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 شکاف بر مجازي اجتماعی يها شبکه ریتأث یشناخت جامعه مطالعه
  شیراز) دانشگاه دانشجویان مطالعه: (مورد نسلی

  

 3رجبی ماهرخ دکتر و 2احمدي حبیب دکتر ،1جاویدي اسرافیل
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  چکیده:
 و جوانان نسل دو مابین رفتاري و گرایشی دانشی، يها تفاوت وجود معنی به نسلی شکاف

 هر فرهنگی و اجتماعی ساختارهاي در يتر عیوس بطور ؛هویتی بعد در خصوص به بزرگساالن
 فرهنگ، به خاطر تعلق ساساح هویت، که نحوي به .دهد یم قرار خود تأثیر تحت را يا جامعه
 سازد یم مهیا را جامعه یک اجتماعی همبستگی موجبات که ها نسل در بومی فرهنگ و ارزش
 و مطالعه هدف با و راستا همین در حاضر تحقیق .گردد یم هویتی و فرهنگی تعارض تفاوت، سبب

 روش به قیتحق است. شده انجام ینسل شکاف بر يمجاز یاجتماع يها شبکه ریتأث بررسی
 دانشگاه در که یانیدانشجو هیکل است. فتهگر  انجام پرسشنامه کیتکن از استفاده با و شیمایپ

 رازیش شهر در 1397- 1398 یلیتحص سال اول سال مین در باالتر و یکارشناس مقطع در رازیش
 این کل تعداد که اند داده لیتشک را پژوهش نیا يآمار جامعه اند، بوده لیتحص به مشغول

 حاضر قیتحق در يریگ نمونه .اشت بوده 1013 با برابر 1397-1398 تحصیلی سال در انشجویاند
 نفر 386 کوکران فرمول اساس بر نمونه حجم است. گرفته انجام يبند طبقه يریگ نمونه اساس بر

 يها شبکه از استفاده میزان متغیرهاي بین که دهد یم نشان قیتحق يها افتهی .شد انتخاب
 يها شبکه از رضایت میزان و مجازي اجتماعی يها شبکه از استفاده سابقه مجازي، اجتماعی
 نشان يساختار معادالت جینتا دارد وجود مثبتی معنادار رابطه نسلی شکاف با مجازي اجتماعی

 ریتأث اجتماعی سرمایه و فرهنگی سرمایه ،مجازي اجتماعی يها شبکه يرهایمتغ که دهد یم
 است. -093/0 و -022/0 ،02/1 با برابر بیترت به ریتأث نیا زانیم و دارند، لینس شکاف بر يمعنادار

 انتشار معرض در یکنون يها نسل که کرد پیدا دست نتیجه این به توان می پژوهش نتایج اساس بر
 و ها سنت تواند یم که کنند یم افتیدر ییها امیپ و دارند قرار يا رسانه متنوع يها امیپ شینما و

 و چالش دستخوش را ها آن ینسل روابط نیهمچن و جوامع ینسل و یاجتماع و یفرهنگ يالگوها
  .کند یدگرگون
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  مسأله یانب و دمهمق
 چرا است، افزایش حال در جوانان میان در 1نسلی شکاف مشکل اخیر، هاي سال در

 کمتر شان والدین و گیرند می قرار سازي مدرن فرایند تأثیر تحت شدت به مروزا جوانان که
 الگوهاي ها، ارزش ها، نگرش در زیادي هاي تفاوت رو این از دارند. قرار امر این تأثیر تحت

 ها نسل ).312 :2014 ،2(پاتیل آید می وجود به آنها والدین و جوانان بین آرزوها و رفتاري
 برسند، خاص سن یک به زمان یک در تقریباً که شوند، می تعریف افراد زا گروهی عنوانبه

 مانند افتد، می اتفاق ها آن کلیدي هاي سال طول در که مهمی رویدادهاي تأثیر تحت
 هاي نوآوري مختلف، هاي ایدئولوژي سیاسی، تغییرات جنگ، اقتصادي، تغییرات

 تعریف منظور به مهم رویدادهاي و ادثحو این گیرند. قرار اجتماعی تحوالت و تکنولوژیکی
 :2017 ،3پارك و (پارك کنند می عمل ها گروه این اجتماعی ترجیحات و ها نگرش ها، ارزش

 نسل دو مابین رفتاري و گرایشی دانشی، هاي تفاوت وجود معنی به نسلی شکاف ).1
 و اجتماعی ساختارهاي در تري وسیع بطور هویتی؛ بعد در خصوص بـه بزرگساالن و جوانان

 تعلق احساس هویت، که نحوي به دهد. می قرار خود تأثیر تحت را اي جامعه هر فرهنگی
 یک اجتماعی همبستگی موجبات که ها نسل در بومی فرهنگ و ارزش فرهنگ، به خاطر
 فرآیند در اگر گردد. می هویتی و فرهنگـی تعارض تفاوت، سبب سازد می مهیا را جامعه

 دیگر نسل هب نسلی از جامعه یک فرهنگ جوانان و نوجوانان ،کودکان شدن اجتماعی
 انواع به جامعه و رود می افول به رو کم کم نسل بین فرهنگی اشتراکات نشود، منتقل
  ).134 :2005 ،4(فالک آید می گرفتار هویتی بحران بیماري و آسیب

 خطر حساسا آن هناحی از ها نسل شکاف عنوان با آنچه امروزه که گفت توان می پس
 اندیشمندان، اذهان که است فرزندان و والدین بین ارزشی تعارضات گسست شود، می

 در که است آن از حاکی شواهد است. کرده نگران را مردم هتود حتی و ریزان، برنامه
 و فاصله اگر است. یافته گسترش فرزندان و والدین بین چالش تدریج به اخیر هاي سال

                                                 
1 Generation Gap 
2 Patil 
3 Park & Park 
4 Falk 
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 است نسلی شکاف همان که ها نسل بین تعارض به شود، عمیق دهخانوا اعضاي بین جدایی
 باید است، گذار حال در و پیشرفت به رو مسیري در همیشه جامعه که آنجا از انجامد. می

 که گذارد می جامعه افراد و انسان زندگی در مهمی تأثیرات گذار دوران این که داشت توجه
 متفاوت تأثیرات این اي جامعه هر یاسیس و فرهنگی، اجتماعی، مقتضیات به توجه با

  ).57 :1383 (معیدفر، بود خواهد
 سیاسی، ساختار در بنیادین تغییرات است معتقد ،)1392( "معیدفر" دیگر، سوي از

 به اسالمی انقالب از بعد و آغاز مشروطه عصر از که کشور، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي،
 عظیم هاي شکاف و ساختاري هاي جایی جابه موجب است، یافته گسترش جامعه کل

 هاي مدت تا و دارد قرار خود وضعیت ترین بحرانی در امروزه که شده جامعه در اجتماعی
 نام ها شکاف مهمترین از یکی همنزل به نسلی شکاف از وي باشد. زا آسیب تواند می مدیدي

 از بسیارشان معیتج رغم به و اند جامعه جدي مسائل از جوانان امروز گوید می و برد می
 استقالل هم گروه این دارند؛ فاصله سالمند و میانسال طبقات با شدت به جایگاه نظر

 منویات بروز در هم و دارند، تري پایین اجتماعی ـ اقتصادي موقعیت هم دارند، کمتري
  ).3:1393همکاران، و (دانش دارند مشکل خودشان

 خانواده اجتماعی هاي ارزش ها، انوادهخ در جمعی ارتباط وسایل و تکنولوژي ورود با
 جوان نسل گفتمان و رفتار در تغییراتی شاهد تا شده موجب و گرفته قرار تأثیر تحت

 ارتباط وسایل باشد. می جمعی ارتباط وسایل به آسان دسترسی وسایل، این جمله از باشیم.
 جمعی، ارتباط یلوسا این هستند، هم ضعفی نقاط داراي امروز قوت، نقاط بر عالوه جمعی
 تر شفاف حدودي تا نیز را ها انسان بین جدار که همچنان سازند، می ناپدید را فواصل

 جوان نسل عنوان به سو یک از فرزندان میان نسلی شکاف ).83 :2001 ،1(اسلوین سازند می
 نماینده و بزرگسال نسل عنوان به والدین دیگر سوي از و جدید هاي ارزش نماینده و

 عارضه و آسیب یک عنوان به تنش و تعارض این که بطوري است. مشهود قدیم ايه ارزش
 ارزشی تعارض تازه، اطالعات عرضه با ها رسانه کند. می نمایان خانواده در را خود آشکارا

 ارزشی هاي تعارض که هنگامی دهند. می افزایش جوانان میان ویژهبه را خود مخاطبان

                                                 
1 Eslovin 
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 تمایل نیز مخاطبان شوند، می مطرح گروهی هاي رسانه قطری از مختلف مسائل به مربوط
 حدي تا است ممکن فرایند این کنند. مشخص و معین را خود ارزشی موقعیت یابند می

 روبرو ارزشی ناسازگار مختلف هاي انتخاب با افراد زیرا شود. متعارض رفتارهاي به منجر
 و ها ارزش ارزیابی آورد. می فراهم دافرا هویت و ارزشی نظام تغییر براي را زمینه که هستند
 بر متعددي اجتماعی عوامل .رساند می خود هویت عناصر از اي تازه تفسیر به را فرد انتخاب،

 وسایل میان این در هستند. گذار تأثیر نسلی شکاف بروز و یکدیگر از ها نسل شدن دور
  ).110 :1391 نیا،توکلی و (صبوري کنند می ایفا بارزي نقش جمعی ارتباط

 اما است گرفته قرار توجه مورد اجتماعی تر جامع دستورالعمل در تغییر این چه اگر
 به است، نگرفته قرار توجه مورد کافی اندازه به هنوز دیجیتال تقسیم اجتماعی پیامدهاي
 اصلی سؤال تاکنون است. شده پرداخته موضوع این به کمتر تجربی تحقیقات در خصوص

 اینترنت از استفاده منافع و اینترنت از استفاده از مورد در که است الیؤس همان دقیقاً
 فرض سادگی به اغلب و است مانده باقی نشده حل هم سوال این و شود می پرسیده

 از یکی ).217 :2011 ،1هایندمن و (وي است خوب چیز یک الزاماً بودن آنالین که شود می
 هاي شبکه دارد، نسلی شکاف بر ديزیا خیلی تأثیر که جدید جمعی ارتباط وسایل

