  %10.71بین  01-05سال و تعداد  150نفر معادل %50.40
بیشتر از  02سال سن داشتند .تعداد  51نفر از افراد شرکتکننده در پژوهش حاضر ،معادل  %10.21مجرد و تعداد  440نفر معادل
 %01.00دانشجویان متأهل میباشند که در پژوهش حاضر بهعنوان نمونه آماری انتخابشدهاند.
مقادیر اینترنت اشیاء ،سبک زندگی و مؤلفههایش در جدول  1ذکرشده است.
جدول  .1مقادیر شاخصهای توصيفی در خصوص متغيرهای تحقيق
تعداد

شاخص

میانگین

میانه

م

انحراف

واریان

د

معیار

س

اینترنت اشیاء

470

0/00

0/05

5

4/045

4/170

4/477

بعد فرهنگی

470

0/70

0/01

0

4/014

4/145

4/400

-4/045

تعامل با دنیای فیزیکی

470

0/02

0/44

5

4/004

4/102

4/004

-4/041

متغیر

ضمناً مقیاس محاسبه میانگین متغیرهای مستقل و وابسته جدول

هیر1

چولگی

کمترین

بیشترین

کشیدگی

مقدار

مقدار

-4/102

45

144

5

45

5

45

( )4442میباشد.

زیاد

متوسط

کم

0.27-5

4.00-0.22

1-4.00

با توجه به جدول  ،1تحلیل شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش به شرح زیر میباشد:
متغیر «اینترنت اشیاء» دارای میانگین  ،0.00انحراف معیار  ،4.045چولگی  4.477و کشیدگی  -4.107میباشد .اگر میانگین
بهدستآمده در بازه  1-4.00قرار گیرد ،در سطح ضعیف ،اگر در بازه  4.00-0.22قرار گیرد ،در سطح متوسطه و اگر در بازه -5
 0.27قرار گیرد در سطح قوی برآورد میگردد (هیر .)4442 ،با توجه به اینکه میانگین بهدستآمده متغیر اینترنت اشیاء در بازه -5
 0.27قرار میگیرد ،بنابراین در سطح قوی قرار دارد .مثبت بودن چولگی متغیر نشاندهنده طوالنی بودن توزیع به سمت راست
میباشد ،از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع کوتاهتر میباشد.
متغیر «بعد فرهنگی» دارای میانگین  ،0.70انحراف معیار  ،4.014چولگی  4.400و کشیدگی  -4.045میباشد .اگر میانگین بهدستآمده
در بازه  1-4.00قرار گیرد ،در سطح ضعیف ،اگر در بازه  4.00-0.22قرار گیرد ،در سطح متوسطه و اگر در بازه  0.27-5قرار گیرد
در سطح قوی برآورد میگردد (هیر .)4442 ،با توجه به اینکه میانگین بهدستآمده متغیر بعد فرهنگی در بازه  4.00-0.22قرار
میگیرد ،بنابراین در سطح متوسط قرار دارد .مثبت بودن چولگی متغیر نشاندهنده طوالنی بودن توزیع به سمت راست میباشد ،از
طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع کوتاهتر میباشد.
Hair
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متغیر «تعامل با دنیای فیزیکی» دارای میانگین  ،0.02انحراف معیار  ،4.004چولگی  4.004و کشیدگی  -4.041میباشد .اگر میانگین
بهدستآمده در بازه  1-4.00قرار گیرد ،در سطح ضعیف ،اگر در بازه  4.00-0.22قرار گیرد ،در سطح متوسطه و اگر در بازه -5
 0.27قرار گیرد در سطح قوی برآورد میگردد (هیر .)4442 ،با توجه به اینکه میانگین بهدستآمده متغیر تعامل با دنیای فیزیکی در
بازه  0.27-5قرار میگیرد ،بنابراین در سطح قوی قرار دارد .مثبت بودن چولگی متغیر نشاندهنده طوالنی بودن توزیع به سمت
راست میباشد ،از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع کوتاهتر میباشد.
ازآنجاکه نرمال بودن توزیع دادهها در رگرسیون یکی از مهمترین مفروضات است ،قبل از بررسی فرضیههای تحقیق ،با استفاده از
آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ،فرضیه نرمال بودن توزیع دادهها مربوط به هر یک از مؤلفهها و متغیرها فرض میشود .بررسی
کردهایم .در تمام آزمایشهای انجامشده در این مطالعه )α=4/45( ،در نظر گرفتهشده است .نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف،
در جدول  4ارائهشده است:
جدول  .2نتایج آزمون کلموگروف -اسميرنوف
شاخص

