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 چکیده:
غیر اهمیت فضاي مجازي (اینترنت و شبکه شر کنونی  عی) در زندگی ب  هاي اجتما

کار است. ب  قابل عرصه طوريه ان دگی افراد را تحت که تمامی  ع  هاي مختلف زن شعا ال
کی از این جنبه غت ی گوهاي گذران اوقات فرا هاست. به همین دلیل قرار داده است. ال

ساسی گوها تحت تأثیر فضاي  هدف ا این پژوهش بررسی تغییراتی است که در این ال
ر را در قالب تحلیل طبقاتی  آمده است. پژوهش ارتباط این دو متغی مجازي به وجود 

ستفاده از روش کمی  330دهد. به همین منظور  ارائه می نفر از مردم شهر اصفهان، با ا
زار گردآوري داد شنامه محقق ساخته بود که بین  همورد مطالعه قرار گرفتند. اب ها پرس

عی باال، متوسط و پایین در فاصله سنی  عتبار  20-60سه طبقه اجتما سال توزیع شد. ا
ساتید مجرب و کارشناسان خبره  وده و توسط گروهی از ا ع صوري ب شنامه از نو پرس

آلفاي کرونباخ محاسبه شد  ستفاده از ضریب  شنامه نیز با ا که تأیید شد. پایایی پرس
ر از سطح مطلوب راي تمام ابعاد باالت شان می ) بود. یافته70/0( ب دهند  هاي پژوهش ن

غتی را تحت تأثیر خود قرار داده است. ب گوهاي فرا که،  طوريه فضاي مجازي ال
قعی بودن، خودشکوفایی به  ودن، وا غتی از سمت فعال بودن، جمعی ب گوهاي فرا ال

د. نتیجه  یافته انحرافی شدن تغییر سمت منفعل شدن، فردي شدن، مجازي و نیز ان
گر پژوهش تأیید تعدیل گري طبقه می کانیزم تأثیرگذاري  مهم دی راین طبقه م باشد. بناب

/ منفعل، فردي جمعی  ر مبناي فعال غت ب گوهاي گذران اوقات فرا بین فضاي مجازي و ال
کانیزم این تأثیرگذاري د ر طبقه باال و و مجازي/ واقعی را تحت تأثیر قرار داده است. م

وده ولی در طبقه متوسط با شدت کمتر و به ک صورت ب ر از  اي متفاوت گونه پایین به ی ت
گر بوده است.   دو طبقه دی
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 مسأله یانب و دمهمق
 یدي است که پس از انقالب صنعتی وگذران آن از مباحث جد ي اوقات فراغت و نحوه

هاي  شناسان را برانگیخته و به موضوع مهمی در حوزهرشد صنایع و فناوري، توجه جامعه
امروزه در خصوص  ).Rafat Jah, 2011: 152( شده است مختلف علوم اجتماعی تبدیل
 & Ellham Pour( گیري از آن تردیدي وجود ندارد ضرورت اوقات فراغت و بهره

Pakseresht, 2009: 40ًدلخواه   به ). اوقات فراغت زمانی است که در آن افراد اوال
، از انجام آن لذت کنند که حالت تفریح و استراحت داشته و ثانیاً هایی را انتخاب می فعالیت

ها افراد به آرامش روحی، برطرف  شود. همچنین در طی این فعالیت و شادي نصیبشان می
 ,Monadi( ار، رشد و نیز کمال شخصیت خویش نائل آیندکردن خستگی ناشی از ک

2007: 132.( 
اي بوده که افراد تا یک در چند سال اخیر گستردگی اینترنت و فضاي مجازي به گونه

گونه فضاها شده و موضوعات شود تمایل دارند که وارد این فرصت فراغت برایشان پیدا می
نند و از این طریق بخش عظیمی از اوقات شان را در آنجا دنبال ک عالقه خاص و مورد

عنوان یک فضاي  کنند. فضاي مجازي به فراغت خود را صرف استفاده از این فضاها می
یافته نقشی را به  خود در کشورهاي توسعه يهارتباطی، به دلیل توانمندي و امکانات بالقو

 .Ghasemzadeh & etتوان نام برد ( عنوان بدیل فضاي شهري می دست آورد که از آن به
al., 2012: 23عنوان مثال، یکی از خصوصیات کیفی اوقات فراغت در دنیاي معاصر، ). به

فعال و  اوقات فراغت غیر«و افزایش نقش » اوقات فراغت فعال، پویا و فیزیکی«کاهش سهم 
بوده است. فراغت فعال نوعی از گذران اوقات فراغت است که » تر تحرك  هاي کم فراغت
 که فراغت غیر  حالی الً با تحرك جسمانی، فعالیت ذهنی و خالقیت، همراه است. درمعمو

اي ایستا و انفعالی دارد؛ مانند تماشا کردن  فعال، نوعی گذران فراغت است که معموالً جنبه
کنندگی در آن  هاي اینترنتی که خصلت مصرفآزاد، استفاده از فراغت ي هتلویزیون و مطالع
واج اینترنت نوع جدیدي از گذران اوقات فراغت در فضاهاي مجازي غالب است. با ر

هاي مجازي رو به گسترش است  فروش و صورت سفر مجازي، ارتباطات مجازي، خرید به
اي که از آن با عنوان  گذران فراغت ایجاد کرده است؛ عرصه ي که اشکال جدیدي در عرصه

). Rastegar Khaled & et. al., 2016: 129( شود برده می نام» فراغت مجازي«
هاي مختلف مربوط به ارتباطات و مؤسسات اینترنتی گواهی هاي منتشرشده در سایت داده

 بر این ماجراست.



 63 تحلیل طبقاتی تغییر الگوهاي گذران فراغت ... 

در  We Are Socialو   Hootsuiteي شده توسط دو مؤسسه هاي منتشر طبق داده
نترنت افزوده روز بر تعداد کاربران ای شویم که روزبه ، متوجه می2018ي چهارم  ماهه  سه
ي خاکی، به استفاده از آن رغبت نشان  جاي این کره شود و افراد بیشتري در جاي می
کنند که اکثر این  استفاده می موبایلمیلیارد نفر در سراسر دنیا از  5.1بیش از  .دهند می

 ).Ahmadi, 2018:1( ع هوشمند هستندها، از نو موبایل
ارتباطات ثابت که در نمایشگاه ایران تلکام برگزار  ي همچنین، در نشست توسعه

و  ADSL درصد ترافیک اینترنت دنیا مربوط به ارتباطات ثابت 86گردید، مشخص شد، 
ساس درصد ترافیک اینترنت دنیا به اینترنت موبایل مربوط است. بر ا 14فیبر نوري است و 

درصد  70اکنون   این نشست وضعیت ایران نسبت به وضعیت دنیا متفاوت بوده و هم
درصد  30شود و ارتباطات ثابت تنها  ترافیک اینترنت کشور به ارتباطات موبایل مربوط می

اینکه ایران نسبت به سایر  وجود ). باTekrato, 2016: 1( این سهم را در اختیار دارد
و حجم اینترنت محدودتري دارد، اما نسبت به چند سال پیش کشورهاي دنیا دسترسی 

رسد که در  گرفته است و به نظر می تناسب بیشتري در اختیار همه قرار  این فناوري به
این شرایط به نظر  وجود آینده نیز همچنان سیر صعودي خود را طی کند. که البته با

قات مختلف و تأثیر آن بر نوع رسد نوع و میزان استفاده از آن بین افراد در طب می
 فراغتشان، متفاوت باشد.

نظر اقتصادي، اجتماعی،  گذران اوقات فراغت در طبقات اجتماعی مختلف از يپدیده
هایی  داراي تفاوتزندگی و ...،  ي (شغل)، منزلت اجتماعی، شیوه فرهنگی، نوع معیشت

زندگی نیز این موضوع را  واره و سبکتهاي نظري بوردیو پیرامون عاداست. که دیدگاه
توان گفت، ). بنابراین میEsmiit, 2004: 220; Bourdieo, 1998: 14( کنندتأیید می

باال،  ي کمیت و کیفیت تغییر الگوي گذران اوقات فراغت تحت تأثیر فضاي مجازي در طبقه
وقات هایی است. افراد در طبقات مختلف براي گذران ا پایین و متوسط جامعه داراي تفاوت

نظر مقدار  نظر شکل انجام امور فراغتی و چه از هاي متفاوتی چه از فراغت خود استفاده
توان  کلی می طور کنند، دارند. به زمانی که صرف استفاده از فضاهاي واقعی و مجازي می

اي است که مکانیزم تغییر  عنوان یک بستر و زمینه اجتماعی افراد به ي هگفت که طبق
 گیرد.صورت می  اوقات فراغت تحت تأثیر فضاي مجازي درون آنالگوهاي گذران 

تجربی پژوهش، الگوي فراغتی افراد بیشتر به سمت منفعل  ي با توجه به پیشینه
(خانه محوري)  زا و انحرافی بودن، مجازي شدن و خانگی شدن شدن، آسیبشدن، فردي
این است که آیا این  کند، اما با توجه به بسترهاي طبقاتی افراد، مسئله حرکت می

https://www.zoomit.ir/category/mobile/
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تأثیرگذاري فضاي مجازي بر الگوهاي گذران اوقات فراغت در افراد طبقات مختلف یکسان 
 است؟

که متغیرهاي  توان به این نتیجه رسید، چرا از دیدگاه این پژوهش به سادگی نمی
باشند که بسته به شرایط،  شناختی به لحاظ ماهیت، متغیرهاي پویا و متحرکی می جامعه

بین  ي اند. رابطهبینی دهند و کمتر قابل پیش هاي مختلف نتایج مختلفی میان و زمانمک
گونه به نظر  گونه است. این فضاي مجازي و تغییر الگوي گذران اوقات فراغت نیز به همین

رسد که مکانیزم تغییر بین این دو متغیر در طبقات مختلف متفاوت باشد. مثالً این  می
باال لزوماً منجر به منفعل  ي حد از اینترنت در طبقه از  استفاده بیشاحتمال وجود دارد 