   ).389 :2009 ،2(کالرك هستند مجازي اجتماعی
 ارتباطی هاي فناوري جدیدترین از یکی عنوان به مجازي اجتماعی هاي شبکه

 سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، متعدد هاي حوزه در جهانی فضاي دهندگان ارائه
 تغییر جدید، دوستان کردن پیدا موجود، عیاجتما روابط حفظ براي کاربران به که هستند

 عضویت، زمینه و کنند می کمک ها تجربه در شدن سهیم و شریک و ها سایت تکامل و
 ،4بوید و الیسون ).3،1:2010(مساري آورد می فراهم را کاربران هدفمند مشارکت و فعالیت

 یکدیگر به ها گروه یا مردم اتصال با که هستند وب بر مبتنی اجتماعی، هاي شبکه معتقدند
 که معتقدند همچنین و شوند؛ می اینترنت طریق از اطالعات گذارياشتراك به سبب

                                                 
1 Wei & Hindman 
2 Clark 
3 Massari 
4 Ellison & Boyd 
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 بتوانند: افراد دهند می اجازه که هستند وبی بر مبتنی خدمات مجازي اجتماعی هاي شبکه
 با .2 بسازند، خصوصی نیمه و عمومی هاي پروفایل مشخص سیستم یک چارچوب در .1

 لیست .3 و بپردازند اطالعات و نظر تبادل به دارند حضور سیستم آن در که یکاربران سایر
 بوید، و (الیسون کنند مشاهده را هستند سیستم آن در که دیگرانی و خود پیوندهاي

211:2007.(  
 روبرو جهانی نظیر کم محبوبیت با مجازي اجتماعی هاي شبکه اخیر سال چند در

 روابط و دارند عضویت ها شبکه این در دنیا سراسر از نفر ها میلیون که طوريبه اند، شده
 و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، امور بسیاري و اي حرفه وابستگی همکاري، نوع انسانی،

 کاربري گستره لحاظ به بنابراین کنند. می دنبال یا ایجاد ها شبکه این بستر در را اقتصادي
 اطالعاتی فضاي یک از پیش چندي زيمجا اجتماعی هاي شبکه فضاي در که گفت توان می

 است شدن ساخته حال در جدید اجتماعی بافت یک که معتقدند برخی دارد. وجود جهانی
 رسمیت به وب تحت خدمات کردن کاربردي منظور به را فناوري ما که دارد نیاز و

 تقویت و افزایش براي اجتماعی هاي شبکه واقع، در ).2:2007 ،1(اندرسون بشناسیم
 روي که اطالعاتی راه از کلی، طوربه اند، شده طراحی مجازي فضاي در اجتماعی مالتتعا

 ارتباط برقراري عالیق و شخصی اطالعات کاربر، تصویر مانند گیرد؛ می قرار افراد پروفایل
 هاي برنامه طریق از و ببینند را دیگران هاي پروفایل توانند می کاربران شود، می آسان

 همکاران، و 2(پمپک کنند قرار بر ارتباط یکدیگر با چت و میلای مانند مختلف،
228:2009.(  

 و رشد بر روز به روز کاربران متنوع نیازهاي و دالیل که گفت توان می اساس این بر
 سنی، مختلف سطوح در گوناگون کاربران افزاید. می اجتماعی هاي رسانه گسترش دامنه

 و دالیل اهداف، عالئق، حسب بر متفاوت هاي بانز و نژاد جنسیت، با و فرهنگی تحصیلی،
 و استفاده نتیجه در کنند. می نشر باز یا و تولید را محتوا از وسیعی طیف خود نیازهاي

 مشخصی جایگاه فرد زندگی در و داشته افزون روز رشدي اجتماعی هاي رسانه به وابستگی
 گسست و شکاف یک دنآم وجود به باعث اجتماعی هاي شبکه این و کرد خواهد پیدا

                                                 
1 Anderson 
2 Pempek 



1400زمستان  ،2 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  6  

 هدف با و راستا همین در حاضر تحقیق شود. می والدینشان و کاربران این بین نسلی
 شیراز دانشگاه دانشجویان بین در نسلی شکاف بر مجازي اجتماعی هاي شبکه تأثیر بررسی

 توان می آماري جامعه عنوانبه دانشجویان انتخاب مورد در همچنین شد. خواهد انجام
 میزان بیشترین اینترنت، به بیشتر دسترسی به توجه با دانشجویان این اوالً که گفت

 سنی گروه در دانشجویان بیشتر ثانیاً، دارند، را مجازي اجتماعی هاي شبکه از استفاده
 از تري شفاف تصویر موضوع این و دارند قرار یابی هویت دوران یعنی سال سی تا هیجده
  دهد. می نشان را نسلی شکاف

  
  تحقیق نظري بانیم

 از خارج و ایران در ارزشمندي بیش و کم مطالعات آن عوامل و نسلی شکاف حوزه در
 پرداخته مجازي فضاي و نسلی شکاف بین رابطه بررسی به که مطالعاتی اما شده، انجام آن

 در شده انجام مطالعات ترینمهم ابتدا قسمت این در است. بوده محدود ایران در باشند،
 مدل نهایتاً و موضوع با مرتبط هاينظریه به سپس و شودمی مرور نسلی شکاف با رابطه

  گردد.می طرح مفهومی
 در ها نسل بندي دسته براي ابزاري رسانه،« عنوان با پژوهشی )،1396( پور جعفرزاده

 با و ها نسل شکاف با رابطه در گذشته هاي بندي دسته به توجه با است. داده انجام »ایران
 هاي بندي دسته در بازنگري دنبال به مختلف هاي حوزه در تغییرات سرعت به ایتعن

 ها نسل بندي دسته براي مدلی پیشنهاد ضمن مقاله این است. بوده کشور در نسلی پیشین
 متغیرهاي که است باور این بر یابی، هویت دوران رسانه و نسلی ابژه متغیر دو به تاکید با

 مشابه هاي زمان در که افرادي و بوده ثیرگذارأت ها نسل ارزشی و رفتاري الگوي بر مذکور
 کردند، استفاده یابی هویت دوران در را مشترکی هاي رسانه و بوده نسلی تجربیات داراي

  دارند. مشابهی تقریباً رفتارهاي و ها نگرش زیاد احتمال
 نسلی کافش بر مؤثر فرهنگی و اجتماعی عوامل« عنوان با پژوهشی )،1394( کفاشی

 آماري رابطه الگوي یک وجود بر پژوهش این نتایج است. داده انجام »تهران شهر جوانان
 دیگر عبارتبه دارد. حکایت وابسته متغیر و مستقل متغیرهاي بین معکوس و مستقیم

 محل موقعیت زندگی، سبک شامل فرهنگی و اجتماعی هاي شاخص بین داري معنی رابطه
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 ارتباط وسایل به دسترسی والدین، اجتماعی پایگاه همساالن، هگرو با معاشرت سکونت،
 الگوسازي نتایج همچنین دارد. وجود نسلی شکاف وابسته متغیر با آموزشی نظام جمعی،

 با که است، وابسته متغیر و مستقل متغیرهاي بین رابطه از حکایت ساختاري معادالت
 خوبی برازش از شده ارائه هاي مدل کرد استدالل توان می الگوسازي هاي شاخص به توجه

 با شده ساختاري مدل یا و درآمده تصویر به مدل این بین مطلوبی انطباق و بوده برخوردار
  .دارند تجربی هاي داده

 و نسلی شکاف پدیده بررسی« عنوان با پژوهشی )،1394( همکاران و حیدرآبادي
 دانشگاه دانشجویان موردي مطالعه دانشجویان و والدین بین در آن بر مؤثر اجتماعی عوامل

 نسلی شکاف میزان که دهد می نشان تحقیق نتایج اند. داده انجام »بابل واحد اسالمی آزاد
 وسایل خانواده، ساختار اجتماعی، اعتماد میزان بین وجود این با باشد. می متوسط حد در

 بین دارد. وجود یممستق و مثبت رابطه نسلی شکاف میزان با فراغت اوقات و جمعی ارتباط
 پایگاه بین همبستگی دارد. وجود معناداري تفاوت نسلی شکاف با اجتماعی اقتصادي پایگاه

 اقتصادي پایگاه چه هر که صورت بدین بوده منفی نسلی شکاف و اجتماعی اقتصادي
 سیاسی) و اقتصادي فرهنگی، اجتماعی، بعد چهار (در نسلی شکاف باشد، بیشتر اجتماعی

  یابد. می افزایش دانشجویان و ینوالد بین
 مورد ایران: در نسلی شکاف« عنوان با پژوهشی )،1394( همکاران و بیان شیرین

 فاکتورهاي کشف پژوهش، این هدف اند. داده انجام »گرمسار شهرهاي خانواده مطالعه
 هنمون یک است. بوده شان فرزندان و والدین بین در ها شکاف و ها تفاوت بسط تشدیدکننده

 اي مرحله چند اي خوشه گیرينمونه از استفاده با گرمسار شهر در نفر 430 از متشکل
 داد نشان ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج اند. شده انتخاب تحقیق این براي تصادفی
 و ارتباطات و اطالعات فنآوري از استفاده میزان زندگی، سبک اجتماعی، سرمایه

 هاي (ارزش هاي زمینه در فرزندان و والدین بین نسلی شکاف یاصل عوامل از تجددگرایی
 دینی) سنتی، فرهنگی، اجتماعی، (سیاسی، مادي غیر هاي ارزش و (اقتصادي) مادي

  هستند.
 با مرتبط عوامل و نسلی شکاف بررسی« عنوان با پژوهشی )،1392( احیایی و احمدي

 پژوهش اند. داده انجام »سراب شهرستان همتوسط هدور آموزاندانش مطالعه: مورد آن
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 سراب شهرستان همتوسط هدور آموزان دانش بین نسلی شکاف میزان بررسی هدف با حاضر
 که دهد می نشان پژوهش نتایج است. گرفته انجام پیمایشی روش با آن در مؤثر عوامل و

 ارتباط وسایل از استفاده میزان فرهنگی، هسرمای دینداري، متغیرهاي بین معناداري هرابط
 ولی دارد، وجود نسلی شکاف با سن و پدران، تحصیالت میزان اقتصادي، هسرمای جمعی،

 تحلیل نتایج همچنین نداد. نشان خود از را معناداري هرابط نسلی شکاف با جنسیت
 را وابسته متغیر تغییرات از درصد 21 حدود داد نشان تحقیق همتغیر چند رگرسیون
  اند. کرده نتبیی پژوهش مستقل متغیرهاي

