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 چکیده:
کی از ا غت مجازي ی غتی در جامعه امروز است که فرا گوهاي جدید فرا ل

رد. شبکه سلی تأثیر قابل توجهی دا ر مناسبات میان ن عی مجازي  ب هاي اجتما
با امکان دسترسی سریع و آسان بعد زمان و مکان را در هم نوردیده و شرایط 

آورده غت فراهم  راي گذران اوقات فرا د. هدف اصلی مقاله حاضر  خاصی را ب ان
ستفاده از شبکه  رابطهبررسی  عی مجازي به بین مدت ا عنوان  هاي اجتما

غت مجازي و مخاطبان در این شبکه سلی با  ها فرا ر تعامالت بین ن آن ب و تأثیر 
گیري از نظرات مید و زیمل است. روش مطالعه، پیمایش و با جامعه  بهره

شان می 1200آماري  ست. این مطالعه ن شور ا دهد بین دوره  نفر در سطح ک
سل غت در شبکهن عی مجازي رابطه وجود دارد و همچنین  ی و فرا هاي اجتما

ستفاده از شبکه سل بین مدت ا عی مجازي و تعامل بین ن ها رابطه  هاي اجتما
ستفاده از این شبکه شته و با افزایش مدت ا ها تعامل بین  معکوس وجود دا

سل د. گروه ها در خانواده کاهش می ن سلی در شبکه یاب ي ها هاي مختلف ن
سلی و مخاطبان در  مجازي با مخاطبان مختلفی تعامل می کنند. بین تعامل ن

واده و اقوام به تقویت  شبکه شته و تعامل با خان هاي مجازي رابطه وجود ندا
سلی نمی عضویت در شبکه تعامل ن عی موجب شده  انجامد. افزایش  هاي اجتما

غت به سمت فعال در فضاي مجازي ت غالب گذران فرا گوي  مایل پیدا که ال
سلی و نیز تغییر در  ر تعامالت بین ن کرده و این وضعیت تأثیرات قابل توجهی ب

رد.  دگی دا ک زن واده  همچنینسب غت جمعی مجازي حتی اگر با خان گذران فرا
سلی منجر نمی  گردد. باشد به تقویت روابط ن
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 مسأله یانب و دمهمق
 ها و تغییرات آن از مناظر متفاوت مورد توجه محققین قرار گرفتهتعامالت بین نسل

است. بعضی به وضعیت تفاهم کامل و پیوند نسلی معتقد هستند و برخی وجود اختالف را  
 ي فاصله«چون   اختالف میان دو نسل مفاهیمیي  دانند. درباره ها محرز میدر بین نسل

 ,Azadarmaki & Ghafariرود ( به کار می» گسست نسلی«و » شکاف نسلی«، »نسلی
). در حالی که برخی تغییر در تعامالت بین نسلی را مربوط به ساختارهاي کالن 2004

دانند ولی هستند گروه دیگري که  جامعه و پیامدهاي ایجاد تغییر در این ساختارها می
ترین واحد اجتماعی جستجو کرده و در کوچک را در سطوح خرد اجتماع و علت آن

ثر از تغییرات و وضعیت تغییر در این تعامالت متأهاي خود سطوح تعامالت نسلی  بررسی
اند. زمانیان بر این باور است که  اجتماعی در سطح خرد و تغییر در ساختار خانواده دانسته

اي مدرن، دستخوش دگرگونی  هسته ي ساختار روابط بین والدین و فرزندان، در خانواده«
معاصر به دالیلی چون فردگرایی، کاهش اقتدار والدین و  ي است. در خانواده  بنیادین شده

بیشتري  ي ارتباطات جمعی، کودکان و نوجوانان فاصله  افزایش سریع و وسیع دسترسی به
و  ي جمعیها زش همگانی، گسترش رسانهموآ اند. موج مدرنیزاسیون که با والدین پیدا کرده

نسل   هاي عمومی ورده بود موجب افزایش آگاهیآ بسیاري موارد دیگر را با خود به همراه
 ,Zamanian» (تر کردت انسانی و اجتماعی آنها را وسیعارتباطاي  جدید شد و حوزه

شدن جتماعیا  این فرایند، ظهور نسلی است کهي  ترین نتیجه). پیامد و طبیعی2008
و در این مسیر تنها منبع  ؛)Arjmandi & others, 2014: 30نموده (شتابان را تجربه 

 گذار او دیگر خانواده و سنت حاکم بر خانواده نبود.   ارزش
هاي پیشین به دلیل تحوالت اجتماعی متفاوت این نسل با نسل ي زیسته ي تجربه

ان متفاوت نسل جهزیستها ایجاد نمود. فرهنگی و ارتباطی تغییراتی را در تعامل بین نسل
نو یا به تعبیر مانهایم تجربیات دیگرگون آنان که به سبب تحوالت صنعتی و سپس 

بینی نسل جدید و نسل قدیم شکاف انداخت و ـ فرهنگی به وجود آمد، بین جهان اجتماعی
» و رفتار گروه جدید، فراهم ساختتر، امکان ظهور و بروز این شکاف را در زبان از این مهم

)Arjmandi & others, 2014: 30تحوالت گسترده در سبک زندگی موجب همچنین  )؛
انتخاب «است.   تغییراتی در شیوه و میزان تعامالت بین کنشگران در سپهر اجتماع شده

شود و  افراد می  فردي و عمومی ي نوع خاصی از سبک زندگی منجر به شکل دادن حوزه
هاي سبک  ا را (به مثابه یکی از شاخصگذران اوقات فراغت آنه ي سبک زندگی و نحوه
هاي مختلف، از نوع پوشش افراد با مصرف فراغت«نماید. به بیان دیگر،  زندگی) مشخص می
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هاي مختلف اجتماعی، فردي تا عضویت در گروه ي متفاوت تا ترجیحات غذایی در حوزه
و دیگران  کنند میان خود میاي و ... سعی  کسب موفقیت، گردش، موسیقی، مصرف رسانه

این تغییرات و سایر   . در نتیجه)Eman & Ruhani, 2013: 30» (گذاري کنندتمایز
هاي سبک عنوان یکی از شاخصهاي گذران اوقات فراغت به و شیوهثیرگذار، الگو أعوامل ت

و به سمت فردي شدن فراغت تمایل  ض تحوالت وسیع و عمیقی قرار گرفتزندگی، در معر
 پیدا کرد. 

باشد.  هاي سبک زندگی، نحوه و چگونگی گذران اوقات فراغت میشاخصیکی از 
نماید،  ثیرات آن را تقویت میأکند و ت را حائز اهمیت می آنچه فراغت و چگونگی گذران آن

پرداختن داوطلبانه و خارج از الزام کاري است که رضایت درونی فرد را به همراه داشته و بر 
هایی  یکی از عرصه«به باور رفعت جاه، اثیرگذار خواهد بود. ها و نگرشهاي فرد تنظام ارزش

کند و قدرت مقاومت را در زندگی انسانها به نمایش  که زندگی روزمره را بازنمایی می
اختیار و آزادي انسانها در آن بیشتر قابل   اي است که گذارد، فراغت است. فراغت عرصه می

تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را  اغت میاند فر اعمال است. از این رو است که گفته
آشکار سازد. فعالیتهاي اوقات فراغت دوران بچگی و نوجوانی عموما براي رفتارهاي اوقات 

). ویژگی Rafatjah, 2005:65» (است فراغت در دوران بزرگسالی بسیار مهم تلقی گردیده
هاي بین نسلی بوده و تقال ارزشفراغت بستر مناسبی براي ان  انتخاب آزادانه و غیر رسمی

ها حائز اهمیت عنوان ابزاري جهت تقویت تعامل بین نسلاز این منظر گذران فراغت به
 است. 

