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چکیده
در دهه هــای اخیــر، شــبکه های اجتماعــی همــراه، موردتوجــه بســیاری از افــراد جامعــه قــرار گرفته انــد، چــرا کــه 
ایــن شــبکه ها، از عوامــل ظهــور و شــکل گیرِی اشــکاِل جدیــدی از ارتباطــات انســانی هســتند. امــروزه گســترش 
روزافــزون اســتفاده از ایــن شــبکه ها در میــان جوانــان و تبدیــل شــدن آنهــا بــه ابژه هــای مشــترِک نســلی، توجــه 
پژوهشــگران علــوم ارتباطــات را بــه بررســی نقــش و پیامدهــای ایــن شــبکه ها بــر روابــط بیــن نســلی جوانــان بــا 
ــراه در  ــن پژوهــش، شــناخت نقــش شــبکه های اجتماعــی هم ــی ای ــرده اســت. هــدف اصل ــن معطــوف ک والدی
ــردآوری  ــزار گ ــی اســت. روش پژوهــش، پیمایشــی و اب ــه طباطبای مناســبات نســلی دانشــجویان دانشــگاه عالم
ــام  ــه تم ــاری- ک ــۀ آم ــران، از جامع ــول کوک ــتفاده از فرم ــا اس ــت. ب ــاخته اس ــش نامۀ محقق س ــز پرس ــا نی داده ه
دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در دانشــکده های ارتباطــات، حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 
ــان  ــش نش ــای پژوه ــدند. یافته ه ــی ش ــاب و بررس ــه انتخ ــم نمون ــوان حج ــر به عن ــد- 400 نف ــامل می ش را ش
ــا  ــم مناســبات نســلی دانشــجویان ب می دهــد بیــن مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه و تحکی
ــن مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه و  ــن بی ــن، هم بســتگی منفــی وجــود دارد. همچنی والدی
ــا والدیــن و اعضــای  نــوع مناســبات نســلی دانشــجویان، به لحــاظ انســجام و هم بســتگی، روابــط چهر ه به چهــره ب
خانــواده و میــان میــزان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه و نــوع مناســبات  نســلی دانشــجویان، از منظــر 
تضعیــف پیونــد عاطفــی در خانــواده، رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد. در مقابــل، بیــن میــزان اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعــی همــراه و نــوع مناســبات  نســلی دانشــجویان، از منظــر شــکاف نگرشــی در خانــواده، رابطــۀ معنــادار تأییــد 
نشــده اســت. شــبکه های اجتماعــی همــراه، رونــد نوســازی در عرصــۀ روابــط خانوادگــی را تســریع و پيوندهــای 
ســنتی در خانــواده را تضعیــف می کننــد، در ایــن زمینــه، بــا تقویــت پیوندهــای عاطفــی میــان والدیــن و فرزنــدان، 

ــرد. ــری ک ــر جلوگی ــروز بســیاری از عواقــب جبران ناپذی ــوان از ب می ت
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مقدمه

در دهه هــای اخیــر در میــان چندرســانه ای ها، شــبکه های اجتماعــی همــراه )تلفیــق دو 

فنــاوری تلفن هــای همــراه هوشــمند و شــبکه های اجتماعــی( موردتوجــه بســیاری از افــراد 

قــرار گرفته انــد، چــرا کــه ایــن شــبکه ها، ترکیبــی از تمامــی رســانه های دیــداری، شــنیداری، 

نوشــتاری و گفتــاری را فراهــم آورده انــد و از عوامــل ظهــور و شــکل گیری اشــکال جدیــدی 

از تعامــالت اجتماعــی هســتند. اینــک بخــش عظیمــی از تعامــالت اجتماعــی بشــر، دچــار 

تحــول رســانه ای ارتباطــی شــده اســت؛ به طوریکــه افــراد در گذشــته، بــرای برقــراری ارتبــاط 

ــا  ــا ب ــد، ام ــترک بودن ــی مش ــکان فیزیک ــان و م ــک زم ــه ی ــدود ب ــات، مح ــادل اطالع و تب

گذشــت زمــان و به یــاری ارتباطــات مجــازی، تعامــالت رودررو از جبــر زمــان و مــکان فیزیکــی 

خــارج شــده و قســمت اعظمــی از الیه هــای زندگــی بشــر، تحت تأثیــر ایــن تحــوالت قــرار 

ــزون  ــتاب روزاف ــا ش ــه ب ــی ک ــلی خانوادگ ــبات نس ــط و مناس ــه رواب ــت؛ از جمل ــه اس گرفت

ارتباطــات الکترونیکــی دســتخوش تغييــرات اساســی شــده  اســت.

دگرگونی هــای رخ داده در چنــد دهــۀ اخیــر، نشــان می دهنــد کــه نســل امــروز، در 

معــرض جریــان وســیع اطالعــات قــرار دارنــد و ارتباطــات آ نهــا در دنیــای پیشــرفته، موجــب 

پیدایــش پیدرپــی ارزش هــای نــو شــده اســت؛ به طوریکــه تعامــالت فرزنــد و والدیــن در 

درون بنیادی تریــن مرکــز شــکل گیری ســاختار فــرد یعنــی خانــواده، در معــرض چالش هــای 

جــدی قــرار گرفتــه؛ چالش هایــی کــه شــکل ســنتی خانــوادۀ ایرانــی را بــا تغییراتــی اساســی 

مواجــه نمــوده اســت. در ایــن رونــد، اســتفاده از فنــاوری  شــبکه های اجتماعــی، از عوامــل 

ــه  ــت ک ــن( اس ــروز )والدی ــل دی ــد( و نس ــروز )فرزن ــل ام ــان نس ــوالت می ــاز تح زمینه س

امــکان بــروز فاصلــه و تفــاوت   در مناســبات بیــن نســلی خانــواده را افزایــش داده و جوهــرۀ 

ارزش هــا و هنجارهــای جامعــه را دگرگــون ســاخته اســت. شــاید هیچ یــک از نوآوری هــای 

بشــر، ماننــد ارتباطــات مجــازی، تــا ایــن انــدازه موجــب ایجــاد تغییــر و دگرگونــی در روابــط 

ــت و  ــوه مثب ــج بالق ــد طيفــی از نتاي ــن تحــوالت می توان ــان نســل ها نشــده اســت. ای می

منفــی را در زمینــۀ تعامــالت میــان فرزنــدان و والدیــن، بــه همــراه داشــته باشــد. در بــاب 

ــود  ــده وج ــدگاه عم ــراد دو دی ــات اف ــالت و ارتباط ــی در تعام ــبکه های اجتماع ــش ش نق

ــاس  ــرد، براس ــازی می نگ ــات مج ــه ارتباط ــه ب ــری خوش بینان ــت از منظ ــدگاه نخس دارد: دی

ایــن دیــدگاه، شــبکه های اجتماعــی، پیشــرفت و دگرگونــی را در جوامــع بــه وجــود آورده و 

نقشــی مثبــت در ایجــاد روابــط و تعامــالت افــراد ایفــا می کننــد. نیــاز روزافــزون افــراد بــه 
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ــرای  ــیاری را ب ــای بس ــراه- فرصت ه ــِی هم ــبکه های اجتماع ــژه ش ــد- بهوی ــانه های جدی رس

کاربــران در انســجام ملــی، مشــارکت سیاســی و همدلــی اجتماعــی فراهــم ســاخته و فــارغ از 

الزاماتــی همچــون: جنســیت، طبقــه، قــوم، نــژاد و مــکان، در قالــب کارکردهــای متنــوع، بــه 

ــری،  ــی همچــون: اطالعرســانی، پوشــش خب ــد، کارکردهای ــه پاســخ می گوی نیازهــای جامع

انتقــال اطالعــات علمــی و آموزشــی، پرکــردن اوقــات فراغــت و ســرگرمی. ایــن گــروه، فضــای 

مجــازی را پشــتوانۀ اشــکال نویــن ارتباطــات الکترونیکــی می داننــد کــه ســبب تقویــت و 

تکامــل روابــط فیزیکــی کنونــی می شــود. ایــن شــبکه ها امــکان برقــراری ارتبــاط افــراد را بــا 

خانــواده، دوســتان، آشــنایان و خویشــان و حتــی افــرادی کــه در ســفرهای خــارج بــه ســر 

ــد  ــات جدی ــکل گیری اجتماع ــکان ش ــی، ام ــبکه های اجتماع ــد. ش ــم می کن ــد، فراه می برن

را بــرای کاربــران فراهــم می کننــد. ایــن اجتماعــات آنالیــن، می تواننــد حــول محــور عالیــق 

ــر، ایرانی هــا بخــش وســیعی از فضــای  ــد. در دهه هــای اخی ــران شــکل بگیرن مشــترک کارب

ــه  ــی، ب ــبکه های اینترنت ــایت ها و ش ــی از وب س ــم عظیم ــد و حج ــکل داده ان ــازی را ش مج

ــی اختصــاص داشــته اســت  ــا جامعــه و فرهنــگ ایران ــط ب ــران، ایرانیــان و مســائل مرتب ای

)نیــازی و نصرآبــادی، 1390: 13-14(.

ــاس آن:  ــد، براس ــگاه می کن ــازی ن ــات مج ــه ارتباط ــر ب ــه ای دیگ ــدگاه دوم از دریچ دی

ــد و  ــده دارن ــر عه ــد را ب ــل جدي ــری نس ــد جامعه پذي ــازی، فراين ــی مج ــبكه های اجتماع ش

باعــث از بيــن رفتــن وحــدت ارزشــی و جايگزينــی كثــرت ارزشــی شــده اند، ایــن شــبکه ها 

بــا ایجــاد حــّد و مرزهــا و محدودیت هــا در برقــراری ارتباطــات رو در رو میــان افــراد، 

ــه  ــان را ب ــًا انس ــده و نهایت ــی ش ــط خانوادگ ــالت در درون رواب ــدن تعام ــت ش ــبب سس س

ازهم گســیختگی و از خودبیگانگــی می کشــانند. امــروزه در خانواده هــا والديــن و فرزنــدان، 

ــن  ــرای گفت ــی ب ــه حرف ــدون آن ك ــينند، ب ــر می نش ــار يكديگ ــادی در كن ــاعت های متم س

ــخصی و  ــای ش ــرگرم رایانه ه ــواده، س ــط خان ــراد در درون محی ــب اف ــند. اغل ــته باش داش

ــدر  ــر ق ــه ه ــد ک ــن باورن ــر ای ــدگاه، ب ــن دی ــان ای ــتند. حامی ــود هس ــراه خ ــای هم تلفن ه

اوقــات بیشــتری صــرف شــبکه های اجتماعــی شــود، فاصلــۀ افــراد در تعامــل بــا خانــواده 

ــه در  ــردد. همان طورک ــگ می گ ــی کمرن ــق خانوادگ ــط رو در رو و عمی ــه و رواب افزایــش یافت

ــر، نتايــج برخــی از پژوهش هــا، نشــانگر برجســته شــدن مســئلۀ شــکاف و  ســال های اخي

گسســت روابــط بين نســلی فرزنــدان بــا والدیــن در ايــران اســت کــه یکــی از عوامــل مهــم 

و تأثیرگــذار آن، شــبکه های اجتماعــی بــوده کــه ســاختارهای فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه 
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ــه  ــوادۀ معاصــر، ب ــر، در خان ــارت دیگ ــه عب ــون ســاخته اســت. ب ــان دگرگ ــان جوان را در می

داليلــی مختلــف، ماننــد: افزايــش فردگرايــی، اهميــت يافتــن حقــوق فــردی، كاهــش اقتدار 

والديــن )بهويــژه پــدر( و افزايــش ســريع ارتباطــات جمعــی، فرزنــدان فاصلــه بيشــتری بــا 

ــان، 1387 :81(. ــد )زماني ــدا كرده ان ــن پي والدي

 بنابرایــن، حضــور شــبکه های اجتماعــِی همــراه در دوران معاصــر و تغییــر نیازهــای قشــر 

ــن  ــر  اســت و ممک ــی مؤث ــه، عامل ــی جامع ــی و اجتماع جــوان، در تحــول الگوهــای فرهنگ

اســت موجــب ایجــاد شــکاف های فرهنگــی و اجتماعــی و حتــی شــکاف های نســلی میــان 

ــروز،  ــای ام ــلی در دني ــط نس ــت رواب ــد مديري ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــن ش ــدان و والدی فرزن

ــد.  ــوردار باش ــاده  برخ ــی فوق الع ــی از اهميت ــی و اجتماع ــی فرهنگ ــام و پوياي ــرای انتظ ب

مســئلۀ  اصلــی در ایــن پژوهــش، نقــش شــبکه های اجتماعــی همــراه در مناســبات  نســلی 

ــرمایۀ  ــوان س ــان به عن ــی و جایگاه ش ــل فرهیختگ ــجویان به دلی ــت؛ دانش ــجویان اس دانش

اجتماعــی یــک ملــت، نقشــی تأثیرگــذار در تحــوالت سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی یــک 

جامعــه ایفــا می کننــد و ضــروری ا ســت نســبت بــه ایــن قشــر از جامعــه، حســاس و دقیــق 

ــجویان،  ــی دانش ــی در زندگ ــبکه های اجتماع ــش ش ــناخت نق ــن رو، ش ــود. از ای ــل ش عم

ــش  ــش، نق ــن پژوه ــه. در ای ــازان جامع ــت از آینده  س ــظ و مراقب ــرای حف ــت ب ــی ا س تالش

ــر  ــجویان، متغی ــلی دانش ــبات  نس ــتقل و مناس ــر مس ــراه، متغی ــی هم ــبکه های اجتماع ش

ــنجش پذیر و  ــی و س ــق عین ــن مصادی ــرای یافت ــن ب ــد. همچنی ــکل می دهن ــته را ش وابس

ــا نظــرات  شناســایی جلوه هــای مشــاهده پذیر مناســبات نســلی، شــش شــاخص عمــده ب

و پیشــنهادهای کارشناســان مّدنظــر قــرار گرفــت کــه عبارت انــد از: نحــوۀ گذرانــدن اوقــات 

فراغــت دانشــجویان، پیامدهــای وضعیــت موجــود بــر انســجام و هم بســتگی خانوادگــی، 

ــد  ــف پیون ــبکه ها در تضعی ــن ش ــش ای ــن، نق ــا والدی ــدان ب ــرۀ فرزن ــه چه ــره ب ــط چه رواب

عاطفــی، شــکاف نگرشــی در خانــواده و انتقــال ارزش هــا و باورهــا در خانــواده. بــا توجــه بــه 

اهمیــت نقــش شــبکه های اجتماعــی همــراه و فهــم مناســبات نســلی دانشــجویان و نــوع 

تعامــالت آنهــا بــا والدیــن و اعضــای خانــواده، به دنبــال پاســخ بــه ســؤال اصلــی پژوهــش 

هســتیم کــه عبــارت اســت از: شــبکه های اجتماعــی همــراه چــه نقشــی در مناســبات نســلی 

ــد؟ ــا می کنن ــجویان ایف دانش
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پیشینۀ پژوهش

ــر و تحــوالت عمیقــی را  ــر از ســه دهــه، تغیی ــران، در کمت جامعــۀ در حــال توســعۀ ای

بــه خــود دیــده و تغییــرات گســترده ای را در فراینــد نوســازی، تجربــه کــرده اســت، از ایــن 

ــبکه های  ــش ش ــلی و نق ــن نس ــط بی ــتگی و رواب ــل ها، هم بس ــوص نس ــه درخص رو، مطالع

اجتماعــی همــراه در تعامــالت خانوادگــی، ضــرورت دارد، به ویــژه کــه ایــن مســئله، تاكنــون 

كمتــر موضــوع تحقيــق- به  خصــوص در ايــران- بــوده اســت. درخصــوص نــوآوری پژوهــش 

ــه   ــره  ب ــط چه ــک، رواب ــات الکترونی ــِن ارتباط ــای نوی ــور تکنولوژی ه ــا ظه ــت ب ــوان گف می ت

ــد: ســطح کالمــی، غیرکالمــی و  ــده و از ســطوح مختلفــی مانن ــراد متحــول گردی ــرۀ اف چه

تعامــل مســتقیم عبــور کــرده و ترکیبــی دگردیس شــده از ارتباطــات، نمــود یافتــه اســت. 