 هاي رسانه تأثیر بررسی« عنوان با پژوهشی )،1392( نژادآزادي و محمدپور
 اند. داده انجام »تهرانی والدین و فرزندان بین شکاف ایجاد در (اینترنت) الکترونیکی

 فضاي این در ارتباط برقراري و اینترنت محتواي که دهد می نشان تحقیق این هاي یافته
 اما دارند. تأثیر تهرانی هاي خانواده والدین و فرزندان میان نسلی افشک ایجاد بر مجازي

 اینترنت، از آنها برخورداري ینهمچن و پذیري فرهنگ شقوق از یکی عنوانبه دوستیابی
 و ارزیابی با که تحقیق این دیگر هاي فرضیه ندارد. نسل دو این میان شکاف در ثیريأت

 نسلی شکاف بر اینترنت تأثیر اثبات پی در گفته یشپ هاي لفهؤم و ها شاخص گیري اندازه
 بر اینترنت هک دارد آن بر گواه و شد رد بود، تهرانی هاي خانواده فرزندان و والدین میان
  است. تأثیر بی ها شکاف این ایجاد

 ملی رسانه تأثیر بررسی« عنوان با پژوهشی )،1391( نیاتوکلی و خسروشاهی صبوري
 کلی طوربه دهد می نشان پژوهش این هاي یافته اند. داده انجام »نسلی شکاف ایجاد در

 دارد. وجود آنان میان نظر اتفاق نوعی و ندارد وجود فرزندان و والدین میان نسلی شکاف
 به باشد، می کمتر ها حوزه از برخی در و بیشتر ها حوزه از برخی در نظر اتفاق این لیکن

 در و نظر اتفاق بیشترین پسر، و دختر دوستی و گرفتن روزه خواندن، نماز زمینه در عبارتی
 نظر اتفاق کمترین زندگی وسایل خرید و فراغت اوقات گذران نحوه اقوام، دیدار زمینه
 تمایل که فرزندانی دهد می نشان پژوهش این هاي یافته همچنین است. داشته وجود

 شان والدین و آنان انمی بیشتري شکاف اند داشته خارجی هاي سریال دیدن هب بیشتري
 تأثیر نسلی شکاف رب ملی رسانه که است آن از حاکی قتحقی این نتایج است. داشته وجود

  است. نداشته چندانی
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 کره در کار محل در نسلی شکاف بررسی« عنوان با پژوهشی )،2017( 1پارك و پارك
 ویژهبه کره، در سلین مسائل مورد در جاري ادبیات مطالعه، این در اند. داده انجام »جنوبی

 این به پژوهش، این نتایج اساس بر است. گرفته قرار بررسی مورد کار، محل با رابطه در
 خصوصیات که حالی در دارد؛ وجود کره در ،کارگران متمایز هاي نسل که رسیدند نتیجه
 فرهنگی و تاریخی اجتماعی، فرد به منحصر عوامل دلیل به متحده ایاالت و کره بین نسلی
 تحوالت و سریع شدن صنعتی به توجه با هستند. هم با توجهی قابل هاي تفاوت داراي

 بین را تري گسترده شکاف رسد می نظر به کره جامعه گذشته، دهه چند در اجتماعی
 این به همچنین دهد. می نشان خود از متحده ایاالت به نسبت تر جوان و تر قدیمی هاي نسل

  گیرد. قرار توجه مورد بیشتر مطالعات در باید نسلی شکاف این که رسیدند نتیجه
 دیدگاه شکاف: یک در سرگردانی« عنوان با پژوهشی ،)2017( همکاران و 2نیلسن

 نشان نتایج اند. داده انجام »کیفی مطالعه یک دانمارك؛ در قدیمی پناهندگان درباره نسلی
 بین انطباق یابد. انتقال یگريد به خانواده عضو یک از تواند می پذیريآسیب چگونه دهد می

 اخالقی معضالت در را خانواده اعضاي جامعه، انتظارات و سالخوردگان نیازهاي و انتظارات
 گیريتصمیم به و دهد می قرار تأثیر تحت را خانواده بندي،تقسیم این کند. می گرفتار
 که رسیدند نتیجه این به همچنین شود. می منجر پذیريآسیب و استرس افزایش دشوار،

 نقش مورد در جوان اقوام بین در متضاد احساسات به منجر تواند می جابجایی و مهاجرت
  گردد. نسلی شکاف یک ایجاد باعث نوعی به و شود تربزرگ بستگان از مراقبت در آنها

 نسلی شکاف و خصوصی حریم« عنوان با پژوهشی )،2016( 3درور و هالپرین
 مربوط هاي حل راه که رسیدند نتیجه این به اند. داده انجام »اکتشافی مطالعه یک دیجیتال:

 از بیش ادعاهاي بنابراین است، اعمال حال در جوان اینترنت کاربران امنیتی هاي نگرانی به
 کشد. می چالش آنالین شخصی حریم حفظ با ارتباط در واضح نسلی شکاف از عمومی حد

 بی هاي بیانیه است، افزایش حال در خصوصی حریم به مربوط اطالعات که طور همان
 شود. داده قرار طرف یک به باید شرایط واجد منافع با ذینفعان وسیله به شده بیان اساس

                                                 
1 Park & Park 
2 Nielsen 
3 Halperin & Dror 



1400زمستان  ،2 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  10  

 مختلف سنی هاي گروه در افراد چگونه اینکه درك براي سیستماتیک تحقیقات عوض، در
 تا شود انجام باید و تواند می اقداماتی چه و کنند می درك را خصوصی حریم کنترل و درك

  دهد. قرار توجه مورد آینده هاي نسل در را اینترنت کاربران آینده و فعلی هاي نگرانی
 داده انجام »نسلی شکاف و دیجیتال هاي رسانه« عنوان با پژوهشی )،2009(1کالرك

 با ارتباط در را قدرت کنند می تالش والدین چگونه که دارد نظر در پژوهش این است.
 هایی شیوه چگونه و کنند بیان خود نوجوان فرزندان میان در دیجیتال هاي سانهر از استفاده

 که راهکارهایی بر را قدرت ابراز براي والدین هاي تالش کند، می تفسیر را آنها نوجوانان که
 که کند می استدالل مقاله گذارد. می تأثیر کنند، می درگیر دیجیتال هاي رسانه مورد در آنها

 تجربه را خاصی شدت با دیجیتالی نسل شکاف اقتصادي، لحاظ از محروم هاي خانواده
 این حل به قادر خود نوجوان فرزندان و آنها که دهد می نشان آنها هاي استراتژي کنند، می

  هستند. مؤثر و خالقانه هاي روش با ها چالش
 در تکنولوژي وساطت نسلی: شکاف« عنوان با پژوهشی )،2010(2همکاران و اسمیت

 و میزان بررسی به پژوهش این در اند. داده انجام »شخصی اجتماعی هاي شبکه مدیریت
 الکترونیکی، پست کوتاه، پیام جمعی، ارتباط وسایل از والدین و جوانان استفاده چگونگی

 کامالً طوربه جوانان که دهد می نشان پژوهش این هاي یافته اند. پرداخته همراه تلفن
 با را خود اوقات بیشتر جوانان کنند. می استفاده وسایل این از ودخ والدین از متفاوتی
 شده یاد وسایل انواع از باشند، آنها با توانند نمی که زمانی اما گذارنند، می دوستان و خانواده

 چنین والدینشان که صورتی در کنند، می استفاده خود فراغت اوقات کردن پر براي
  ندارند. وضعیتی
 مطالعات اخیر سال چند در نسلی شکاف بر مؤثر عوامل و نسلی فشکا با رابطه در

 تحصیالت، میزان و نسلی شکاف بین رابطه به مطالعات این در و است شده انجام خوبی
 در تأمل با مورد این در است. شده پرداخته اجتماعی سرمایه زندگی، سبک جمعی، رسانه

 اجتماعی هاي شبکه موضوع به ها هشپژو این در که شودمی مشاهده شده انجام تحقیقات
 که اند پرداخته موضوع این به کمتر و است نشده توجه  نسلی شکاف بر آن تأثیر و مجازي

                                                 
1 Clark 
2 Smith 
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 نسلی بین روابط بر ثیراتیأت چه شدنجهانی از بعدي عنوانبه مجازي اجتماعی هاي شبکه
 به نسبت یقتحق این متمایز وجه این و است نموده ایجاد والدینشان و فرزندان بین

 شکاف با ارتباط در شده انجام تحقیقات به تأمل با دیگر سوي از است. دیگر تحقیقات
 در و شیراز شهر در نسلی شکاف با رابطه در اندکی خیلی تحقیقات که یابیم می در نسلی

 تمایز وجه تواند می هم موضوع این و است شده انجام شیراز دانشگاه دانشجویان بین
   باشد. دیگر تحقیقات به بتنس حاضر تحقیق

 و شناسیجامعه پردازاننظریه توسط ارزشمندي هاينظریه نسلی شکاف حوزه در
 اینگلهارت، آراء از استفاده با بخش این در است. گردیده ارائه اجتماعی علوم هايحوزه سایر

 نتبیی جهت در مفهومی مدل آن از متن و نظري چارچوب ارائه در سعی کلمن و بوردیو
 مردم تمایز وجه که است معتقد 1اینگلهارت رونالد گردد. می پژوهش متغیرهاي بین رابطه

 دیگر بیان به است، آنان پایدار و اصلی هاي مهارت و ها ارزش ها، نگرش مختلف جوامع
 و تکنولوژیکی اقتصادي، تغییرات گذشته دهه چند در دارد. تفاوت هم با آنان فرهنگ

 مهم بسیار هاي جنبه از را صنعتی پیشرفته جوامع هاي نگفره سیاسی، ـ اجتماعی
 که بوده حد بدان تا زندگی مختلف هاي جنبه از تغییرات این است. ساخته دگرگون

 تغییر زندگی از مردم خواست صنعتی پیشرفته کشورهاي مقام در که داشت اظهار توان می
  ).35 :1390 (رحیمی، است کرده

 در دگرگونی بازتاب آن و است تدریجی فرهنگی، رگونیدگ که است معتقد اینگلهارت
 و ها ارزش رواین از است، داده شکل مختلف هاي نسل به که است اي سازنده هاي تجربه