تمدن و زندگی شهري، کوتاه شدن تدریجی زمان کار  پیشرفتدر عصر جدید و با 
مورد روزانه، پیدایش مراکز و وسایل گوناگون جدید، اوقات فراغت و چگونگی گذران آن 

اوقات فراغت محصول  اصوالً  کهمعتقدند اي  اي که عده توجه خاص قرار گرفت؛ به گونه
چنین از اوقات فراغت، در   جوامع صنعتی جدید است؛ چرا که شرایط واقعی استفاده

ست. این اوقات فراغت است که در شرایط غیر کاري فرصت پرداختن ا  جوامعی مهیا شده
 .سازدهاي اجتماعی را در این گونه جوامع فراهم می ت و ارزشاموري مانند اخالقیا  به

جوامع سنتی و مدرن این است که در جوامع سنتی اوقات  ي مل در مقایسهأقابل ت ي نکته
است و از این کانال و   فراغت کارکردي جمعی و هم افزا براي جامعه و اعضاي آن داشته

ها انجام و الگوهاي رفتاري در بین نسلها بستر اجتماعی تعامالت جمعی، انتقال ارزش
است. امروزه با تغییر الگوي گذران اوقات فراغت از جمعی به   شده گرفته و نهادینه می
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این کارکرد از بین رفته یا  است و گاهاً فردي، کارکرد پیش گفته دچار تغییر و چالش شده
 است.    ناکارا گردیده

الگوهاي گذران فراغت در جهان (و ایران)  تریندهد یکی از مهم مطالعات نشان می
 ;Nazart, 2007گذران فراغت منفعل فردي و باالخص تماشاي تلویزیون است (

Statistical Center of Iran, 2014تر حکایت از تفاوت به مدت چه بررسی دقیق )، گر
 . تحوالتشود نسلی و جنسیت مشاهده می يگذران فراغت در این شیوه بر اساس دوره

هاي اخیر، بسترهاي مصرف فراغتی را با تحوالتی مواجه شگرف در ارتباطات نوین در سال
اند. گذران فراغت در  است و الگوهاي جدیدي براي گذران اوقات فراغت مطرح شده  کرده

هاي مختلف امروزه در جامعه توسط افراد در دوره  فضاي مجازي یکی از این الگوهاست که
عنوان بستري اهمیت گذران اوقات فراغت به  گیرد. با توجه به قرار مینسلی مورد استفاده 

اصلی تحقیق حاضر شناسایی الگوهاي گذران فراغت مجازي ي  جهت تفاهم نسلی، مسئله
ن با چگونگی روابط بین ي آ اجتماع و رابطهي  هاي مختلف حاضر در عرصهدر بین نسل

 6از روش پیمایش در   عه با استفادهبه منظور بررسی موضوع تحقیق مطالهاست.  نسل
شده و اهداف ذیل را مورد مداقه قرار یافتگی انجام شور با سطوح مختلف توسعهاستان ک

 است:  داده
 نسلی ي رهشناسایی وضعیت گذران فراغت مجازي به تفکیک دو -
  بین گذران فراغت مجازي و تعامل بین نسلی ي بررسی رابطه -
 

 پژوهشپیشینه 
 ت داخلیالف) تحقیقا

 70اوقات فراغت در ایران تحقیقات و مطالعات بسیاري انجام شده بیش از ي  در زمینه
هاي مختلف سنی و جنسیتی را با اهداف نامه در این حوزه وجود دارد که گروهپایان

 ,Ashori, 2017; Bahram, 1988; Sanaeiاند ( مختلف مورد مطالعه قرار داده
2001; Nazarian, 2008; etc(سنجی بوده . برخی از مطالعات فقط در سطح رضایت

)Enayat & Ghafari, 2015اند  ها در دوران فراغت پرداخته) بعضی به نوع فعالیت
)Amini, 1999اند ) و گروهی زمان مصرف در اوقات فراغت را مورد مطالعه قرار داده 
)Rahimabadi, 1977چگونگی  ي ینه). از بررسی تحقیقات انجام شده که بیشتر در زم

آید که در زمان تحصیل حدود  گذران اوقات فراغت دانشجویان صورت گرفته، چنین بر می
 8ان تا ساعت و بیشتر زمان فراغت وجود دارد. برخی مطالعات این زمان را در تابست 4
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 ي نکته .)National Youth Organization, 2002: 8( اند ساعت نیز گزارش کرده
گردد این است در اکثر این مطالعات فرد و بررسی پیشینه حاصل می از  حائز اهمیت که

و کمتر به تعامالت و روابط بین فردي و  ؛است  رویکردهاي فردي مود مداقه قرار گرفته
  است.  فراغت با آن پرداخته شده ي رابطه

 هاست. محققین از دو رویکرد از رسانه  هاي گذران اوقات فراغت، استفادهیکی از روش
اند. نخست  عنوان بستر فراغتی و روابط بین نسلی نگریستهها به ارتباط بین رسانه  به

از رسانه در   استفاده  ثیر و رابطهأچگونگی بازنمایی تعامالت بین نسلی در رسانه و دیگر ت
 نیا اول که تعداد آنان محدود بوده، مطالعات ذکایی و فتحی  تعامالت بین نسلی. در گروه

)Zokaei & Fathiniea, 2013خانی (فر و محمد)؛ معینیMoeini & 
Mohammadkani, 2011تري است ) قرار دارند و گروه دوم شامل مجموعه گسترده

؛ احمدي )Arjmandi & others, 2012( مطالعات انجام شده توسط ارجمندي و دیگران
 ,Sarughani & others( ؛ ساروخانی و دیگران)(Ahmadi & Ahyaei, 2013و احیایی 

 & Enayat( ؛ عنایت و حسینی)Babaei & others, 2013( ؛ بابایی و دیگران)2013
Hossaini, 2013(نوري و مقدسخواجه ؛ )Khajenoori & Moghadas, 2013( ؛

؛ )Sabori Jahanshahi & Tavakolinia, 2012( نیاصبوري جهانشاهی و توکلی
 & Sariei( ؛ سرایی و دیگران)Pourhalabi & Abedini, 2012( حلبی و عابدینیپور

others, 2012(؛ منتظر قائم و شاقاسمی )Montazarghaem & Shaghasemi, 
 باشد.  ؛ می)Yousefi, 2009( ؛ یوسفی)2008

اجتماعی، ي  شناختی شامل وضعیت اقتصادي، موقعیت و طبقههاي جامعه ویژگی
ران اوقات فراغت و هم بر نحوه زندگی و نیز جنسیت، را محققان هم بر چگونگی گذ يدوره

 Jafari & others, 2014; Enayat( برخیاند.  ثر دانستهؤها مو الگوي تعامالت بین نسل
& Hossaini, 2013; Pahlevan & Barzighar, 2011; Fakuhi & Ansari 

Mahabadi, 2014; Saraei, 2012( ي  طالعات خویش نشان دادند که سرمایهدر م
 ثیرگذار است. اوقات فراغت تأها و یا بر چگونگی گذران ت بین نسلاقتصادي بر تعامال

 دو ي شدن مقایسههاي جهانیاوقات فراغت و چالش«اي با عنوان  منادي در مطالعه
این نتیجه   نفر از جوانان و والدین آنها به 24عمیق با  ياز روش مصاحبه  ، با استفاده»نسل

در  گذرانند، آنان شان میود را متفاوت از والدینت فراغت خدست یافت که جوانان اوقا
 گونه نیستندتند، در حالی که والدین آنها اینشدن هسگذران اوقات فراغت متأثر از جهانی