ها نشود. یا تغییر چندان ملموس نباشد. اما  شدن افراد یا فردي شدن اوقات فراغت آن
تري به وجود آورد. بنابراین، همین فرض  همین تأثیرگذاري در طبقات دیگر نتایج متفاوت

طبقاتی موضوع فوق هدایت کرد. تحلیل طبقاتی نظري محقق را به سمت انجام تحلیل 
یکی از رویکردهاي نظري کالسیک و قدیمی مطالعه جامعه است که محققان آن را براي 

که  ؛)Afrogh & Bill, 1994: 99( اند تعیین فرآیندهاي دگرگونی اجتماعی به کار گرفته
و بااهمیت یاري  شناختی مختلف بین متغیرهاي جامعه ي به ما نیز در درك بهتر رابطه

 رساند. می
عنوان میدان  باشد انتخاب شهر اصفهان به طرح می  مبحث دیگري که در اینجا قابل

عنوان بستر مطالعاتی به چند دلیل صورت  باشد. انتخاب این شهر به پژوهش کنونی می
هاي تفریحی و تاریخی متنوعی براي گذران  ؛ اصفهان شهري است که مکانگرفته است. اوالً

گونه به  اوقات فراغت افراد دارد. اما با مشاهداتی که پژوهشگر در این زمینه انجام داد این
هاي واقعی متغیرتر شده و  رسد که از نظر کمی و کیفی حضور افراد در مکان نظر می
ت امور دیگر ها رو به کاستی است یا اینکه افراد بیشتر جهفراغتی از این مکان ياستفاده

کنند نه براي انجام امور فراغتی است. دلیل دیگري که باعث شد این سیر می در این فضاها
پژوهش در شهر اصفهان انجام شود حضور طبقات و اقشار مختلف در این شهر بود. بنابراین 

اصلی این پژوهش  يعنوان مسئله با توجه به اهمیتی که بحث طبقه و تحلیل طبقاتی به
 عنوان میدان مطالعاتی برگزیده شد. براي پژوهشگر داشت، این شهر به

نظر هست ابتدا این مسئله است که آیا الگوهاي  نهایت، آنچه در این پژوهش مد در
هاي اخیر در شهر  گذران اوقات فراغت تحت تأثیر استفاده از فضاهاي مجازي در سال

 اصفهان تغییر کرده است؟
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متغیري در نظر گرفت که عنوان  را به» طبقه«توان  مشخص شود که آیا می ثانیاً
فراغت و مکانیزم ارتباط بین متغیرهاي اجتماعی مختلف(در اینجا الگوهاي گذران اوقات 

دهد؟ اگر هست مکانیزم اثرگذاري چگونه بوده و روند تغییر در فضاي مجازي) را تغییر می
 طبقات مختلف به چه صورتی بوده است؟

 
 پیشینه پژوهش

 الف) تحقیقات داخلی
 ي تجربی مربوط به فضاي مجازي، اوقات فراغت و طبقه ي ررسی پیشینهپس از ب

ها صورت گرفته است. از جمله هاي فراوانی در این زمینهاجتماعی، مشخص شد پژوهش
 & Zokaii & et all, 2006; Sarokhani & et. al., 1999; Khaniki( هايپژوهش

Babaii, 2011; Mohammadpour,2015; Grous, 2004; sakadsvia, 2014; 
Lenhart, 2015; Ebrahimi, 2011; Nasiri & Shahabi, 2015 علیرغم فراوانی .(

به بررسی علل گرایش افراد به  ها اکثراًتوان گفت که این پژوهشتحقیقات مذکور، می
اند. هاي فراغتی را مطالعه کردهاند و کمتر تأثیرات این فضا بر سبکفضاي مجازي پرداخته

گذارد. به که امروزه فضاي مجازي تأثیر فراوانی بر الگوهاي گذران وقت میدر صورتی 
نهایت چند  مطالعاتی کنار گذاشته شدند. در ي هاي مذکور از پیشینههمین دلیل پژوهش

 ي عنوان پیشینه پژوهش که ارتباط قوي و منسجمی با موضوع تحقیق حاضر داشتند، به
 شود: ها پرداخته می . که در زیر به آناین پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند

هاي صورت گرفته در رابطه با مقدار زمانی که افراد در اوقات  جمله پژوهش از
 هاي توان به بررسی اند، می فراغتشان صرف استفاده از اینترنت و فضاي مجازي کرده

)Pakseresht & Norinya, 2007; Pakseresht, 2011; Keihan, 2012; Bahrani, 
2015; Ghanbari, 2017آمده   دست  ) اشاره کرد. طبق نتایجی که از این مطالعات به

شده است که؛ کاربران، هنگام استفاده از اینترنت بیشتر وقتشان را صرف   مشخص
کنند. کسانی که کاربرد اینترنت بخشی  رفتارهاي فرهنگی و فراغتی و ارتباطات دوستانه می

کنند، بیشتر موسیقی  د، بیشتر با دوستانشان معاشرت میده از فراغت آنان را تشکیل می
 کنند کنند. در مقابل کمتر تلویزیون تماشا می دهند، بیشتر مطالعه و بازي می گوش می

)Pakseresht & Norinya, 2007; Pakseresht, 2011طبق پژوهشی که بحرانی .( 
هاي مجازي جزء  انجام داده است، پرسه در اینترنت و استفاده از شبکه ،)1394(
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هاي اصلی جوانان هنگام گذران اوقات فراغتشان چه بین پسران و چه در بین  اولویت
 رود.  دختران، به شمار می

در پژوهشی که انجام داد به این نتیجه  ،)1396( در این زمینه نیز قنبري برزیان
ن هویت دینی نوجواناتواي مصرف فراغتی فضاي مجازي بر دست یافته است که مح

ته است. ششهرها تهران، اصفهان، تبریز و ...) بخصوص نوجوانان تهرانی تأثیر فراوانی دا کالن
همچنین دختران نوجوان در این میان بیشتر از پسران هم سال خود از فضاي مجازي در 

ها و  توان چنین اظهار کرد که در انتخاب کنند. بنابراین، میفراغتشان استفاده می
اي  ایگاه ویژههاي اجتماعی جتی جوانان، توجه به فضاهاي مجازي و شبکههاي فراغ اولویت

ها و فضاهاي اینترنتی و مجازي اولویت نخست جوانان در پر کردن اوقات  و رسانه ؛دارد
 ).Keihan, 2012( فراغتشان بوده است

اجتماعی در نوع و میزان استفاده افراد از فضاهاي  ي تأثیري که طبقه ي در زمینه
هایی  ازي و همچنین جایگاهی که در گذران الگوي اوقات فراغت افراد دارد نیز پژوهشمج

حبیبی و ( توان به پژوهش ها می ترین این پژوهش جمله مهم چند صورت گرفته است که از
هاي  ) اشاره کرد. طبق یافته1391و ابراهیمی و مسلمی پطرودي؛  1395فرد؛ بهنامی

اقتصادي افراد و الگوي گذران اوقات فراغت  ـ یگاه اجتماعیمربوط به این موضوع، بین پا
اجتماعی افراد باالتر باشد پرداختن به فراغت  ي معناداري وجود دارد. هر چه طبقه ي رابطه

 & Ebrahimi( شود ها بیشتر و در مقابل از فراغت سنتی آنان کاسته می مدرن در میان آن
et. al., 2012سال بخصوص جوانانی که به  توان گفت، افراد بزرگ دیگر نیز می ي ). از جنبه

طبقات مرفه جامعه تعلق دارند به دلیل شرایط فرهنگی و اقتصادي خانواده خود امکان 
هاي عینی و واقعی دارند، بنابراین  بیشتري براي برقراري ارتباط با جنس مخالف در محیط

کنند،  از عاطفی استفاده میاز اینترنت کمتر براي یافتن دوست غیر همجنس و ارضاي نی
 که براي نوجوانان طبقات متوسط و پایین اجتماعی، شرایط کامالً برعکس است  حالی در
)Habibi & Behnami Fard, 2016.( 

ارتباط سن با گذراندن اوقات فراغت در فضاي مجازي  ي هایی نیز در زمینه پژوهش
 .Opic & et. alو Byrne & et. al., 2006 هاي توان به پژوهش صورت گرفته که می

آمده حاکی از آن است که نوع و امکانات تفریحی   دست  اشاره نمود. یکی از نتایج به 2014
سال بیشتر وقت آزادشان  12-14هاي سنی مختلف با هم فرق دارند. گروه سنی  بین گروه

والدین،  هاي ورزشی، گذراندن وقت با هاي اوقات فراغت ساختاري، باشگاه را صرف فعالیت
سال،  16-18کنند. در مقابل نوجوانان گروه سنی باالتر مثل  خواهران و برادرانشان می
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ها، چت کردن و استفاده از اینترنت براي  بیشتر وقتشان را در فضاهاي باز در کنار خیابان
 Byrne( کنند ارتباط با دوستانشان و تماشاي تلویزیون و گوش دادن به موسیقی صرف می

& et. al., 2006وجود در چند سال اخیر به دلیل رشد روزافزون و بیش از پیشی   این ). با
اند، کودکان و نوجوانان نیز در مقایسه با قبل،  کرده که فضاها و ابزار ارتباطی مجازي پیدا

 کنند هاي فرهنگی می بیشتر وقت خود را صرف اینترنت و به میزان کمی صرف فعالیت
)Opic & et. al., 2014.( 

اي صورت گرفته که به چند دسته هایی نیز ذیل بحث تجربه فراغت رسانه پژوهش
فردي شدن اوقات فراغت در اثر  ي هایی که درباره باشد: الف) پژوهش تقسیم می فرعی قابل

 و ،)1393( کنند مانند پژوهش رضایی و محمدي ها بحث می فراوان از رسانه ي استفاده
اي  رسانه ي اند، نشان دادند تجربه ایجی که به دست آورده)، که طبق نت1395( شاطریان