 جدید هاي گرایش که حالی در اند گسترده کامالً گذشته هاي نسل میان در سنتی هنجارهاي
 به تر جوان هاي نسل شدن جانشین با داشته، نفوذ تر جوان هاي نسل میان در زیادي حد تا

 (اینگلهارت، است شده دگرگون جوامع این در متداول بینی جهان بزرگتر، هاي نسل جاي
1395: 1.(  
 شناختی روان اقتضائات به بنا سنی گروه هر که (این زندگی چرخه اینگلهارت، نظر از

 خود به را ها ارزش آن ان،دور آن به شدن وارد با افراد و دارد گوناگونی هاي ارزش دوران آن

                                                 
1 Ronald Inglehart 
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 دگرگونی اصلی هاي مؤلفه از یکی بلکه ندارد ها ارزش تفاوت روي اساسی تأثیر گیرند) می
 را خود بلوغ دوران دوم جهانی جنگ از بعد که نسلی یعنی است، نسلی جایگزینی ارزشی

 االهايک وفور و اقتصادي ثبات از دورانی اقتصادي، تحوالت و توسعه اثر در گذراند، می
 کرد. پیدا بیشتري اولویت ها آن براي مادي غیر هاي ارزش بنابراین و نمود تجربه را مادي

 (اینگلهارت، بیند نمی زیاد چندان دگرگونی این در را فرهنگی نهادهاي تأثیر اینگلهارت
 به نسلی از که است روندي ارزشی، تغییر که است معتقد اینگهارت، رونالد ).115 :1395

   ).22 :1383 (یوسفی، دیگر سال به سالی از مداوم طوربه نه دهد، می رخ گردی نسل
 لهأمس یک رفع منظور به 1960 دهه اوایل را فرهنگی سرمایه مفهوم بوردیو پیر

 موجود هاي نابرابري تبیین براي اقتصادي موانع که لهأمس این دیگر عبارتبه ویژه؛ تجربی
 و (وایینگر کرد ابداع نیست، کافی اجتماعی طبقات آموزاندانش آموزشی هاي موقعیت در

 و فرهنگی ملموس کاالهاي انواع انباشت و تمرکز به فرهنگی سرمایه ).887 :2007 ،1الرو
 در فرد ظرفیت و استعداد همچنین و کاالها این گرفتن اختیار در توانایی و قدرت نیز

  ).57 :1984 (بوردیو، شود می گفته وسایل این کاربرد و شناخت
 هنرهاي و فرهنگ ادراك و شناخت از است عبارت بوردیو نظر از فرهنگی سرمایه پس

 از ).8 :1389 کاظمی، و (باینگانی متناسب عمل هاي شیوه و خوب ذائقه داشتن متعالی
 و فهم توانایی مخصوصاً و جامعه در حاکم فرهنگ با آشنایی شامل فرهنگی سرمایه او، نظر

 از فرهنگی، سرمایه تملک واقع، در است. ها) کرده(تحصیل یختگانفره زبان از استفاده
 مندند. بهره آن از آموزاندانش از اندکی تعداد که است آموزشی نظام هاي فرض پیش

 سرمایه 1 دارد: وجود شکل سه به فرهنگی سرمایه که کند می استدالل بوردیو همچنین،
 بخش که است بیرونی ثروت وعین سرمایه این شده). (درونی یافته تجسم فرهنگی
 همراه فرهنگی سرمایه را آن بوردیو که است بخشی همان این است. شده فرد ناپذیر جدایی

 .2 کرد؛ منتقل دیگري به مبادله یا خرید هدیه، طریق از تواننمی که نامد می تولد با
 هاي ویژگی از و یابد می تجسم مادي اشیاي در سرمایه این یافته، عینیت فرهنگی سرمایه

 بدین و ورانت) و واگذاري فروش، و خرید صورت (به است آن بودن انتقال قابل آن بارز

                                                 
1 Weininger & Lareau 
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 فرهنگی سرمایه .3 است؛ مطرح هم اقتصادي شکل در نوعی به سرمایه نوع این جهت
 تحصیلی مدارج و مدارك قالب در که تحصیلی هاي صالحیت اي)، (ضابطه شده نهادینه

 ارزش عرفی، نظر از هم و قانونی نظر از هم آنها، دارنده به و دکنن می پیدا عینی نمود
 فر،خوش و پور(شارع است سرمایه نوع این از اي نمونه دهند، می شده تعریف و اجتماعی

1381: 137.(  
 در مختلف هاي نسل میان تقابل و تضاد و نسلی روابط ها، نسل مسئله نیز بوردیو

 کرده تحلیل و پیگیري را غیره و هنر ادبیات، سیاست، دانشگاه، نظیر اجتماعی، هاي عرصه
 تضاد رویکرد و مارکسیستی کالن دیدگاه از متأثر که شناسی جامعه عنوان به وي است.
 نظام و طبقه از مستقل اجتماعی، تعارضات سایر همانند را نسلی بین هاي چالش است،

 داند نمی مختلف هاي عرصه در رينابراب و سلطه هاي نظام او تعبیر به یا اجتماعی قشربندي
 ابعاد در نسلی تعارضات و روابط تحلیل به اجتماعی تضاد و نابرابري چارچوب در و

 معاصر، شرایط در بوریو، اعتقاد به پردازد. می فرهنگی ـ فکري و اقتصادي ـ اجتماعی
 از اعم اجتماعی، مختلف هاي میدان و ها عرصه در و بوده افقی شکافی ها، نسل شکاف
 افرادي بین تعارض از حاکی عمالً مسن افراد و جوانان بین رویارویی نهادي، غیر یا نهادي

 توزیع بر بوردیو ).106 :1385 نژاد،قاضی و (توکل است ثروت و قدرت گوناگون مواضع با
 از محرومیت یا برخورداري نظر از مختلف هاي نسل نابرابر موقعیت و منابع و امکانات
 مختلف هاي عرصه در فرهنگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، موجود هاي صتفر و امکانات

  ).107 (همان، دارد تأکید نسلی شکاف یابیریشه در
 تأثیر حسب بر و ذهنی معیارهاي با ها نسل شکاف تبیین جاي به بوردیو یبتتر بدین

 رهیافت بر که نسلی ویژه هویت آگاهی و ذهنیت روي بر تاریخی عمده حوادث و ها جریان
 جایگاه حسب بر نسلی تعارضات تبیین به عینی رویکردي با است مسلط مانهایهی

 استفاده براي ها نسل نبرد و منابع از اي مجموعه با رابطه در نسل هر عصري و استراتژیک
 نسل هر تاریخی شرایط محصول واقع در که منابعی پردازد. می مذکور منابع از انحصاري

 و هویت نوعی مستلزم شود می یادآور ترنر چنانکه آن از برداري رهبه و یابی دست و است
 رواین از یابد. می سازمان رقیب هاي نسل علیه نسل یک سوي از که است نسلی همبستگی

 اجتماعی ساخت یک عنوانبه را ها نسل که است این بوردیو شناسیجامعه بارز ویژگی
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 (ترنر، داند می معین میدان یک داخل در فرهنگی و اقتصادي منابع سر بر تضاد حاصل
1998: 302.(  

 معطوف خانواده قلمرو در موجود اجتماعی سرمایه به را خود توجه بیشتر 1کلمن
 پرداخته آموزاندانش شناختی رشد بر اجتماعی سرمایه نوع این تأثیر به بیشتر و کرده
 عنوانبه شان ینوالد و نوجوانان بین رابطه از کلمن ).15 :1385 پور،(شارع است

 است اي عالقه میزان شامل سرمایه این کند. می یاد خانواده اجتماعی سرمایه هاي شاخص
 بین ارتباط کیفیت دیگر، عبارتیبه اند. صمیمی آنها با و دارند شان والدین به نوجوانان که

 سرمایه هاي شاخص فرزندان و والدین بین روابط میزان طورکلیبه و خانواده اعضاي
 را خانواده نهاد وي ).109 :1387 همکاران، و نیا(علیوردي هستند خانواده اجتماعی

 شناسایی شود می داده انتقال اجتماعی سرمایه آن طریق از که کلیدي نهاد یک عنوان به
 انسانی سرمایه شود می باعث که خانواده درون در موجود اجتماعی سرمایه است، کرده
 توجه به هم و خانواده در بزرگترها حضور در هم گیرد قرار نکودکا دسترس در ترها بزرگ
 اجتماعی سرمایه در ساختاري کمبودي بزرگترها غیبت و دارد بستگی کودك به آنان

 تک خانواده مدرن، هاي خانواده در ساختاري کمبود مصداق ترین برجسته است، خانواده
 کار خانه از خارج در دو هر یا نفر یک آن در که اي هسته خانواده البته است. سرپرست

 با که اجتماعی سرمایه میزان زیرا باشد. ناقص ساختاري لحاظ به تواند می نیز کنند می
 داخل در وي خاله و عمه و ها بزرگ مادر و ها بزرگ پدر حضور با یا و خانه در والدین حضور
 بین قوي روابط اگر و است ها شرایط سایر از متفاوت گیرد، می شکل آن نزدیکی در یا خانه

 است اجتماعی سرمایه فاقد خانواده هم باز باشد نداشته وجود مادر و پدر و کودکان
  ).74 :1380 (تاجبخش،

 و خانواده درون اجتماعی سرمایه عنوانبه خانواده بطن در کودکان و والدین تعامالت
 و خویشاوندان و اقوام همسایگان جمله از نهادها و ها گروه افراد سایر با خانواده تعامالت

 غالباً است. گرفته قرار نظر مورد خانواده بیرون اجتماعی سرمایه عنوانبه مدرسه مسئوالن
 کم دست باشد، داشته وجود مثبت ارتباط تواند می خانواده بیرونی و درونی سرمایه بین
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 شبکه و پدر به دسترسی از اند شده جدا هم از شان والدین که آنها یا والدین تک نوجوانان
 بارزترین که مقتدر شخصیت یک به بینابینی اعتماد نیز و تر وسیع جامعه در پدر ارتباطات

 محروم دهد. می شکل بزرگساالن دیگر با را کودك روابط رود می شمار به نقش ایفاي مدل
  ).43 :1385 (فوکویاما، مانند می

 که هاست شبکه یکی ه،خانواد اجتماعی سرمایه کلیدي عنصر دو کلمن نظریه در پس
 را مکانیسم سه وي است. ذهنی عنصر یک که هنجارها دیگري و باشد می عینی عنصر یک
 تالش طریق از - 1 دهند: می انتقال را اجتماعی سرمایه ها خانواده آن طریق از که کرده ذکر