)Monadi, 2008: 131خود دریافت است که جوانان در گذران  ي). شکوري در مطالعه
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گذران اوقات  يین نحوهکنند و همچنین باوقات فراغت خود از الگوي خاصی پیروي می
هاي افراد مورد  اي که عالئق و ذائقه فراغت و ساخت اجتماعی رابطه وجود دارد. به گونه

عوامل ساختاري  يپذیرند و به وسیلهثیر میدر ساخت اجتماعی تأ انانآ از جایگاه  مطالعه
رند مطالعات حکایت از آن دا). Shakoori & Rafatjah, 2008: 131شوند (مشروط می

هاي گذران اوقات ترین سبکو باالخص تماشاي تلویزیون از مهم ها ز رسانها هستفادا  هک
ثیر أت«ند: ا هین مهم پرداخته و آوردا  هخویش ب ي فراغت است. بابایی و دیگران در مطالعه

بخشی و ساختمند شدن زندگی روزمره سازي، لذتتوان در فرایند هویت میرا  ها رسانه
ها و تصاویري از زندگی و سبک خاصی از توانند برداشت میاز جمله تلویزیون  ها دید. رسانه

هایی که منجر به توانند بر ارزش و نگرش میآن را ترسیم و ترویج کنند و همچنین 
» ثیر بگذارندأشوند، ت میگیري یک نوع خاص از رفتار یا سبک زندگی مصرفی  شکل

)Babaei & others, 2013: 296.( 
 از فراغت، اوقات گذران يوهیش عنوانبه نترنتیا و یجهان يمجاز ي شبکه از  دهاستفا

 از یکی عنوانبه را نترنتیا  شاقاسمی و منتظرقائم. است ینسل شکاف جادیا بر ثرؤم عوامل
: اند آورده آن تیاهم حیتوض در. اند برشمرده کنند می نقش يفایا ارتباط نیا در که یعوامل

 تمام واجد و خود از شیپ يها رسانه  تمامی از متفاوت یامکانات با يا رسانه نترنتیا«
 ظرف کنند می استفاده  رسانه نیا از  که یکسان است یعیطب نیا بنابر. آنهاست امکانات

 به تواند می یآگاه شکاف نیا. رندیبگ فاصله گرانید از یآگاه لحاظ به یکوتاه مدت
. بوربور با شود منجر آن از شیپ يهانسل و سوم نسل انیم ینسل شکاف شدن تر بزرگ

ترنت در ایران شکاف این  است که  انجام تحقیقی بر روي کاربران ایرانی اینترنت، نشان داده
 & Boorboor, as cited in Montazarghaemاست ( تر کردهنسلی را عریض

Shaghasemi, 2008: 129 هاي گذران اهاینترنت یکی ر  ). این محققین بر این باروند که
اند:  آورده  ثیر قابل توجهی بر افراد دارد. منتظرقائم و شاقاسمیأت و اوقات فراغت بوده

هاي جدید قابلیت ي این رسانه  اینترنت در ایران نشان داده که  ي چند ساله ي تجربه«
 دارد. هر چند برخی متفکران به Yفراوانی براي پرکردن اوقات فراغت جوانان ایرانی نسل 

اعتیاد، یکی   گیرند اما نباید فراموش کرد که در کشوري که نوع تفریحات مجازي خرده می
امور غیر واقعی فضاي مجازي به مراتب   از معضالت اصلی جوانان آن است، دل دادن به

 ,Ibid» (تر از تن دادن به واقعیت دنیاي مجازي حاصل از مصرف مواد مخدر استخطر کم
ثیر فضاي مجازي بررسی تأ«عنوان  خویش با ي و لطفی در مطالعه نیافرخ). 2008:135-6

نفر از دانشجویان دانشگاه  381به بررسی این مهم در بین تعداد » اینترنت بر مدگرایی
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اي مورد مصاحبه قرار گرفته پرداخته و نشان دادند  گیري طبقههمدان که به روش نمونه
 يبیت فضاي مجازي اینترنت و تجربهجذا يورود عناصر فرهنگ جدید به واسطه«که 

هاي مختلف (علمی، آموزشی، حضور مستمر قشر جوان در آن محیط با نیازها و انگیزه
... نتایج یافته حاکی از  است هاي مجازي شدهو خبري) منجر به بازتولید سلیقه  سرگرمی

ارد به معناداري وجود د يآن است که بین فضاي مجازي و تمایل به مدگرایی رابطه
این یکی از درصد گرایش به مد دارند. بنابر 64طور متوسط طوریکه دانشجویان به

کارکردهاي اینترنت، تولید و بازتولید معنا و اشاعه نماد و الگوهاي رفتاري در بین جوانان 
 ).  Farokhnia & Lotfi, 2011:92» (شود ایرانی محسوب می

 
 ب) تحقیقات خارجی

از اینترنت در میان جوانان و   ) معتقدند نوع استفاده2003سورین و تانکارد («
دانند هم چندان  بزرگساالن متفاوت است. شاید اینکه برخی نسل امروز را نسل اینترنت می

دهد که جوانان  گالوپ انجام شد نشان می ي سسهؤم يبیراه نباشد. پیمایشی که به وسیله
تر بیشتر تمایل کنند. کاربران مسن ستفاده میبه دالیلی متفاوت از بزرگساالن از اینترنت ا

از  تر معموالًدارند از اینترنت براي مصارف خبري استفاده کنند در حالی که کاربران جوان
گذرانی، تفریح و اجتماعی شدن استفاده تري مثل وقتاینترنت براي اهداف گسترده

 ).Shagasemi, 2006: 15( »کنند می
Linda Nazareth  به تفاوت »اقتصاد اوقات فراغت«خویش با عنوان در کتاب ،

کید دارد. وي بر این باور است که ختلف در گذران اوقات فراغت تأهاي منسل ي ذائقه
متفاوت است. این  در گذران فراغت کامالً» 2بومرها«، با نسل »1پست بومر«تقاضاهاي نسل 

 ي که دوره 4و نسل واي 3یکسعنوان نمونه نسل اها بهویژگی باالخص در مورد سایر نسل
 ي اند؛ صادق است. تفاوت مورد توجه وي در ارتباط با حوزه زندگی متفاوتی را تجربه کرده

المنفعه هاي عامهاي فراغتی و عادات و حتی فعالیتعالیق، از کار تا خانواده و تا فعالیت
هاي ها: نقشنسل«عنوان ). وي فصلی از کتاب خویش را بهNazart, 2007:4باشد ( می

ذکر این نکته مهم است که زمان گذران اوقات «است:   اختصاص داده و آورده» تعریف شده

1 Post Boom 
2 Boomer 
3 Generation X 
4 Generation Y 
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آوریم و هم به  ثیر نسل قرار دارد هم به لحاظ آنچه ما بدست میأفراغت بشدت تحت ت
 ». لحاظ آنچه چقدر ما مطالبه داریم
Smith & Brady (2002) ت تکنولوژي در در تحقیق با عنوان شکاف نسلی: وساط

هاي اجتماعی شخصی، به بررسی میزان و چگونگی استفاده جوانان و والدین  مدیریت شبکه
از وسایل ارتباط جمعی، شامل تلفن همراه، پیام کوتاه، پست الکترونیکی، و تلفن ثابت 

 یتمتفاو کامالً طوربهها  ترجوان کههاي این مطالعه حکایت از آن دارد  است. یافته  پرداخته
 ترهاجوان. کنند می استفاده لیوسا نیا از (نیز سایرین از جمله) سالمندان و خود نیوالد از
 باشند آنها با توانند نمی که یزمان اما گذارنند، می دوستان و خانواده با را خود اوقات شتریب

 . کنند می استفاده خود فراغت اوقات پرکردن يبرا شده ادی لیوسا مختلف انواع از
دهند که چگونگی گذران اوقات  لعات بررسی شده داخلی و خارجی نشان میمطا

ثیر قابل توجهی ها تأ اغت بر پیوستگی و یا شکاف نسلی تأثیرگذار است. همچنین رسانهفر
 يبر روابط نسلی دارند؛ و چگونگی و مدت زمان گذران اوقات فراغت به شدت با دوره

  زندگی و نسل در ارتباط است.
 