بــا حضــور در شــبکه های اجتماعــی همــراه و جهانــی شــدن تکنولــوژی و فرهنــگ، مرزهــای 

جغرافیایــی، در هــم شکســته  و معـــادالت زمـــانی و مکـــانی گذشـــته، بــر هم خورده اســت، 

ــدا از  ــه ای- ج ــر جامع ــد در ه ــل جدی ــده نس ــب ش ــا موج ــردگی فاصله ه ــه فش به طوریک

مســائل مرتبــط بـــا روحیــات و شــرایط محیطــی خــود- از طریــق ایــن شــبکه ها در معــرض 

ــه گسســت  ارزش هــا، هنجارهــا و فرهنگ هــای گوناگــون قــرار بگیــرد و ایــن امــر، منجــر ب

ــوزۀ  ــتردگی ح ــل گس ــت. به دلی ــده اس ــل ش ــل قب ــا نس ــراد ب ــان اف ــلی می ــکاف نس و ش

شــبکه های اجتماعــی همــراه در جوامــع امــروزی و برخــورداری ایــن پدیــده از ویژگــی ســّیال 

بــودن و حرکــت پویامدارانــه، الزم اســت همــگام بــا رشــد و تکامــل تکنولــوژی و محتوایــی 

ــط  ــوالت رواب ــا در تح ــش آنه ــۀ نق ــژه در زمین ــف- و به وی ــاد مختل ــبکه ها، در ابع ــن ش ای

بیــن نســلی- مطالعــۀ علمــی و پژوهشــی دقیــق صــورت بگیــرد. از عوامــل اهمیــت یافتــن 

مطالعــۀ نســل ها در کشــورهای درحال توســعه، می تــوان بــه رشــد فزاینــدۀ تکنولوژی هــای 

ارتباطــی اشــاره کــرد. از آن جــا کــه اکنــون، جامعــۀ ایــران در حــال گــذار از مرحلــۀ ســنت 

بــه مدرنیتــه اســت، شــرایط ایجــاد تفــاوت و فاصلــۀ نســل ها در بیــن جوانــان و والدیــن 

بــه وضــوح دیــده می شــود. در ســال های اخیــر، رشــد بی امــان شــبکه های اجتماعــی 

همــراه، توجــه صدهــا میلیــون کاربــر را- بــا هــر انگیــزه ای- بــه خــود جلــب کــرده اســت؛ در 

ــازی  ــای مج ــه فض ــد ب ــدگان عالقه من ــران و مصرف کنن ــزء کارب ــوان،  ج ــر ج ــان، قش ــن می ای

ــی  ــبکه های اجتماع ــت و ش ــر اینترن ــور در عص ــل حض ــت به دلی ــن اس ــه ممک ــتند ک هس

ــا  ــی آنهــا ب ــه خــود دیــده و حــس مشــترک و همدل همــراه، تجــارب نســلی متفاوتــی را ب

ــان –و  نســل قبــل کمرنــگ گــردد. آنچــه ضــرورت توجــه بــه موضــوع میــزان حضــور جوان
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ــه  ــت ک ــه ای اس ــازد، عالق ــتر می س ــی را بیش ــبکه های اجتماع ــجویان- در ش ــژه دانش به وی

جوانــان به دلیــل جذابیــت ســاختارهای اجتمــاع شــبکه ای و ارضــای نیازهــای اجتماعــی،  بــا 

ــد. ــت می آورن ــه دس ــبکه ها ب ــن ش ــت در ای عضوی

ــی  ــوری و صالح ــش غف ــه پژوه ــوان ب ــران، می ت ــده در ای ــات انجام ش ــه تحقیق ازجمل

)1399( اشــاره کــرد کــه بــا عنــوان »تجربــۀ زیســته بزرگســاالن از فرصت هــا و تهدیدهــای 

فضــای مجــازی« انجــام شــده اســت؛ آنهــا دریافتنــد اســتفاده از اینترنــت، ســبب دگرگونــی 

ــز  ــی نی ــی و اجتماع ــط خانوادگ ــواده و رواب ــالمت خان ــر س ــا ب ــن فض ــده و ای ــا ش ارزش ه

ــط بیــن اعضــای  ــد رواب تأثیرگــذار اســت؛ به طوریکــه میــزان اســتفاده از اینترنــت، می توان

خانــواده- به ویــژه زوجیــن- را از روابــط رودررو بــه روابــط مجــازی، تغییــر دهــد و زمینه ســاز 

ایجــاد دلســردی و گاهــی جدایــی عاطفــی شــود.

ــا هــدف بررســی نقــش شــکاف میان نســلی در  پژوهــش شــالچی و کالهــی )1397( ب

ــان، نشــان می دهــد یکــی  ــه اینترنــت در نوجوان ــاد ب ــل اعتی تبییــن آســیب پذیری در مقاب

ــاط میــان والدیــن و فرزنــدان اســت. در  از دالیــل اصلــی شــکاف میان نســلی، فقــدان ارتب

ــا اینترنــت و فناوری هــای  چنیــن شــرایطی، نوجوانــان بــرای جبــران ایــن کمبــود، خــود را ب

ــده  ــط خانوادگــی و اجتماعــی را نادی ــواده و رواب ــد و اهمیــت خان ــد مشــغول می کنن جدی

ــت  ــات فراغ ــد و اوق ــت می پذیرن ــتری از اینترن ــر بیش ــان تأثی ــن نوجوان ــد. همچنی می گیرن

ــد. ــه فضــای مجــازی اختصــاص می دهن خــود را ب

ــر در شــکل گیری  ــزاده و محمــدی )1394( در بررســی نقــش رســانۀ اجتماعــی وایب علی

ــد دیگــر شــبکه های اجتماعــی آنالیــن،  ــر، مانن ــد کــه وایب ــان، دریافتن هویــت نســلی جوان

درحــال تبدیــل شــدن بــه ابــژۀ نســلی بــرای جوانــان اســت کــه نوعــی افتــراق هویتــی را 

بیــن آنهــا و نســل های دیگــر بــه وجــود آورده و ســبب تقویــت شــکاف نســلی میــان افــراد 

ــود. ــان می ش ــوادۀ آن و خان

پژوهــش فتحــی و مطلــق )1390( بــا هــدف تبییــن نقــش فناوری هــای ارتباطــی نویــن 

همچــون اینترنــت در فاصلــۀ نســلی، نشــان می دهــد جوانــان بیشــتر اوقــات فراغــت خــود 

را در اینترنــت گذرانــده و حضــور در دنیــای مجــازی، ســبب شــده خودگشــودگی را بیشــتر بــا 

فضــای مجــازی تجربــه کننــد تــا بــا والدیــن خــود. همچنیــن اســتفادۀ مــداوم از شــبکه های 

اجتماعــی، زمینــۀ فردگرایــی را مهیــا ســاخته و ســطح تعامــل بیــن افــراد خانــواده را کاهــش 

داده اســت.
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ذكايــی و ولــی زاده )1388( در پژوهشــی بــا عنــوان »فرهنــگ جوانــان و تلفــن همــراه« به 

ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه جوانــان، برقــراری روابــط دور از نظــارت خانــواده، گســترش 

روابــط دوســتی و عاطفــی، احســاس امنیــت و اعتمادبه نفــس را از جملــه مهم تریــن 

ــراه، آزادی و  ــن هم ــذارد. تلف ــا می گ ــار آنه ــراه در اختی ــن هم ــه تلف ــد ک ــی می دانن امکانات

اســتقالل بیشــتری را بــرای جوانــان فراهــم مــی آورد و به نوعــی، جایگزیــن خانــواده یــا ســایر 

ــان احســاس امنیــت می دهــد،  ــه جوان ــار آنهــا ب افــراد نزدیکــی می شــود کــه بــودن در کن

بنابرایــن، فراینــد فردیــت یافتــن جوانــان را تقویــت می کنــد.

در پژوهش هــای انجام شــده در خــارج از ایــران، ســعیدا ســلطان )2017( در مطالعــه ای 

بــا هــدف بررســی رابطــۀ میــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی و تأثیــرات آن بــر روابــط 

ــون  ــی همچ ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــه اس ــت ک ــان ، دریاف ــن جوان ــی در بی خانوادگ

فیس بــوک و اینســتاگرام، منجــر بــه محدودیــت زمــان برقــراری ارتبــاط بــا اعضــای خانــواده 

و همچنیــن تضعیــف انســجام و هم بســتگی روابــط میــان جوانــان و والدیــن می گــردد کــه 

ایــن رونــد، گسســت روابــط خانوادگــی را بــه دنبــال دارد.

برایــان و دونگــی  )2015( در پژوهشــی بــا هــدف تأثیــر رســانه های اجتماعــی بــر 

تفاوت هــای نســلی، دریافتنــد میــان نســل های قدیــم و بومیــان دیجیتــال، تفــاوت نســلِی 

بــارزی وجــود دارد. براســاس ایــن پژوهــش، رســانه های اجتماعــی بــرای تعامــل بــا خانــواده 

ــان  ــا، الگوهــای هم بســتگی می ــا اســتفاده از آنه ــد واقــع نشــده و ب و خویشــاوندان، مفی

افــراد مســن و جــوان تــا حــدودی دچــار دگرگونــی شــده اســت.

ــلی درون  ــالت بین  نس ــدف درک تعام ــا ه ــی ب ــش )2013( در پژوهش ــو و همکاران دیگ

خانــواده، ســه نســل جوانــان، بزرگســاالن و ســالخوردگان را موردبررســی قــرار دادنــد. 

ــل  ــای تعام ــی، الگوه ــبکه های اجتماع ــات ش ــتفاده از خدم ــد اس ــان می ده ــا نش یافته ه

ارتبــاط بین نســلی را بــه چالــش کشــیده و بــر ســالمت جســمی و روانــی افــراد مســن، تأثیــر 

ــواده در  ــه اعضــای خان ــی ک ــاوت در دوره هــای زمان ــن ســبب تف ــذارد. همچنی منفــی می گ

ــر  ــواده، تأثی ــا خان ــان ب ــان و غیرهم زم ــالت هم زم ــده و در تعام ــتند، ش ــر هس ــار یکدیگ کن

منفــی می گــذارد.

مبتنــی  ارتباطــی  الگوهــای  بررســی  در  زی )2012(  بــو  و  ون  جینــگ  چــن،  یونــان 

چگونــه  داده انــد:  پاســخ  ســوال  ایــن  بــه  اجتماعــی،  شــبکه های  بازی هــای  بــر 
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می گــذارد تأثیــر  نســل ها  بیــن  خانوادگــی  روابــط  بــر  اجتماعــی،   شــبکه های 

؟ آنهــا دریافتنــد ارتباطــات مبتنــی بــر شــبکه های اجتماعــی، جایگزیــن ارتبــاط چهره به چهــره 

نشــده، امــا الیــۀ جدیــدی را بــه الگوهــای ارتباطــی موجــود در خانــواده اضافــه کــرده اســت؛ 

درنتیجــه، ابــزار جدیــدی ا ســت بــرای فراهــم آوردن روابــط میــان نســلی اعضــای خانــواده تــا 

در تمــاس مســتقیم بــا یکدیگر باشــند.

کاوری ســابرامانیام و دیویــد اســماهیل )2011( در پژوهشــی بــا عنــوان »صمیمیــت 

خانــواده درون  روابــط  و  عاشــقانه  روابــط  همســاالن،  گــروه  روابــط  اینترنــت«،   و 

، در زندگــی جوانــان را مــورد بررســی قــرار دادنــد. يافته هــا نشــان می دهــد پیام رســان های 

فــوری، عمدتــًا جایگزیــن گفت وگوهــای شــخصی و تعامــالت رو در رو بــا همســاالن شــده 

ــم  ــطحی را فراه ــقانۀ س ــط عاش ــاد رواب ــناس و ايج ــراد ناش ــا اف ــاط ب ــرايط ارتب ــت و ش اس

می كننــد. همچنيــن ميــزان اســتفاده از تلفــن همــراه و شــبکه های اجتماعــی، ســبب 

ــا اعضــای خانــواده و خويشــاوندان شــده كــه ايــن  محــدود شــدن ارتبــاط چهره به چهــره ب

ــده  ــی ش ــط خانوادگ ــالل در رواب ــواده و اخت ــنتی خان ــای س ــر در نقش ه ــبب تغیی ــر، س ام

اســت.

مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

شبکه های اجتماعی همراه

ــن  ــتقر در تلف ــی مس ــای اينترنت ــدی از وبگاه ه ــل جدي ــراه، نس ــی هم ــبکه های اجتماع ش

 همــراه هوشــمند هســتند. در ايــن وبگاه هــا، كاربــران اينترنتــی تلفــن  همــراه، حــول 

ــن  ــات آنالی ــر جمــع می شــوند و اجتماع محــوری مشــترك، به  صــورت مجــازی، دور يكديگ

را تشــكيل می دهنــد )کیــان و قلی پــور، 1395: 106(؛ آنهــا ضمــن برقــراری ارتبــاط تعاملــی 

بــا یــک شــخص یــا گــروه، بــا ســایر افــراد و گروه هــای مرتبــط بــا وی نیــز در ارتبــاط قــرار 

ــد و  ــکار، عقای ــتراک گذاری اف ــادل و اش ــه تب ــی، ب ــه و انتخاب ــورت داوطلبان ــه و به ص گرفت

عالقه مندی هــای خــود می پردازنــد و ایــن نقطۀ قــوت و قــدرت شــبکه های اجتماعــی 

ــن  ــی، 1394: 47(. ای ــر تلفــن  همــراه اســت )زمان ــی ب مجــازی، خصوصــًا شــبکه های مبتن

ــوار(، صفحــات، گروه هــا و  ــه(، وال )دی ــل )نمای ــی همچــون: پروفای شــبکهها از مؤلفه های

کانال هــای ارتباطــی کــه زیر ســاخت های اصلــی آن را تشــکیل می دهنــد، شــکل گرفته انــد؛ 

ــوده و به صــورت بخشــی از واقعیــت اجتماعــی عصــر  ــوع ب ــر و متن حــاوی اطالعــات متکث
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جدیــد، فضــای اصلــی تعامل هــای اجتماعــی را کم وبیــش در اختیــار گرفته انــد. در چنیــن 

شــرایطی، الگوهــای ارتبــاط اجتماعــی، بیــش از پیــش، دچــار تغییــر و تحــول شــده و ثبــات 

و تعــادل اجتماعــی کــه براســاس شــبکه های ارتباطــی عصــر صنعتــی بــه  وجــود آمــده بــود 

را بــه چالــش کشــیده اســت )کاســتلز، 1380: 18(.

ــوع  ــا ن ــب ب ــت و متناس ــوع اس ــیار متن ــبکه ها بس ــن ش ــای ای ــا و قابلیت ه ویژگی ه

ــهيل  ــل: تس ــد، از قبی ــرار می دهن ــر ق ــار کارب ــی را در اختی ــان، امکانات ــوِع فعالیت ش موض

ارتباطــات مجــازی خانوادگــی، برقــراری ارتبــاط ارزان و کم هزینــه، گســترش ارتباطــات 

دوســتانۀ مجــازی، تقویــت هویــت فــردی، تقويــت بحــث و تبادل نظــر جمعــی و افزایــش 

ســطح اطالع رســانی و آگاهــی. امــا در کنــار ایــن قابلیت هــا، شــبکه های اجتماعــی همــراه، 

ــا و  ــر در باوره ــه: تغیی ــد؛ از جمل ــم دارن ــددی ه ــی متع ــان منف ــكار و پنه ــای آش كاركرده

ــت  ــدم رعای ــی، ع ــئولیت های  خانوادگ ــط  و  مس ــه  رواب ــی  ب ــی، بی توجه ــای مذهب ارزش ه

احتــرام متقابــل، کاهــش  اعتمــاد  به دیگــران و برقــراری ارتباطــات ســطحی و زودگــذر 

)زمانــی، 1397: 47(.