انحراف معیار

میانگین

مقدار آماره

واریانس

سطح معناداری

Z

متغیر
اینترنت اشیاء

0/07

4/045

4/170

1/177

4/410

بعد فرهنگی

0/70

4/014

4/145

4/520

4/127

تعامل با دنیای فیزیکی

0/02

4/004

4/102

4/050

4/045

با توجه به نتایج جدول  ،4ازآنجاکه مقدار سطح معناداری بهدستآمده برای کلیه اجزای تحقیق عددی بیشتر از  4/45است ،بنابراین
فرض نرمال بودن برای همه متغیرهای تحقیق تائید میشود؛ بنابراین ،ما مجاز به استفاده از آمار پارامتریک (آزمون همبستگی) خواهیم
بود.
اینترنت اشیاء بر بعد فرهنگی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد.
جدول  .3آزمون بررسی بعد فرهنگی
β

Β

خطای استاندارد

(ضریب ثابت)

05/450

2/441

اینترنت اشیاء

4/410

4/427

4/410

بعد فرهنگی

4/105

4/445

4/400

t

p-value

12/404

4/444

5/405

4/444

1/705

4/441

R

R2

آزمون معناداری رگرسیون
F

4/410

4/440

10/021

p-value

4/444

با توجه به مقدار  Fو  p-valueمربوطه در جدول  ،0نتیجهگیری میشود که رگرسیون معنادار است .همچنین نتایج بیانگر آن است
که اینترنت اشیاء تغییرات مربوط به بعد فرهنگی را در جوانان شهر تهران تبیین و توضیح مینماید ،بنابراین ،میتوان چنین عنوان
کرد که اینترنت اشیاء بر بعد فرهنگی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد.
اینترنت اشیاء بر تعامل با دنیای فیزیکی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد.
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جدول  :4آزمون بررسی تعامل با دنیای فیزیکی
β

Β

خطای استاندارد

(ضریب ثابت)