 پژوهش نظري چارچوب
پردازان از منظرهاي مختلف، ابعاد موضوع مناسبات نسلی را مورد رصد و تبیین نظریه

ها که منجر به ارزشي  زندگی، تغییر در حوزه ي اند. تغییرات اجتماعی، دوره قرار داده
عنوان بستري هاست. اوقات فراغت نیز به ن حوزهایي  گردد، از عمده تغییرات رفتاري می

 ي ، علت ایجاد فاصلهMargaret Meadجاد تغییر یا تحکیم تعامالت مطرح است. براي ای
داند که در دنیا اتفاق افتاده و دنیا را وارد  نسلی را تغییرات اجتماعی وسیع و عمیقی می

است. مید در بحث شکاف نسلی سه نوع   جدیدي از تحول و دگرگونی کرده ي مرحله
 ي کنندهآن فرهنگ قبلی تعییناي که در  جامعه -1کند:  جامعه را از هم تفکیک می

ماهیت فرهنگ بعدي است و نسل قبل الگوي تمام نماي زندگی و فرهنگ نسل بعدي 
نامد. در این جوامع، دگرگونی آنقدر  است وي این نوع جامعه را فرهنگ پسا تمثیلی می

در وضعیت حال  طور کاملي خود را به شود، آینده کند است که هر فرزندي که متولد می
نها در انتظار آ  داند که زندگی و وضعی مشابه بیند و می والدین خود و والدین بزرگ خود می

طوري دگرگون شوند، شرایط اجتماعی به تحول می در جوامعی که دچار تغییر و -2اوست. 
تواند باشد و هر  الگوي مناسبی براي زندگی نسل بعدي نمی  شود که دیگر نسل گذشته می

عبارت دیگر، هر یک ؛ بهتواند مشابه هم باشد پذیرند که وضع زندگی آنان نمی دو نسل می
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کنند. در چنین  از دو نسل والدین و فرزندان به ناچار در دو دنیاي متفاوت زندگی می
پذیرد و فرهنگ  وضعی، انتقال فرهنگی از نسل قبل به نسل بعد بسیار ناقص صورت می

امه یابد و پاسخگوي نیازهاي نسل بعد باشد. در این حالت، نسل اد تواند عیناً قبل نمی
اعضاي دیگر هم   خود، به ي جدید براي یادگیري سبک زندگی و وضع مناسب حال و آینده

دهد. مارگارت مید این نوع جوامع  را الگوي زندگی خود قرار می آورد و آن نسل خود رو می
هاي بسیار  است که در جامعه دگرگونی وضعیتی -3نامد.  می» فرهنگ هم تمثیلی«را 

تواند الگوي نسل  که نسل گذشته در وضع جدید نه تنها نمی دهد، بطوري شدید روي می
خود را بر مبناي  ها و هنجارهاي قدیمیجدید باشد، بلکه باید براي تداوم حیات خود ارزش

زها را از فرزندان شدن مجدد بزند و بسیاري از چیاجتماعی  نسل بعد اصالح کند، دست به
را  تواند در جایی و کسی بیابد و آن خود را نمی يخود بیاموزد. نسل جدید نیز، وضع آینده

ن ي آ شود که وضع آینده  الگوي خود قرار دهد. این نسل خود باید وارد دنیاي مبهمی
 توانند پاسخگوي نیازهاي وضعیت متغیر باشند، بنابر روشن نیست و نهادهاي موجود نمی

کند و به دنبال ساختن دنیاي  این، نسل جدید هم حال و هم گذشته را محکوم و رها می
 ,Tajekنامد ( می» پیشا تمثیلی«جدید خویش است. مارگارت مید این وضعیت را فرهنگ 

2007.(  
: اندکالن یاجتماع رییتغ انیجر دو  حتمی فرآورده دیجد يهاارزش م،یمانها نظر به«

 شیپ مسائل که یاجتماع تحول و توسعه انیجر) ب و دیجد يها نسل ظهور انیجر) الف
 میپارادا واقع در و دهد می قرار حاکم يفکر يهاانیجر مقابل در را دیجد و نشده ینیب

 نیع در و وابسته ریمتغ تفکرات و هاارزش میمانها نظر از. طلبد می لیتحل يبرا يدیجد
 يها دوره یخیتار و یاجتماع اوضاع  به وابسته سوکی از آنها. ندیآ می شمار به مستقل حال

 يگذارارزش و ينوساز امکان مستقل، يریمتغ ي منزله به گر،ید يسو از و اندمتفاوت
 صورتبه را یزندگ سبک نیتر دیجد دیتول و موجود عمل و يفکر يها هیرو به مجدد

 هموار را یاجتماع تراییتغ يهاراه ب،یترت نیا  به. کنند می فراهم یبیترک و یجیتدر
 تعارض موجب دوره هر در دیجد و میقد يهاارزش رییتغ که است معتقد میمانها. کنند می
 با را گذشته يهانسل تا است ازین يدیجد یآموزش نظام که يطور به شود، می ینسل يجد
 ي هبنابر این، دیدگاه مانهایم تحلیلی تاریخی و ذهنی از پدید .کند همنوا یفرهنگ راتییتغ

گاهی و ذهنیت نسلی به آ  کید آن بر تجارب ویژهدهد که با تأ شکاف نسلی به دست می
رهیافت » «هاست ها در سطح نسلاسباب اصلی تضاد پایدار در افکار و ارزشي  منزله
 ي او دربارهي  مانهایم در فهم تحول اجتماعی و تغییرات ارزشی را باید در مطالعه ي عمده
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هاي فکري و  فت. از نظر مانهایم، نسل محمل انتقال و تداوم جهت گیريها، یا نسل ي مسئله
اي که هر نسل معین در آن  تاریخی ویژه ـ فرهنگی جدیدي است که در بستر اجتماعی

هاي نو براي  ها به صورت اهداف، نیات و راه حل رشد کرده، ریشه دارد. این جهت گیري
شود  ظاهر می» سبک نسلی«یک مشکالت حیاتی جامعه به صورت تکامل و ظهور 

)Tavakol & Ghazinejad, 2006:101(. 
رسوم   ثیر جهان گستر و تغییر دائمیأگیدنز، ویژگی مدرنیته، پویایی، ت ي به عقیده

 هایی که معموالًافراد هر چه بیشتر از قید انتخاب  شود که سنتی است. مدرنیته سبب می
د. بدین ترتیب فرد در مقابل طیف متنوعی از دهد رها شون سنت در اختیار آنها قرار می

ها ). از نظر گیدنز اختالف بین نسلFazeli, 2001: 65گیرد ( هاي ممکن قرار می انتخاب
اي از  مدرن است. هر نسلی در واقع تیره ي در واقع نوعی به حساب آوردن زمان در جامعه

دهد  جاي می هاي گروهی آدمیان است که زندگی فردي را در مقطعی از زندگی
)Arjmandi & others, 2014: 43ها ). بنابر این تفاوت و حتی اختالف در بین نسل

اجتماع یا به باور مید بر اساس ي  هاي حیات آنان در عرصهتواند بر مبناي تفاوت دوران می
 تغییرات رخ داده در جامعه و نیازهاي مرتبط با آن باشد. 