فراغت، ارتباطات واقعی را تضعیف کرده و ارتباطات را محدود به ارتباطات در درون 
). از Rezaii & Mohamadi, 2014( هاي سایبري و ارتباطات فردي کرده است شبکه

هاي زمان و  ، محدودیتهاي نوین ظهور فنّاوري ي واسطه  سوي دیگر، در حال حاضر به
اي  مکان از بین رفته و فرد دیگر به مکان محلی و بومی خود وابسته نیست، همچنین رسانه

اي از  گذران بخش عمده ي نحوه ي کننده اي توصیف طور فزاینده شدن و خانگی شدن به
 ).Shateryan & et. al., 2016( ساالن گردیده است فراغت طیفی از جوانان و نیز بزرگ

هاي افراد را از دو نگاه مثبت و منفی  ها بر فعالیت هایی که تأثیر رسانه ب) پژوهش
 ,Zumarovaو  Nie & Erbering 2002 هاي اند. مانند پژوهش بررسی قرار داده مورد

شود.  دهد که، زمان زیادي از افراد صرف استفاده از اینترنت می نتایج نشان می .2015
ها، تعامل  هایی همچون خرید از مغازه را با افراد واقعی و فعالیت ها زمان کمتري بنابراین آن

طرف اینترنت باعث   یک کنند، از شهري به این منظور صرف می با ترافیک و سفرهاي درون
قوت) ولی از سوي دیگر باعث دوري  ي (نقطه محدود شدن زمان و مکان براي افراد شده

 & Nie(تأثیر منفی اینترنت) ( ه استشان شد افراد از همدیگر و از محیط واقعی
Erbering, 2002چه  توان گفت، از طرفی اگر ). همچنین در راستاي همین موضوع می
عنوان منابع اطالعاتی و ابزار بازي و سرگرمی، برخی از خألهاي  اند به کامپیوترها توانسته

شوند، اما این  یآموزشی و فراغتی را براي کودکان پر کنند و از این نظر مفید محسوب م
). در Zumarova, 2015( توانند جایگزین روابط رودررو واقعی افراد شوند ابزار هرگز نمی

اي اسنادي و کتابخانه ي با استفاده از مطالعه ،)1397( ایران نیز عسکري کویري و حسینی
هاي اجتماعی هاي اخیر، اینترنت به خصوص شبکهبه این نتیجه رسیدند که در دهه
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هاي متنوعی براي کاربران فراهم کرده است و باعث به وجود ي، امکانات و فرصتمجاز
شود که ویژگی منحصر به فرد از دنیاي واقعی دارد، از جمله آمدن دنیاي مجازي می

توان به روابط نمادین، تغییرات بنیادین در مفاهیم زمان و مکان، ایجاد ارتباط همزمان،  می
زمان و بی مکانی، گمنام بودن کاربرها، استقالل از  مکان، فرازمان و  ي مستقل از فاصله

 ,Askari Kaviri & Hoseini( هاي دیگر اشاره کردقوانین دولتی و ارتباط با افراد فرهنگ
2018.( 

 عنوان منبعی براي شادي و اطالعات مورد هایی که فراغت مجازي را به ج) پژوهش
که در این زمینه  ،)1395( ) و مراقی1395( کاراناند. رستگار خالد و هم بررسی قرار داده

این پژوهش استفاده از  يمطالعه اساس دیدگاه افراد مورد اند بر یافته  به این نتایج دست
اینترنت موجب شادي و راحتی جوانان بوده و جوانان براي افزایش اطالعات و باخبر شدن 

 کنند کی از فراغت مجازي استفاده میهاي الکترونی از خبرها و استفاده از مقاالت و کتاب
)Meraghi, 2016هاي اطالعاتی و ارتباطی جدید  جوانان از فناوري ي ). بنابراین، استفاده

ها در دو بعد  اجتماعی آن ي شود که سرمایه در تکمیل و گذران اوقات فراغت، موجب می
باطات افراد و یک بعد ها، معاشرت و ارت ها، سازمان عینی؛ عضویت و مشارکت افراد در گروه

(اعتماد مردم به یکدیگر در فضاهاي مجازي و اعتماد به  یافته ذهنی آن یعنی اعتماد تعمیم
 ).Rastegar Khaled & et. al., 2016( خود فضاي مجازي)، ارتقاء یابد

جمله  اي بر فراغت واقعی در شهر نیز، از تأثیر فراغت رسانه ي د) در زمینه
)، همچنین 1391( توان به پژوهش روشتی و همکاران ته میهاي صورت گرف پژوهش

هاي صورت گرفته جوانان  )، اشاره کرد. طبق بررسی1395( فردپژوهش حبیبی و بهنامی
هاي عمومی جهت گذران اوقات  جاي رفتن به مکان  دهند به امروزي بیشتر ترجیح می

ارتباط باشند و این  هاي اجتماعی با دنیا در سایت فراغت، از طریق اینترنت و وب
 ,.Raveshti & et. al( اند شده ها به محیطی جدید و جذاب براي جوانان تبدیل سایت وب

نشان دادند که در  Habibi & Behnamifar, (2016)). مطابق با همین موضوع 2012
درصد از نوجوانان، در ساعات عصر که بهترین بخش از اوقات فراغتشان  59حالت کلی 
در فضاهاي شهري است، مشغول فعالیت در اینترنت هستند. بنابراین هر چه براي حضور 

میزان حضور نوجوانان در فضاي مجازي بیشتر باشد، از میزان گرایششان به حضور در 
در پژوهششان به  Karole & Sagone (2014)شود. همچنین  فضاهاي شهري کاسته می

 ي ه با غیر کاربران، وقت کمتري با خانوادهاین نتیجه رسیدند که کاربران اینترنت در مقایس
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گذرانند. در واقع به نظر آنان اینترنت مرز میان خانه و زندگی اجتماعی و حضور در خود می
 ).Sagone& Karole, 2014( هاي فیزیکی را نامشخص و مبهم کرده استمکان

حت تأثیر ها که پیرامون تغییر الگوهاي گذران اوقات فراغت ت در اکثر این پژوهش
فضاي مجازي صورت گرفته است، الگوبندي چندان دقیقی صورت نگرفته بود و صرفاً 

شده است. اما پژوهش حاضر به دنبال   هاي گذران اوقات فراغت بررسی ها و روش شیوه
هاي فوق  در پژوهش "طبقه"باشد. از سوي دیگر، هاي گذران فراغت می الگوبندي شیوه

کند. در این  است که بر متغیر وابسته تحقیق اثرگذاري مییکی از متغیرهاي مستقلی 
گر فرض شده است که مکانیسم ارتباط بین فضاي تعدیل عنوان متغیر پژوهش طبقه به

 دهد.می ران فراغت را تحت تأثیر قرارمجازي و تغییر الگوي گذ
 

 
 

 مدل تجربی پژوهش: 1شکل 
Figure 1: Experimental Model of Research 
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 پژوهش دبیات نظريا
عرصهفضاي مجازي  آن در  ستره   زندگی معاصر  و گ
کنیم که پیوسته  ) ما در دنیایی زندگی میLenski & Lensli, 1990: 3( به اعتقاد

انسانی را مواجه با  ي هاي چشمگیر و دائمی است. این تغییرات جامعه دستخوش دگرگونی
و جهان دوم: جهان مجازي. جهان  جهان موازي کرده است؛ جهان اول: جهان واقعی دو

اول، جهانی است که در آن زندگی و فعالیت اجتماعی عینی جریان دارد. جهان دوم، 
دهد. در جهان مجازي،  هاي مجازي قرار می جهانی است که انسان را در مواجه با واقعیت

جه است. حال برخوردار از فضاي واحد موا  عین مرز و چند فرهنگ در انسان با سرزمینی بی
حال خالی از هر نوع قانون و   عین هاي خاص و درقاعده جهان دوم، جهانی است با

حال   عین هاي مشخص و در گیري ي عقالنی. جهان مجازي، جهانی است با جهت ضابطه
متضاد که هم در درون این جهان  ي گیري ماندگار و هزاران خصیصه فارغ از هر نوع جهت

شود. با توجه به  جهه با جهان واقعی موجب تولید تضاد میجمع شده است و هم در موا
(جهان  شدن به وجود آورده و درواقع از طریق جهان دوم تغییرات وسیعی که جهانی

تکاثر و تراکم تولیدات فرهنگی ملل جهان شده است، نمادهاي بومی فهم در  أمجازي) منش
بومی و بیگانه  نمادهاي غیر هاي بسیار جدي با (جهان واقعی) در معرض چالش جهان اول

هاي تاریخی و فرهنگی  گرفته است؛ نمادهایی که با توجه به تفاوت هاي دیگر قرار فرهنگ با
چنین تغییر و  ي شود. آنچه زمینه هاي متفاوت و بعضاً متضاد رمزگشایی می ملل به گونه

د و متأخر بشري جدی ي تحوالت سریع، ژرف و شگرفی را پدید آورده، دستاوردهاي فنّاورانه
شوند.  اطالعاتی شناخته می ـ هاي نوین ارتباطی عنوان تکنولوژي است. دستاوردهایی که به

دهند که بر محور  جدید می ي روست که برخی خبر از استیالي یک پارادایم فنّاورانه این از
 زي نه). بنابراین فضاي مجاKastels, 2001: 59( یافته است هاي اطالعاتی سازمان فنّاوري

روزافزون  ي تنها توانسته براي خود موجودیتی مستقل کسب کند، بلکه با گسترش و توسعه 
تواند موجودیت و هویت جهان واقعی را به چالش کشد و تهدید کند. از جمله این  خود می
بدیلی به خود  کنونی جایگاه بی ي ها اینترنت و فضاهاي مجازي است که در جامعهفناوري

ها، بسیار  معاصر بدون آن ي وان گفت تصور جامعهبتاند تا جایی که شاید  صاص دادهاخت
). در این فضا همه بر هم مرتبط و Yaghoobifar, 2013: 159( رسد دشوار به نظر می