نسل و مناسبات نسلی

در یــک تعریــف جامــع از »نســل« می تــوان گفــت: »یــک نســل، بــه افــرادی کــه در 

یــک دورۀ تاریخــی یکســان متولــد شــده اند، اشــاره دارد؛ کســانی که در یــک فضــای 

ســال های  در  مشــابه  تجربیاتــی  از  و  می کننــد  زندگــی  یکســان،  تاریخــی  اجتماعــی- 

 .)47  :1390 قاسمی ســیانی،  و  )تابــش  برخوردارنــد«  هویت شــان  شــکل گیری 

»روابــط  تعبیــر جامعه شناســانه، مفهــوم نســل، همچــون  در  ارمکــی،  آزاد  بــاور  بــه 

 بین نســلی« در نظــر گرفتــه می شــود؛ مفهــوم روابــط بین نســلی بــا مناســبات نســلی

ــلی  ــط بین نس ــود، رواب ــالق می ش ــگر اط ــه کنش ــل ب ــه نس ــرا درحالی ک ــت، زی ــان اس  یکس
بــه وضعیتــی تعاملــی و یــا تقابلــی گفتــه می شــود. نســل ها در موقعیت هایــی قــرار 

ــا  ــل ها ب ــاختار نس ــه، س ــتند، در نتیج ــاختار هس ــا دارای س ــن موقعیت ه ــد و ای می گیرن

ــی، 1389: 15(. ــت )آزاد ارمک ــارض اس ــا متع ــل و ی ــط، متعام ــر مرتب یکدیگ

ــلی،  ــت نس ــلی، گسس ــق نس ــۀ تواف ــار مقول ــلی در چه ــبات نس ــون مناس ــوه گوناگ وج

تغییــر نســلی و شــکاف نســلی، قابــل  بررســی و مطالعــه اســت؛ در تعریــف توافــق نســلی 

ــه نســل ها براســاس بســتر واحــد فرهنگــی  ــد ك ــی پيــش می آي ــوان گفــت: در صورت می ت
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و وحــدت رويــه، صورت هــای عملــی يكســان داشــته و توافــق اجتماعــی و فرهنگــی شــكل 

گرفتــه باشــد. گسســت  نســلی بــه وضعیتــی اطــالق می شــود كــه نســل ها امــكان تعامــل 

و رابطــه بــا يكديگــر را ندارنــد. تغییــر نســلی به معنــای قبــول حضــور هم زمــان ســه نســل 

مســتقل مرتبــط بــا يكديگــر در متــن اجتماعــی- فرهنگــی اســت. هــر نســل بــا توجــه بــه 

درك و فهمــی كــه از اوضــاع و موقعيت هــای پيرامونــی دارد، هويــت مســتقل يافتــه و در 

ــد. شــكاف نســلی  ــدا می كن ــی پي ــان، رابطــۀ تعامل ــز به لحــاظ حضــور هم زم ــن حــال ني عي

به معنــی وجــود تفاوت هــای دانشــی، گرایشــی و رفتــاری بيــن نســل های موجــود در 

خانــواده از قبيــل والديــن و فرزنــدان، بــا وجــود پيوســتگی های كالن متأثــر از ســاختارهای 

اجتماعــی، فرهنگــی و تاريخــی اســت )آزاد ارمکــی، 1383: 573(.

نقش شبکه های اجتماعی همراه در مناسبات نسلی

از مهمتريــن عوامــل تأثیرگــذار در جامعه پذيــری نســل ها،  رســانه ها به عنــوان يكــی 

ــد و  ــل جدي ــه نس ــنتی ب ــای س ــی و ارزش ه ــی و اجتماع ــراث فرهنگ ــال مي ــم در انتق ه

الگوهــای ســنتی در  ارزش هــا و  الگوهــای نويــن به جــای فرهنگ هــا،  هــم در تزريــق 

مناســبات نســلی تأثيرگــذار هســتند. به طوری كــه ســنت ها را بــه چالــش می كشــند 

جديــد عمــل  نســل  بــه  گذشــته  نســل  تجربيــات  انتقــال  در  مانعــی  به عنــوان  و 

ارزش هــا و هنجارهــای  بــا تغييــر شــرايط فرهنگــی،  می كننــد )يوســفی، 1388 :8(. 

اصلی تريــن عناصــر فرهنگــی، تغييــر می كننــد و بســتر  از  اجتماعــی، به عنــوان يكــی 

لوهــان مــک   .)2 )جعفرزاده پــور، 1396:  می آورنــد  فراهــم  دگرگونــی  ايجــاد  بــرای   را 

ــا  ــه م ــت: »زمانی ک ــد اس ــری معتق ــد جامعه پذي ــر در فراين ــرد تغيي  )1979ـ1911( در رویک

فنــاوری جديــدی را وارد جامعــه ای می کنيــم، آن جامعــه را بــرای هميشــه عــوض کرده ايــم 

و جوانــان به دليــل نوگرايــی و آمادگــی بــرای پذيــرش تازگی هــا، بيشــتر از افــراد مســن کــه 

ــد«. از ایــن رو،  افــکار و عقايدشــان شــکل گرفتــه، تحت تأثيــر ايــن تغييــرات قــرار می گيرن

ــر  ــاوری، آگاه ت ــه به لحــاظ اجتماعــی و فن ــال، نســلی اســت ك ــا ديجيت ــك ي نســل الكتروني

ــان  ــكاف مي ــدن ش ــث به وجودآم ــئله، باع ــن مس ــد و اي ــر می رس ــه نظ ــن ب ــل والدي از نس

ــی  ــكل گيری نوع ــه ش ــر ب ــده و منج ــا ش ــن فض ــالع از اي ــن كم اط ــع و والدي ــدان مطل فرزن

ــط آنهــا شــده اســت )نصیــری و بختیــاری، 1395:  ــد  ارتباطــی ميــان رواب ــا ب كم  ارتباطــی ي

ــد كــه چيزهايــی  ــر ايــن عقيده ان ــد، ب 134(. كســانی كه بيشــتر از رســانه اســتفاده می كنن

كــه در آن، معرفــی يــا نشــان داده می شــود، بازتــاب جهــان خــارج اســت، آنهــا اعتقــادات 
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ــور،  ــد )جعفرزاده پ ــكل می دهن ــانه، ش ــط رس ــده توس ــات ارائه ش ــاس اطالع ــود را براس خ

1396: 12(. بنابرایــن، مناســبات نســلی كــه عملكــرد اصلــی آن فرهنگ پذيــری، انتقــال 

ارزش هــای اخالقــی و هويت يابــی افــراد يــك جامعــه اســت، مختــل  شــده و تضــاد و تنــازع 

بيــن نســل ها منجــر بــه وقــوع چندگانگی هــای ارزشــی، فرســايش فرهنگــی، بحــران هويــت 

ــران، 1393: 2(. ــش و دیگ ــود )دان ــه می ش ــی جامع و زوال اخالق

چهارچوب نظری

جامعۀ  شبکه ای 

ــۀ  ــۀ جامع كاســتلز، از مشــهور ترين جامعه شناســان حــوزۀ جامعه شناســی شــهری،  در نظری

ــب و مســلط در  ــی ســاختار اجتماعــی غال  شــبکه ای تأکیــد دارد کــه جامعــۀ  شــبکه ای، یعن

ــد؛ »زمــاِن بی زمــان  عصــر اطالعــات، حــول شــکل های نویــن زمــان و فضــا ســازمان می یاب

ــن  ــان، به كارگرفت ــان بی زم ــتلز از زم ــور كاس ــات«. منظ ــردش اطالع ــا و گ ــای جريان ه و فض

بی وقفــه و مــداوم فنــاوری اطالعاتــی ارتباطــی نويــن بــرای از ميــان برداشــتن زمــان، 

فشــردن ســال ها و تبديــل آنهــا بــه دقيقــه و فشــردن دقيقه هــا و تبديــل آنهــا بــه لحظــه 

ــت  ــه ای اس ــبکه ای، جامع ــۀ   ش ــر وی، جامع ــران، 1394: 52(. از نظ ــی و دیگ ــت )مک ك اس

کــه ســاختارهای اجتماعــی اش، پیرامــون شــبکه ها فعال  شــده، از طریــق فناوری هــای 

ــد،  ــرف، بازتولی ــد، مص ــا تولی ــد ب ــان ها در پیون ــه و انس ــکل  گرفت ــی ش ــی  و ارتباط اطالعات

ــی  ــی تجل ــورت فرهنگ ــن، به ص ــه ای ــد ک ــا می دهن ــدرت، آن را معن ــدوزی و درک ق تجربه ان

ــگ در  ــتقالل فرهن ــات، اس ــر اطالع ــتلز، عص ــر کاس ــتلز، 1393 :83(. از نظ ــد )کاس می یاب

برابــر بنیان هــای مــادی تجربــۀ ماســت؛ بــه ایــن ســبب، فرهنگــی کــه برآمــده از یکپارچگــی 

ارتباطــات الکترونیــک و حاکــی از پایــان عصــر مخاطبــان گســترده و شــکل گیری شــبکه های 

تعاملــی اســت،  فرهنــگ مجــاز واقعــی و یــا واقعیــت مجــازی اســت کــه موجــب می شــود 

ــی  ــم آن پیش ــوم قدی ــدرت در مفه ــای ق ــر جریان ه ــر ب ــر و متغی ــای متکث ــدرت جریان ه ق

ــرد )کاســتلز، 1393: 22(. بگی

ــن  ــد و مهم تری ــۀ شــبکه ای را پشــتیبانی می کن ــت، جامع ــد اســت اینترن کاســتلز معتق

نقــش اینترنــت، کمــک آن بــه الگــوی جدیــد جامعــۀ مبتنــی بــر فردگرایی اســت. شــبکه های 

آنالیــن، خــود، یــک جامعــۀ  شــبکه ای هســتند کــه دوســتان، خویشــاوندان، همســایگان و 

ســایر افــراد را بــه یکدیگــر متصــل می کننــد. همچنیــن کاســتلز فوایــد اجتماعــی شــبکه های 
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ــود  ــف( حفــظ پیوندهــای ضعیــف: کــه در نب ــد: ال ــه دو دســته تقســیم می کن ــن را ب آنالی

ــالش الزم  ــاط و ت ــان ارزش ارتب ــادل می ــود در تع ــن ب ــن ممک ــبکه های آنالی ــت و ش اینترن

بــرای مالقــات فیزیکــی از بیــن بــرود؛ ب( حفــظ پیوندهــای قــوی: روابــط خانوادگــی عصــر 

حاضــر در اثــر تحــرک جغرافیایــی و تغییــر شــکل خانــوادۀ متوســط، تضعیــف شــده اســت. 

ــی  ــاد زندگ ــۀ ابع ــر هم ــازی را ب ــی مج ــبکه های اجتماع ــر ش ــبکه ای، تأثی ــۀ ش ــۀ جامع نظری

آشــکار می کنــد و نشــان می دهــد کــه چگونــه شــبکه های اجتماعــی مجــازی، ســبب تغییــر 

ســبک زندگــی افــراد شــده و نهــاد خانواده هــا را در معــرض تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی 

جــدی قــرار داده اســت.

جامعه شناختی نسل ها

کارل مانهایــم را می تــوان نخســتین نظریه پــردازی دانســت کــه برخــالف رویکــرد رایــج 

بــه نســل، به معنــای تبارشناســی و هــم دور ه ای، مفهــوم نســل را بــه معنایی جامعه شــناختی، 

ــن  ــای تعیی ــی از راه ه ــرد. وی یک ــه کار ب ــرگ ب ــد و م ــناختی تول ــم زیست ش ــاس ریت براس

تفاوت هــای مهــم بیــن طبقــه و نســل را توجــه بــه مفهــوم زمــان و دوره می دانــد. بنابرایــن، 

ــی  ــد( و هم زمان ــی می کنن ــم زندگ ــل ه ــی مث ــه در زمان ــرادی ک ــتی )اف ــن هم زیس ــد بی بای

ــی و  ــر ســازمان هویــت زمان )افــراد همســن( تفــاوت قائــل شــد. از نظــر وی، نســل، درگی

حافظــۀ جمعــی  اســت و واحــِد نســلی- کــه مهم تریــن بحــث اوســت- دارای ویژگی هایــی 

همچــون: محــل و موقعیــت ســاختاری مشــترك در جریــان اجتماعــی و تاریخــی، سرنوشــت 

و علقــۀ مشــترك براســاس طبقه بنــدی اقتصــادی- اجتماعــی و هویــت واحــد و خودآگاهــی 

براســاس تجربــۀ مشــترك اســت )آزاد ارمکــی و غفــاری، 1383: 29-30(.

نســل از دیــدگاه مانهایــم، محــوِر محمــِل انتقــال و تــداوم و جهت گيری فكــری و فرهنگ 

جديــدی اســت کــه در بســتر اجتماعــی و تاريخــی ويــژه ای ريشــه دارد که به صــورت اهداف، 

ــك  ــور ي ــِل ظه ــی جامعــه، به صــورت تكام ــرای مشــكالت حيات ــو ب نيت هــا و راه حل هــای ن

ــل های  ــتند. نس ــد هس ــرات جدي ــا و تفك ــه دارای ايده ه ــود ک ــر می ش ــلی ظاه ــبك نس س

نــو، ايده هــا و ارزش هــای خــود را چيــزی برتــر از ارزش هــای مربــوط بــه جريان هــای 

ــج  ــای راي ــكار و ايدئولوژی ه ــف اف ــه بازتعري ــت ب ــد و دس ــری می  دانن ــك و فك ايدئولوژي

ــد  ــا خواه ــین آنه ــل های پیش ــا نس ــی ب ــری و عقیدت ــارض فک ــه تع ــر ب ــه منج ــد ک می زنن

ــا تفکــرات و اندیشــه های جدیــد خــود، دســت  ــو ب شــد. به عقيــدۀ مانهايــم، نســل های ن
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بــه نوآوری هــای ارزشــی، فرهنگــی و توليــد ســبك  زندگــی نــو می زننــد و ارزش هــا و باورهــای 

فرهنگــی- اجتماعــی جامعــۀ خــود را بــا دگرگونی هــای جــدی رو بــه رو می کننــد كــه معمــوالً 

نســل های قبــل را كــه بــه ســبك های معمــول و جــاری انديشــه و عمــل، عــادت كرده انــد 

ــد.  ــن می كن ــفته و بدبی ــد، آش ــو دارن ــبك های ن ــا س ــاوت ب ــی متف ــات و انتظارات و ذهني

ــای  ــر ارزش ه ــرده و تغیی ــوار ک ــی را هم ــرات اجتماع ــای تغیی ــا راه ه ــب، آنه ــن ترتی ــه ای ب

ــه،  ــود. درنتیج ــلی می ش ــدی نس ــات ج ــروز تعارض ــب ب ــر دور، موج ــد در ه ــم و جدی قدی

نظــام آموزشــی جديــدی الزم می آيــد كــه اينــان )نســل های قبــل( را طــوری تربيــت مجــدد 

ــا آن  ــد ب ــد و بتوانن ــازه، نبازن ــرات فرهنگــی و اجتماعــی ت ــر تغيي ــه خــود را در براب ــد ك كنن

كنــار بياينــد. امــا اگــر جامعه پذیــری از نســل پیشــین بــه نســل جدیــد به درســتی صــورت 

بگیــرد، می توانــد محلــی از هم گرایــی میــان نســل ها باشــد؛ چنان کــه نســل پیشــین 

ــو  ــا نســل های ن ــی کــه ب ــه نســل های بعــدی می آمــوزد و به دلیــل تعامل )به لحــاظ ســن( ب