Max Weber در واقع ستا کرده مطرح را »1یفرهنگ ينوساز« نام به  مفهومی .
نوسازي فرهنگی حرکت از فرهنگ سنتی به سوي فرهنگ جدید است. به نظر وبر، 

ی را در غرب به وجود آورد و نوگرای ي گونه که فرهنگ پروتستانیسم توانست روحیه همان
هاي زشمانده و ایجاد ارهاي فرهنگی جوامع عقبغرب شود، تغییر در ارزش ي توسعه منشأ

 لیوسا یفرهنگ ينوساز يالگو درتوسعه قرار دهد.  ي تواند این جوامع را در جاده نو می
 فرهنگ بر یتوجه قابل ریثأت ج،یتدر به لیوسا نیا. داردکننده نیینقش تع یجمعارتباط
 ,Lahsaeizadeh( شود می سبب را مردم رفتار و افکار در نو يهاارزش و گذاشته  بومی

2003 as cited in Norouzi, 2009: 35.(  
شناس سبک زندگی شهري مدرن است، سبک زندگی را اولین جامعه  زیمل که

داند که در دنیاي با هدف دنبال کردن نمادهاي منزلت می مصرف کردنهاي خاص  شیوه
توانند فشارهاي زندگی را تحمل کنند. همچنین او اولین امروز، افراد از طریق آن می

به است.   گرایی طرح نظر کردهاست که در خصوص جهان فراغت و مصرفشناسی جامعه
اجتماعی جاي خود را به یک ي  یک یا چند حلقه که عضویت در  زیمل زمانی ي عقیده
گوناگون اجتماعی دهد، شخصیت فرد دگرگون  هاي اي از حلقه اجتماعی در شبکه  جایگاه

1 cultural modernization 
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هاي گوناگون، به شدت  در حلقه اشتراك شود. در این حالت شخصیت فرد از طریق می
وابستگی مکانی یا خویشاوندي  کند. براي مثال در جوامع پیشین، انشعاب پیدا می

زیستی کند که در اصول  افرادي هم توانست با کننده تعلق مذهبی بود و یک فرد نمی تعیین
ویشاوندي محلی یا خمذهبی با اشتراك  و عقاید مذهبی با او اشتراك نداشتند. زیرا اشتراك

جدا از همدیگرند و انفراد بیشتر است.  ها گونه تعلقعکس در جهان نوین اینمنطبق بود. بر
انجامد. همین که فرد از  آگاهی بیشتر می خود هاي اجتماعی به گانه به حلقه وابستگی چند

سازد رهایی  هایش اسیر می چهارچوب محدوده چیرگی حلقه کوچکی که شخصیتش را در
شود. انشعاب تعلق گروهی یک نوع احساس  می ز یک نوع ادراك رهایی آگاهیابد، ا می

هاي اجتماعی، پیش شرط  سازد. وجود حلقه می منحصر به فرد بودن و آزادي را بیدار
شوند، بلکه  ها نسبت به یکدیگر ناهمانند می انسان تنها این لحاظ نه  فردگرایی است، به
ي اجتماعی گوناگون بدون زحمت حرکت کنند ها زمینه یابند که در فرصت آن را می

)Tajek, 2007.( با توجه به نظریات مطروحه، رخداد تغییرات در گذران فراغت بر تجربه  
 ثیرگذار است. ها تأهاي مختلف نسلی و نیز بر روابط بین نسلاین تغییرات در دوره

 

 
 تحقیق مدل مفهومی: 1نمودار 

Diagram 1: Conceptual Model 
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 شناسی پژوهشوشر
این فرض که تغییرات   است. با توجه به  از روش پیمایش استفاده شده  مطالعهاین در 

گذران اوقات فراغت بیشتر در مناطق شهري اتفاق افتاده و بسترهاي نوین فراغتی باالخص 
بسترهاي فعال فراغتی در مناطق شهر استقرار دارند، این مطالعه محدود به مناطق شهري 

شهروندان  ي ماري این تحقیق را کلیهي آ گیرد. جامعه و مناطق روستایی را در بر نمی بوده
زندگی  ي هاي با سطوح مختلف توسعهدهند که در استان سال و بیشتر تشکیل می 15
یافته (تهران و اصفهان)، هاي توسعهاستان  ماري براي سه گروهي آ کنند. کل نمونه می

و  هاي محروم (کهگیلویه و بویر احمد کرمان و زنجان) و استانهاي در حال توسعه ( استان
  نفر بود که با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه در هر گروه 1200سیستان و بلوچستان) 

تحقیق نیز  ي نمونه يکوکران) است. جامعه ينفر (باالترین تعداد نمونه 400ها از استان
هاي مورد مطالعه هستند که تعداد رستان در استانمرکز شه 6مرکز استان و  6شهروندان 

نفر در هر استان مورد مصاحبه قرار گرفت. براي انتخاب مرکز شهرستان  200
 ي از ابزار پرسشنامه  ترین مرکز شهرستان مالك قرار گرفت. در این مطالعه پرجمعیت

  گردیده استفاده شد که بر اساس متغیرهاي احصا شده طراحی و تدوین  محقق ساخته
حاضر مقدار آلفاي کرونباخ براي متغیرها به شرح زیر است که  ي است. در مطالعه

 باشد. روایی مناسب پرسشنامه می ي دهنده نشان
 

 مقادیر آلفاي کرونباخ :1جدول 
Tabel 1: Cronbach's Alpha Values 
 ردیف متغیر مقدار آلفا

Alpha Value Variable Row 
ل مجازيفراغت جمعی فعا 803.  1 

 2 همسویی با خانواده 743.

 3 تعامل با خانواده 743.
 

 تعریف عملیاتی متغیرها
غت جمعی فعال مجازي  فرا

متغیرهاي مدت استفاده (حضور و فعالیت)،  ؛فعالیت و تعامل در فضاي مجازي
هاي اجتماعی از پر  اند. انواع شبکه ها مورد بررسی قرار گرفته مخاطبان و انواع شبکه

تر اعالم شده توسط هاي کم اقبال اینستاگرام تا شبکهترین شامل تلگرام و  صرفم
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تلگرام و اینستاگرام  ي از دو شبکه  اند، در این مقاله فقط استفاده پاسخگویان بررسی شده
از طیف لیکرت   ها در روز با استفاده از این شبکه  مدت زمان استفادهشوند.  گزارش می

وز، سه چهار ساعت یکبار، چند بار در ساعت، مرتب) سنجش شده و (بندرت، یک بار در ر
نیز مخاطبانی که با آنان در ارتباط هستند شامل اقوام و خویشان، دوستان و  نهایتاً

اند. بدین ترتیب دو متغیر مذکور میزان  موارد بررسی شده ي همکاران، افراد ناشناس و همه
از گذران   زي، و نیز مخاطبان این شیوهفراغت مجا زمان مصرف (پرمصرف/ کم مصرف)

 دهد. فراغت مورد سنجش قرار می
 

سلی  رابطه ن
 ی) با خانوادهنسل( تعامل و ی) با خانوادهنسل( ییهمسو يالگو دو به ینسل روابط

ها مورد ارزشي  با خانواده تالش شده که حوزه ییسنجش همسو در. است  شده يبند دسته
 یسنت يهاارزش شامل خانوادهمورد نظر فرد و  يهاارزش تعارض نیبنابر ا ردیمداقه قرار گ

 متغیر .است  گرفته قرار یبررس مورد کرتیل فیط از  استفاده با ازدواج  به نسبت نگرش و
موضوعاتی نظیر تبادل تجربیات و صحبت  دارند دیکأت يرفتار ي حوزه به خانواده با تعامل