محدود و مشخص، بلکه در یک دنیاي بیکران که  ي هم نه در یک گستره تأثیرگذارند، آن
 ).Jalali Farahani & Bagheri Asl, 2008: 126( مرزي ندارد و هیچ حد
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سازي در  جا وجود دارد و روند دیجیتال  امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات در همه
اینترنت «). در یک کلمه شاید بتوان گفت Ghorghi, 2010: 13-15( حال رشد است

ترین اتفاق در دورترین  اینترنت مکانی است که در آن از کوچک». مساوي است با زندگی
هاي نسل قبل از اینترنت مشهود نبوده  شویم. چیزي که در رسانه جهان باخبر می ي طهنق

 شده است.  است. گویی اینترنت یک دهکده است که جهان در آن خالصه
 

عی غت و طبقه اجتما  نظریات اوقات فرا
ترین و  پیرامون اوقات فراغت مهم Veblenي  و نظریه Bourdieoي  نظریه

بودند که به پژوهش کنونی نزدیک بودند. بنابراین مختصري از این  ترین نظریاتی اساسی
 گذرانیم. نظریات را از نظر می

گذر تالقی دو نیروي تقریباً مستقل پدید معتقد است طبقات اجتماعی، از ره بوردیو
به وجود » باور ذهنی«هاي عینی منتج از ساختار فضاي اجتماعی، و  آیند: احتمال می

 ي تنهایی، بلکه در رابطه  ها به بقات نه در ساختارها و نه در عاملیت آنط ي طبقات. پایه
یافته باشد روي   اي پرورش اي و طبقه نظر وي اینکه فرد در چه خانواده هاست. از آن

اش اثرگذار است. او معتقد است عالیق،  سبک زندگی و فراغت ي هایش در زمینه انتخاب
فراغت افراد در دوران کودکی درون خانواده و محیط هاي مربوط به  ها و برداشت سلیقه

 ).Jenkinz, 2001( شود اجتماعی پیرامون فراگرفته می
شده که عامالن و   ها تقسیم اي از میدان نظر بوردیو جهان اجتماعی از مجموعه از

هاي متفاوتی  واره، تجربه، قدرت و منزلتها، از عادت گران در هر یک از میدانکنش
سبک  هاي مختلفی دارند که در مصرف وهاي مختلف عادت واره د. گروهبرخوردارن

واره نوعی نظم پنهان است که طبق آن خواسته یا مشاهده است. عادت  شان قابل زندگی
 ).Esmiit, 2003: 220; Bourdieo, 1998; 14( شود ناخواسته عمل می

دي. طبقه حاصل کند تا نگاه اقتصا بوردیو از نگاه فرهنگی طبقه را تعریف می
هاي نمادین، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي است. طبقه مجموع کنشگرانی است که  سرمایه

پایگاه یکسانی دارند و در شرایط یکسانی قرار دارند، عالیق مشترکی دارند، اعمال مشابهی 
 ).Fazeli, 2003: 24; Koch, 1996; 193( دهند و مواضع مشابهی دارند انجام می

هاي افراد ذاتی و ناب نیستند  طبقه معتقد است که ذائقه ي رابطه با نظریهبوردیو در 
ها محصول  نظر وي ذائقه واقع از اند. در بلکه برگرفته از موقعیت فرد در فضاي اجتماعی

ها همان چیزي هستند که  ها هستند که این منش ماهیت طبقاتی دارد. این ذائقه منش
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تبع آن  هاي زندگی متفاوت و به ی به مصرف سبکده دهند و با جهت مصرف را شکل می
 :Rahkone, 1999; 44; Fazelii, 2003( کنند الگوهاي فراغتی متنوعی را ایجاد می

43.( 
توان گفت  چه نمی گوید، گر بنابراین، بوردیو نگاهی بستر گونه به طبقه داشته زیرا می

و در بحث کنونی این سبک زندگی  ي کننده اقتصادي عامل تعیین ـ اجتماعی ي طبقه
اي باشد براي  تواند زمینه پژوهش سبک فراغتی افراد است اما معتقد است که طبقه می

 واره.هاي متمایز فراغتی براي افراد از طریق عادت گیري سبک شکل
واره نوع سبک گیرد و همین عادت واره در آن شکل میطبقه بستري است که عادت

توان گفت  کند. بنابراین می ي اجتماعی مختلف را تعیین میها زندگی و مصرف افراد و گروه
هاي افراد را معین  صورت مستقل و مستقیم انتخاب او طبقه همیشه به ي در نظریه

نظر بوردیو  هاي مختلف. از اي است براي تعدیل رفتارها و کنش کند، بلکه گاهی زمینه نمی
جربه چیزي است که خود را در گیرد. ت سبک زندگی و فراغت بر بنیان تجربه شکل می

هاي فراغتی از ورزش و هنر و رفتن به مسافرت گرفته تا استفاده  عالیق و سالیق و فعالیت
 دهد. هاي خانه محور بروز می جمعی و فراغت ها و وسایل ارتباط از برنامه

شوند  طرف طبقات از طریق الگوهاي مصرف مشخص و متمایز می یک از دید بوردیو از
دهد.  هاي افراد و نوع مصرفشان را شکل می طرف دیگر این طبقه است که ذائقه ولی از

و خود  ؛کننده است یعنی طبقه عامل تعیین بنابراین وي نگاهی دیالکتیکی به طبقه داشته
عنوان یک  عوامل دیگر. همچنین، از سویی دیگر، وي طبقه را به ي وسیله  نیز تعین یافته به

 ي شود. یعنی به طبقهه باعث تغییر و تحول در افراد میگرفته ک میدان یا زمینه در نظر
گیري سبک زندگی در  گوید با شکل جهت که می  اي متحرك و پویاست، اما از اینزمینه
تواند عاملیت محدودکننده  شود می طبقاتی، این سبک به نسل بعدي منتقل می ي زمینه

شود. بنابراین اینجا طبقه  ندگی میتلقی شود که باعث تصلب افراد درون همان سبک ز
  چیز حتی سبک زندگی افراد در درون آن شکل  کند که همه عنوان عامل قوي عمل می به

 گرفته و به آن بستگی دارد.
 ي هاي فراغتی در جامعه پردازانی است که به بررسی سبک وبلن نیز یکی از نظریه

نظر وي، در  کند. از ضوع مرتبط میپردازد و عامل طبقه را به این مو مدرن و کنونی می
و راهی شده  ؛هرانه پیدا کرده استگرایانه و متظامصرف ي مدرن فراغت جنبه ي جامعه

براي نشان دادن منزلت برتر. وبلن به فراغت نگاهی طبقاتی داشته و معتقد است که بر 
 است. هرکنند، متفاوت  مبناي طبقه نوع فراغت و سرگرمی و رفاهی که افراد تجربه می
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باال و مرفه  ي تر سعی در تقلید سبک زندگی طبقه چند که در دوران اخیر طبقات پایین
باال اساس و معیاري براي مصرف فراغتی و  ي نوعی الگوي فراغتی طبقه  جامعه دارند و به

هم براي خود این طبقه و هم براي سایر طبقات شده است. اما فراغت همچنان  گذران آن 
 ).Veblen, 2007; Kowser, 2001: 362( تی داردطبقا ي جنبه

اي گروهی و محصول تعلق طبقاتی  نظر وبلن سبک زندگی پدیده مثال، از  عنوان به
است و چیز فردي نیست. طبق دیدگاه او رفتار، بینش و عادات فکري و نوع عملی که افراد 

معتقد است، تحوالت گیرد. وي  طبقاتی آنان شکل می ي دهند در بستر و زمینه انجام می
هاي اخیر به تحول و تغییر در نهادهاي گذشته مطابق با نیازهاي خودش  فناوري در سال

کنندگان این نهادها در نظر  عنوان کارگزاران و عمل ها را به اگر انسان«منجر شده است. 
و بینش هاي نوین عالوه برنهادها و کارکردهاي آنان، نوع رفتار  توان گفت فناوري بگیریم می

کند سبک زندگی  گونه که وبلن خاطرنشان می اند، همان و آگاهی انسان را نیز تغییر داده
هایی  پیشرفت چنین فناوري ي گرفته نتیجه  اي که در افراد شکل گونهمتظاهرانه و مصرف
وبلن نگریست که در آن طبقه بستري را  ي توان با این دید به نظریه است. بنابراین می

گی و مصرف افراد را شکل هاي نوین نوع سبک زند ه است که در آن فناوريفراهم کرد
 کنند اما از ها یک نوع سبک زندگی را به افراد القا می اینکه رسانه وجود که البته با ؛اند داده

توان گفت افراد رفتارهاي مختلفی را از  که بسترهاي طبقاتی افراد مختلف است می آنجایی
 ها شاهد هستیم. الگوهاي زندگی مختلفی را از آندهند و  خود نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مدل نظري پژوهش: 2شکل 
Figure 2: Theoretical Model of Research 
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 شناسی پژوهشروش
در پژوهش حاضر با توجه به هدف (تحلیل طبقاتی تغییر الگوي گذران اوقات فراغت 

از روش پیمایش، استفاده شده است. همچنین در فضاي شهري تحت تأثیر فضاي مجازي) 
شود. بندي میفی بوده و جزء پژوهش بنیادي دستههاي اکتشااین پژوهش از نوع پژوهش

اي  تحقیق از روش کتابخانه ي ضمن اینکه براي تدوین چارچوب نظري و مرور پیشینه
لعه در این مطا مورد ي تحقیق یا جامعه ي شده است. حوزه  (اسنادي) نیز بهره گرفته

باشند. براي برآورد حجم  سال شهر اصفهان می 20-60سنی  ي پژوهش شهروندان رده
  Boumosa (1982)نمونه از روش معیارهاي سرانگشتی استفاده شده است که مورد تأیید

Anderson & Geringh (1984);  و دیگران به نقل ازGhasemi (2012) باشد. طبق می
ي تعیین حجم نمونه با این قاعده، از نسبت حجم نمونه به برا، )1996( دیدگاه مولر