دارد، خــود نیــز فــرا می گیــرد و همیــن امــر، موجــب هم گرایــی ارزش هــا میــان نســل ها و 

ــم، 1380 :112(. ــود )مانهای ــه می ش ــراد جامع اف

 مدل مفهومی پژوهش به صورت محقق ساخته در زیر، بدين شكل است:

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
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فرضیه های پژوهش

فرضیۀ اصلی:

بــه نظــر می رســد میــان مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه و  ●

مناســبات نســلی دانشــجویان ارتباطــات و حقــوق دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، رابطــۀ 

ــود دارد. ــاداری وج معن

فرضیه های فرعی:

بــه نظــر می رســد میــان ویژگــی  فــردی )وضعیــت تأهــل( دانشــجویان و مناســبات  ●

نســلی آنهــا در خانــواده، رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

ــجویان و  ● ــتغال( دانش ــت اش ــی )وضعی ــی  اجتماع ــان ویژگ ــد می ــر می رس ــه نظ ب

ــود دارد. ــاداری وج ــۀ معن ــواده، رابط ــا در خان ــلی آنه ــبات نس مناس

ــراه و  ● ــی هم ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــان اس ــان مدت زم ــد می ــر می رس ــه نظ ب

نــوع مناســبات نســلی دانشــجویان، از منظــر انســجام و هم بســتگی در خانــواده، 

رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

ــراه و  ● ــی هم ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــان اس ــان مدت زم ــد می ــر می رس ــه نظ ب

نــوع مناســبات  نســلی دانشــجویان، از منظــر تعامــل چهــر ه بــه چهــره بــا والدیــن و 

اعضــای خانــواده، رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

بــه نظــر می رســد میــان میــزان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه در  ●

ــی( دانشــجویان و  ــه مشــغله های شــغلی و تحصیل ــت )رســیدگی ب کاهــش فعالی

ــود دارد. ــاداری وج ــۀ معن ــواده، رابط ــی در خان ــد عاطف ــف پیون تضعی

بــه نظــر می رســد میــان میــزان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه در  ●

کاهــش فعالیــت  )تفریــح بــا دوســتان( دانشــجویان و شــکاف نگرشــی در خانــواده، 

ــاداری وجــود دارد. رابطــۀ معن

ــوع  ● ــراه و ن ــی هم ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــوع اس ــان ن ــد می ــر می رس ــه نظ ب

ــواده،  ــا در خان ــا و باوره ــال ارزش ه ــر انتق ــجویان، از منظ ــلی دانش ــبات  نس مناس

ــود دارد. ــاداری وج ــۀ معن رابط
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ــوع  ● ــراه و ن ــی هم ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــوع اس ــان ن ــد می ــر می رس ــه نظ ب

ــواده،  ــات فراغــت در خان مناســبات  نســلی دانشــجویان، از منظــر ســرگرمی و اوق

ــود دارد. ــاداری وج ــۀ معن رابط

روش پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری

ــدف  ــق ه ــرای تحق ــتوجوگرانه ب ــات جس ــا اقدام ــی ی ــوب عملیات ــق1، چهارچ روش تحقی

ــم  ــق را فراه ــؤال های تحقی ــه س ــخ دادن ب ــا پاس ــه ی ــودن فرضی ــور آزم ــش، به منظ پژوه

مــی آورد )ســرمد و دیگــران، 1392: 22(. ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه ماهیــت آن، از نظــر 

ــوده،  ــی3 ب ــرد؛ پژوهــش حاضــر، کّم ــرار میگی ــردی2 ق هــدف، در دســتۀ پژوهش هــای کارب

یعنــی روش آن، پیمایــش4 و ابــزار جمعــآوری آن، پرســش نامه اســت. پرســش نامه، بینــام 

و از نــوع ســؤاالت بســته5 و براســاس مقیــاس لیکــرت6 طراحــی شــده اســت، بهنحویکــه 

امــکان پاســخ گویی آزادانــه بــه هــر یــک از گویه هــای پرســش نامه فراهــم شــود و بتوانــد 

یکــی از پنــج گزینــۀ هــر گویــه را کــه بــا دیــدگاه پاســخ گو همخوانــی بیشــتری دارد، انتخــاب 

ــبکه های  ــش ش ــش، »نق ــن پژوه ــوع ای ــه موض ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــذاری کن و عالمتگ

ــرد  ــش را ف ــن پژوه ــل7 در ای ــد تحلی ــت، واح ــلی« اس ــبات نس ــراه در مناس ــی هم اجتماع

تشــکیل میدهــد. جامعــۀ آمــاری8 پژوهــش، تمــام دانشــجویان دانشــکده های ارتباطــات، 

حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی اســت.

ــران  ــول کوک ــاری9 مناســب، از فرم ــۀ آم ــرای محاســبۀ حجــم نمون ــن پژوهــش، ب در ای

ــا اســتفاده از فرمــول کوکــران10،  ــه پــس از محاســبه ب اســتفاده شــده اســت. حجــم نمون

بــا توجــه بــه خطــای اندازه گیــری 0/05، ســطح اطمینــان 0/95، تعــداد 400 نفــر تعییــن 

 1. Research Method

2. Applied Research

3. Quantitative Method

4. Survey

5. Closed-ended question

6. Likert scale

7. Unit of Analysis

8. Statistical Population

9. Statistical Sample Size

10. Cochran Formula
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شــد. الزم بــه ذکــر اســت عــدم پاســخ گویی و یــا امــکان مخــدوش بــودن برخــی از 

ــر و  ــش نامه، تکثی ــداد 420 پرس ــور، تع ــود، بدین منظ ــده ب ــی ش ــش نامه ها پیش بین پرس

در اختیــار نمونــه قــرار گرفــت و در نهایــت پــس از بررســی پرســش نامه های تکمیل شــده، 

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــی، موردبررس ــل نهای ــل در تحلی ــب و کام ــش نامۀ مناس ــداد 400 پرس تع

ــه ای و  ــک چندمرحل ــا تکنی ــی ب ــا ترکیب ــی ی ــری تلفیق ــش، از روش نمونه گی ــن پژوه در ای

ــه  ــن طبق ــه چندی ــاری را ب ــۀ آم ــق، جامع ــدا محق ــت. ابت ــده اس ــتفاده ش ــهمیه ای اس س

ــی از  ــه میزان ــد و در آخــر، ب ــه را مشــخص می کن ــد. ســپس ســهم هــر طبق تقســیم می کن

نمونه هایــی کــه در دســترس هســتند، نمونــه انتخــاب می کنــد کــه انــدازۀ موردنظــر بــرای 

ــن دو دانشــکده،  ــان ای ــن در می ــودرزی، 1388: 57(. همچنی ــل شــود )گ ــه، کام هــر طبق

ــع شــده  ــر و پســر توزی ــن دانشــجویان دخت ــی بی 400 عــدد پرســش نامه به صــورت اتفاق

اســت.

در ایــن پژوهــش، آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی، مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و بــرای 

ــتفاده  ــی.اس.اس1« اس ــاری »اس.پ ــزار آم ــات، از نرماف ــردازش اطالع ــا و پ ــل دادهه تحلی

شــده اســت. از آمــار توصیفــی بــرای تلخیــص دادههــا و در بخــش آمــار تبیینی و اســتنباطی 

ــه ســطوح ســنجش متغیرهــا و به منظــور بررســی رابطــۀ بیــن متغیر هــای  ــا توجــه ب ــز ب نی

پژوهــش از آزمونهــای کای اســکوئر2، هم بســتگی پیرســونt ،3 نمونههــای مســتقل4 و 

آزمــون اف )تحلیــل واریانــس یک طرفــه( یــا آنــوا5 اســتفاده شــده اســت.

1. SPSS

2 . X2: Chi-Squared Test

3. Pearson Correlation

4. Independent Samples T-Test

5 F-Test: ANOVA )Analysis of Variance, One-Way ANOVA(
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متغيرهای پژوهش؛ تعاريف نظری و عملی

تعریف عملیاتیتعریف نظرینام متغیر

سلی
ت ن

سبا
منا

مناسبات نسلی به آن دسته از روابطی 
بازمی گردد که اعضای متعلق به یک نسل 
با اعضای نسل های پیشین خود در ارتباط 
هستند. به عبارت دیگر، مناسبات نسلی 

شيوه هايی از انتقال تجربيات و فرهنگ از 
نسلی به نسل دیگر است که در هر جامعه، 
با توجه به شيوه های فرهنگی خاص همان 

جامعه شكل می گيرد.

در این پژوهش، شش شاخص عمده به منظور 
سنجش مناسبات نسلی دانشجویان مّدنظر قرار 

گرفت که عبارت اند از: انسجام و هم بستگی 
در خانواده، تعامل چهر ه به چهره با والدین 
و اعضای خانواده، پیوند عاطفی در خانواده، 
شکاف نگرشی در خانواده، انتقال ارزش ها و 

باورها در خانواده، سرگرمی و اوقات فراغت در 
خانواده.

شبکه های 
ستفاده از 

ت زمان ا
مد

اجتماعی همراه

 عبارت  است از مدت زمانی از شبانه روز
 )24 ساعت( که فرد از شبکه های اجتماعی 

همراه استفاده می کند.

در این پژوهش، مدت زمان استفادۀ کاربران از 
شبکه های اجتماعی همراه به پنج طبقه تقسیم 
شده است: 1. کمتر از یکساعت؛ 2. دوساعت؛ 

 3. سهساعت؛ 4. چهارساعت؛
 5. پنج ساعت و بیشتر.

شبکه های 
ستفاده از 

میزان ا
اجتماعی همراه

عبارت است از مدت زمانی که فرد به 
شبکه های اجتماعی همراه دسترسی دارد و از 

آن استفاده می کند.

در این پژوهش، مدت زمان استفاده از 
شبکه های اجتماعی همراه بر کاهش دو سطح 

تأثیرگذار بوده است که عبارت اند از: 1. رسیدگی 
به مشغله های شغلی و تحصیلی؛ 2. تفریح با 

دوستان و آشنایان.

شبکه های اجتماعی همراه
ستفاده از 

نوع ا

مقصود، محتوا و امکانات شبکه های 
اجتماعی همراه است که توسط کاربران، مورد 

استفاده قرار می گیرد.

در این پژوهش، محتوا و امکانات مورداستفادۀ 
کاربران از شبکه های اجتماعی همراه به شش 

طبقه )اولویت( تقسیم شده است که عبارت اند 
از: اولویت اول: )چت و گفت وگوی آنالین(، 

اولویت دوم: )خواندن اخبار مختلف شبکه های 
اجتماعی همراه(، اولویت سوم: )فعالیت در 
شبکه های اجتماعی همراه، نظیر اینستاگرام 

و...(، اولویت چهارم: )خواندن اطالعات آموزشی 
و علمی(، اولویت پنجم: )چرخ زنی در شبکه های 
اجتماعی همراه برای گذراندن وقت(، اولویت 

ششم: )دانلود فیلم، عکس، موسیقی از 
شبکه های اجتماعی همراه(.
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اعتبار و پایایی پژوهش

در ایــن پژوهــش، بــا توجــه بــه اهمیــت حصــول اطمینــان از وســیلۀ جمعــآوری اطالعــات 

کــه پرســش نامه اســت، از روایــی1 محتــوای پرســش نامه بهواســطۀ اعتبــار صــوری2 

)بهــره گرفتــن از نظــرات 10 تــن از اســتادان ارتباطــات و جامعهشناســی و کارشناســان 

ــی، پــس  ــر روای ــان حاصــل شــده اســت. عــالوه ب ــه حــوزۀ روششــناختی( اطمین مســلط ب

ــی  ــای مقدمات ــش نامه، مطالعه ــۀ پرس ــورت اولی ــی ص ــا و طراح ــن معرفه ــه و تدوی از تهی

ــی4  ــزان پایای ــن می ــون(3، تعیی ــی )پیش آزم ــۀ مقدمات ــن مطالع ــدف ای ــت. ه ــام گرف انج

ــری از دانشــجویان  ــۀ 40 نف ــک نمون ــر روی ی ــه ب ــن مطالع ــود. ای پرســش نامۀ پژوهــش ب

بــه اجــرا درآمــد و بعــد از اســتخراج نمــرات مربــوط بــه هــر پرســش نامه و وارد کــردِن آنهــا 

در نرمافــزار اس.پــی.اس.اس، از آزمــون آلفــای کرونبــاخ5 اســتفاده شــد کــه ضریــب آلفــای 

ــده اســت. ــر آم ــر در جــدول زی ــه هــر متغی ــوط ب محاسبه شــدۀ مرب

جدول 1؛ محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ

آلفبای کرونباخمتغیر

81%مناسبات نسلی

72%مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه

73%میزان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه

71%نوع استفاده از شبکه های اجتماعی همراه

یافته های توصیفی

ســن: پاســخ گویان در هفــت گــروه ســنی دســتهبندی شــدند: 18 تــا 21 ســال، 22 تــا 25 

ســال، 26 تــا 29 ســال، 30 تــا 33 ســال، 34 تــا 37 ســال، 38 تــا 41 ســال و 42 تــا 45 

ســال. گــروه ســنی 18 تــا 21 ســال، 54 نفــر )معــادل 15.5 درصــد از پاســخ گویان(، گــروه 

ســنی 22 تــا 25 ســال، 95 نفــر )معــادل 23.7 درصــد(، گــروه ســنی 26 تــا 29 ســال، 101 

نفــر )معــادل 25.2 درصــد(، گــروه ســنی 30 تــا 33 ســال، 100 نفــر )معــادل 25 درصــد(، 

گــروه ســنی 34 تــا 37 ســال، 40 نفــر )معــادل 10 درصــد(، گــروه ســنی 38 تــا 41 ســال، 

9 نفــر )معــادل 2.4 درصــد( و گــروه ســنی 42 تــا 45 ســال، 1 نفــر )معــادل 0.2 درصــد( 

بودنــد.

جنــس: یافته هــای توصیفــی حاصــل از پژوهــش، نشــان میدهــد کــه 229 نفــر )معــادل 

1 1. Validity

2 2. Face Validity

3 3. Pre-test

4 4. Reliability

5 5. Cronbach’s Alpha
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57.2 درصــد( از افــراد موردمطالعــه را مــردان و تعــداد 171 نفــر )معــادل 42.8 درصــد( از 

افــراد تشــکیل دهندۀ نمونــۀ آمــاری پژوهــش را زنــان تشــکیل میدهنــد.

ــی  ــی، کارشناس ــی کارشناس ــع تحصیل ــه مقط ــخ گویان در س ــالت: پاس ــزان تحصی می

ارشــد و دکتــرا موردمطالعــه قــرار گرفتنــد. تعــداد دانشــجویان مقطــع کارشناســی 162 نفــر 

ــادل 40.5 درصــد از پاســخ گویان هســتند. دانشــجویان مقطــع کارشناســی  ــه مع ــود ک ب

ارشــد 168 نفــر، معــادل 42.5 درصــد و دانشــجویان دکتــرا نیــز 70 نفــر، معــادل 17 درصــد 

هســتند.

وضعیــت اشــتغال: یافته هــای توصیفــی حاصــل از پژوهــش، نشــان میدهــد کــه 308 

نفــر )معــادل 77 درصــد( از افــراد موردبررســی، شــاغل هســتند و تعــداد 92 نفــر )معــادل 

23 درصــد( از افــراد تشــکیلدهندۀ نمونــۀ آمــاری پژوهــش شــاغل نیســتند.