 و والدین بین مؤثر پیوندهاي طریق از - 2 ؛شود می مصرف والدین توسط که زمانی و
 قابل و دارد کار و سر رفتارها با که مفصلی و روشن هاي رهنمون طریق از - 3 ؛ندانفرز

  ).75 :1380 (تاجبخش، رسد می نظر به قبول قابل غیر یا قبول
 سرمایه اینگلهارت، هاي ارزش دگرگونی نظریه سه براساس پژوهش نظري چارچوب

 دهه چند در که است معتقد اینگلهارت باشد. می کلمن اجتماعی سرمایه و بوردیو فرهنگی
 پیشرفته جوامع هاي فرهنگ سیاسی، ـ اجتماعی و تکنولوژیکی اقتصادي، تغییرات گذشته
 سرمایه نقش به بوردیو سوي از .است ساخته دگرگون مهم بسیار هاي جنبه از را صنعتی
 در اي برجسته نقش فرهنگی سرمایه که است معتقد و پردازد می نسلی شکاف در فرهنگی

 مستقل اجتماعی، تعارضات سایر همانند را نسلی بین هاي چالش بوردیو، دارد. نسلی افشک
 هاي عرصه در نابرابري و سلطه هاي نظام او تعبیر به یا اجتماعی قشربندي نظام و طبقه از

 تعارضات و روابط تحلیل به اجتماعی تضاد و نابرابري چارچوب در و داند نمی مختلف،
 شرایط در بوریو، اعتقاد به پردازد. می فرهنگی ـ فکري و اقتصادي ـ اعیاجتم ابعاد در نسلی

 اعم اجتماعی، مختلف هاي میدان و ها عرصه در و بوده افقی شکافی ها، نسل شکاف معاصر،
 بین تعارض از حاکی عمالً مسن افراد و جوانان بین رویارویی نهادي، غیر یا نهادي از

 اجتماعی سرمایه نقش به کلمن همچنین  است. ثروت و قدرت گوناگون مواضع با افرادي
 فرزندان گیري قرار به منجر قوي روابط کمبود که است معتقد و پردازد می نسلی شکاف بر
 سرمایه خود این که شود می دیگر بزرگساالن با والدین ارتباط و جوانان اجتماعات در

 توجه با سازد. می فراهم دیگر هايپیامد براي را زمینه و دهد می کاهش را خانواده اجتماعی
  .نمود ارائه زیر شکل به را تحقیق مدل توانمی شده، ارائه نظري چارچوب به
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  پژوهش نظري مدل :1 شکل

  
  پژوهش شناسیروش

 دانشگاه در که دانشجویانی کلیه باشد. می پیمایشی تکنیک و است کمی تحقیق روش
 شهر در 1397- 1398 تحصیلی سال اول الس نیم در باالتر و کارشناسی مقطع در شیراز
 گیري نمونه اند. داده تشکیل را پژوهش این آماري جامعه اند، بوده تحصیل به مشغول شیراز

 گیري نمونه در است. گرفته انجام بندي طبقه گیري نمونه اساس بر حاضر تحقیق در
 از تصادفی روش از دهاستفا با و شود می تقسیم مجزا طبقات یا و ها گروه به جامعه اي طبقه

 مقطع دانشکده، براساس حاضر تحقیق آماري جامعه شوند. می انتخاب ها نمونه طبقه هر
 طبقه حجم با متناسب طبقه هر از نمونه تعداد و است شده تقسیم جنسیت و تحصیلی
 منظور به شد. تعیین نفر 386 کوکران، فرمول از استفاده با نمونه حجم است. شده انتخاب
 از یک هر تأثیر استخراج منظور به شد؛ استفاده SPSS 22 افزار نرم از ها داده اولیه تحلیل

 Amoss افزار نرم با ساختاري معادالت آزمون از وابسته متغیر بر واسط و مستقل متغیرهاي
   شد. گرفته کمک 22

 استفاده روحی و فرد بابایی پرسشنامه از تحقیق، وابسته متغیر عملیاتی تعریف براي
  :هستند زیر االتؤس شما پرسشنامه این هايگویه است. شده

  دارم. اختالف کامالً مادرم و پدر دیدگاه با همسرگزینی و ازدواج شیوه مورد در من .1
   دارد. اختالف مادرم و پدر نگاه نوع با کامالً دینداري به من نگاه نوع .2
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 مادرم و پدر نگاه نوع با الًکام وروزه، نماز مثل، دینی مناسک با من برخورد نوع .3
   دارد. اختالف
  کرد. زندگی پایبندند، مادران و پدر که هاییسنت بر تکیه بدون توان می .4
   دارد. اختالف مادرم و پدر نگاه نوع با کامالً لباس مد و پوشش با من برخورد نوع .5
   دارم. زیادي اختالف مادرم و پدر با سیاسی هايگرایش نظر از من .6
   دارم. نظر اختالف کامالً مادرم و پدر با شغل نوع انتخاب نظر از من .7
   دارم. نظر اختالف کامالً مادرم و پدر با تحصیلی رشته انتخاب نظر از من .8
   دارم. ایرانی غیر هاي فرهنگ به بیشتري گرایش و تمایل والدینم به نسبت من .9

 ارتباطی هايرسانه از استفاده به يبیشتر گرایش و تمایل والدینم به نسبت من .10
  دارم. اینترنت، و ماهوارهاي تلویزیون مثل جهانی،

 کامالً والدینم برخورد و نگاه نوع با فراغت اوقات مسأله به من برخورد و نگاه نوع .11
  دارد. اختالف

 برخورد و نگاه نوع با مخالف جنس با ارتباط مسأله با من برخورد و نگاه نوع .12
  ).49 :1395 روحی، و فرد(بابایی دارد اختالف کامالً نموالدی

 درون اجتماعی سرمایه است. شده استفاده بعد دو از اجتماعی سرمایه سنجش براي
 نامه پرسش از برگرفته اجتماعی سرمایه خانوادگی. برون اجتماعی سرمایه و خانوادگی

 هاي مؤلفه شامل خانواده ندرو اجتماعی سرمایه باشد. می ،)1386( همکاران و پور شارع
 والدین، انتظارات سطح خانه، در والدین حضور فرزندان، تعداد خانواده، اعضاي بین تعامل
 والدین اشتغال و خانواده درون اعتماد و خانواده اعضاي بین صمیمیت والدین، آگاهی

 در عیاجتما سرمایه عینی هاي جنبه به مربوط خانواده برون اجتماعی سرمایه باشد. می
 و اجتماعی ارتباطات مکانی، جایی جابه و تحرك چون هایی مؤلفه شامل و است خانواده

 اجتماعی حمایت و همکاري یافته)،(تعمیم خانواده بیرون اعتماد نسلی، بین فروبستگی
 فرهنگی سرمایه یافته، تجسم فرهنگی سرمایه بعد سه شامل فرهنگی سرمایه باشد. می

 هاي هارتم با یافته تجسم فرهنگی سرمایه باشد. می نهادي فرهنگی سرمایه و یافته عینیت
 شده گیري اندازه فرهنگی امور براي وقت صرف میزان نینچهم و فرد هنري و فرهنگی

 فرهنگی هاي تکنولوژي و وسایل یافته، عینیت فرهنگی سرمایه گیري اندازه براي است.
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 میزان و گو پاسخ تحصیالت با نهادي نگیفره سرمایه است. گرفته قرار سؤال مورد گو پاسخ
 براي است. گرفته قرار سنجش مورد آموزشی مدارك و خارجه هاي زبان با او آشنایی
 اینکه جمله از است. شده استفاده بعد چند از مجازي اجتماعی هايشبکه متغیر سنجش

 تفادهاس روز شبانه یک طول در مجازي اجتماعی هايشبکه از میزان چه کاربران این
 و دارند مجازي اجتماعی هايشبکه از استفاده سابقه سال چد کاربران این اینکه کنند، می

  کنند.می آزادي احساس مجازي اجتماعی هايشبکه از استفاده در چه تا اینکه
 زمینه این در شد. استفاده ظاهري اعتبار از پرسشنامه سؤاالت اعتبار تعیین براي
 پس و نمایند مطرح سؤاالت مورد در را خود نظرات تا شد داده نظران صاحب به پرسشنامه

 شیوه از هاگویه پایایی گردید. اقدام ها گویه و سؤاالت اصالح به نسبت ها آن نظر دریافت از
 یا مقیاس) دیگر هايگویه از یک هر با مقایسه در گویه یک به فرد (پاسخ همسازي بررسی

 از استفاده با مقیاس کل پایایی وسیله بدین است. شده استفاده گویه به گویه همبستگی
 نتایج اول: مرحله است. شده سنجیده مرحله دو در مجموع در و شد سنجیده »آلفا« آماره

 مصاحبه پاسخگو نفر 30 با که مقدماتی آزمون در هاگویه و سؤاالت پایایی آزمون حاصله
 این دوم: مرحله گردید. امهپرسشن در هاگویه متن در تصحیح و تغییر حذف، باعث شد،

 مجدداً و شد مصاحبه نفر 386 با اینکه ضمن که هست اصلی تحقیق به مربوط مرحله
  است. شده  درج 1 جدول در آزمون این نتایج گردید انجام پایایی آزمون

  
  پژوهش هاي شاخص پایایی نتایج :1 جدول

  لفا)آ( روایی ضریب  گویه تعداد  شاخص  ردیف
  880/0 24  نسلی شکاف  1
  882/0  19  فرهنگی سرمایه  2
  793/0  48  اجتماعی سرمایه  3

  
  پژوهش هايیافته

 و تأهل وضعیت جنسیت، ویژگی چهار است. شده آورده 2 جدول در که طور همان
 5/45 معادل نفر 175 مردان تعداد جنسیت در است. نظر مد سن و تحصیالت میزان
 فراوانی تأهل وضعیت در و است درصد 7/51 معادل است نفر 199 زنان فراوانی و درصد



  19هاي اجتماعی ... بکهشناختی تأثیر ش مطالعه جامعه 

 3/14 معادل نفر 55 متأهلین فراوانی و است درصد 6/81 معادل نفر 314 مجرد افراد
 261 نظر مورد نمونه در کارشناسی مقطع تعداد تحصیالت میزان در همچنین است. درصد