 آزادي مدل ي پارامترهاي آزاد براي برآورد استفاده شد. با توجه به پارامترهاي آزاد و درجه
نفر محاسبه  320حدودا  1به  10) را در نسبت 60آزادي  ي پارامتر با درجه 33(تعداد 

پرسشنامه توزیع شد.  360طمینان بیشتر تعداد کردند. با این وجود، در این تحقیق براي ا
مشخصی داده شد، سپس با  ي اي بود که به هر طبقه سهمیه سهمیه گیري نمونهي  هشیو

شدند،  هاي خاص آن طبقه باید شناسایی میتوجه به اینکه افراد هر طبقه بر مبناي شاخص
گلوله برفی بقیه  ي شیوهمعرف شناسایی شدند بعد به  ي ابتدا براي هر طبقه تعدادي نمونه

اعضاي هر طبقه به اندازه حجم نمونه از طریق همین افراد مشخص گردیده و مورد پرسش 
محقق ساخته بوده است. در  ي ا در این تحقیق، پرسشنامهه گردآوري داده گرفتند. ابزارقرار 

البته  استفاده شـود.» بستـه«اإلمکان سعی شـد که از سؤاالت  خصوص طرح سؤاالت حتّـی
هاي باز و بسته هر دو بنا به شرایط و نوع سؤال مطرح گردیده است.  در پرسشنامه پرسش

اولیه به گروهی از اساتید  ي اعتبار پرسشنامه از نوع صوري بوده است. یعنی ابتدا پرسشنامه
مجرب و کارشناسان خبره داده شد سپس با توجه به نظرات آنان اصالحات مربوط انجام و 

ها شکل گرفت. براي پایا بودن پرسشنامه نهایی جهت گردآوري داده ي ت پرسشنامهدر نهای
پرسشنامه بین اعضاي نمونه براي ارزیابی اولیه توزیع شد و ضریب آلفاي  30نیز ابتدا 

) بود و در 7/0( کرونباخ براي آنها محاسبه شد که براي تمام ابعاد باالتر از سطح مطلوب
 پرسشنامه کامل بازگشت داده شد. 330نفر توزیع شد که  360نهایت پرسشنامه بین 

است که با استفاده از  Smart Plsو  SPSS زاراف ، رایانه و نرمتحلیل و  زار تجزیهاب
د. براي اري موجود در آن اطالعات خام پردازش گردیهاي آم جداول و نمودارها و آزمون

کدام از الگوهاي فراغتی بررسی تحلیل فرضیات پژوهش ابتدا تأثیر فضاي مجازي روي هر
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گري در هر گروه انجام گرفت و نتایج آن در قالب هاي مربوط به تعدیل شد. سپس تحلیل
 ها ارائه شد.مدل کلی پژوهش و جداول مربوطه در قسمت یافته

 

 عملیاتی کردن متغیرهاي تحقیق :1جدول 
Table 1: Operating Research Variables 

 هاگویه ابعاد متغیرها
Variables Dimensions Items 

الگوهاي 
 فراغتی

 منفعل ـ فعال
تماشاي تلویزیون، مطالعه کردن، استفاده از اینترنت، تماشاي تئاتر، 
استراحت کردن و دراز کشیدن، تماشاي مسابقات ورزشی در محل 

 مسجد رفتن، هاي بسیجبرگزاري، شرکت در پایگاه

 جمعی ـ فردي

یل و دوستان و خانواده، مشارکت در انجام امور خیریه گفتگو با افراد فام
و سرزدن به امور خیریه، بازدید از موزه و نمایشگاه، قدم زدن در پارك، 

(بوکس، گلف و ...)،  هاي ورزشی انفراديکوچه و خیابان، انجام فعالیت
 هاي انفرادي، رادیو گوش دادن، تلفن زدنرفتن به مسافرت

 واقعی ـ مجازي

...)، رفتن به  (موسیقی نواختن، نقاشی کشیدن و امور هنري انجام
-و عروسی، رفتن به کتابخانه، نامههاي شادي  سینما، رفتن به جشن

اي، خرید و فروش در هاي آنالین و رایانههاي اینترنتی، بازينگاري
 اینترنت، ارتباط مجازي با دوستان، پست گذاشتن در صفحات مجازي

 ـ خودشکوفایی
 زابآسی

ها، جست و جوهاي هاي علمی، شرکت در سخنرانیشرکت در کالس
هاي هاي خارجی، دیدن فیلمعلمی در کتب و مقاالت، فراگیري زبان

-هاي فرهنگی، قمار کردن و شرطآموزشی، شرکت در کانون ـ علمی
 زنی در فضاهاي مجازي با محتوي پورنهاي مجازي، گشتبندي

 ـ خانه محور
 اجتماع محور

مسافرت رفتن با خانواده و دوستان، نگهداري از حیوانات تزئینی خانگی، 
 شرکت در مراسمات مذهبی، بازدید از مکان هاي تاریخی

 تحلیل طبقاتی

 فرهنگی ي سرمایه

 یافتهعینیت
کتب و مجالت مختلف، تماشاي فیلم، عالقه به  ي مطالعه

، (تابلو فرش تئاتر و سینما، دارا بودن اشیاء فرهنگی
 شخصی ي ...)، تعداد کتب موجود در کتابخانه مجسمه و

 نهادي شده
سطح باالي تحصیالت پاسخگو، سطح تحصیالت باالتر 

 پدر و مادر پاسخگو

 متجسم
-(عکاسی، خطاطی، روزنامه هاي مختلفداشتن مهارت

 هاي خارجینگاري و ...)، مهارت در زبان

 اقتصادي ي سرمایه
، مانی)، مبلغ مسکنساز و ن و اجاره، واگذاري(ملکی، ره نوع مسکن

بها، درآمد، قیمت خودرو، وضعیت طبقاتی افراد از نظر رهن و اجاره
 شغل ،خودشان

  فضاي مجازي
هاي اجتماعی مجازي، میزان استفاده از اینترنت میزان استفاده از شبکه

 ساعت 24در هر 
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 ي پژوهشها یافته
شناختی نمونه پرداخته شد. سپس هاي جمعیتگیدر این قسمت ابتدا به بررسی ویژ

 فرضیات تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
 146( درصد 2/44 بررسی، نفر حجم نمونه مورد 330، از مجموع 1 مطابق جدول

 ي اند. بنابراین اکثریت نمونه نفر) را زنان تشکیل داده 184( درصد 8/55را مردان و  نفر)
 اند. تشکیل داده آماري پژوهش را زنان

ها مربوط به گروه هاي سنی جدول فوق بیشترین فراوانی پاسخ همچنین در بین گروه
 سال هست. 55-60سال و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی  20-24سنی 
 

 آماري ي شناختی نمونههاي جمعیتویژگی :2 جدول
Table 2: Demographic Characteristics of the Statistical Sample 

 درصد فراوانی هاي مورد بررسیویژگی
Features Under Review Abundance Percentage 

 جنسیت
 2/44 146 مرد
 8/55 184 زن

 سن

20- 24 97 4/29 
25- 29 60 2/18 
30- 34 58 6/17 
35- 39 39 8/11 
40- 44 25 6/7 
45- 49 19 8/5 
50- 54 25 6/7 
55- 60 7 ½ 
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 پژوهش مطالعه فرضیات

 
 

 تأثیر فضاي مجازي بر الگوهاي گذران اوقات فراغت :3شکل 
Figure 3: The Effect of Cyberspace on Leisure Patterns 

 
افزار اسمارت پی ال اس، استفاده شده است. از براي بررسی فرضیات تحقیق، از نرم

بین فضاي مجازي و  ي گري کیفی متغیر طبقه و تأثیر آن بر رابطهیلآنجایی که هدف تعد
 هاي اطمینان اصالح شدهفاصله ي الگوهاي گذران فراغت بوده است، با استفاده از دو آماره

دهد) و مقدار تی به تأیید و رد هر اطمینان نتایج قابل اعتمادتري ارائه می ي (که از فاصله
تا  5/2اطمینان چنان چه عدد صفر در بین فاصله  ي فاصله ي هفرضیه پرداخته شد. در مؤلف

باالتر باشد یعنی فرضیه تأیید شده است.  96/1قرار گرفته باشد و نیز مقدار تی از  5/97
 رد یا تأیید شده است. "کل نمونه"ها در (الف) هر فرضیه با توجه به این مؤلفه قسمت

شود این مقایسه بین طبقات سه گانه گري طبقه بررسی میدر قسمت (ب) که تعدیل
(یعنی در  داري داشته باشندگیرد و زمانی که فواصلشان با هم تفاوت معنیصورت می
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دیگري را نتوان جاي داد)  ي اطمینان طبقه ي هاي یک طبقه مقدار فاصلهاطمینان ي فاصله
ت است و در توان گفت در آن طبقه مکانیزم تغیر بین متغیر مستقل و وابسته متفاومی

 شود.نتیجه فرضیه تأیید می
 
کمیت تغییر الگوي گذران اوقات فراغت بر مبناي فعال/ منفعل تحت  ؛: الف)1 ي فرضیه

 تأثیر فضاي مجازي است.
 