ــر،  ــداد 268 نف ــش، تع ــرکتکننده در پژوه ــخ گویان ش ــن پاس ــل: از بی ــت تأه وضعی

ــتند. ــل هس ــز متأه ــد( نی ــر )33 درص ــد( و 132 نف ــرد )67 درص مج

تحلیل یافته ها

ــار  ــی و آم ــاری توصیف ــای آم ــق روش ه ــش را از طری ــای پژوه ــش، یافته ه ــن بخ در ای

ــن  ــط بی ــی رواب ــه بررس ــن ب ــم. همچنی ــرار میدهی ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــتنباطی م اس

ــم. ــاره می کنی ــا اش ــج فرضیهه ــه نتای ــه و ب ــا پرداخت متغیره

مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و مناسبات نسلی دانشجویان

بیــن دو متغیــر مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه و مناســبات 

ــزان 25/765  ــه می ــده ب ــکوئر محاسبه ش ــون کای اس ــاس آزم ــجویان، براس ــلی دانش نس

ــه  ــن فرضی ــدارد و ای ــی دار وجــود ن ــان، رابطــۀ معن ــا 5 درصــد خطــا و 95 درصــد اطمین ب

رد می شــود. به طوریکــه مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه در طــول 

ــن  ــت. همچنی ــته اس ــش نداش ــن نق ــا والدی ــراد ب ــط اف ــل و رواب ــوع تعام ــبانه روز در ن ش

می تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه میــان مدت زمانــی کــه دانشــجویان در طــول شــبانه روز 

ــان  ــلی می ــن نس ــبات بی ــل و مناس ــا تعام ــد ب ــراه می کنن ــی هم ــبکه های اجتماع ــرف ش ص

ــتفاده از  ــان اس ــبت مدت زم ــترین نس ــدارد. بیش ــود ن ــه ای وج ــان، رابط ــود و والدین ش خ

شــبکه های اجتماعــی همــراه بــه میــزان »دو ســاعت« و کمتریــن نســبت بــه میــزان »کمتــر 
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از یــک ســاعت« ذکــر شــده اســت.

جدول 2. فراوانی و درصد مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و مناسبات نسلی دانشجویان

استفاده از 
شبکه های اجتماعی 
در تحکیم مناسبات 
نسلی دانشجویان 
ارتباطات و حقوق 
دانشگاه عالمه 

طباطبایی

مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه

کمتر از یک 
ساعت

چهار ساعتسه ساعتدو ساعت
پنج ساعت 

و بیشتر
کل

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

61536352830.123231726.611027.5خیلی کم

37.5109.71212.96669.3379.2کم

1332.54139.8262842422843.815037.5تا حدودی

512.576.899.7131357.8399.8زیاد

1332.598.71819.31616812.56416خیلی زیاد

401001031009310010010064100400100جمع

χ2 = 25.765                                    d.f =   16                               sig =0.057

ویژگی  فردی )وضعیت تأهل( دانشجویان و مناسبات نسلی آنها در خانواده

درخصــوص رابطــۀ میــان ویژگــی  فــردی )وضعیــت تأهــل( دانشــجویان و مناســبات نســلی 

ــِی  ــل کار و مشــغله های زندگ ــرد متأهــل، به دلی ــه ف ــه نظــر می رســد ک ــن، ب ــا والدی ــا ب آنه

مشــترک، زمــان کمتــری را بــرای حضــور در کنــار والدیــن- بــه نســبت فــرد مجــرد- داشــته 

باشــد. از ایــن جهــت، ایــن دو متغیــر، مــورد آزمــون قــرار گرفــت تــا مشــخص شــود کــه 

ــدازه نقــش دارد.  ــا چــه ان ــواده ت وضعیــت تأهــل افــراد در مناســبات نســلی آنهــا در خان

ــده  ــکوئر محاسبه ش ــون کای اس ــه آزم ــه ب ــت آمده و باتوج ــج به دس ــه نتای ــتناد ب ــا اس ب

ــا 5 درصــد خطــا و 95 درصــد اطمینــان، رابطــۀ دو متغیــر، معنــی دار  بــه میــزان 9.052 ب

ــل( و  ــت تأه ــردی )وضعی ــی ف ــن ویژگ ــه بی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت ــت. بنابرای نیس

مناســبات نســلی دانشــجویان در خانــواده، رابطــۀ معنــی داری وجــود نــدارد و ایــن فرضیــه 

ــبت  ــترین نس ــت: بیش ــار داش ــد اظه ــدول )3( بای ــف ج ــن در توصی ــود. همچنی رد می ش

وضعیــت تأهــل افــراد، »مجــرد« و کمتریــن نســبت افــراد، »متأهــل« ذکــر شــده و بیشــترین 

ــزان  ــه می ــن ب ــا والدی ــجویان ب ــویۀ دانش ــل دوس ــو و تعام ــان گفت و گ ــبت مدت زم نس

»متوســط« و کمتریــن نســبت بــه میــزان »خیلــی کــم« ذکــر شــده اســت. می تــوان چنیــن 
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ــبات  ــط و مناس ــزان رواب ــر می ــی ب ــر چندان ــراد تأثی ــل اف ــت تأه ــه وضعی ــرد ک ــت ک برداش

نســلی بــا والدیــن نــدارد.

جدول 3. فراوانی و درصد ویژگی  فردی )وضعیت تأهل( دانشجویان و مناسبات نسلی آنها در خانواده

وضعیت مدت زمان گفت و گو و 
تعامل دوسویۀ دانشجویان با 

والدین

وضعیت تأهل

جمعمتأهلمجرد

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

114.100112.8خیلی کم

5520.53627.39122.8کم

15557.86750.822255.5متوسط

3914.62518.96416زیاد

8343123خیلی زیاد

268100132100400100جمع

χ2 = 9.052                          d.f =   4                    sig =0.060

ویژگی  اجتماعی )وضعیت اشتغال( دانشجویان و مناسبات نسلی آنها در خانواده

دربــارۀ رابطــۀ میــان ویژگــی  اجتماعــی )وضعیــت اشــتغال( دانشــجویان و مناســبات نســلی 

ــغله های  ــتغال و مش ــل اش ــاغل، به دلی ــرد ش ــه ف ــد ک ــر می رس ــه نظ ــواده، ب ــا در خان آنه

ــار والدیــن و برقــراری ارتبــاط چهــره بــه چهــره  شــغلی، زمــان کمتــری را بــرای حضــور در کن

ــن دو  ــن جهــت، ای ــه شــاغل نیســت- داشــته باشــد. از ای ــردی ک ــه نســبت ف ــا- ب ــا آنه ب

متغیــر، مــورد آزمــون قــرار گرفــت تــا مشــخص شــود کــه وضعیــت اشــتغال افــراد تــا چــه 

ــش  و  ــای پژوه ــر یافته ه ــش دارد. بناب ــواده نق ــا در خان ــلی آنه ــبات نس ــزان در مناس می

ــا 5 درصــد خطــا و  ــزان 7.333 ب ــه می ــه آزمــون کای اســکوئر محاسبه شــده ب باتوجــه ب

ــان  ــارت دیگــر، می ــه عب ــی دار نیســت. ب ــر، معن ــان، رابطــۀ بیــن دو متغی 95 درصــد اطمین

ویژگــی  اجتماعــی )وضعیــت اشــتغال( دانشــجویان و مناســبات نســلی آنهــا در خانــواده، 

رابطــۀ معنــاداری وجــود نــدارد و ایــن فرضیــه رد می شــود. همچنیــن در توصیــف جــدول 

)4( بایــد اظهــار داشــت: بیشــترین نســبت وضعیــت اشــتغال در »افــراد شــاغل« و کمترین 

نســبت در افــرادی اســت کــه »شــاغل نیســتند« و بیشــترین نســبت احســاس تعلــق و نیــاز 

ــزان  ــه می ــن نســبت ب ــاد« و کمتری ــی زی ــزان »خیل ــه می ــن ب ــه والدی ــردی دانشــجویان ب ف

»متوســط« ذکــر شــده اســت.
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جدول 4. فراوانی و درصد ویژگی  اجتماعی )وضعیت اشتغال( دانشجویان و مناسبات نسلی آنها در خانواده

میزان احساس تعلق و نیاز فردی 
دانشجویان به والدین

وضعیت اشتغال

جمعشاغل نیستمشاغل هستم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

341188.74210.5خیلی کم

8627.91819.610426کم

103.288.7184.5متوسط

5517.91718.47218زیاد

123404144.616441خیلی زیاد

30810092100400100جمع
χ2 = 7.333                                    d.f =   4                               sig =0.119

نســلی  مناســبات  نــوع  و  همــراه  اجتماعــی  شــبکه های  از  اســتفاده  مدت زمــان 

هم بســتگی و  انســجام  به لحــاظ  دانشــجویان 

دربــارۀ رابطــۀ میــان مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه و نــوع مناســبات 

ــا  ــوان گفــت کــه ب ــواده، می ت نســلی دانشــجویان، از منظــر انســجام و هم بســتگی در خان

توجــه بــه نظریــۀ جامعــۀ شــبکه ای، اینترنــت، جامعــۀ شــبکه ای را پشــتیبانی می کنــد کــه در 

ایــن شــبکه ها، دوســتان و آشــنایان و ســایر افــراد جامعــه را می تــوان بــه یکدیگــر متصــل 

کــرد. عــالوه بــر تقویــت روابــط موجــود، می توانــد بــه تضعیــف روابــط درون خانوادگــی نیــز 

ــد  ــراه می توان ــی هم ــبكه های اجتماع ــتفاده از ش ــان اس ــه مدت زم ــد. به طوریک ــن بزن دام

باعــث بــه وجــود آمــدن یــک فضــای شــبه واقعی شــده، فرصــت تعامــالت رو در رو را کمتــر 

کنــد و موجــب تضعیــف روابــط  فــرد در درون خانــواده شــود. یافته هــای به دســت آمده از 

نتایــج پژوهــش در ایــن خصــوص و براســاس آزمــون کای اســکوئر محاسبه شــده بــه میــزان 

ــی دار  ــر، معن ــن دو متغی ــۀ بی ــان، رابط ــد اطمین ــا و 99 درص ــد خط ــک درص ــا ی 41.404 ب

ــراه و  ــی هم ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــان اس ــان مدت زم ــر، می ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس

ــاداری  ــۀ معن ــتگی، رابط ــجام و هم بس ــاظ انس ــجویان، به لح ــلی دانش ــبات نس ــوع مناس ن

ــول  ــجویان در ط ــه دانش ــی ک ــع، مدت زمان ــود. درواق ــد میش ــه تأیی ــود دارد و فرضی وج

ــتگی   ــجام و هم بس ــد، در انس ــتفاده می کنن ــراه اس ــی هم ــبکه های اجتماع ــبانهروز از ش ش

بــا والدیــن نقــش دارد. همچنیــن در توصیــف جــدول )5( بایــد اظهــار داشــت: بیشــترین 

ــبت  ــجویان نس ــجام دانش ــتگی و انس ــزان هم بس ــش می ــا کاه ــق ب ــراد مواف ــبت از اف نس
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ــوده  ــزان »یــک ســاعت« ب ــه می ــه میــزان »دوســاعت« و کمتریــن نســبت ب ــواده ب ــه خان ب

ــجام  ــتگی و انس ــزان هم بس ــش می ــا کاه ــف ب ــالً مخال ــراد کام ــبت از اف ــترین نس و بیش

دانشــجویان نســبت بــه خانــواده، بــه میــزان »ســه ســاعت« و کمتریــن بــه میــزان »یــک 

ســاعت« بــوده اســت.

جدول 5. فراوانی و درصد مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و نوع مناسبات نسلی دانشجویان 

به لحاظ انسجام و هم بستگی

کاهش میزان 

هم بستگی 

و انسجام 

دانشجویان نسبت 

به خانواده از زمان 

عضویت در شبکۀ 

اجتماعی همراه

مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه

کمتر از یک 
ساعت

چهار ساعتسه ساعتدو ساعت
پنج ساعت و 

بیشتر
کل

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

000055.44423.1112.8کامالً مخالفم

37.52726.21819.426262437.59824.5مخالفم

10251817.42830.1232346.28320.8تا حدودی

14354644.72931.134342640.714937.2موافقم

1332.51211.713141313812.55914.7کامالً موافقم

401001031009310010010064100400100جمع

χ2 = 41.404                                    d.f =   16                               sig =0.000

نســلی  مناســبات  نــوع  و  همــراه  اجتماعــی  شــبکه های  از  اســتفاده  مدت زمــان 

اعضــای خانــواده از منظــر تعامــل چهــر ه بــه چهــره بــا والدیــن و  دانشــجویان 

درخصــوص رابطــۀ میــان مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه و نــوع 

ــای  ــن و اعض ــا والدی ــره ب ــه چه ــر ه ب ــل چه ــر تعام ــجویان، از منظ ــلی دانش ــبات نس مناس

خانــواده، می تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی 

ــل رو در روی  ــر تعام ــلی از نظ ــبات نس ــوع مناس ــذار در ن ــری تأثیرگ ــد متغی ــراه می توان هم

افــراد بــه حســاب آیــد. به طوریکــه یافته هــای به دســت آمده از پژوهــش و نتیجــۀ آزمــون 

کای اســکوئر محاسبه شــده بــه میــزان 40.176 بــا یــک درصــد خطــا و 99 درصــد اطمینــان، 

ــان  ــر، می ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــی دار اس ــر، معن ــن دو متغی ــۀ بی ــه رابط ــد ک ــان می ده نش

مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه و نــوع مناســبات نســلی دانشــجویان 
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ــا والدیــن و اعضــای خانــواده، رابطــۀ معنــاداری وجــود  از لحــاظ روابــط چهــر ه بــه چهــره ب

دارد و ایــن فرضیــه تأییــد میشــود. گفتنــی اســت مدت زمانــی کــه دانشــجویان در طــول 

شــبانه روز از شــبکه های اجتماعــی همــراه اســتفاده می کننــد، در تعامــل رو در رو بــا 

والدیــن و اعضــای خانــواده تأثیرگــذار بــوده اســت. همچنیــن در توصیــف جــدول )6( بایــد 

اظهــار داشــت: بیشــترین نســبت افــراد موافــق بــا کاهــش میــزان گفت و گــو و تعامــل رو 

در رو بــا والدیــن و اعضــای خانــواده بــه میــزان »دوســاعت« و کمتریــن نســبت بــه میــزان 

»کمتــر از یــک ســاعت« بــوده و بیشــترین نســبت افــراد کامــالً مخالــف بــا کاهــش میــزان 

ــاعت« و  ــزان »چهارس ــه می ــواده ب ــای خان ــن و اعض ــا والدی ــل رو در رو ب ــو و تعام گفت و گ

کمتریــن نســبت بــه »میــزان پنــج ســاعت و بیشــتر« بــوده اســت. در ایــن راســتا، بایــد بــه 

ایــن امــر توجــه کــرد کــه ورود تکنولوژی هــای نویــن ارتباطــی در بســتر خانــواده و جــذاب 

ــی، باعــث  ــن شــبکه ها انجــام می شــود، به نوع ــق ای ــه از طری ــی ک ــودن آن و فعالیت های ب

ــر در فضــای  ــه ایــن رســانه های اجتماعــی شــده و ایــن امــر ســبب تغیی ــران ب جــذب کارب

روابــط خانوادگــی میــان والدیــن و فرزنــدان شــده اســت.