هاي مشترك تعامل بین نسلی، از  صا زمینهبا خانواده، اح کردن با یکدیگر، مشورت
است.   اند که در این زمینه با یاري از طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفته هایی بوده گویه

بدین ترتیب دو الگوي همسویی با خانواده و تعامل با خانواده شاخص وضعیت روابط نسلی 
 دهند. را در این مطالعه نشان می

 
 هاي پژوهشیافته

یافته، در حال هاي توسعهاز استان  نفر در سه گروه 1200ماري این تحقیق ي آ نمونه
ارج پرسشنامه به دلیل ناقص بودن از تحلیل خ 5چه تعداد  است گر  توسعه و محروم بوده

 دهد. ي آماري را نشان می هاي نمونهشد. جدول زیر شمایی از ویژگی
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 ماريي آ هاي نمونهویژگی :2جدول 
Tabel 2: Statistical Sample Features 

 درصد تعداد هاگویه  درصد تعداد هاگویه 
 Items Number Percentage  Items Number Percentage 

دوره 
 نسلی

-29جوانان 
15 

497 41.6 
 جنسیت

 42 504 زن

میانساالن 
55-30 

 58 696 مرد 48.5 580

سالمندان 
56+ 56 4.7 

 تحصیالت

 1.3 16 بیسواد

 2.8 34 ابتدایی 94.8 1133 مجموع
 6.4 76 راهنمایی 5.2 62 بدون پاسخ

 100.0 1195 جمع کل
دبیرستان 

 و دیپلم
439 36.7 

وضعیت 
 هلأت

 37.9 453 کارشناسی 57.3 685 هلأمت

 39.9 477 مجرد
ارشد و 

 باالتر
150 12.6 

 8. 9 حوزوي 9. 11 مطلقه
 98.5 1177 مجموع 7. 8 اظهار نشده

 98.8 1181 مجموع
بدون 
 پاسخ

18 1.5 

 100.0 1195 جمع کل 1.2 14 بدون پاسخ
     100.0 1195 جمع کل

 
 هاي اجتماعی مجازيازشبکه  دوره نسلی و مدت استفاده

هاي مجازي ترین شبکهو اینستاگرام از پر استفاده اجتماعی مجازي تلگرامي  دو شبکه
بین  يي اعالم شده توسط پاسخگویان هستند. بررسی رابطههاي مجازدر بین شبکه

هاي عنوان یکی از شاخصهاي اجتماعی مجازي بهاز شبکه  نسلی و مدت استفاده ي دوره
معناداري وجود دارد. با  يدهد که بین دو متغیر رابطه گذران فراغت مجازي نشان می

عنوان ي اجتماعی مجازي بههااز شبکه  کاهش سن در بین پاسخگویان، مدت استفاده
یابد و بالعکس. در حالی که نزدیک به یک  فراغت مجازي فعال جمعی مجازي افزایش می

 کنند و کمی هاي اجتماعی استفاده مینان حداقل یک بار در روز از شبکهچهارم از جوا
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ز از در رو اند که مرتباً درصد نیز در این گروه نسلی (جوانان) گزارش نموده 10بیش از  
نسلی و مدت  يبین دو متغیر دوره يکنند. رابطه هاي اجتماعی مجازي را بررسی میشبکه

هاي مختلف آماري معنادار است. در واقع هاي اجتماعی مجازي در آزموناز شبکه  استفاده
توان اظهار داشت که فراغت جمعی فعال در فضاي مجازي یکی از الگوهاي گذران  می

بین جوانان و تا حدي میانساالن است و جوانان و میانساالن ساعات  فراغت پرطرفدار در
گذرانند، ولی این الگو در بین  ها میاز این شبکه  قابل توجهی از روز را در استفاده
از   توان تفاوت مدت استفاده است. بدین ترتیب می  سالمندان کمتر با اقبال مواجه شده

 . 1ها مشاهده نمودسلهاي اجتماعی مجازي را در بین نشبکه
 

 هاي اجتماعی مجازياز شبکه  نسلی و مدت استفاده يبین دوره يرابطه :3 جدول
Tabel 3: Relationship between generational period and duration of use 

of virtual social networks 
 بیشترین کمترین خطاي معیار انحراف معیار میانگین تعداد گروه نسلی

Generational 
Group Number Average Standard 

Deviation 
The Standard 

Error 
The 

Least 
The 
Most 

 5 1 05219. 1.15989 1.7024 494 جوانان
 5 1 03741. 90707. 1.5068 588 میانساالن
 2 1 03681. 24964. 1.0652 46 سالمندان
 5 1 03036. 1.01966 1.5745 1128 مجموع

 
 از فضاي مجازي  نسلی و مدت استفاده يطرفه رابطه بین دورهاریانس یکو :4جدول 

Tabel 4: One-Way ANOVA of the Relationship between Generational 
Period and Duration of Use of Cyberspace 

 معناداري F میانگین مربعات ازادي  درجه مجموع مربعات 
 Sum of Squares df Average of Squares F Sig 

 000. 11.118 11.355 2 22.710 بین گروهی
   1.021 1125 1149.034 درون گروهی

    1127 1171.745 مجموع

 

 2/20بیش از یک پنجم از میانساالن ( درصد)، کمی  8/47از سالمندان ( نیمی  شایان ذکر است نزدیک به ۱
 کنند. هاي اجتماعی استفاده نمیبیش از ده درصد جوان پاسخگو از شبکه درصد) و کمی 
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نسلی و مدت زمان گذران فراغت فعال جمعی در فضاي  ي بین دوره ي بررسی رابطه
ی دهد که متغیرهاي مورد بررسی با یکدیگر داراي رابطه هستند. بررس مجازي نشان می

نخست و میانساالن پس از آنها بیشتر از  ي تر حکایت از آن دارد که جوانان در درجهدقیق
عنوان بستري براي گذران فراغت فعال جمعی هاي اجتماعی مجازي بهسالمندان از شبکه

اهش یافته و از فضاي مجازي ک برند. در واقع با افزایش سن و سالمندي استفاده بهره می
عنوان بستر فراغتی استفاده مدت بیشتري از فضاي مجازي بهنان بالعکس یعنی جوا

کمتر و کاهش سن مدت زمان استفاده  ي کنند. افزایش سن موجب مدت زمان استفاده می
 دهد.  بیشتر را نشان می

 
 هاي اجتماعی مجازيدوره نسلی و مخاطبان در شبکه

تلفی مثل اعضاي خانواده، هاي اجتماعی مجازي با افراد مخکنندگان از شبکهاستفاده
ها تعامل این افراد) در این شبکهي  اي از همه دوستان و همکاران، افراد ناشناس (یا مجموعه

هاي اجتماعی مجازي ي نسلی و مخاطبانی که در شبکهبین دوره يکنند. بررسی رابطه می
خاطبان اعالم شده ین ماعضاي خانواده بیشتر  کنند، حکایت از آن دارد که با آنها تعامل می

هاي دهند. بررسی مخاطبان در شبکه هاي اجتماعی مجازي تشکیل میرا در شبکه
اعضاي خانواده بیشترین مخاطبان گزارش شده   دهد که نسلی نشان می ي اجتماعی و دوره

انان در  یک سوم از مخاطبان جوانان اعضاي خانواده اند و تقریباً در بین جوانان بوده
عنوان بیشترین سالمندان نیز، اعضاي خانواده به ازي هستند. در بینهاي مج شبکه

بیش   اند ولی در بین میانساالن اعضاي خانواده با کمی درصد گزارش شده 30مخاطبان با 
گروه اند. دوستان و همکاران  از یک چهارم مخاطبان آنان در فضاي مجازي اعالم شده