کمیت تغییر الگوي گذران اوقات فراغت بر مبناي فعال/ منفعل تحت  ؛: ب)1 ي فرضیه
 .تأثیر فضاي مجازي در طبقات مختلف، متفاوت است

 
 1 ي اطمینان و مقدار تی براي فرضیه ي هاي فاصله تبیین آماره: 3جدول 

Table 3: Explain the statistics of Confidence Interval and T Value for 
Hypothesis 1 

ها آماره  
Statistics 

 طبقات
Floors 

 شده  اطمینان اصالح يفاصله

T-Value Modified Confidence Interval 

5/97 5/2 

 895/9 358/0 539/0 باال ي طبقه
 24/5 634/0 791/0 متوسط ي طبقه

 627/9 425/0 617/0 پایین ي طبقه
 41/15 453/0 577/0 کل نمونه

 
شود زیرا  (قسمت الف) تأیید می 1 ي فرضیه 3شده در جدول   بر اساس نتایج ارائه

گیرد. در قسمت (ب)  قرار نمی) 453/0-577/0( آمده  دست  صفر در فاصله اطمینان به
باال  ي شده است. زیرا در مقایسه بین طبقه گري طبقه نیز تأییدهمین فرضیه، بحث تعدیل

دار با هم هستند و  پایین و متوسط این فواصل داراي تفاوت معنی ي و متوسط و طبقه
کند.  ي میمنفعل و فضاي مجازي باز ـ گري در رابطه بین الگوي فعالنقش تعدیل طبقه

اي متفاوت عمل کرده است. به این صورت که مکانیزم این نهگواما در طبقات مختلف به
اصل اطمینان آنها درون (چون فو باال و پایین به یک صورت بوده ي تأثیرگذاري در طبقه

تر از اي متفاوتمتوسط به گونه ي گیرد و با هم همپوشانی دارند)، اما در طبقههم جاي می
 گذاري صورت گرفته است.ه تأثیراین دو طبق
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کمیت تغییر الگوي گذران اوقات فراغت بر مبناي جمعی/فردي تحت  ؛: الف)2 ي فرضیه
 تأثیر فضاي مجازي است.

 
کمیت تغییر الگوي گذران اوقات فراغت بر مبناي جمعی/فردي تحت  ؛: ب)2 ي فرضیه

 تأثیر فضاي مجازي در طبقات اجتماعی مختلف، متفاوت است.
 

 2 ي اطمینان و مقدار تی براي فرضیه ي هاي فاصله تبیین آماره :4ول جد
Table 4: Explain the Statistics of Confidence Interval and T Value for 

Hypothesis 2 
ها آماره  

Statistics 
 طبقات

Floors 

 شده  اطمینان اصالح يفاصله

T- Value Modified Confidence Interval 

5/97 5/2 

 21/9 355/0 578/0 باال ي طبقه
 70/2 627/0 851/0 متوسط ي طبقه

 90/8 395/0 620/0 پایین ي طبقه
 12/14 441/0 596/0 کل نمونه

 
صفر  ؛شود تأیید می 2 ي قسمت (الف) فرضیه 4شده در جدول   بر اساس نتایج ارائه

گیرد. قسمت (ب) این  ) قرار نمی441/0-596/0( آمده  دست  اطمینان به ي در فاصله
دار  شود. اما در طبقات مختلف متفاوت بوده است. با توجه به معنیفرضیه نیز تأیید می

گري سط و همچنین پایین و متوسط تعدیلباال و متو ي اطمینان بین طبقه ي بودن فاصله
رده اي متفاوت عمل کشود. اما در طبقات مختلف به گونه طبقه در این رابطه نیز تأیید می

باال و پایین به یک صورت  ي صورت کرده مکانیزم این تأثیرگذاري در طبقه است. به این
متوسط به  ي گیرد)، اما در طبقهاصل اطمینان آنها درون هم جاي می(چون فو بوده
 تر از این دو طبقه تأثیرگذاري صورت گرفته است.اي متفاوت گونه

 
ن اوقات فراغت بر مبناي مجازي/ واقعی تحت کمیت تغییر الگوي گذرا ؛: الف)3 ي فرضیه

 تأثیر فضاي مجازي است.
 

کمیت تغییر الگوي گذران اوقات فراغت بر مبناي مجازي/ واقعی تحت  ؛: ب)3 ي فرضیه
 تأثیر فضاي مجازي در طبقات اجتماعی مختلف، متفاوت است.
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 3 ي اطمینان و مقدار تی براي فرضیه ي هاي فاصله تبیین آماره :5جدول 
Table 5: Explain the statistics of Confidence Interval and T-Value for 

Hypothesis 3 
ها آماره  

Statistics 
 طبقات

Floors 

 شده  اطمینان اصالح يفاصله

T- Value Modified Confidence Interval 

5/97 5/2 

 80/8 365/0 587/0 باال ي طبقه
 63/9 690/0 836/0 متوسط ي طبقه

 94/10 457/0 610/0 پایین ي طبقه
 25/14 466/0 604/0 کل نمونه

 
که  شود چرا (قسمت الف) تأیید می 3 يفرضیه 5شده در جدول   بر اساس نتایج ارائه

گیرد. در قسمت (ب)  ) قرار نمی466/0-604/0( آمده  دست  اطمینان به يصفر در فاصله
 باال و متوسط و پایین و متوسط تأیید ين طبقهگري در مقایسه بیاین فرضیه نیز تعدیل

ه وت عمل کرده است. به این صورت کاي متفات مختلف به گونهاما در طبقا ؛شده است
اصل اطمینان (چون فو باال و پایین به یک صورت بوده يمکانیزم این تأثیرگذاري در طبقه

تر از این دو طبقه ي متفاوتامتوسط به گونه يگیرد)، اما در طبقهآنها درون هم جاي می
 گذاري صورت گرفته است.تأثیر

 
زا /  کمیت تغییر الگوي گذران اوقات فراغت بر مبناي آسیب ؛: الف)4 يفرضیه

 خودشکوفایی تحت تأثیر فضاي مجازي است.
 

زا / خودشکوفایی  کمیت تغییر الگوي گذران اوقات فراغت بر مبناي آسیب ؛: ب)4 ي هفرضی
 اي مجازي در طبقات مختلف، متفاوت است.تحت تأثیر فض
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 4 ياطمینان و مقدار تی براي فرضیه يهاي فاصله تبیین آماره :6جدول 
Table 6: Explain the Statistics of Confidence Interval and T-Value for 

Hypothesis 4 
ها آماره  

Statistics 
 طبقات

Floors 

 شده  اطمینان اصالح يفاصله

T- Value Modified Confidence Interval 

5/97 5/2 

 42/3 -159/0 393/0 باال ي طبقه
 23/1 -583/0 270/0 متوسط ي طبقه

 23/1 -132/0 274/0 پایین ي طبقه
 79/4 184/0 323/0 کل نمونه

 
شود زیرا  نیز تأیید می 4ي  قسمت (الف) فرضیه 6شده در جدول   بر اساس نتایج ارائه

گیرد. اما قسمت (ب)  ) قرار نمی184/0-323/0( آمده  دست  اطمینان به ي در فاصلهصفر 
 يگیرد. از طرفی فاصله اطمینان، صفر قرار می يهمین فرضیه رد شده است. زیرا در فاصله

گري طبقه و بنابراین تعدیل ؛شده با همدیگر همپوشانی دارند  اطمینان براي طبقات ارائه
 شود. یدر این فرضیه رد م

 

محور/ خانه  کمیت تغییر الگوي گذران اوقات فراغت بر مبناي اجتماع ؛: الف)5 ي فرضیه
 محور تحت تأثیر فضاي مجازي است.

 

محور/ خانه  کمیت تغییر الگوي گذران اوقات فراغت بر مبناي اجتماع ؛: ب)5 يفرضیه
 محور تحت تأثیر فضاي مجازي در طبقات مختلف، متفاوت است.

 

 5هاي فاصله اطمینان و مقدار تی براي فرضیه  تبیین آماره :7جدول 
Table 7: Explain the Statistics of Confidence Interval and T-Value for 

Hypothesis 5 
ها آماره  

Statistics 
 طبقات

Floors 

 شده  اطمینان اصالح يفاصله

T- Value Modified Confidence Interval 

5/97 5/2 

 51/3 099/0 407/0 باال ي بقهط
 724/0 -427/0 397/0 متوسط ي طبقه

 19/1 -332/0 288/0 پایین ي طبقه
 36/3 -111/0 298/0 کل نمونه
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که  شود چرا (قسمت الف) رد می 5 يفرضیه 7شده در جدول   بر اساس نتایج ارائه
رد. قسمت (ب) گی ) قرار می111/0-298/0( آمده  دست  اطمینان به يصفر در فاصله

گیرد. همچنین  اطمینان، صفر قرار می يهمین فرضیه نیز رد شده است. زیرا در فاصله
 شده با همدیگر همپوشانی دارند.  اطمینان براي طبقات ارائه يفاصله

 
 گیري بحث و نتیجه

شده است نقش و  هاي گذشته و نیز در پژوهش حاضر بیان طور که در پژوهش همان
انکار، بلکه   قابل تنها غیر  مجازي و سایبري در زندگی بشر امروزي نهجایگاه فضاهاي 

این  ي واسطه تأثیر عظیم و بی ي دهنده جایگاهی اساسی و پراهمیت است. این نشان
ناخواه افراد را مجذوب و   ها و امکاناتی که دارد خواه فضاهاست. که با توجه به ویژگی

الشعاع دنیاي ارتباطات و  اي تحت یز در هر جنبهشان ن ساخته است و زندگی خود ي شیفته
 ها اوقات فراغت افراد است. جمله این عرصه مجاز قرارگرفته است. از

لق به خودشان است به انجام ، مردم بعد از کارشان در اوقاتی که متع گذشته در
خی، ي قدیمی و تاری هاي فراغتی مختلف مثل ورزش کردن، بازدید از اماکن و ابنیه فعالت

هاي دیگر در محیط شهر و بیرون از  بازدید از دوست و اقوام و بسیاري از فعالیت و دید
دهد که، در دنیاي کنونی  باره نشان می این هاي صورت گرفته در خانه بپردازند. اما پژوهش

هاي  ها و سبکهاي مجازي، بسیاري از این فعالیتوجود گسترش و اهمیت یافتن فضا با
که  ؛هاي فراغتی گرایش پیدا کردند سبکسوي طیف دیگري از   یافتند و بهفراغتی تغییر 

 کند.پژوهش نیز این موضوع را تأیید مینتایج این 
(کمیت تغییر الگوي گذران اوقات  1 ي بر اساس نتایج تحقیق، قسمت الف فرضیه

معنی  شود. به این فراغت بر مبناي فعال/ منفعل تحت تأثیر فضاي مجازي است) تأیید می
که فضاي مجازي باعث منفعل شدن الگوي فراغتی افراد شده است. در فرضیات دیگر 