 9/10 معادل نفر 42 دکترا و درصد 1/16 معادل نفر 62 ارشد درصد، 8/67 معادل نفر
  اند. داشته قرار سال 22 تا 18 بین سنی گروه در اکثریت سن، لحاظ به است. درصد

  
  نمونه توصیفی هاي ویژگی :2 جدول

  درصد  فراوانی  طبقات  متغیر

  %5/45  175  مرد  جنسیت
  %7/51  199  زن

  %6/81  314  مجرد  تأهل وضعیت
 %3/14  55  متأهل

  تحصیالت
  %8/67  261  کارشناسی

  %1/16  62  ارشد کارشناسی
  %9/10  42  دکترا

  سن

  %2/65  251  سال 22 تا 18
  %5/13  52  سال 27 تا 23
  %0/13  50  سال 32 تا 28
 %6/3 14  باالتر و سال 33

  
 در که گونههمان دهد. می نشان را نسلی شکاف مورد در پاسخگویان فراوانی 3 جدول

 حد در تحقیق اسخگویانپ بین در نسلی شکاف میزان شود می مالحظه جدول این
 احساس باشند می درصد 63 حدود که پاسخگویان اکثریت اینکه یعنی است، بوده متوسطی

  داشتند. متوسطی نسلی شکاف
 پژوهش وابسته متغیر توصیف :3 جدول

  درصد  فراوانی  طبقات  متغیر

  نسلی شکاف
  %2/25  97  کم

  %1/63  243  متوسط
  %9/10  42  زیاد
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 شده گرفته بکار هاي تکنیک گیرند. می قرار آزمون مورد پژوهش فرضیات بخش این در
 معمول، هاي تکنیک بر عالوه اینجا در است. شده انتخاب متغیرها سنجش سطح اساس بر

 مدل وارد متغیرها اینکه از قبل است. آمده عمل به استفاده هم Amos از مدل آزمون براي
 این بر کرد. پیدا اطمینان متغیرها بین ريمعنادا روابط از باید شوند، ساختاري معادالت

 میان همبستگی 4 جدول اند. گرفته قرار بررسی مورد روابط این ذیل جدول در اساس
 متغیرهاي رابطه شود، می مالحظه چنانکه دهد. می نشان را وابسته و مستقل متغیرهاي

 اجتماعی يها شبکه از استفاده سابقه مجازي، اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان
 و اجتماعی سرمایه فرهنگی، سرمایه مجازي، اجتماعی هاي شبکه از رضایت میزان مجازي،
  است. معنادار رابطه نسلی شکاف

  
  وابسته متغیرهاي با مستقل متغیرهاي بین ارتباط :4 جدول

  
 از استفاده میزان

 هاي شبکه
  مجازي اجتماعی

 از استفاده سابقه
 هاي شبکه
  مجازي اجتماعی

 از رضایت نمیزا
 هاي شبکه
  مجازي اجتماعی

 سرمایه
  فرهنگی

 سرمایه
  اجتماعی

 شکاف
  نسلی

 از استفاده میزان
 اجتماعی هاي شبکه

  مجازي
1  **753/0 **545/0  **433/0-  **570/0-  **834/0  

 از استفاده سابقه
 اجتماعی هاي شبکه

  مجازي
**753/0  1  **539/0  **480/0-  **583/0-  **803/0  

 از رضایت میزان
 اجتماعی هاي شبکه

  مجازي
**545/0  **539/0  1  **460/0- **541/0-  **633/0  

-544/0**  520/0**  1  -460/0**  -480/0**  -433/0**  فرهنگی سرمایه
-701/0**  1  520/0**  -541/0**  -583/0** -570/0**  اجتماعی سرمایه

  1  -701/0** -544/0** 633/0** 803/0** 834/0** نسلی شکاف
** 001/0 *** p< 01/0 p<  
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 انجام در اول گام است. ساختاري مدل دربرگیرنده پژوهش مفهومی مدل زیر در
 با مدل ترسیم .باشد می افزار نرم در مدل گرافیک ترسیم ساختاري معادالت سازي مدل

  است. شده  انجام آموس افزار نرم از استفاده
  

 
  

  رایبض با همراه پژوهش مفهومی مدل آزمون نتایج :2 شکل
  
 تجربی هاي داده آیا که است این پرسش ساختاري معادالت سازي مدل به بنا

 تعدادي روش، این در همین براي خیر. یا کنند می حمایت نظري مدل از شده گردآوري
 مدل همخوانی میزان دهنده نشان که شوند می معرفی برازش شاخص عنوان به شاخص

 کا مربع شاخص ).119 :1391 حسینی، و (ابارشی هستند. تجربی هاي داده و نظري
)CMIN/DF( و ویتون است. مدل بودن قبول  قابل براي هاي شاخص از یکی عنوان به 

 و شده بهنجار دوـ  خی مقدار از استفاده که هستند محققانی ازجمله ،)1981( همکاران
 5 از کترکوچ مقدار که معتقدند دو این اند. نموده پیشنهاد را آزادي درجه به آن نسبت
 این مقدار چنانچه دیگر عبارتبه بود. خواهد مدل برازش نیکویی بیانگر نسبت این براي

 است. شده مشاهده هاي داده با فرضی مدل تناسب بر دال گیرد، قرار 5 تا 1 بازه در نسبت
 نموده معرفی 2 تا 1 بازه در را شاخص این براي قبول قابل مقدار نیز ترسختگیرانه نگاهی
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 شاخص این مقدار که دارد وجود شاخص این با ارتباط در تر کلی توافقی حال این با .است
 شاخص مدل این رد ).16 :2009 ،1(بایرن نماید می معرفی قبول قابل 3 تا 1 بازه در را

 جمله از دارد. قرار مناسب و قبول قابل حد در که باشد می 23/2 آزادي درجه بر کا مربع
 برازش نیکویی شاخص است. GFI شاخص است، شده  ستفادها که دیگري هاي شاخص

GFI توضیح مشترك طوربه که است کوواریانس و واریانس نسبی مقدار گیرياندازه بیانگر 
 که دارد را تفاوت این تنها GFI شاخص با AGFI برازش نیکویی شاخص شود. می داده
 را فضایی همچنین، کند. می تعیین مشخص مدل یک در را آزادي درجه میزان شاخص این

 است. اضافی پارامترهاي گنجایش براي (جریمه) تاوان یک ایجادکننده که دهد می نشان
 بیانگر توانند می 9/0 از بزرگتر مقدار با شاخص این که کردند بیان همکارانش و مولیک
 ود،ش می مشاهده که گونههمان ).78 :2009 (بایرن، باشند مدل تناسب یا و برازش نیکویی
 باالي نیز PNFI و PCFI نیز مدل این در باشد. می 9/0 از باالتر نیز شاخص این میزان

 برازش شاخص بعدي، شاخص هستند. قبول  قابل مدل تدوین براي که هستند 50/0
 در که گونه همان و شود می یدأیت مدل باشد تر نزدیک یک به عدد چه هر که است؛ تطبیقی
  باشند. می 90/0 از باالتر تطبیقی برازش هاي شاخص همه یدفرمای می مشاهده فوق جدول

  

 برازندگی هاي شاخص :5 جدول
  مطلق برازش شاخص  تطبیقی برازش شاخص  مقتصد برازش شاخص

CMIN/DF RMSEA PNFI PCFI TLI NFI CFI GFI 
86/1  11/0  65/0  66/0  909/0  92/0  93/0  93/0  

  
 اي دسته منظور این براي رسد. می جزئی برازش به نوبت مدل، کلی برازش به توجه با

 ساختاري معادالت سازي مدل در جزئی برازش هاي شاخص عنوان تحت ها، شاخص از دیگر
 مورد مدل در شده  تعریف رابطه هر ضریب معناداري منظور .گیرند می قرار بررسی مورد
 این اداريمعن به ها خروجی از دیگري بخش Amos خروجی قسمت در گیرد. می قرار توجه
 شود، می مالحظه جدول در که گونه همان است. زیر شرح به که پردازد می رگرسیونی روابط
 تأثیر اجتماعی سرمایه بر هم و فرهنگی سرمایه بر هم مجازي اجتماعی هاي شبکه متغیر

                                                 
1 Byrne 
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 همچنین باشد. می - 628/0 و - 779/0 با برابر ترتیب به تأثیر این و دارد معناداري
 02/1 با برابر تأثیر این و دارد نسلی شکاف بر مستقیمی ریتأث مجازي ماعیاجت هاي شبکه

 سرمایه طریق از مستقیمی غیر تأثیر مجازي اجتماعی هاي شبکه همچنین باشد. می
 059/0 با برابر مستقیم غیر تأثیر این و دارد نسلی شکاف بر فرهنگی سرمایه و اجتماعی

 نسلی شکاف بر مستقیمی تأثیر هم فرهنگی مایهسر و اجتماعی سرمایه همچنین باشد. می
 در که گونههمان همچنین .093/0 و 022/0 از عبارتند ترتیب به تأثیر این ضرایب و دارند

 و فرهنگی سرمایه هم و مجازي اجتماعی شبکه متغیر هم شود می مشاهده ذیل جدول
  دارند. یممستق غیر تأثیر نسلی شکاف ابعاد بر مستقیم غیر صورت به اجتماعی

  
  مسیر مدل ضرایب :6 جدول

  معناداري سطح  کل اثر  مستقیم غیر اثر  مستقیم اثر  مسیرها
  000/0  - 779/0  -   - 779/0  فرهنگی سرمایه >- - مجازي اجتماعی هاي شبکه
  000/0  - 628/0  -   - 628/0  اجتماعی سرمایه >- - مجازي اجتماعی هاي شبکه

  000/0  082/1  059/0  02/1  نسلی شکاف >- - مجازي اجتماعی هاي شبکه
  000/0  - 561/0  - 561/0  -   یافته تجسم بعد >- - مجازي اجتماعی شبکه

  000/0  - 506/0  - 506/0  -   عینی بعد >- - مجازي اجتماعی هاي شبکه
  000/0  - 476/0  - 476/0  -   شدن نهادینه بعد >- - مجازي اجتماعی هاي شبکه
  000/0  - 680/0  - 680/0  -   گروهی درون بعد >--  مجازي اجتماعی هاي شبکه
  000/0  - 640/0  - 640/0  -   گروهی برون بعد >--  مجازي اجتماعی هاي شبکه