سلی با هاي مختلف نی مجازي توسط گروههاي اجتماعبعدي هستند که در فضاي شبکه
از   هاي این مطالعه حکایت از آن دارد که تعامل با این گروهشود. یافته آنان تعامل می

  هاي نسلی گزارش شدهمخاطبان توسط میانساالن در فضاي مجازي بیشتر از سایر گروه
دوستان و همکاران را درصد). پس از آنان بیش از ده درصد از جوانان تعامل با  4/15است (

افراد ناشناس دیگر مخاطبانی هستند که در  اند. هاي مجازي گزارش کردهشبکه در
هاي اجتماعی مجازي با آنان به تعامل پرداخته شده و مخاطب این تعامل هستند. از  شبکه

هاي مجازي گزارش خاطبان خود را در شبکهآنجا که درصد قابل توجهی از پاسخگویان، م
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نسلی و  يمعنادار بین دوره يفقدان رابطه يدهندههاي آماري نشاناند، آزمون ننموده
   .1هاي اجتماعی مجازي استمخاطبان در شبکه

 
 هاي اجتماعی مجازيشبکهتعامل نسلی و مدت گذران فراغت در 

نظر ه یابد. ب بین نسلی انتقال می ي از طریق تعامل و رابطه  تمدن و فرهنگ جامعه
ثیر گذاشته ران فراغت مجازي بر این فرایند تأهاي اجتماعی و گذاز شبکه  استفادهرسد  می

هاي اجتماعی و همسویی با  از شبکه  دهد که بین مدت استفاده باشد. این بررسی نشان می
عنوان یک بههاي اجتماعی مجازي  از شبکه  اي وجود ندارد ولی مدت استفاده خانواده رابطه

منفی و ضعیف است و بر  يما مجازي، با تعامل با خانواده داراي رابطهفراغت فعال جمعی ا
 این از بندرت یا هستند خانواده با زیاد بسیار تعامل داراي که گذارد. کسانی ثیر میأآن ت

 و بالعکس. بر است کمها  شبکه نیا از ناني آ فادهاست مدت یا و کنند می استفادهها  شبکه
 ي رابطه یردو متغ ینا یناست ب  که در جدول گزارش شده يرآما هاي مختلفآزمون اساس

 شده مشاهده متغیر دو بین معکوسی ي رابطه که دهد ها نشان مییافتهوجود دارد. معنادار 
  .گردد می دیگري کاهش موجب یکی افزایش و

 

 هاي اجتماعی مجازي از شبکه رابطه بین تعامل نسلی و مدت استفاده :5جدول 
Tabel 5: Relationship between Generational Interaction and Duration of 

Use of Virtual Social Networks 
 بیشترین کمترین خطاي معیار انحراف معیار میانگین تعداد مدت گذران فراغت مجازي
Virtual Leisure Time 

Spent Number Average Standard 
Deviation 

The Standard 
Error 

The 
Least 

The 
Most 

 5 1 07493. 1.06227 3.7065 201 عدم استفاده
 5 1 05370. 1.09267 3.6425 414 بندرت

 5 1 07418. 1.20068 3.5687 262 یکبار در روز
 5 1 08640. 1.09286 3.5250 160 بار در روز 4یا  3

 5 1 14293. 1.23784 3.1467 75 چندین بار در ساعت
 5 1 16699. 1.30426 3.3607 61 مرتبا

 5 1 03328. 1.13985 3.5746 1173 مجموع

 45درصد) و سالمندان (بیش از  43درصد)، میانساالن (نزدیک به  8/39درصد قابل توجهی از جوانان ( ۱
 اند. در مورد سالمندان ذکر این نکته هاي اجتماعی مجازي اظهار ننمودهود را در شبکهدرصد) مخاطبان خ

هاي اجتماعی مجازي استفاده از شبکه این عدد اصالً ضروري است که همین درصد یا درصد نزدیک به
 .کنند نمی
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هاي اجتماعی  از شبکه  بین تعامل نسلی و مدت استفاده يرابطه طرفهواریانس یک :6جدول 
 مجازي

Tabel 6: One-Way ANOVA of the Relationship between Generational 
Interaction and Duration of Use of Virtual Social Networks 

 معناداري F میانگین مربعات زاديي آ درجه مجموع مربعات 
 Sum of Squares df Average of Squares F Sig 

 004. 3.474 4.467 5 22.334 بین گروهی
   1.286 1167 1500.389 درون گروهی

    1172 1522.723 مجموع

 
 هاي اجتماعی مجازيرابطه نسلی و مخاطبان در شبکه

ها بر  شبکهاز فراغت فعال جمعی مجازي، بلکه مخاطبان در این   دت استفادهنه تنها م
 گذار هستند. روي روابط بین نسلی تأثیر
درصد)  3/26دهد که برخی از پاسخگویان (بیش از یک چهارم  این مطالعه نشان می

عی ها اطال کنند یا در مورد مخاطبان در این شبکه هاي اجتماعی استفاده نمی یا از شبکه
 اند.  نداده

حائز اهمیت این است در این الگوي فراغت جمعی فعال مجازي بیشترین  ينکته
درصد  23دهند. و بعد از آنها افراد ناشناس با  مخاطبان را خانواده و خویشان تشکیل می

درصد یا یک پنجم از پاسخگویان مخاطبان  20اند. نزدیک به  بیشترین فراوانی را داشته
 هاي اجتماعی مجازي دارند.  کهمختلفی در شب
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 هاي اجتماعی مجازيبین نسلی و مخاطبان در شبکه يرابطه :7جدول 
Tabel 7: Generational Relations and Audiences in Virtual Social 

Networks 

 
 هاي مجازيبین تعامل نسلی و مخاطبان در شبکه يطرفه رابطهواریانس یک :8جدول 

Tabel 8: One Way ANOVA of Intergenerational Relations and Audiences 
in Virtual Social Networks 

 معناداري F میانگین مربعات ازاديي  درجه مجموع مربعات 
 Sum of Squares df Average of Squares F Sig 

 212. 1.399 1.814 6 10.881 بین گروهی
   1.297 1166 1511.842 درون گروهی

    1172 1522.723 مجموع

 
هاي اجتماعی مجازي و همسویی با  دهد بین مخاطبان شبکه این مطالعه نشان می

توان اظهار داشت که  اي وجود ندارد. در واقع می خانواده و تعامل با خانواده هیچ رابطه
طور کلی و به تعامل در فضاي مجازي حتی با افراد خانواده و اقوام به تقویت مناسبات نسلی

 ثیري ندارد.طور خاص در این مطالعه تأهمسویی با خانواده و تعامل با خانواده به
 
 گیرينتیجه

ي  توجه به وضعیت مناسبات نسلی در نزدیک به نیم قرن در جهان و بیش از دو دهه
ر است. محققین ب  اخیر در ایران به دلیل شتاب تغییرات اجتماعی و ارتباطی، افزایش یافته

هاي مختلف این باورند تغییرات زیادي در سطوح مختلف ارزشی و حتی رفتاري در گروه

 بیشترین کمترین خطاي معیار انحراف معیار میانگین تعداد مخاطبان

Audiences Number Average Standard 
Deviation 

The 
Standard 

Error 
The 

Least 
The 
Most 

 5 1 05181. 1.14222 3.5988 486 اظهار نشده
 5 1 06113. 1.13544 3.6174 345 اعضاي خانواده

 5 1 09104. 1.14068 3.4586 157 دوستان / همکاران
 5 1 09591. 1.10191 3.6212 132 افراد ناشناس

 5 1 18613. 1.23463 3.3182 44 موارد يهمه
 4 1 88192. 1.52753 2.3333 3 دوستان/ همکاران وخانواده