 جمعی، الگوي مجازي ـ (الگوي فردي شده بود پژوهش که بر مبناي الگوهاي فراغتی مطرح
خودشکوفایی) نیز نتیجه تأیید شد. یعنی فضاي مجازي باعث ـ  زا واقعی، الگوي آسیب ـ

و  1395(پژوهش شاطریان  مت منفعل شدن، فردي شدنشد الگوهاي فراغتی به س
، روشتی و 2015، زاماروا 2002(ناي و اربرینگ  )، مجازي شدن1393محمدي و رضایی 

، زاماروا 2002( ناي و اربرینگ  (انحرافی) زا ) و آسیب1394، بهنامی فرد 1391همکاران 
 عی باعث مجازي شدنعنوان یک محیط اجتما ) گرایش پیدا کنند. فضاي مجازي به2015

دهی به  افراد و کم شدن ارتباطشان با دنیاي واقعی شده و بنابراین نقش محیط را در شکل
یابی افراد و احساس تعلق به یک مکان کاهش داده است. این فضا با امکانات خاص  هویت
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ت خود تسهیالت بسیاري را در اختیار افراد قرار داده که باعث گرایش بیشتر افراد به سم
نتیجه تغییراتی در سبک زندگی افراد به وجود  خود و تحت تأثیر قرار دادن آنها شده و در

آورده است. فرد به دلیل ناشناس بودن در اینترنت، آزادي عمل بیشتري براي دنبال کردن 
هاي مثبت و منفی خود دارد. بنابراین امکان دنبال کردن کارهاي پرخطر و  خواسته
رود. از سویی دیگر فرد در اینترنت با همه هست و  تماعی باال میزاي فردي و اج آسیب

تر از  تر، زودگذرتر و آشفته درواقع با کسی نیست. زیرا روابط در این فضا بسیار سطحی
فضاي واقعی است. درنتیجه فرد بیشتر تمایل به تنها گذراندن اوقات فراغتش دارد و این 

 شود. میتر شدن الگوهاي فراغتی نیز  باعث فردي
بر اساس نتایج پژوهش حاضر، این فضا باعث انفعال الگوي فراغتی افراد شده است. 

ها با تحرك  فضاي مجازي برخالف دنیاي فیزیکی، پویایی کمتري دارد. در این فضا فعالیت
شود که  بودن فرد کاسته می جسمی و بدنی زیادي همراه نیست در نتیجه از میزان فعال

 کنند.یز این نتیجه را تأیید مین 1393و محمدي و رضایی  1395 هاي شاطریانپژوهش
خانه محور بود،  ـ پنجم پژوهش که بر مبناي الگوي فراغتی اجتماع محور ي فرضیه

دهد فضاي مجازي نتوانسته افراد را از محیط اجتماع دور کرده و  شود. این نشان میرد می
  هاي دور اینترنت به است. زیرا درگذشته اي کلیدي و بااهمیتنشین کند. این نکته خانه

صورت کنونی پرسرعت و گسترده نبود و بیشتر در قالب کامپیوترهاي بزرگ در انحصار 
ده از آن نیاز بود هاي تحقیقاتی بود تا مردم عادي. بنابراین براي استفا ها و پروژه شرکت

هاي همراه وجو تلفن وزه باهاي اینترنتی) بروند. اما امر (سایت هاي مشخصیافراد به مکان
توانند  راحتی می  هاي اینترنتی در نقاط مختلف، افراد به هوشمند و همچنین گسترش مودم

توان گفت فضاي مجازي  جایی به اینترنت متصل شده و استفاده کنند. بنابراین نمی در هر
 می فردپژوهش بهنا يکه این در راستاي نتیجه ؛نشین شدن افراد شده است اعث خانهب
وجود  کنند گاها افراد با باشدکه بیان می ) نیز می1391( ) و روشتی و همکاران1394(

 که مدام وقتشان را برند، چرا اي نمی هاي فیزیکی عمالً از این فضا استفاده حضور در مکان
و از این طریق نه به یک محیط کوچک که با دنیا  ؛کنند هایشان سپري می گوشی در
 کنند. ارتباط برقراري میصورت مجازي  به

شود که در  گري میتعدیل يقسمت دوم نتایج این پژوهش مربوط به تبیین رابطه
گري را بین متغیر فضاي مجازي و کمیت تغییر الگوهاي فراغتی نقش تعدیل "طبقه" آن،

 دارد.
مکانیزم ارتباط  ي نظري این پژوهش، انتظار بر این بود که طبقه يبر اساس فرضیه

 ي هاي فراغتی را تحت تأثیر قرار دهد یا به اصطالح آماري طبقه فضاي مجازي و سبک بین
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هاي گردآوري شده، این فرض  شدت این رابطه را قوي یا ضعیف کند. طبق تحلیل داده
: 3و  2، 1 ي ها تأیید و در برخی دیگر رد شد. بنابراین در فرضیه بندي نظري در برخی گروه

گذران اوقات فراغت بر مبناي الگوهاي فعال/ منفعل، فردي/ کمیت تغییر الگوي "که 
 "جمعی و مجازي/ واقعی تحت تأثیر فضاي مجازي در طبقات مختلف متفاوت است

متوسط تأیید شد. بنابراین در این سه  ي باال و پایین با طبقه ي گري بین طبقه تعدیل
متوسط  ي ان و در طبقهفرضیه مکانیسم تأثیرگذاري طبقه در طبقات باال و پایین یکس

زا/ خودشکوفایی) و  (یعنی الگوي آسیب 4 ي تر بوده است. ولی در فرضیات شماره متفاوت
گري تأیید تعدیل ي محور بودن) این رابطه  محور/ اجتماعالگوي خانه( 5 ي شماره ي فرضیه

ک شیوه طبقه به ی  نشد. یعنی تأثیرگذاري فضاي مجازي بر این الگوهاي فراغتی در هر سه
 بوده است.

تحوالت در آن رخ  گیرند که تمامی کسانی مثل بوردیو طبقه را بستري در نظر می
آورد. بدون شک  اي واحد در طبقات مختلف نتایج متفاوتی به بار میدهد و پدیده می

هاي مختلف چه در زمان کنونی و پژوهش حاضر و  بدیل طبقه را بر پدیده توان تأثیر بی نمی
  کلی که در این پژوهش به ي کلی نادیده گرفت، و نتیجه طور می ادوار تاریخی بهچه در تما

شد ممکن  کند. اما تفاوتی که احساس می آمده است نیز این موضوع را تأیید می  دست
اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  ي باال و پایین به دلیل فاصله ي است در این زمینه بین طبقه
ته باشد، محقق نشد. به فرض مثال، این پژوهش معتقد بود زیادي که دارند وجود داش

  منفعل شدن الگوي فراغتی افراد تحت تأثیر فضاي مجازي در طبقات به یک صورت و یک
باال و پایین. اما نتایج نشان داد این در عکس  ي کند، بخصوص بین طبقه میزان عمل نمی

هاي نظري این نتیجه را تشریح س دیدگاهتوان بر اساوضوع اتفاق افتاده و بنابراین میاین م
 و تبیین کرد.

وهش حاضر آمده به پژ  دست تواند در تشریح نتایج به یکی از دالیل مهمی که می
گونه که ذکر آن رفت،  هاي هویتی طبقات مختلف است. همانکمک کند تفاوت در ویژگی

ر رابطه بین فضاي آمده مشخص شد که شدت تأثیرگذاري طبقه د  دست بر اساس نتایج به
متوسط  ي هاي فراغتی در طبقات باال و پایین یکسان بوده ولی در طبقه مجازي و سبک

مثال الگوي فراغتی طبقات باال و پایین به   عنوان تر بوده است. به نسبت به این دو متفاوت
 متوسط نسبت به این دو شدت ي تر شده اما طبقه تر و مجازي تر، فردي یک اندازه منفعل

 کمتري داشته است.
باال با طبقات پایین و متوسط خیلی  ي طبقاتی بین طبقه ي هاي اخیر فاصله در دهه

باشد.  شده که همچنان در حال تقویت شدن نیز می زیاد شده و نوعی شکاف طبقاتی ایجاد
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باال در حال روانه شدن  ي دردسرتر و اضافی به سمت طبقه در این فرآیند درآمدهاي بی
تر بشوند. این  گذران تر، خوشگرا روز لذت  به مذکور روز ي که این باعث شده طبقه باشد می

گردند و از هر ابزاري در راستاي  جایی دنبال عیش و خوشی براي خود می طبقه در هر
ازي و هدف فوق نهایت استفاده را خواهند برد. از طرفی با نگاهی به صفحات مج

وبلن  ي به گفتهیی آنها را به وضوح مشاهده کرد. جوذتتوان لاینستاگرامی طبقات باال می
هاي فراغتی مختلف انتخاب سبکنمادین دارد و  ي باال همواره جنبه ي فراغت براي طبقه

اند. فضاي مجازي نیز با توجه به امکاناتی یی این طبقه در برابر سایر طبقاتمظهر خودنما
این طبقه کمک فراوانی کند. بنابراین تواند در نمایش منزلت و خودنمایی  که دارد می

تبع آن نیز   طبیعی است که این طبقه بیشترین استفاده را از فضاي مجازي کنند و به
گوید:  دارد که می اي وجود بیشتر تحت تأثیر این فضاها قرار بگیرند. در این زمینه لطیفه

هاي تایپی  اي مهارتخوانده، مرفه و دار گاه مردان جوان سفیدپوست، درساینترنت جوالن
تواند مصداقی بر باال بودن سطح استفاده از فضاي مجازي در بین طبقات  است. این می

 مرفه باشد.
پایین قرار دارند که هویت چندان مستقلی از خود ندارند. افراد  ي از سوي دیگر طبقه

اند یا از  کرده پایین نزول ي متوسط به طبقه ي این طبقه اکثراً یا افرادي هستند که از طبقه
اند، منزلت ز وضعیتی که دارند دچار سرخوردگیو بنابراین ا  اول در جایگاه کنونی بوده

بینند.  باال می ي فعلی خود را قبول ندارند و تنها راه خروج از آن را در شبیه شدن به طبقه
رند تا از گی بنابراین تمام تالش خود را در راستاي تقلید سبک زندگی این طبقه به کار می

ترند و تر و مدگرا براین این افراد سیالاین طریق وجهه و منزلتی براي خود کسب کنند. بنا
اي که در تحقیق  گیرد. با توجه به این مسئله نتیجهمی بر ها را در تر آنهاي تغییر بیش موج

 آمده نیز گواهی بر این مدعاست که مکانیسم تغییر بین طبقات باال و  دست  کنونی به
 پایین به یک شیوه عمل کرده است.