جدول 6. فراوانی و درصد مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و نوع مناسبات نسلی دانشجویان از 

منظر تعامل چهر ه به چهره با والدین و اعضای خانواده
کاهش میزان 

گفت و گو و تعامل 

رو در رو با والدین و 

اعضای خانواده از زمان 

عضویت در شبکه های 

اجتماعی همراه

مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه

کمتر از یک 

ساعت
چهار ساعتسه ساعتدو ساعت

پنج ساعت و 

بیشتر
کل

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

252233.25500123کامالً مخالفم

37.51514.62223.7191916257518.8مخالفم

10252221.340434040233613533.8تا حدودی

1742.55351.42324.827272132.814135.2موافقم

8201110.755.39946.2379.2کامالً موافقم

401001031009310010010064100400100جمع

χ2 = 40.176                                    d.f =   16                               sig =0.001

ــه  ــیدگی ب ــت )رس ــش فعالی ــراه در کاه ــی هم ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــزان اس می

ــواده ــی در خان ــد عاطف ــف پیون ــجویان و تضعی ــی( دانش ــغلی و تحصیل ــغله های ش مش
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ــراه در کاهــش  ــزان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی هم ــان می درخصــوص رابطــۀ می

ــد  ــف پیون ــی( دانشــجویان و تضعی ــه مشــغله های شــغلی و تحصیل ــت  )رســیدگی ب فعالی

عاطفــی در خانــواده، می تــوان چنیــن برداشــت کــرد زمانــی را کــه فــرد َصــرف انجــام یــک 

ــود.  ــته ش ــا کاس ــایر فعالیت ه ــام س ــه از انج ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــاص می کن ــدۀ خ پدی

بدین ترتیــب، چنان چــه فــرد، زمــان زیــادی را صــرف اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی 

ــده و  ــود بازمان ــرۀ خ ــای روزم ــایر فعالیت ه ــد، از س ــود در آن کن ــات موج ــراه و امکان هم

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه میــزان صمیمیــت و پیونــد عاطفــی اش بــا والدیــن و دیگــر 

اعضــای  خانــواده کاهــش یابــد. براســاس یافته هــای به دســت آمده از پژوهــش و باتوجــه 

بــه نتایــج آزمــون کای اســکوئر محاسبه شــده بــه میــزان 11.356 بــا 5 درصــد خطــا و 95 

درصــد اطمینــان، رابطــۀ بیــن دو متغیــر، معنــی دار اســت. بــه عبــارت دیگــر، میــان میــزان 

ــی(  ــه مشــغله های شــغلی و تحصیل ــراه )رســیدگی ب اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی هم

و نــوع مناســبات  نســلی دانشــجویان، از منظــر تضعیــف پیونــد عاطفــی در خانــواده، رابطــۀ 

ــن در  ــود. همچنی ــات می ش ــطح اثب ــن س ــر در ای ــۀ موردنظ ــود دارد و فرضی ــاداری وج معن

توصیــف جــدول )7( بایــد اظهــار داشــت: بیشــترین نســبت از افــراد موافــق بــا کاهــش 

میــزان صمیمیــت و پیونــد عاطفــی بــا والدیــن و دیگــر اعضــای  خانــواده، بــه میــزان »خیــر« 

ــز بیشــترین و کمتریــن نســبت از  ــد و نی ــه« ذکــر کرده ان ــزان »بل ــه می و کمتریــن نســبت ب

ــا والدیــن و دیگــر  ــد عاطفــی ب ــزان صمیمیــت و پیون ــا کاهــش می ــف ب افــراد کامــالً مخال

ــد. ــر ذکــر کرده ان ــزان براب ــه می ــواده ب اعضــای  خان
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جدول 7. فراوانی و درصد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه در کاهش فعالیت )رسیدگی به 

مشغله های شغلی و تحصیلی( دانشجویان و تضعیف پیوند عاطفی در خانواده

کاهش میزان صمیمیت 
و پیوند عاطفی با والدین 
و اعضای  خانواده از زمان 
عضویت در شبکه های 

اجتماعی همراه

آیا میزان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه، در کاهش 
فعالیت  رسیدگی به مشغله های شغلی و تحصیلی نقش دارد؟

جمعخیربله

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

10.610.420.5کامالً مخالفم

3520.53314.46817مخالفم

2715.86528.49223تا حدودی

8046.88637.616641.5موافقم

2816.34419.27218کامالً موافقم

171100229100400100جمع

χ2 = 11.356                                    d.f =   4                               sig =0.023

میــزان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه در کاهــش فعالیــت )تفریــح با دوســتان 

و آشــنایان( دانشــجویان و شــکاف نگرشــی در خانواده

ــش  ــه در کاه ــراه ک ــی هم ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــزان اس ــد می ــر می رس ــه نظ ب

ــراد و اعضــای  ــان اف ــی می ــراد نقــش داشــته، فضــای نگرشــی و عقیدت ــات فراغــت اف اوق

ــدان دامــن زده  ــن و فرزن ــان والدی ــر گســیختگی عاطفــی می ــرده و ب ــگ ک ــواده را کمرن خان

ــه در  ــراه ک ــی هم ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــزان اس ــد می ــان می ده ــج نش ــت. نتای اس

کاهــش تفریــح بــا دوســتان تأثیرگــذار بــوده، بــر فضــای نگرشــی و عقیدتــی میــان افــراد و 

اعضــای خانــواده تأثیــر چندانــی بــر جــای نداشــته اســت. باتوجــه بــه آزمــون کای اســکوئر 

ــۀ دو  ــان، رابط ــد اطمین ــا و 95 درص ــد خط ــا 5 درص ــزان 7.738 ب ــه می ــده ب محاسبه ش

متغیــر، معنــی دار نیســت. بــه عبــارت دیگــر، میــان میــزان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی 

ــر  ــجویان، از منظ ــلی دانش ــبات  نس ــوع مناس ــنایان( و ن ــتان و آش ــا دوس ــح ب ــراه )تفری هم

ــن  ــۀ موردنظــر در ای ــدارد و فرضی ــاداری وجــود ن ــواده، رابطــۀ معن شــکاف نگرشــی در خان

ــترین  ــت: بیش ــار داش ــد اظه ــدول )8( بای ــف ج ــن در توصی ــود. همچنی ــطح، رد می ش س

نســبت میــزان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه کــه در کاهــش فعالیــت )تفریــح 

بــا دوســتان و آشــنایان( نقــش دارد، بــه میــزان »خیــر« و کمتریــن نســبت بــه میــزان »بلــه« 

ذکــر شــده و نیــز بیشــترین نســبت افزایــش میــزان شــکاف نگرشــی و گســیختگی عاطفــی 
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در خانــواده، بــه میــزان »موافــق« و کمتریــن نســبت بــه میــزان »کامــالً مخالــف« ذکــر شــده 

اســت.

 جدول 8. فراوانی و درصد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه در کاهش فعالیت

 )تفریح با دوستان و آشنایان( دانشجویان و شکاف نگرشی در خانواده

افزایش میزان شکاف نگرشی 
و گسیختگی عاطفی )میان 

والدین و فرزندان( با عضویت 
در شبکه های اجتماعی همراه

آیا میزان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه، در کاهش 
فعالیت  تفریح با دوستان و آشنایان نقش دارد؟

جمعخیربله

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

0020.620.5کامالً مخالفم

1922.65517.47418.5مخالفم

3339.38928.212230.5تا حدودی

2529.812439.214937.3موافقم

78.34614.65313.2کامالً موافقم

84100316100400100جمع

0.102= sig                               4   = d.f                                    7.738 = χ2

نــوع اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه و نــوع مناســبات  نســلی دانشــجویان، از 

منظــر انتقــال ارزش هــا و باورهــا در خانــواده

از شــبکه های اجتماعــی همــراه و نــوع  درخصــوص رابطــۀ میــان نــوع اســتفاده 

ــوان  ــواده، می ت مناســبات  نســلی دانشــجویان، از منظــر انتقــال ارزش هــا و باورهــا در خان

ــرد  ــی منحصربه ف ــراه، امکانات ــه براســاس مــدل شــبکه، شــبکه های اجتماعــی هم گفــت ک

را بــرای برقــراری ارتبــاط بــا افــراد فراهــم آورده اســت. از جملــۀ ایــن امکانــات می تــوان بــه 

دسترســی بــه اطالعــات آموزشــی و علمــی، خوانــدن اخبــار مختلــف شــبکه های اجتماعــی 

همــراه، چــت و گفت وگــوی آنالیــن، دانلــود فیلــم، عکــس و موســیقی از شــبکه های 

اجتماعــی همــراه، فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی همــراه نظیــر اینســتاگرام و... و 

ــن  ــه چنی ــرد ک ــاره ک ــت، اش ــدن وق ــرای گذران ــراه ب ــی هم ــبکه های اجتماع ــی در ش چرخ زن

ــنا  ــراد آش ــر اف ــا دیگ ــران ب ــرای کارب ــترده تری را ب ــاط گس ــۀ ارتب ــد زمین ــی، می توان امکانات

ــگ و  ــر فرهن ــد ب ــازی می توان ــی- مج ــات اجتماع ــن امکان ــا همی ــم آورد. ام ــنا فراه و ناآش

ــگ  ــته را کمرن ــل های  گذش ــین نس ــنت های پیش ــته و س ــر گذاش ــواده تأثی ــای خان ارزش ه
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ــی  ــالف ارزش ــاد اخت ــنت ها و ایج ــر س ــه تغیی ــادر ب ــانه ها ق ــن1، رس ــر رایزم ــه تعبی ــد. ب کن

ــای  ــنتی و پابرج ــط س ــذف رواب ــی ح ــرد در پ ــه ف ــتند، به گونه ای ک ــا هس ــن خانواده ه بی

آن  قدرتمنــد  گرداننــدگان  و  رســانه ها  برابــر  در  و  اســت  خویشــاوندی  و  خانوادگــی 

ــر  ــد در نظ ــان، بای ــن می ــت. در ای ــیبپذیر اس ــی از آن آس ــه های ناش ــن وسوس و همچنی

داشــت کــه نــوع اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه، می توانــد در اثــرات آن 

ــج آزمــون   نقــش داشــته باشــد. یافته هــای به دســت آمده از پژوهــش )جــدول 9( و نتای

کای اســکوئر در ایــن زمینــه نشــان می دهــد کــه در فعالیت هایــی نظیــر: خوانــدن اطالعــات 

ــت در  ــراه، فعالی ــی هم ــبکه های اجتماع ــف ش ــار مختل ــدن اخب ــی، خوان ــی و علم آموزش

ــی  ــبکه های اجتماع ــی در ش ــتاگرام و... و چرخ زن ــر اینس ــراه نظی ــی هم ــبکه های اجتماع ش

ــن دو  ــۀ بی ــان، رابط ــد اطمین ــا و 99 درص ــد خط ــا 1 درص ــت،  ب ــدن وق ــرای گذران ــراه ب هم

ــر: چــت و  ــی نظی ــورد فعالیت های ــن خصــوص، درم ــا در همی ــی دار اســت، ام ــر، معن متغی

گفت وگــوی آنالیــن و دانلــود فیلــم، عکــس و موســیقی از شــبکه های اجتماعــی همــراه، بــا 

5 درصــد خطــا و 95 درصــد اطمینــان، رابطــۀ بیــن دو متغیــر، معنــی دار نیســت. بــا اســتناد 

بــه نتایــج ایــن پژوهــش، فعالیــت  چــت و گفت وگــوی آنالیــن و اســتفاده از امــکان دانلــود 

ــال  ــراه، در انتق ــی هم ــبکه های اجتماع ــات ش ــوان امکان ــس به عن ــیقی و عک ــم، موس فیل

ــر:  ــر نظی ــای دیگ ــا فعالیت ه ــته، ام ــی نداش ــر چندان ــی تأثی ــای خانوادگ ــا و باوره ارزش ه

دسترســی بــه اطالعــات آموزشــی و علمــی، خوانــدن اخبــار مختلــف شــبکه های اجتماعــی 

همــراه، فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی همــراه نظیــر اینســتاگرام و... و چرخ زنــی در ایــن 

شــبکه ها بــرای گذرانــدن وقــت، در نــوع مناســبات  نســلی افــراد از حیــث انتقــال ارزش هــا 

و باورهــای فرهنگــی از نســل پیشــین )والدیــن( بــه نســل امــروز )فزنــدان( نقــش داشــته و 

میــزان بهره منــدی از هــر یــک از ایــن امکانــات دارای اهمیــت اســت.

1 1. David Riesman
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جدول 9. فراوانی و درصد نوع استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و نوع مناسبات  نسلی دانشجویان، از منظر 

انتقال ارزش ها و باورها در خانواده

رابطۀ میان نوع استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و نوع مناسبات  نسلی دانشجویان، از منظر انتقال ارزش ها و باورها در خانواده

نوع استفاده از 

امکانات شبکه های 

اجتماعی همراه، 

براساس اولویت ها

اولویت اول 

دانشجویان: 

)چت و 

گفت وگوی 

آنالین(

اولویت دوم 

دانشجویان: 

)خواندن 

اخبار مختلف 

شبکه های 

اجتماعی 

همراه(

اولویت سوم 

دانشجویان: 

)فعالیت در 

شبکه های 

اجتماعی همراه 

نظیر اینستاگرام 

و...(

اولویت 

چهارم 

دانشجویان: 

)دسترسی 

به اطالعات 

آموزشی و 

علمی(

اولویت پنجم 

دانشجویان: 

)چرخ زنی در 

شبکه های 

اجتماعی همراه 

برای گذراندن 

وقت(

اولویت ششم 

دانشجویان: 

)دانلود فیلم، 

عکس و 

موسیقی از 

شبکه های 

اجتماعی همراه(

جمع

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

سستی نسبت به 

باور ها و ارزش های 

والدین با عضویت در 

شبکه های اجتماعی 

همراه

کامالً مخالفم

10.90012.3000034.551.2

سستی نسبت به 

باور ها و ارزش های 

والدین با عضویت در 

شبکه های اجتماعی 

همراه

مخالفم

2322.81822.5818.1611.858.71827.37819.5

سستی نسبت به 

باور ها و ارزش های 

والدین با عضویت در 

شبکه های اجتماعی 

همراه

تاحدودی

2423.81721.3613.71223.61729.32537.910125.3

سستی نسبت به 

باور ها و ارزش های 

والدین با عضویت در 

شبکه های اجتماعی 

همراه

موافقم

3332.620251738.71937.22746.51827.313433.5
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ادامه جدول 9. فراوانی و درصد نوع استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و نوع مناسبات  نسلی دانشجویان، از 

منظر انتقال ارزش ها و باورها در خانواده

رابطۀ میان نوع استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و نوع مناسبات  نسلی دانشجویان، از منظر انتقال ارزش ها و باورها در خانواده

نوع استفاده از 

امکانات شبکه های 

اجتماعی همراه، 

براساس اولویت ها

اولویت اول 

دانشجویان: 

)چت و 

گفت وگوی 

آنالین(

اولویت دوم 

دانشجویان: 

)خواندن 

اخبار مختلف 

شبکه های 

اجتماعی 

همراه(

اولویت سوم 

دانشجویان: 

)فعالیت در 

شبکه های 

اجتماعی همراه 

نظیر اینستاگرام 

و...(

اولویت 

چهارم 

دانشجویان: 

)دسترسی 

به اطالعات 

آموزشی و 

علمی(

اولویت پنجم 

دانشجویان: 

)چرخ زنی در 

شبکه های 

اجتماعی همراه 

برای گذراندن 

وقت(

اولویت ششم 

دانشجویان: 

)دانلود فیلم، 

عکس و 

موسیقی از 

شبکه های 

اجتماعی همراه(

جمع

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

سستی نسبت به 

باور ها و ارزش های 

والدین با عضویت در 

شبکه های اجتماعی 

همراه

کامالً موافقم

2019.92531.21227.21427.4915.5238220.5

1011008010044100511005810066100400100جمع

آماره

: 28.981  χ2

20 : d.f

0.088 :sig

: 40.453  χ2

20 : d.f

0.004 :sig

: 54.536  χ2

20 : d.f

0.000 :sig

: 44.058  χ2

20 : d.f

0.001 :sig

: 41.572  χ2

20 : d.f

0.003 :sig

: 28.102  χ2

20 : d.f

0.107 :sig

نــوع اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه و نــوع مناســبات  نســلی دانشــجویان، از 

منظــر ســرگرمی و اوقــات فراغــت در خانــواده

دربــارۀ رابطــۀ میــان نــوع اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه )دسترســی بــه اطالعــات 

آموزشــی و علمــی و مطالعــۀ آنهــا، خوانــدن اخبــار مختلــف شــبکه های اجتماعــی همــراه، 

ــی  ــبکه های اجتماع ــیقی از ش ــس و موس ــم، عک ــود فیل ــن، دانل ــوی آنالی ــت و گفت وگ چ

همــراه، فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی همــراه نظیــر اینســتاگرام، چرخ زنــی در شــبکه های 

ــر  ــجویان، از منظ ــلی دانش ــبات  نس ــوع مناس ــت( و ن ــدن وق ــرای گذران ــراه ب ــی هم اجتماع

ســرگرمی و اوقــات فراغــت در خانــواده، می تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه بــا توجــه بــه 

ــیاری از  ــتفادۀ بس ــراه و اس ــی هم ــبکه های اجتماع ــدۀ ش ــترده و مجذوب کنن ــات گس امکان

ــر  ــن دو متغی ــان، رابطــۀ بی ــا و 99 درصــد اطمین ــا 1 درصــد خط ــن شــبکه ها، ب ــراد از ای اف

ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــتا، ب ــن راس ــت. در ای ــی دار اس ــده، معن ــات ذکرش ــی امکان در تمام
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نــوع اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه در ســرگرمی و اوقــات فراغــت افــراد نقــش 

داشــته و اســتفاده از ایــن شــبکه ها، توانســته میــزان ســرگرمی و اوقــات فراغــت افــراد را 

در درون خانــواده کاهــش دهــد )توضیحــات بیشــتر در جــدول 10(.