  000/0  831/0  831/0  -   رفتاري بعد >- - مجازي اجتماعی هاي شبکه
  000/0  734/0  734/0  -   ارتباطی بعد >- - مجازي اجتماعی هاي شبکه
  000/0  825/0  825/0  -   ارزشی بعد >- - مجازي اجتماعی هاي شبکه

  041/0  - 022/0    - 022/0  نسلی شکاف >- - فرهنگی سرمایه
  045/0  - 017/0  - 017/0    رفتاري بعد >- - فرهنگی سرمایه
  047/0  - 015/0  - 015/0    ارتباطی بعد >--  فرهنگی سرمایه
  045/0  - 017/0  - 017/0    ارزشی بعد >--  فرهنگی سرمایه
  036/0  - 093/0    - 093/0  نسلی شکاف >- - اجتماعی سرمایه
  035/0  - 098/0  - 098/0    رفتاري بعد >- - اجتماعی سرمایه
  042/0  - 048/0  - 048/0    ارتباطی بعد >- - اجتماعی سرمایه
  031/0  - 103/0  - 103/0    ارزشی بعد >--  اجتماعی سرمایه
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  گیرينتیجه
 و اهمیت دهندهنشان نسلی شکاف مسئله طرح و است جهانی اي پدیده نسلی شکاف

 این دارد. وجود کشمکش هم و انسجام هم زمینه این در که است خانواده نهاد ارزش
 با همسو که است جامعه کالن سطح اجتماعی تغییرات و ارزشی تحوالت از نشان موضوع

 اي پدیده نسلی شکاف که گفت توان می پس است. حرکت حال در دنیا تحوالت و تغییرات
 پژوهش این در اساس این بر د.بر می تحول و دگرگونی سوي به را جامعه که است جهانی
 مجازي، اجتماعی هاي شبکه تأثیر به و شود پرداخته مهم موضوع همین به بود شده سعی

  است. شده پرداخته نسلی شکاف بر اجتماعی سرمایه و فرهنگی سرمایه
 سابقه مجازي، اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان متغیرهاي متغیره، دو تحلیل در
 مجازي، اجتماعی هاي شبکه از رضایت میزان مجازي، اجتماعی هاي هشبک از استفاده
 متغیر دو داشتند. نسلی شکاف با معناداري رابطه فرهنگی سرمایه و اجتماعی سرمایه
 معنادار رابطه متغیرها بقیه و منفی معنادار رابطه اجتماعی سرمایه و فرهنگی سرمایه
 سابقه مجازي، اجتماعی هاي شبکه از هاستفاد میزان متغیرهاي همچنین داشتند. مثبت

 مجازي اجتماعی هاي شبکه از رضایت میزان و مجازي اجتماعی هاي شبکه از استفاده
 معادالت مدل در داشتند. فرهنگی سرمایه و اجتماعی سرمایه با منفی معنادار ارتباط

  بودند. ارمعناد تأثیرات این هم دهد می قرار سنجش مورد را متغیرها تأثیر که ساختاري
 دارد را رابطه بیشترین نسلی شکاف با مجازي اجتماعی هاي شبکه حاضر پژوهش در

 چقدر هر که معنی این به است؛ داشته نسلی شکاف در را تأثیر بیشترین که، اي گونه به
 اندازه همان به باشد بیشتر مجازي اجتماعی هاي شبکه از رضایت میزان و سابقه و استفاده

 که گردید مشخص هم ساختاري معادالت مدل در است. شده افزوده نسلی شکاف میزان بر
 تأثیر هم و دارند نسلی شکاف بر معناداري تأثیر هم مجازي اجتماعی هاي شبکه

 این دارند. نسلی شکاف بر اجتماعی سرمایه و فرهنگی سرمایه طریق از غیرمستقیمی
 شده منجر ها ارزش تغییر به معیج هاي رسانه گسترش که است اینگلهارت نظریه با مطابق
 هاي ارزش شکاف بر ها رسانه و ارتباطات شدنجهانی کنونی، عصر در که طوريبه است

 هاي نمونه از جدید هاي موسیقی و جوانان شکل یک هاي لباس است. گذاشته اثر انسانی
 به ها آن نبودن پایبند و کنونی نسل هاي ارزش و رفتارها تغییر در رسانه استفاده تأثیر
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 هاي رسانه تدریجی گسترش و رشد که گفت توان می همچنین، است. فرهنگی هاي سنت
 همه از است. داشته بشر زندگی در فراوانی منفی و مثبت تأثیرات ارتباطی وسایل و جمعی

 ویژهبه و اطالعات، و ارتباطات هاي فنّاوري و اینترنت ظهور با کنونی عصر در اینکه تر مهم
 همان ما که طوريبه است. یافته افزایش بسیار ها آن اثرگذاري و ارتباطات فضاي اینترنت،

 و ها رسانه جهانی مخاطبان عبارتیبه هستیم، نوین هاي رسانه این تأثیر تحت گونه
 هایی پیام و دارند قرار اي رسانه متنوع هاي پیام نمایش و انتشار معرض در کنونی هاي نسل

 و جوامع نسلی و اجتماعی و فرهنگی الگوهاي و ها سنت واندت می که کنند می دریافت
 تحقیق نتایج همچنین کند. دگرگونی و چالش دستخوش را ها آن نسلی روابط همچنین

 همکاران و حیدرآبادي )،1394( کفاشی )،1396( پور جعفرزاده تحقیقات نتایج با حاضر
 و محمدپور )،1392( احیایی و احمدي )،1394( همکاران و بیان شیرین )،1394(

 همکاران و اسمیت و )2011( کالرك )،2016( درور و هالپرین )،1392( نژاد آزادي
  دارد. همخوانی )2010(

 رابطه نسلی شکاف و فرهنگی سرمایه بین که داد نشان پژوهش هاي یافته همچنین
 خگویان،پاس فرهنگی سرمایه میزان افزایش صورت در اینکه یعنی دارد. وجود منفی معنادار
 باشد. می بوردیو پیر نظریه راستاي در نتایج این است. کرده پیدا کاهش نسلی شکاف میزان
 و فرهنگی (سرمایه سرمایه تملک خصوص در را اجتماعی طبقات هاي ویژگی بوردیو

 در اجتماعی کنشگران جایگاه او نظر از کند. می یبررس تجربی و نظري صورت به اقتصادي)
 اي وسیله رمایهس او، نظر از دارد. بستگی ها آن سرمایه ساخت و حجم به طبقاتی فضاي
 است. قائل زیادي اهمیت فرهنگی سرمایه براي میان این در است. تمایز و تشخیص براي

 اساس بر کند. می تأیید را وي نظر نسلی شکاف و فرهنگی سرمایه بین معنادار همبستگی
 این است؛ برقرار نسلی کافش و یفرهنگ رمایهس بین معناداري رابطه حاضر، تحقیق نتایج
 باالتر نسلی شکاف میـزان باشد باال جامعه در فرهنگی سرمایه چقدر هر که معنی بدین
 پاسخگویان میان در لینس کافش ایینپ هاي میزان به تر پایین فرهنگی سرمایه و است
 ،)1392( احیایی و احمدي تحقیق نتایج با راستا هم حاضر تحقیق نتایج شد. خواهد منجر

  باشد. می
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 شکاف و پاسخگویان اجتماعی سرمایه بین رابطه حاضر، پژوهش نتایج از دیگر یکی
 نسلی شکاف و اجتماعی سرمایه بین که داد نشان پژوهش این نتایج است. بوده نسلی
 سرمایه که گردید مشخص هم ساختاري معادالت مدل در دارد. وجود معناداري رابطه

 اجتماعی سرمایه که دهد می نشان تأثیر این دارد. نسلی شکاف بر معناداري ثیرتأ اجتماعی
 در اجتماعی سرمایه میزان افزایش با اینکه یعنی دارد؛ نسلی شکاف بر منفی معنادار تأثیر
 اعتماد، میزان چه هر دیگر بیان به کند. می پیدا کاهش نسلی شکاف پاسخگویان، بین

 نسل دو بین همبستگی میزان و تر پایین فرزندان و والدین بین اجتماعی شبکه و حمایت
 باعث امر این نتیجه کند. می پیدا کاهش نسل دو بین اجتماعی مشارکت با و تر ضعیف

 خواهد تر عمیق را والدین و فرزندان بین مادي غیر و مادي هاي ارزش به گرایش واگرایی
 بیان شیرین و )1394( همکاران و اديحیدرآب تحقیقات نتایج با حاضر، پژوهش نتایج نمود.

 باشد. می راستا هم )1394( همکاران و
 ارتباطی وسایل از استفاده زمان مدیریت گردد می پیشنهاد پژوهش نتایج به توجه با

 الزم هاي کنترل و نظارت زمینه این در و گیرد صورت ها خانواده اعضاي بین در الکترونیکی
 از استفاده صحیح فرهنگ آموزش طریق از گردد می پیشنهاد همچنین گیرد. صورت

 زمان در متقابل تفاهم و تعامل ایجاد و والدین دیگر سوي از و فرزندان به جدید امکانات
 دیگر یکی گیرد. صورت ها خانواده اعضاي توسط مجازي اجتماعی هاي شبکه این از استفاده

 مسائل درباره دورهمی تگوهايگف براي زمانی دادن اختصاص زمینه این در ها پیشنهاد از
 اجتماعی هاي شبکه از دور به خانواده اعضاي توسط روز از مشخصی ساعات در مختلف
 اعضاي تا گیرد صورت الزم هاي آموزش تا گردد می پیشنهاد همچنین شود. انجام مجازي
 و خویشاوندان شبکه با تعامل براي مجازي فضاي از فرزندان و والدین از اعم ها خانواده
 استفاده ها گروه این در حضور براي فرزندان تشویق و ایمن خانوادگی هاي گروه تشکیل

 سایر با صمیمانه ارتباطات گسترش براي اي مقدمه عنوانبه خود نوبه به این و کنند
 از والدین که گردد می پیشنهاد همچنین شد. خواهد واقعی فضاي در بستگان

 تا گیرند کار به مجازي اجتماعی هاي شبکه با ابطهر در مطلوبی نظارتی هاي استراتژي
 همچنین شوند. روبرو کمتري مخاطرات با مجازي اجتماعی هاي شبکه در فرزندانشان