متوسط اما سبک زندگی و بافت اجتماعی خاص خود را دارد. در این طبقه  ي طبقه
هاي ذهنی مشخصی دارند،  کنند، ساختمان افراد با توجه به میدانی که در آن زندگی می

ر متفاوتی از اند. در این طبقه اقشاتر در برابر تغییرات رتر و مقاومتر، پایدا افرادي منسجم
کنند که  مندان و ... زندگی میفرهیختگان، استادان و روشنفکران گرفته تا نظامیان، کار

ها دانش و آگاهی است، بنابراین کمتر از تغییرات دنیاي کنونی که  آن ي ه مشترك همهوج
ل تنها در مقاب پذیرند. این افراد نه هاست، تأثیر می ترین آن فضاي مجازي نیز یکی از مهم

تغییرات مقاومت بیشتري دارند بلکه خود خواهان تغییرات جدیدي در راستاي بهتر شدن 
ها در  جویی از اشیاء جهان از آن جاي صرف لذت  اند. این افراد به احوال جهان و  اوضاع
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عنوان یکی از این اشیاء  کنند. بنابراین از فضاي مجازي نیز به جهت اهداف خود استفاده می
کمتري دارند یا اینکه در جهت اهدافی متفاوت با اهداف طبقات دیگر از آن  ي یا استفاده
مهم دیگري که با توجه به نتایج تحقیق باید به آن پرداخت این  ي نکته برند. بهره می

اول، دوم و سوم چه وجه اشتراکی وجود  ي باشد که بین الگوهاي فراغتی در فرضیه می
و پنجم  چهارم ي تفاوتی با الگوهاي فراغتی در فرضیهداشته که باعث تأییدشان شد و چه 

 دار نشده است؟ گري معنیها تعدیل دارند که در آن
اند و  الگوهاي فراغتی فردي/ جمعی، فعال/ منفعل و مجازي واقعی به هم وابسته

اي در یکی از این  مستقیمی با یکدیگر دارند. به همین دلیل اگر فردي از هر طبقه ي رابطه
کت کند در دو الگوي دیگر نیز به سمت همان طیف طیف حر يسر ا به سمت یکالگوه

گرایش دارد. به همین دلیل اگر فرد یا افرادي الگوي فراغتی مجازي را براي خود برگزینند 
تر نیز خواهد بود. زیرا خود الگوي فراغتی مجازي  تر و منفعل شان فردي لزوماً الگوي فراغتی

که با تحرك بدنی اندك همراه است و بنابراین براي انجام آن  هاي فراغتی است جز سبک
نیاز به پویش جسمی و جابجایی خاصی نیست. بنابراین یک سبک فراغتی منفعل است. 
همچنین براي استفاده از فضاي مجازي در جهت گذراندن اوقات فراغت نیاز به وجود افراد 

 این تواند به آن بپردازد و از ل میطور جداگانه و مستق دیگري نیست، بلکه خود فرد به
ن این شود. در کل ارتباط مستقیم و پیوستگی بی جهت نوعی فراغت فردي نیز محسوب می 

هایی که الگوي  گري طبقه در آنها تأیید شود. اما ویژگیسه الگو باعث شده که تعدیل
با الگوهاي قبلی  اند محور داشته محور/ اجتماعزا/ خودشکوفایی و الگوي خانه سیبفراغتی آ

است اش مجازي  توان گفت کسی که الگوي فراغتی مثال نمی  عنوان لزوماً پیوسته نیست. به
محور است. از سوي دیگر فارغ از گیرد. یا لزوماً خانه زا قرار میلزوماً در الگوي فراغتی آسیب

د یا در پیش گیرنزا یا خودشکوفایی را  توانند الگوي آسیب گونه تعلق طبقاتی، افراد می هر
محور را براي خود برگزینند. بنابراین  محور یا بیشتر اجتماعهاي بیشتر خانه اینکه فراغت

توانیم بگوییم فردي که دنبال خودشکوفایی است لزوماً در این یا آن طبقه قرار  نمی
 محور نیز همین امر صادق است. محور/ اجتماعالگوي خانه ي گیرد. درباره می

آمده از پژوهش باید به آن پاسخ   دست سؤال پایانی که بر اساس نتایج به نهایت، در
ها  گري در آنلگوي گذران اوقات فراغت که تعدیلباشد که در بین سه ا داده شود این می

تري نسبت به سایر  گري اثر قوياي تعدیل کدام الگو و در چه طبقهشده است، در  تأیید
 توان در چه عللی جستجو کرد؟ اوت را میالگوها داشته است؟ دلیل این تف

براي هر فرضیه، از بین فرضیات تأیید شده،  T-Valueبا توجه به بررسی مقادیر 
شده است. در همین الگو بیشترین  سوم با شدت بیشتري تأیید ي گري در فرضیهتعدیل
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گر در این باشد. بر این اساس متغیر تعدیل می 94/10پایین با  ي مقدار تی مربوط به طبقه
بین فضاي مجازي و کمیت تغییر الگوي گذران فراغت بر  ي گروه بیشترین تأثیر را بر رابطه

دهد که طبقه بستري است که می  این موضوع نشان مبناي مجازي/ واقعی داشته است.
که این موضوع با  ؛آن به شدت در حال تسریع شدن استروند سایبورگ شدن افراد در 

سو و طبقات اجتماعی از سویی دیگر  ایی که براي فضاي مجازي از یکه توجه به ویژگی
بیان شد، چندان دور از انتظار نبود. با توجه به نتایج پژوهش، شاید بتوان گفت بین طبقه و 

اي  اي قرابت انتخابی وجود دارد. یعنی قرار گرفتن در طبقه سبک فراغتی مجازي گونه
سبک فراغتی مجازي را به دنبال داشته باشد. در تواند به دنبال خود انتخاب  خاص می

 ي دهنده شده که این نشان  پایین دیده ي پژوهش حاضر بیشترین تأثیرگذاري در طبقه
باشد. از دالیل این امر عالوه بر توضیحاتی که  مجازي شدن هر چه بیشتر این طبقه این می

هزینه  توان کم مطرح شد، میباال  ي کسب وجهه و منزلت و دنباله روي از طبقه ي درباره
هاي فراغتی  پایین نسبت به سبک ي بودن و در دسترس بودن این سبک فراغتی براي طبقه

 دیگر را برشمرد.
 

 پیشنهادات پژوهش
هاي فراغتی منفعل،  که فضاي مجازي باعث گرایش افراد به سمت سبک آنجایی از

 شود: زاتر شده، پیشنهاد می فردي، مجازي و آسیب
ها و  توان برنامه وقت آزاد در فضاي مجازي، می جلوگیري از گذراندن تمامبراي  -1
انگیزي با مشارکت مردم و مسئوالن مربوطه برگزار کرد تا از  هاي خیابانی هیجان نمایش

گیري از فضاي مجازي، از حضور در فضاهاي واقعی و شهري نیز  این طریق عالوه بر بهره
 استفاده کنند.

هاي هنري، ایجاد  هاي ورزشی، مکان جمله باشگاه تفاوت ازافزایش امکانات م -2
هاي  ها و کالس شرکت در برنامه ي زمینه تر تمامی اقشار در تسهیالت براي دسترسی آسان

 مختلف.
(فضاي مجازي) براي تشویق افراد به سمت  هاي خود این فضا استفاده از توان -3

  عنوان تري دارند. به تر و واقعیگرایانهعهاي پویاتر، جم اي که جنبه اغتیهاي فر انتخاب سبک
هاي گذران  هاي فرهنگی، روش هاي ورزشی، مکان هاي دیدنی و واقعی، باشگاه مثال مکان

هاي فراغتی گوناگون را به افراد  جمعی مختلف و دیگر سبک هاي دسته وقت مثالً ورزش
تواند از آن  برد و می می معرفی کنیم. از این طریق فرد بهترین استفاده را از فضاي مجازي

 عنوان تنها روش براي گذران اوقات فراغتش. اي دیگر استفاده کند نه به در کنار سرگرمی
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Abstract: 

 

The importance of cyberspace (Internet and social networks) in today's 
human life is undeniable. As it has overshadowed all the different areas of 
people's lives. Leisure patterns are one of these aspects. Therefore, the main 
purpose of this study is to investigate the changes that have occurred in these 
patterns under the influence of cyberspace. Research presents the 
relationship between these two variables in the form of class analysis. For 
this purpose, 330 people in Isfahan were studied using a quantitative 
method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that 
was distributed among the three social classes of upper, middle and lower in 
the age range of 20-60 years. The validity of the questionnaire was formal 
and was confirmed by a group of experienced professors and experts. The 
reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha 
coefficient, which was higher than the desired level (0.70) for all 
dimensions. Findings show that cyberspace has affected leisure patterns. 
Thus, leisure patterns have changed from being active, being collective, 
being real, self-fulfilling, to becoming passive, individualized, virtual, and 
deviant. Another important result of the research is the confirmation of class 
adjustment. Thus, the class has influenced the mechanism of influence 
between cyberspace and leisure-based patterns of active / passive, collective 
individual, and virtual / real. The mechanism of this effect was the same in 
the upper and lower classes, but in the middle class it was less intense and 
different from the other two classes. 
Key Conepts: Cyberspace, Leisure, Class Analysis, Leisure Patterns, Urban 
Space 
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