جدول 10. فراوانی و درصد نوع استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و نوع مناسبات  نسلی دانشجویان، از منظر 

سرگرمی و اوقات فراغت در خانواده

رابطۀ میان نوع استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و نوع مناسبات  نسلی دانشجویان، از منظر سرگرمی و اوقات فراغت در خانواده

نوع استفاده 

از امکانات 

شبکه های 

اجتماعی 

همراه، 

براساس 

اولویت ها

اولویت اول 

دانشجویان: 

)چت و 

گفت وگوی 

آنالین(

اولویت دوم 

دانشجویان: 

)خواندن 

اخبار مختلف 

شبکه های 

اجتماعی 

همراه(

اولویت سوم 

دانشجویان: 

)فعالیت در 

شبکه های 

اجتماعی همراه 

نظیر اینستاگرام 

و...(

اولویت چهارم 

دانشجویان: 

)دسترسی 

به اطالعات 

آموزشی 

و علمی و 

مطالعۀ آنها(

اولویت پنجم 

دانشجویان: 

)چرخ زنی در 

شبکه های 

اجتماعی همراه 

برای گذراندن 

وقت(

اولویت ششم 

دانشجویان: 

)دانلود فیلم، 

عکس و 

موسیقی از 

شبکه های 

اجتماعی همراه(

جمع

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

کاهش میزان 

تفریح و 

سرگرمی با 

خانواده در 

هنگام اوقات 

فراغت

کامالً مخالفم

650037.411.90034.8133.2

کاهش میزان 

تفریح و 

سرگرمی با 

خانواده در 

هنگام اوقات 

فراغت

مخالفم

2520.4111824.913252032.81320.78421

کاهش میزان 

تفریح و 

سرگرمی با 

خانواده در 

هنگام اوقات 

فراغت

تاحدودی

4536.9254123562242.32337.8294616741.8
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ادامه جدول 10. فراوانی و درصد نوع استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و نوع مناسبات  نسلی دانشجویان، از 

منظر سرگرمی و اوقات فراغت در خانواده

رابطۀ میان نوع استفاده از شبکه های اجتماعی همراه و نوع مناسبات  نسلی دانشجویان، از منظر سرگرمی و اوقات فراغت در خانواده

نوع استفاده 

از امکانات 

شبکه های 

اجتماعی 

همراه، 

براساس 

اولویت ها

اولویت اول 

دانشجویان: 

)چت و 

گفت وگوی 

آنالین(

اولویت دوم 

دانشجویان: 

)خواندن 

اخبار مختلف 

شبکه های 

اجتماعی 

همراه(

اولویت سوم 

دانشجویان: 

)فعالیت در 

شبکه های 

اجتماعی همراه 

نظیر اینستاگرام 

و...(

اولویت چهارم 

دانشجویان: 

)دسترسی 

به اطالعات 

آموزشی 

و علمی و 

مطالعۀ آنها(

اولویت پنجم 

دانشجویان: 

)چرخ زنی در 

شبکه های 

اجتماعی همراه 

برای گذراندن 

وقت(

اولویت ششم 

دانشجویان: 

)دانلود فیلم، 

عکس و 

موسیقی از 

شبکه های 

اجتماعی همراه(

جمع

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

کاهش میزان 

تفریح و 

سرگرمی با 

خانواده در 

هنگام اوقات 

فراغت

موافقم

2621.31219.7614.71528.91422.91625.48922.2

کاهش میزان 

تفریح و 

سرگرمی با 

خانواده در 

هنگام اوقات 

فراغت

کامالً موافقم

2016.41321.371711.946.523.14711.8

1221006110041100521006110063100400100جمع

آماره

 47.077  χ2

:

20 : d.f

0.001 :sig

 38.578  χ2

:

20 : d.f

0.008 :sig

: 37.017  χ2

20 : d.f

0.012 :sig

 59.552  χ2

:

20 : d.f

0.000 :sig

: 44.458  χ2

20 : d.f

0.001 :sig

: 62.640  χ2

20 : d.f

0.000 :sig

یافته های تبیینی و استنباطی

ــا 5  ــزان 0.015- ب ــه می ــده ب ــون محاسبه ش ــتگی پیرس ــون هم بس ــه آزم ــه ب 1. باتوج

ــر،  ــن دو متغی ــا جــدول 11(، هم بســتگی بی ــق ب ــان )مطاب درصــد خطــا و 95 درصــد اطمین

ــبکه های  ــتفاده از ش ــان اس ــان مدت زم ــر، می ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوس اس ــی و معک منف
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ــا والدیــن، هم بســتگی ناچیــز  اجتماعــی همــراه و تحکیــم مناســبات نســلی دانشــجویان ب

ــود دارد. ــوس وج و معک

ــا  ــا توجــه بــه آزمــون تــی  دو نمونــه مســتقل محاسبه شــده بــه میــزان 2.563 ب 2. ب

5 درصــد خطــا و 95 درصــد اطمینــان )براســاس دادههــای جــدول 11(، تفــاوت میــان زن 

و مــرد، معنــی دار اســت. بــه عبــارت دیگــر، یافته هــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه میــان 

ــزان 2.93 از  ــه می ــث ب ــس مؤن ــن جن ــزان 3.25 و میانگی ــه می ــر ب ــس مذک ــن جن میانگی

ــود  ــی داری وج ــاوت معن ــراه، تف ــی هم ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــان اس ــاظ مدت زم لح

دارد. به طوریکــه میــان وضعیــت جنســیتی و مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی 

همــراه، رابطــۀ معنــی داری وجــود دارد.

ــدول 11(،  ــا ج ــق ب ــده )منطب ــس محاسبه ش ــل واریان ــون تحلی ــج آزم ــاس نتای 3. براس

بــه میــزان 0.587 بــا 5 درصــد خطــا و 95 درصــد اطمینــان، تفــاوت میــان دو میانگیــن، 

ــان  ــجویان و مدت زم ــی دانش ــع تحصیل ــان مقط ــر، می ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــی دار نیس معن

ــدارد. ــود ن ــی داری وج ــاوت معن ــراه، تف ــی هم ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش اس

4. بــا توجــه بــه آزمــون تــی  دو نمونــه مســتقل محاسبه شــده بــه میــزان 2.541 بــا 5 

درصــد خطــا و 95 درصــد اطمینــان، تفــاوت میــان شــاغلین و افــرادی کــه شــاغل نیســتند، 

معنــی دار اســت. بــه عبــارت دیگــر، نتایــج جــدول )11( نشــان می دهــد کــه میــان میانگیــن 

افــراد شــاغل بــه میــزان 3.20 و میانگیــن افــرادی کــه شــاغل نیســتند بــه میــزان 2.83 

ــی داری وجــود  از لحــاظ مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی همــراه، تفــاوت معن

دارد. به طوریکــه میــان وضعیــت اشــتغال و مدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی 

همــراه، رابطــۀ معنــی داری وجــود دارد.

ــزان  ــه می ــدول )11(، ب ــده در ج ــتقل محاسبه ش ــه مس ــی  دو نمون ــون ت ــج آزم 5. نتای

1.792 بــا 5 درصــد خطــا و 95 درصــد اطمینــان نشــان میدهــد تفــاوت میــان افــراد مجــرد 

و متأهــل، معنــی دار نیســت. بــه عبــارت دیگــر، یافته هــای بهدســتآمده بیانگــر ایــن اســت 

ــزان  ــه می ــل ب ــراد متأه ــن اف ــزان 3.19 و میانگی ــه می ــرد ب ــراد مج ــن اف ــان میانگی ــه می ک

ــا والدین شــان از زمــان عضویــت در شــبکه های  ــا ب ــم مناســبات نســلی آنه 2.95 در تحکی

ــل و  ــت تأه ــان وضعی ــه می ــدارد. به طوریک ــود ن ــی دار وج ــاوت معن ــراه، تف ــی هم اجتماع

ــراه،  ــت در شــبکه های اجتماعــی هم ــان عضوی ــن از زم ــا والدی ــم مناســبات نســلی ب تحکی
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ــی داری وجــود دارد. رابطــۀ معن

جدول 11. یافته های حاصل از روابط بین متغیرهای پژوهش
)1(: تحکیم مناسبات نسلی دانشجویان با والدین از زمان عضویت در شبکه های اجتماعی همراهمتغیر

نوع رابطهوجود رابطهپیرسونآزمون

مدت زمان استفاده از 

شبکه های اجتماعی همراه

مقدار هم بستگی پیرسون)Sig( معناداریفراوانی
منفیدارد

4000.772- 0.015

متغیر

)2(: وضعیت جنسیت دانشجویان و مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه

انحراف معیارمیانگینفراوانیجنسیت
خطای 

متوسط

2293.251.2300.081مذکر

1712.931.2350.094مؤنث

نوع تفاوتوجود تفاوتT  نمونههای مستقلآزمون

مدت زمان استفاده از 

شبکه های اجتماعی همراه
اختالف میانگین

 Sig.)tailed-2( 

معناداری

درجۀ آزادی 

)df(
مقدار آزمون تی

مثبتدارد
0.3190.0113982.563واریانس برابر

0.3190.011365.5762.561واریانس نابرابر

)3(: مقطع تحصیلی دانشجویان و مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراهمتغیر

نوع تفاوتوجود تفاوتآزمون F یا آنوا ANOVAآزمون

مدت زمان استفاده از 

شبکه های اجتماعی همراه
مجموع

درجۀ 

آزادی 

)df(

میانگین
 )Sig(

معناداری
مقدار آزمون اف

^o^oندارد
1.81020.9050.5570.587بینگروهی

612.1283971.542درونگروهی

613.937399جمع

متغیر

)4(: وضعیت اشتغال دانشجویان و مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه

انحراف معیارمیانگینفراوانیوضعیت اشتغال
خطای 

متوسط

3083.201.2570.072شاغل هستم

922.831.1450.119شاغل نیستم

نوع تفاوتوجود تفاوتT  نمونه های مستقلآزمون

مدت زمان استفاده از 

شبکه های اجتماعی همراه
اختالف میانگین

 Sig.)tailed-2( 

معناداری

درجۀ آزادی 

)df(
مقدار آزمون تی

مثبتدارد
0.3720.0113982.541واریانس برابر

0.3720.008162.1152.673واریانس نابرابر
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ادامه جدول 11. یافته های حاصل از روابط بین متغیرهای پژوهش

متغیر

)5(: وضعیت تأهل دانشجویان و مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی همراه

انحراف معیارمیانگینفراوانیوضعیت تأهل
خطای 

متوسط

2683.191.1980.073مجرد

1322.951.3130.114متأهل

نوع تفاوتوجود تفاوتT  نمونههای مستقلآزمون

مدت زمان استفاده از 

شبکه های اجتماعی همراه
اختالف میانگین

 Sig.)tailed-2( 

معناداری

درجۀ آزادی 

)df(
مقدار آزمون تی

مثبتدارد
0.2360.0743981.792واریانس برابر

0.2360.084240.6841.738واریانس نابرابر

بحث و نتیجه گیری

ــتقیم و  ــرات مس ــروز، تأثی ــه ام ــا ب ــت، ت ــور اینترن ــه از ظه ــن ده ــت چندی ــا گذش ب
ــران،  ــۀ ای ــن در جامع ــان و والدی ــلی جوان ــن  نس ــط بی ــر رواب ــده ب ــن پدی ــتقیم ای غیرمس
چنــدان مــورد مطالعــه  و بررســی قــرار نگرفتــه اســت. طبیعــی اســت شــبکه های اجتماعــی 
ــورد  ــی، م ــای ارتباط ــایر پدیده ه ــر از س ــیار کمت ــود، بس ــاه خ ــر کوت ــبب عم ــراه به س هم
ــۀ  ــان، مطالع ــطح جه ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــرار گرفته ان ــل ق ــناخت و تحلی ش
ــۀ  ــتر از جامع ــدۀ آن، بیش ــرات عم ــازی و تأثی ــی مج ــبکه های اجتماع ــت ش ــش و ماهی نق
علمــی و پژوهشــی ایــران مورداســتقبال محققــان قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن بــا توجــه 
ــی در  ــع غرب ــه، در جوام ــات جامع ــر حی ــر آن ب ــلی و تأثی ــای بین نس ــت فراینده ــه اهمی ب
فواصــل زمانــی معیــن، توســط ســازمان های پژوهشــی و دولتــی مختلــف، پیمایــش 
ــون  ــران، تاکن ــۀ ای ــا در جامع ــرد، ام ــا مناســبات نســلی صــورت می گی ــط ب ــات مرتب تحقیق
ــوآوری پژوهشــی،  ــه نشــده اســت. از منظــر ن ــه و نهادین ــه پیمایش هــا رواج نیافت اینگون
در ارتبــاط بــا نقــش شــبکه های اجتماعــی همــراه بــر روابــط میــان نســلی جوانــان- بهویــژه 
دانشــجویان- تاکنــون پژوهشــی بــا ایــن مضمــون در کشــور مطالعــه و اجــرا نشــده اســت. 
ــا روابــط بین نســلی،  ــا وجــود ایــن، بایــد اشــاره داشــت کــه برخــی از الیه هــای مرتبــط ب ب
شــامل: توافــق نســلی، تفاوت   هــای نســلی، شــکاف نســلی و فاصلــۀ نســلی، در پــاره ای از 
ــه در آن،  ــه اســت. در دوره ای ک ــرار گرفت تحقیقــات پیشــین، مــورد مطالعــه و ســنجش ق
ــه  ــی اســت ک ــد می شــود، طبیع ــد و بازتولی ــا ســرعت بســیاری تولی ــات ب ــش و اطالع دان
افــراد، نیــاز مبرمــی بــه حضــور در شــبکه های اجتماعــی همــراه را بیــش از پیــش احســاس 
کننــد. همچنیــن ایــن شــبکه ها تأثیــری غیرقابل انــکار بــر نحــوۀ ارتبــاط و تعامــل افــراد بــا 
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ــای  ــن بنیان ه ــی از مهم تری ــه یک ــواده- ک ــۀ خان ــه در عرص ــد؛ به طوریک ــر می گذارن یکدیگ
ــا  ــرد ب ــلی ف ــبات نس ــر مناس ــراه ب ــی هم ــبکه های اجتماع ــر ش ــت- تأثی ــه  اس ــۀ جامع اولی
والدیــن، بیــش از گذشــته، بــه صــورت آشــکارا نمایــان می شــود. چــرا کــه اســتفاده از ایــن 
ــر  ــاط و تعامــل بین نســلی میــان والدیــن و فرزنــدان ب ــر ارتب شــبکه ها، تأثیــری مســتقیم ب

جــای گذاشــته اســت.