 برخوردار زیادي اهمیتی از مجازي اجتماعی هاي شبکه اینکه به توجه با گردد می پیشنهاد
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 این در که گردد می هادپیشن شوند، می نسلی شکاف افزایش باعث دیگر سوي از و هستند
 و گردد طرح والدین مورد در هم و فرزندان مورد در هم مطلوبی هاي گذاري سیاست زمینه

 سنی گروه دو پذیري جامعه فرایند شود. داده گروه دو هر به زمینه این در الزم هاي آموزش
 این در الذ است، گرفته صورت اساسی تغییرات است، افتاده اتفاق که تحوالتی به توجه با

 نهادهاي همچنین و جمعی هاي رسانه و متولی هاي سازمان گردد می پیشنهاد زمینه
 مطلوبی هاي برنامه و محتواي تغییرات، این به توجه با و نمایند تأمل زمینه این در آموزشی

 این که نیاید وجود به تعارضی و بحران سنی، گروه این اجتماعی فرایند در تا دهند ارائه
 و فرزندان بین نسلی شکاف آمدن وجود به مقدماتی و اولیه مرحله تعارض، و بحران

 گردد. می محسوب والدینشان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1400زمستان  ،2 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  28  

  فهرست منابع:
 تهران: ساختاري، معادالت سازي مدل ).1391( یعقوب حسینی، و احمد ابارشی،

 شناسان. جامعه انتشارات
 آن با مرتبط عوامل و نسلی شکاف یبررس" ).1392( پویان احیایی، و آرمان احمدي،

 پژوهیجامعه فصلنامه ،"سراب شهرستان همتوسط هدور آموزان دانش مطالعه: مورد
  .4 شماره چهارم، سال فرهنگی،

 مریم ترجمه صنعتی، پیشرفته جامعه در فرهنگی تحول ).1395( رونالد اینگهارت،
 کویر. انتشارات تهران: وتر،

 سرمایه مفهوم تئوریک مبانی بررسی" ).1389ی(عل کاظمی، و بمن باینگانی،
  .21 شماره فرهنگ، برگ فصلنامه ،"فرهنگی
 ران: ه ت ه: ع وس ت و رأسی وک دم اد، تم اع ی: اع جتما ه ای رم س ).1380( کیان تاجبخش، 5

  رازه. شی ش ژوه پ ر ش ن
 کالن رویکردهاي در نسلی شکاف" ).1385( مریم نژاد،قاضی و محمد توکل،

 و مانهایم نظرات بر کیدأت با تضاد و تاریخی نسل هاي رهیافت نقد و بررسی شناختی: امعهج
  .27 شماره اجتماعی، علوم نامه ،"بوردیو

 ،"ایران در ها نسل بنديدسته براي ابزاري رسانه،" ).1396( فروزنده پور،جعفرزاده
  .2 شماره هشتم، دوره فرهنگی، پژوهیجامعه فصلنامه

 بنديرتبه" ).1386( محمود پور،شارع و زهرا علمی، ؛امیرحسین سید حسینی،
 شماره هفتم، دروه اجتماعی، رفاه فصلنامه ،"کشور هاي استان مراکز در اجتماعی سرمایه

26.  
 ).1394( مجید فیروزمند، و سمیه مجتبوي، ؛امین پور،رمضان ؛ابوالقاسم حیدرآبادي،

 دانشجویان و والدین بین در آن بر مؤثر عیاجتما عوامل و نسلی شکاف پدیده بررسی"
 علوم مطالعات فصلنامه ،"بابل واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان موردي مطالعه

 .45 شماره دوازدهم، سال ایران، اجتماعی



  29هاي اجتماعی ... بکهشناختی تأثیر ش مطالعه جامعه 

 تحلیل" ).1393( عظمیه عبداللهی، و زهرا نصرآبادي، ذاکري ؛پروانه دانش،
 شماره پنجم، دوره فرهنگی، پژوهیجامعه فصلنامه ،"ایران در نسلی شکاف شناختی جامعه

3. 
 :موردي (مطالعه نسلی بین شکاف بر مؤثر اجتماعی عوامل" ).1390( محمد رحیمی،

  .سوم شماره اول. سال ایران، شناختیجامعه مطالعات فصلنامه "خلخال)، شهر
 هاي داللت سنجش سازي، مفهوم اجتماعی: سرمایه )،1385( حمودم پور، شارع .12

 ریزي. برنامه و مدیریت سازمان مازندران: سیاستگذاري.
 هویت با فرهنگی سرمایه رابطه" ).1381( غالمرضا فر،خوش و محمود پور،شارع

 ،20 شماره دهم، دوره اجتماعی، علوم نامه ،"تهران شهر موردي مطالعه جوانان: اجتماعی
   صص.

 ایران: در نسلی شکاف" ).1394( ننیر پیراهري، و سزوش فتحی، اعظم، بیان، شیرین
 شماره هشتم، دوره اجتماعی، پژوهش فصلنامه ،"گرمسار شهرهاي خانواده مطالعه مورد
25. 

 ملی رسانه تأثیر بررسی ").1391( نفیسه نیا، توکلی و حبیب خسروشاهی، صبوري
  .19 شماره هفتم، سال اي، رسانه مطالعات فصلنامه ،"نسلی شکاف ایجاد در

 اجتماعی سرمایه" ).1387( مهدي ورمزیار، و محمود پور،شارع ؛اکبر یا،نعلیوردي
  .21 شماره سیاست، و توسعه در زن فصلنامه ،"بزهکاري و خانواده

 ترجمه آن، حفظ و اجتماعی سرمایه بررسی نظم، ایانپ ).1385( فرانسیس فوکویاما،
  دانشگاهی. نشر مرکز تهران: توسلی، غالمعباس

 جوانان نسلی شکاف بر مؤثر فرهنگی و اجتماعی عوامل" ).1394( مجید کفاشی،
  .1 شماره ششم، سال جامعه، و زن پژوهشی و علمی فصلنامه ،"تهران شهر

 الکترونیکی هاي رسانه تأثیر بررسی" ).1392( محمدرضا نژاد،آزادي و سارا محمدپور،
 هشتم، سال اي، رسانه تمطالعا ،"تهرانی والدین و فرزندان بین شکاف ایجاد در (اینترنت)

  .22 شماره
 اجتماعی، علوم هنام ،"فرهنگی گسست یا نسلی شکاف" ).1383( سعید معیدفر،

 .4 شماره یازدهم، دوره



1400زمستان  ،2 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  30  

 تهران: تجربی، و نظري بررسی ها،نسل بین شکاف ).1383( نریمان یوسفی،
  دانشگاهی. جهاد اجتماعی و انسانی علوم پژوهشکده

  
Anderson, C. (2007). The long tail: How endless choice is 

creating unlimited demand. Random House. 
Bourdieo, p (1984). Distinction: a social critique on The 

tudgement of tastes, Rotledge, London. 
Byrne, Barbara M. (2009). Structural equation modeling with 

AMOS: basic concepts, applications, and programming, 
Routledge; Taylor & Francis Group. 

Clark, L, S (2009). “Digital Media and the Generation Gap”, 
Information, Communication & Society, 12:3, 388-407. 

Ellison, N. B. (2007). “Social network sites: definition history, 
and scholarship”, Journal of computer-mediated Communication, 
13(1), 210-230. 

Eslovin, J. (2001). Internet and Society, Tehran, Ketabdar. 
Falk, G., & Falk, U. A. (2005). Youth culture and the 

generation gap. Algora Publishing. 
Halperin, R., & Dror, Y. (2016). “Information privacy and the 

digital generation gap: An exploratory study,” Journal of 
Information Privacy and Security, 12(4), 166-180. 

Massari, L. (2010). “Analysis of MySpace user profiles”, 
Information Systems Frontiers, 12(4), 361-367. 

Nielsen, D. S., Minet, L., Zeraig, L., Rasmussen, D. N., & 
Sodemann, M. (2017). “Caught in a Generation Gap”: A 
Generation Perspective on Refugees Getting Old in Denmark-A 
Qualitative Study,” Journal of Transcultural Nursing, 
1043659617718064. 

Park, S., & Park, S. (2017). Exploring the generation gap in the 
workplace in South Korea. Human Resource Development 
International, 1-8. 



  31هاي اجتماعی ... بکهشناختی تأثیر ش مطالعه جامعه 

Patil, S. K. (2014). “A sociological perspective of generation 
gap”, International Journal of Innovative Research and 
Development. 

Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A., & Calvert, S. L. (2009). 
“College students' social networking experiences on Facebook”, 
Journal of applied developmental psychology, 30(3), 227-238. 

Smith, H., Rogers, Y., & Brady, M. (2010). “The Generation 
Gap: (Managing Technology-mediated Personal Social 
Networks)”, Chimera, Institute for Sociotechnical Innovation and 
Research, No. 2, September. 

Turner, H. J. (1998). The formation of social capital. A 
multifaceted perpective. Ed parthaDasgupta and ismail serageldin, 
the world Bank, Washington, D. C. 

Weininger, E. B., & Annette, L. (2007). "Cultural capital. In G. 
Ritzer (Ed.), Encyclopedia of sociology (pp. 887-891). Oxford, 
England: Blackwell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1400زمستان  ،2 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  32  

A Sociological Study on the Effect of Virtual Social 
Networks on Generation Gap: a Case Study of Shiraz 

University Students 
 

Esrafil Javidi1, Habib Ahmadi (Ph.D)2, Mahrokh Rajabi (Ph.D)3 
 

DOI: 10.22055/QJSD.2022.30428.1998 
 

Abstract: 
 

The generational gap means the existence of differences in the knowledge, 
attitudes and behavior between the two generations of youth and adults, especially in 
the aspect of identity; it affects every society in a broader way in the social and 
cultural structures. In a way that identity, sense of belonging to the culture, value and 
culture of the native in generations, which provides the social solidarity of a society, 
causes difference, cultural conflict and identity. The research was carried out using a 
survey method using a questionnaire technique. All students who studied at Shiraz 
University in undergraduate and higher education in the first half of the academic 
year 2018-2019 in Shiraz have formed the statistical population of this study. 
Sampling in the present study is based on stratified sampling. The sample size was 
386 people based on Cochran formula. The findings of the research show that there 
is a significant positive relationship between the variables of the use of virtual social 
networks, the history of using virtual social networks and the level of satisfaction 
with virtual social networks with the generation gap. The results of structural 
equations show that the variables of virtual social networks, cultural capital and 
social capital have a significant effect on the generation gap, and the magnitude of 
this effect is 1.02, -0.022 and -0.0923. 
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