00/104

2/001

اینترنت اشیاء

4/145

4/401

4/100

تعامل با دنیای فیزیکی

4/501

4/400

4/000

t

p-value

0/045

4/441

0/412

4/444

7/102

4/444

R

R2

آزمون معناداری رگرسیون
F

4/141

4/4410

05/141

p-value

4/444

با توجه به مقدار  Fو  p-valueمربوطه در جدول  ،0نتیجهگیری میشود که رگرسیون معنادار است .همچنین نتایج بیانگر آن است
که اینترنت اشیاء تغییرات مربوط به تعامل با دنیای فیزیکی را در جوانان شهر تهران تبیین و توضیح مینماید ،بنابراین ،میتوان چنین
عنوان کرد که اینترنت اشیاء بر تعامل با دنیای فیزیکی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد.
متغیر «بعد فرهنگی» دارای میانگین  ،0.70انحراف معیار  ،4.014چولگی  4.400و کشیدگی  -4.045میباشد .اگر میانگین بهدستآمده
در بازه  1-4.00قرار گیرد ،در سطح ضعیف ،اگر در بازه  4.00-0.22قرار گیرد ،در سطح متوسطه و اگر در بازه  0.27-5قرار گیرد
در سطح قوی برآورد میگردد (هیر .)4442 ،با توجه به اینکه میانگین بهدستآمده متغیر بعد فرهنگی در بازه  4.00-0.22قرار
میگیرد ،بنابراین در سطح متوسط قرار دارد .مثبت بودن چولگی متغیر نشاندهنده طوالنی بودن توزیع به سمت راست میباشد ،از
طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع کوتاهتر میباشد.
متغیر «تعامل با دنیای فیزیکی» دارای میانگین  ،0.02انحراف معیار  ،4.004چولگی  4.004و کشیدگی  -4.041میباشد .اگر میانگین
بهدستآمده در بازه  1-4.00قرار گیرد ،در سطح ضعیف ،اگر در بازه  4.00-0.22قرار گیرد ،در سطح متوسطه و اگر در بازه -5
 0.27قرار گیرد در سطح قوی برآورد میگردد (هیر .)4442 ،با توجه به اینکه میانگین بهدستآمده متغیر تعامل با دنیای فیزیکی در
بازه  0.27-5قرار میگیرد ،بنابراین در سطح قوی قرار دارد .مثبت بودن چولگی متغیر نشاندهنده طوالنی بودن توزیع به سمت
راست میباشد ،از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع کوتاهتر میباشد.
اینترنت اشیاء بر بعد فرهنگی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد .با توجه به مقدار  Fو  p-valueمربوطه در جدول ،0
نتیجهگیری میشود که رگرسیون معنادار است .همچنین نتایج بیانگر آن است که اینترنت اشیاء تغییرات مربوط به بعد فرهنگی را در
جوانان شهر تهران تبیین و توضیح مینماید ،بنابراین ،میتوان چنین عنوان کرد که اینترنت اشیاء بر بعد فرهنگی جوانان شهر تهران
نقش مثبت و معنادار دارد.
اینترنت اشیاء بر تعامل با دنیای فیزیکی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد .همچنین با توجه به مقدار  Fو p-value
مربوطه در جدول  ،0نتیجهگیری میشود که رگرسیون معنادار است .همچنین نتایج بیانگر آن است که اینترنت اشیاء تغییرات مربوط
به تعامل با دنیای فیزیکی را در جوانان شهر تهران تبیین و توضیح مینماید ،بنابراین ،میتوان چنین عنوان کرد که اینترنت اشیاء بر
تعامل با دنیای فیزیکی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد.
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بحث و نتيجهگيری
اینترنت اشیاء بر بعد فرهنگی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد .این یافته با نتایج حاصل از تحقیقات فراهانی (،)1000
زمانزاده ( ،)1007سیفی و همکاران ( ،)1005میرزاده ( )4417و اسماعیلی ( )4412همخوانی دارد .برای تبیین میتوان گفت ،جدای
از جهانیشدن ،فرهنگ شبکه ای زنده و زاینده است که مدام در حال تطور است و مرگ آن هنگامی رقم خواهد خورد که به تقلید
مسخ گردد .ازاینرو در شرایط کنونی ما نیز بهعنوان یک کشور اسالمی باید با توجه به فرصتها و تهدیدات ناشی از روند
جهانیشدن خود را برای مواجهه با این پدیده مهیاسازیم و بااتکاء به داشتههای فرهنگ غنی ایرانی اسالمی عالوه بر حفظ هویت
خویش با بهرهگیری از ابزار برآمده از فرهنگ جهانی درصدد جهانی کردن آن باشیم .چراکه فرهنگ حاصل آفرینش نیروهای انسانی
و اجتماعی است که ظرف و مظروف آن را تعیین میکند .ازاینروی فرهنگ بیش از هر بخش دیگری با جهانیشدن در ارتباط است.
هویتهای فرهنگی ،ملی ،دینی و اخالقی بر بستر جهانیشدن شکل خواهند گرفت .پس نباید آنها را چون سنتی ثابت و تغییرناپذیر
تقدیس کرد ،بلکه میبایست آنها را فرآیندی شکلپذیر دانست که نهتنها میتوانند خود را با وضعیتهای نوین تطبیق دهند ،بلکه
درعینحال ،اهداف و غایت آن را بازتعریف نمایند و در عین انعطافپذیری ،انسجام خود را در عصر جهانیشدن حفظ کنند .اینترنت
اشیاء بر تعامل با دنیای فیزیکی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد .این یافته با نتایج حاصل از تحقیقات فراهانی (،)1000
زمانزاده ( ،)1007سیفی و همکاران ( ،)1005میرزاده ( )4417و اسماعیلی ( )4412همخوانی دارد .برای تبیین میتوان گفت ،به کمک
اینترنت اشیا برنامهها و دستگاههای مختلف میتوانند از طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان تعامل و صحبت کنند .اینترنت
اشیا فرصتهایی ایجاد میکند برای ادغام مستقیم دنیای فیزیکی و سیستمهای مبتنی بر کامپیوتر ،سیستمهایی مانند؛ خودروهای
هوشمند ،یخچالهای هوشمند و خانههای هوشمند که این روزها در مباحث و مجالس مختلفی به آنها اشاره میشود و الزم است
که بدانید همه این دستگاهها در زیرمجموعه اینترنت اشیا قرار میگیرند.
نتایج تحقیق نشان داد که اینترنت اشیاء بر بعد فرهنگی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد:
شناخت ابعاد گوناگون آن بهویژه در جامعه ما از ضرورتی حیاتی برخوردار است .جهانیشدن نیز مانند بسیاری از تحوالت دیگر
تاریخی هم پیامدهای مثبت و هم منفی دارد .از اینرو باید برای بهرهگیری از دستاوردهای مثبت آن آماده شد و آن را شناخت و
ارزیابی کرد .نتایج تحقیق نشان داد که اینترنت اشیاء بر تعامل با دنیای فیزیکی جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین
پیشنهاد میگردد به کمک اینترنت اشیاء ،برنامهها و دستگاههای مختلف از طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان تعامل و
صحبت کنند.
منابع
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ناظری ،خدیجه .)1007( .میزان تفاوت معیارهای دوستیابی نوجوانان در فضای مجازی و غیرمجازی ،تهران :پایاننامه کارشناس
ارشد .دانشکده علوم ارتباطات.



بشیر ،حسن؛ افراسیابی ،محمدصادق .)1001( .شبکههای اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان؛ مطالعه موردی بزرگترین جامعه
مجازی ایرانیان .فصلنامه تحقیقات فرهنگی.01-24 ،)1(5 ،



گیدنز ،آنتونی .)1000( .تجدّد و تشخّص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید .ترجمهی ناصر موفقیان ،تهران؛ نشر نی ،چاپ
ششم.



فراهانی ،سمیرا .)1000( .یک پروتکل امن برای همگامسازی برای دستگاههای اینترنت اشیا ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،موسسه
آموزش عالی پویش ،دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری.
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