بــا تأمــل بــر یافته هــای کّمــی پژوهــش، اســتقبال زیــاد از شــبکه های اجتماعــی همــراه- 
ــت و  ــت اس ــانگر جذابی ــود، نش ــوان، خ ــران ج ــن کارب ــی- در بی ــبکه های خارج ــژه ش بهوی
ایــن امــر، می توانــد مؤیــد نقــش بســزای شــبکه های اجتماعــی در ابعــاد مختلــف زندگــی 
ــه کاســتلز  ــواده- باشــد؛ همان طــور ک ــن در خان ــا والدی ــل ب ــژه در تعام دانشــجویان- بهوی
ــی  ــای زندگ ــام فضاه ــه تم ــرايت ب ــال س ــبكه ای، در ح ــۀ ش ــق جامع ــد، منط ــوان می کن عن
ــی  ــبکه های اجتماع ــران از ش ــاد کارب ــتقبال زی ــت. اس ــی اس ــادی و فرهنگ ــی، اقتص اجتماع
ــوان جامعــۀ  آمــاری- نشــان می دهــد کــه  ــه نســبت بان همــراه- بهویــژه در میــان آقایــان ب
ــا  ــه کار، ب ــراد متأهــل و مشــغول ب ــر هســتند و اف ــن شــبکه ها فعال ت ــراد مجــرد، در ای اف
توجــه بــه مســئولیت فــردی و خانوادگــی، زمــان کمتــری را صــرف حضــور در ایــن شــبکه ها 
ــران  ــه حضــور افــراد شــاغل کــه بیــش از دو ســوم از کارب ــا توجــه ب می کننــد. همچنیــن ب
ــترین  ــا بیش ــه آنه ــد ک ــان می ده ــد، نش ــکیل می دهن ــراه را تش ــی هم ــبکه های اجتماع ش
ــد.  ــبکه ها می کنن ــن ش ــرف ای ــه ای، ص ــغلی و حرف ــای ش ــه نیازه ــه ب ــا توج ــان را ب مدت زم
نیمــی از کاربــران شــبکه های اجتماعــی همــراه بــا والدیــن در ارتبــاط مســتقیم هســتند و در 
ــاط  ــۀ تعامــل و ارتب ــد، به طوریکــه زمین ــواده زندگــی می کنن ــار آنهــا و دیگــر اعضــای خان کن
ــدان( در چنیــن شــرایطی کامــالً فراهــم اســت. بیشــترین  میــان دو نســل )والدیــن و فرزن
اســتفادۀ کاربــران از شــبکه های اجتماعــی، میانگیــن بیــن 2 تــا 4 ســاعت در طــول 
شــبانهروز اســت؛ به طوریکــه ایــن مدت زمــان، ارتبــاط مســتقیمی بــا کاهــش روابــط چهــره 
 بــه چهــره میــان کاربــران بــا والدیــن و دیگــر اعضــای خانــواده دارد و ایــن خــود، مصــداق 
بــارز شــکلی از جامعــۀ شــبکه ای اســت؛ چنیــن جامعــه ای، روابــط خــود را در بیــن شــبکه های 
ــی  ــبکه های اجتماع ــن ش ــج، جایگزی ــبکه ها به تدری ــن ش ــد و ای ــامان می ده ــانه ای س رس
چهــره بــه چهــره و ارتباطــات انســانی خواهــد شــد. از ایــن رو، والدیــن و فرزنــدان، مــدت 
ــرور،  ــن روش، به م ــداوم ای ــتند. ت ــم هس ــا دور از ه ــم، ام ــار ه ــان را کن ــادی از وقت ش زی
ــه  ــره ب ــات چه ــای ارتباط ــد، ج ــش می ده ــو کاه ــرای گفتوگ ــواده را ب ــای خان ــل اعض تمای
چهــره را گرفتــه و موجــب می شــود کــه فضــای انفــرادی، به جــای فضــای جمعــی و عاطفــی 

در خانــواده، میــان فرزنــدان )نســل جدیــد( و والدیــن )نســل قدیــم( حاکــم شــود.
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ــی  ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــاعت اس ــا 4 س ــن 2 ت ــان بی ــن، مدت زم ــر ای ــالوه ب ع
انســجام و هم بســتگی میــان فرزنــدان و والدیــن در خانــواده  همــراه، می توانــد در 
ــتری را  ــان بیش ــه مدت زم ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــش نش ــج پژوه ــد. نتای ــذار باش تأثیرگ
ــتگی و  ــاس هم بس ــد، احس ــبکه ها می کنن ــن ش ــور در ای ــرف حض ــبانه روز، ص ــول ش در ط
ــاس  ــر احس ــن را کمت ــود و والدی ــان خ ــتگی می ــوده و وابس ــر ب ــان کمرنگ ت مسئولیت ش
می کننــد. گســترش ایــن شــبکه ها، ارتبــاط مســتقیمی بــا فردگرایــی داشــته و منجــر 
ــز ــی گيدن ــه آنتون ــور ک ــود. همان ط ــواده میش ــی خان ــی و عاطف ــای روان ــه دوری از فض  ب
 معتقــد اســت: »مهمتریــن پيامــد جهانــی شــدن، تغييــر در تلقــی فــرد از خــود و ظهــور 
فردگرايــی جديــد اســت. یکــی از مؤلفه هــای مهــم فردگرایــی، بــه اعتقــاد او، انتخاب اســت؛ 
به طوریکــه فــرد در جامعــۀ مــدرن بــا امکانــات متنوعــی روبهــرو اســت و از میــان آنهــا بــه 

ــدی، مهــدوی و ســاروخانی، 1395(. ــردازد« )خال انتخــاب می پ

براســاس یافته هــای پژوهــش، به دلیــل حضــور کاربــران در شــبکه های اجتماعــی 
همــراه و میــزان اســتفاده از آن، امــکان برقــراری روابــط رو در رو بــا والدیــن و رســیدگی بــه 
مشــغله های تحصیلــی و شــغلی آنهــا کاهــش یافتــه اســت. رواج ســرگرمی های مجــازی و 
ــا اعضــای  ــان ب ــر جوان ــدۀ فراغــت منفعــل و تعامــالت كمت ــد ترويج کنن ــال، می توان ديجيت
خانــواده باشــد، ضمــن اينکــه بالقــوه و بهواســطۀ تســلط بيشــتر جوانــان بــه زبــان و فناوری، 
ايــن رســانه ها می تواننــد مانعــی بــرای ارتبــاط دوســويۀ جوانــان بــا والدیــن خويــش نيــز 

باشــند. 

ــۀ  ــراه، رابط ــی هم ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــزان اس ــت در می ــات فراغ ــش اوق کاه
مســتقیمی بــا کاهــش میــزان صمیمیــت و پیونــد عاطفــی میــان والدیــن و دیگــر اعضــای  
ــترك،  ــای مش ــاس تجربه ه ــل ها، براس ــه در نس ــرادی ك ــم، اف ــم مانهاي ــواده دارد. به زع خان
ديــدگاه مشــترك دارنــد، از افــرادی كــه چنیــن وضعیتــی را ندارنــد، متمایــز هســتند؛ بــر ایــن 
اســاس، افــراد در اجتمــاع مجــازی کــه در ایــن شــبکه ها تشــکیل شــده، بــا عالیــق و ســالیق 
ــرد  ــق ف ــبکه ای، عالی ــۀ ش ــه در جامع ــد، به نحویک ــرار می گیرن ــر ق ــار یکدیگ ــترک، در کن مش
می توانــد مــکان را درنــوردد و بــا افــراد مشــابه خــود از راه دور ارتبــاط برقــرار کنــد. همیــن 
ــا افــراد آشــنا و  ــه وجــود آمــدن فضــای شــبه واقعی شــده و فــرد، بیشــتر ب امــر، ســبب ب
ناآشــنایی کــه دارای اشــتراکات نســلی هســتند، در فضــای مجــازی، بــه ارتبــاط می پــردازد. 
از ایــن رو، کمتــر در محافــل خانوادگــی شــرکت کــرده و در اوقــات فراغــت، ســرگرم فضــای 
مجــازی اســت. چــه بســا والدیــن و فرزنــدان، کمتــر در فضاهــای مشــترک فیزیکــی، عاطفــی، 
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اطالعاتــی و تفریحــی واقعــی، حضــور یافتــه و خاطــرات مشــترکی را بــا هــم تجربــه  کننــد. 
ایــن کاهــش اشــتراکات عاطفــی، فکــری و اطالعاتــی، بــه تفــاوت در عقیــده و دیــدگاه آنهــا 
دامــن زده و ســرانجام هــر کــدام از ایــن دو نســل، زندگــی را از دیــد خــود تفســیر می کننــد. 
ــر و  ــادی، دارای تغيي ــور ع ــری به ط ــۀ بش ــد، جامع ــاره می کن ــم اش ــه مانهاي ــور ک همان ط
ــا ايده هــا و تفكــرات  تحــول اساســی و جــدی اســت كــه حاصــل آن، ظهــور نســل هايی ب
ــر از  ــری برت ــۀ ام ــود را به منزل ــای خ ــا و ارزش ه ــه ايده ه ــو ك ــل هايی ن ــت. نس ــد اس جدي
ــه ای،  ــن جامع ــد. در چني ــری می دانن ــك و فك ــای ايدئولوژي ــه جريان ه ــوط ب ــای مرب ارزش ه
ــش  ــر در كن ــا يكديگ ــرر، ب ــادار و مك ــان و بزرگســاالن، به طــور معن ــه نظــر نمی رســد جوان ب
متقابــل باشــند، بلكــه جوانــان بــا ديگــر جوانــان و بزرگســاالن بــا ديگــر بزرگســاالن در كنــش 

ــل  هســتند، درنتیجــه مناســبات نســلی بیــن آنهــا به درســتی صــورت نمی گیــرد. متقاب

ــتفاده از  ــوع اس ــراه در ن ــی هم ــبکه های اجتماع ــران ش ــد کارب ــان می ده ــا نش یافته ه
ــن،  ــوی آنالی ــت و گفتوگ ــب از چ ــتفاده را به ترتی ــترین اس ــبکه ها، بیش ــن ش ــات ای امکان
ــار و اطالعــات و فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی همــراه نظیــر: اینســتاگرام  خوانــدن اخب
ــا  ــتقیمی ب ــاط مس ــبکه ها، ارتب ــن ش ــتفاده از ای ــوع اس ــه ن ــد. به طوریک ــرام و... دارن و تلگ
ــراد  ــن اف ــواده دارد و چهبســا ای ــن در خان ــه باورهــا و ارزش هــای والدی سســتی نســبت ب
ارزش هــا و باورهــای نــو و جدیــدی را در جامعــۀ مــدرن تعریــف  کننــد. بــه عقیــدۀ مانهايــم، 
ــای  ــًا از كاركرده ــو، اساس ــی ن ــبك های زندگ ــد س ــی و تولي ــی و فرهنگ ــای ارزش نوآوری ه
نســل های نوظهــور تاريخــی اســت. در چنیــن دورانــی، تغييرات فرهنگی و ارزشــی، با ســرعت 
بســیاری رخ می دهــد و ميراث هــای فرهنگــی و ســنتی برجای مانــده از نســل های گذشــته، 
از ســوی بخــش مهمــی از نســل های جديــد، بــه چالــش كشــيده می شــود. در ایــن راســتا، 
نظــام آموزشــی جديــدی الزم اســت كــه نســل های پیشــین را بهگونهــای آمــوزش دهــد كــه 
خــود را در برابــر تغييــرات فرهنگــی تــازه نبازنــد و بتواننــد بــا آن كنــار بياينــد.  بدین ســان، 
 رســانه- به عنــوان منبــع نشــر و اشــاعۀ نوآوری هــا و ایده هــای نو- به تعبیــر رونالــد اینگلهارت

ــبب  ــود و س ــد ب ــذار خواه ــل ها تأثیرگ ــن نس ــی بی ــاوت ارزش ــر تف ــفی، 1386( ب  )یوس
ــه ایجــاد  ــه گرفتــن افــراد از ســبک زندگــی و فرهنــگ والدیــن می شــود و احتمــاالً ب فاصل
فاصلــۀ نســلی میــان آن دو، دامــن خواهــد زد كــه می توانــد ســنت ها و الگوهــای فرهنگــی، 
اجتماعــی و نســلی جوامــع و همچنيــن روابــط نســلی آنهــا را دســتخوش چالــش و دگرگونــی 
كنــد. نــوع اســتفادۀ کاربــران از شــبکه های اجتماعــی همــراه، ارتبــاط مســتقیمی بــا کاهــش 
تفریــح و ســرگرمی بــا خانــواده در هنــگام اوقــات فراغــت دارد. کاربــران جــوان این شــبکه ها 
در هنــگام فراغــت خــود، بیشــتر مشــغول بــه اســتفاده از امکانــات شــبکه های اجتماعــی 
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ــد  ــز می توان ــن نی ــد و ای ــرکت می کنن ــی ش ــات خانوادگ ــر در تفریح ــتند و کمت ــراه هس هم
ــن و  ــار والدی ــرد در کن ــه ف ــد؛ به طوریک ــبکه ای باش ــۀ ش ــی جامع ــای منف ــی از پیامده یک
ــبکه ها  ــن ش ــات ای ــتفاده از امکان ــه اس ــرر، ب ــور مک ــه و به ط ــرار گرفت ــواده ق ــای خان اعض
ــای  ــراد به ج ــده و اف ــادت ش ــه ع ــل ب ــرور، تبدي ــتفاده، به م ــن اس ــا ای ــه بس ــردازد؛ چ می پ
پرداختــن بــه تفريحــات خانوادگــی، تماشــای دســته جمعی فيلــم  و ســريال های تلويزيونــی، 
ــی و...  ــای خانوادگ ــام بازی ه ــته جمعی، انج ــورت دس ــی به ص ــای گردش ــه مکان ه ــن ب رفت
ــن مکالمــات و ارتباطــات  ــادی را در فضــای مجــازی ســپری کــرده و کوتاه تري مدت زمــان زي
فيزيکــی و کالمــی را بــا يکديگــر برقــرار کننــد. بایــد توجــه داشــت کــه شــبکه های اجتماعــی 
همــراه- بــا توجــه بــه کارکردهــای متنــوع و ویژگی هــای جدیــد و جــذاب- در زندگــی افــراد، 
بهویــژه جوانــان، نقــش  مهــم و غیرقابــل انــکاری را ایفــا می کننــد. ایــن شــبکه ها بــه درون 
روابــط و تعامــالت خانوادگــی راه یافتــه و توانســتهاند برخــی از مناســبات بین نســلی میــان 
نســل پیشــین )والدیــن( و نســل امــروز )فرزنــدان( را دچــار دگردیســی کننــد. رســانه های 
اجتماعــی، از جملــه شــبکه های اجتماعــی همــراه، رونــد نوســازی در عرصــۀ روابــط خانوادگــی 
و مناســبات بیــن نســل ها را تســریع و در جهــت تضعيــف پيوندهــای ســنتی در خانــواده، 
عمــل می کننــد. بــا تقویــت پیوندهــای عاطفــی میــان والدیــن و فرزنــدان و نزدیکــی نگــرش 
ــر از شــبکه های اجتماعــی  ــگ اســتفادۀ بهت ــان و گســترش فرهن ــد جوان ــه عقای ــن ب والدی
ــار او،  ــکل دهندۀ رفت ــه ش ــد، ن ــان  باش ــت انس ــا در خدم ــن ابزاره ــه ای ــراه، به گونه ای ک هم
می تــوان از بســیاری از عواقــب جبران ناپذیــر در بنیــان خانــواده، جلوگیــری کــرد. در پایــان، 

یافته هــای عینــی پژوهــش را میتــوان در قالــب نمــودار زیــر ارائــه کــرد:

شکل 2.  نمودار یافته های عینی پژوهش
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