 4 2 33333. 81650. 3.6667 6 دوستان / همکاران و افراد ناشناس
 5 1 03328. 1.13985 3.5746 1173 مجموع
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نسلی رخ داد است. مید معتقد است که تحوالت بین نسلی پیامد تغییرات اجتماعی سریع 
باشد. وضعیت مذکور به دلیل عدم کاربرد الگوي  هاي بسیار شدید می و ایجاد دگرگونی

جدید بوده و الزم است که نسل پیشین در این الگو  يمعهرفتاري نسل پیشین براي جا
 يدیشد اریبس يها یدگرگون جامعه در که یتیوضع دربازنگري انجام دهد. بدین ترتیب 

 و هاارزش خود، اتیح تداوم يبرا شود می ناچار قبل نسل که يطور دهد می يرو
 شدن یاجتماع  به دست و کند اصالح بعد نسل فرهنگ اساس بر را خود  مییقد يهنجارها

 .شود نامعلوم و مبهم ییایدن وارد دیبا و ندارد یمشخص يالگو زین دیجد نسل. بزند مجدد
ها در آن اختیار و آزادي انسان  اي است که جاه گذران فراغت عرصهبه باور رفعت

 تواند فرهنگ ایجاد کند و اند فراغت می بیشتر قابل اعمال است. از این رو است که گفته
  ). ویژگی انتخاب آزادانه و غیر رسمیRafatjah, 2005: 65هویت افراد را آشکار سازد (

هاي بین نسلی بوده و از این منظر گذران فراغت فراغت بستر مناسبی براي انتقال ارزش
ها حائز اهمیت است. در دنیاي نوشونده و عنوان ابزاري جهت تقویت تعامل بین نسل به

است. محققین بر این باورند  ي جدیدي براي گذران فراغت ایجاد شدهمتحول امروز بسترها
 & Montazarghaemثیرگذار است (أهاي اجتماعی بر روابط نسلی تاز شبکه  استفاده  که

Shaghasemi, 2008; Monadi, 2008( . الگوي گذران اوقات فراغت به مثابه یکی از
ها ثیرگذار بر روابط بین نسلامل تأدر حال تحول یکی از این عو هاي سبک زندگیشاخص

ها در رابطه رسد که چگونگی این الگو در بین افراد جامعه با روابط بین نسل بوده و بنظر می
ترین الگوي دهند که پرمصرف میباشد. مطالعات پیشین در گذران اوقات فراغت نشان 

است. این مطالعه به   فراغتی، گذران فراغت منفعل فردي و باالخص تماشاي تلویزیون بوده
اعی مجازي و مخاطبان در این هاي اجتماز شبکه  بین مدت استفاده يبررسی رابطه

ها پرداخت. مطالعه عنوان یک الگوي فراغت فعال جمعی و مناسبات بین نسلها به شبکه
هم از نوع فعال و  عنوان الگوي جدید فراغتی آندهد گذران فراغت مجازي، به ان مینش

از این الگو   چه میزان استفاده شود. گر هاي مختلف نسلی مشاهده میر بین گروهجمعی د
هاي مختلف متفاوت است. جوانان به دالیل مختلف از جمله تمایل به نوگرایی در بین نسل

تر فراغتی بیشتر استفاده هاي فعال در سپهر اجتماع، از این بسنسبت به سایر نسل
  تر هستند، تعداد دفعات مراجعه بههاي نسلی پرمصرفگروه و نیز نسبت به سایر کنند؛ می

هاي متنوع، از لمندان با توجه به عوامل و زمینهها در بین جوانان زیاد است. سااین شبکه
 و در این بین میانساالن با فاصله شوند؛ نمی هاي اجتماعی محسوبکاربران پرمصرف شبکه

 ي توان در زمره کنند و کمتر از ده درصد آنان را می ها استفاده میاز جوانان، از این شبکه 
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هاي پیشین بررسی ي کنندهاظ نمود. این یافته در راستا و تأییدکاربران پرمصرف لح
)Surin & Tankard, 2002; Nazart, 2007  .است ( 

هاي اجتماعی و همسویی با  از شبکه  دهد که بین مدت استفاده این بررسی نشان می
عنوان یک هاي اجتماعی مجازي به از شبکه  اي وجود ندارد ولی میزان استفاده طهخانواده راب

ي معکوس و ضعیف است و فراغت فعال جمعی اما مجازي با تعامل با خانواده داراي رابطه
هاي اجتماعی مجازي مدت استفاده بیشتر از شبکه گذارد. بدین ترتیب ثیر میبر آن تأ

شود. همچنین کاربران با مخاطبان مختلفی  در خانواده می هاموجب کاهش تعامل بین نسل
که یکی از این گروه مخاطبان خانواده و اقوام  پردازند فضاي مجازي به تعامل می در

ثیري ه و اقوام بر تقویت تعامل نسلی تأهستند. تعامل در فضاي مجازي حتی با افراد خانواد
ن با مناسبات نسلی ي آ عی مجازي و رابطههاي اجتما از شبکه  ندارد. بررسی مدت استفاده

 کنند داراي تعامل بیشتري با خانواده هستند. دهد کسانی که کمتر استفاده می نشان می
 ي در تغییر فرهنگ دارند.ا کنندهنیینقش تع یجمعارتباط لیوساوبر معتقد است که 

 و افکار در نو يهازشار و گذاشته  بومی فرهنگ بر یتوجه قابل ریثأت ج،یتدر به لیوسا نیا
ها و هاي نوین با توجه به قابلیترسد رسانه . بنظر میشود می سبب را مردم رفتار

جمعی بر فرهنگ جوامع بیشتري را نسبت به وسایل ارتباط ثیراتکارکردهاي تعاملی تأ
عنوان فراغت فعال و جمعی که در فضاي مجازي هم به فراغت مجازي آن خواهند گذارد.

ایران بوده و محتمل ي  هاي مختلف جامعهافتد در حال گسترش در بین و نسل یاتفاق م
ثیر گذاشته و به تدریج سهم ها تأاین الگوي تعاملی در تغییر روابط بین نسل  است که

فراغت منفعل و فردي رایج فراغتی که همانا مشاهده تلویزیون بوده، در سبد الگوي فراغتی 
معکوس این الگوي فراغتی با تعامل نسلی از یک  يتوجه به رابطهایرانیان را کاهش دهد. با 

رسد در  نظر میه ن به دلیل قابلیت تعاملی فراغت مجازي، بي آ ثیر گستردهأسو، و ت
 ها و افزایش فردگرایی در جامعه رخ دهد.هاي آتی تغییرات جدي در روابط بین نسل سال
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Abstract: 
 

Virtual leisure is one of the new type of leisure in today society that 
has significant impact on intergenerational relationships. Virtual social 
networks with quick and easy access, overlap in time and space and 
provide special conditions for leisure. The main purpose of the article is 
to study the relationship between duration of use of virtual social 
network as virtual leisure and audience of these networks and its effect 
on intergenerational relationships; with consideration of zimel and mead 
theories. Survey method were applied with 1200 people as sample at 
national level. Results indicates there is a relationship between 
generational period and leisure in virtual social networks, there is also a 
reverse relationship duration of use of the virtual social networks and 
interaction between generations. With increase the time duration uses of 
these leisure, reduction occurs in intergenerational communication in the 
family. Different generational groups communicate in virtual social 
networks. There is no relationship between intergenerational 
communication and audience in the virtual social networks, and 
communication with family and relatives, did not result strengthening 
generational interaction. Increased membership in social networks has 
caused change the leisure pattern towards an active in cyberspace; such 
condition has the considerable effect on intergenerational relationships 
and changes in lifestyle. Also, spending virtual collective leisure time, 
even if with the family, does not lead to the strengthening of generational 
relationships. 
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