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  )تهران

  1سهیال علیرضانژاد

  2سکینه سیف جمالی
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این پژوهش به . همچنان که افراد یک جامعه یکسان نیستند، راهکارهاي اوقات فراغت آنان نیز متفاوت است

چگونگی گذران اوقات . استدنبال یافتن الگوهاي رفتاري جوانان به تفکیک دختر و پسر در فضاي مجازي 

اوقات فراغت در شناخت اي برخوردار است، زیرا الگوهاي گذران  فراغت براي جوانان از اهمیت ویژه

پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از آن که گذران  ،بر این اساس. سبک زندگی افراد بسیار موثر است

براي پاسخگویی به این  تاثیر جنسیت بر آن چگونه است؟بوده و فراغت مجازي در بین جوانان چگونه 

نظریات کاستلز و منش در اندیشه بوردیو و از مفاهیم نظري از قبیل میدان پرسش ضمن مراجعه به واقعیت، 

 رکیبی متوالی استقرایی انتخاب شدبا توجه به ماهیت پژوهش، روش ت. استفاده شددر باره جامعه شبکه اي 

مصاحبه نیمه  ،ابزار گردآوري اطالعات در مطالعه میدانی. که ترکیب دو روش مطالعه میدانی و پیمایش است

ساخته  مه اي با توجه به یافته هاي کیفیپرسشنا ،و در بخش پیمایش ساخت یافته و بحث گروهی است

   .نمونه گیري سهمیه اي بود ،نمونه گیري هدفمند و در پیمایش ،روش نمونه گیري در بخش کیفی. شد

اما علیرغم باز شدن فضا و تسهیل  ،یافته ها نشان از عمومیت استفاده از فضاي مجازي در بین جوانان دارد

. مشاهده شددختران در فضاي مجازي، وجود نوعی منش و ذائقه جنسیتی در میدان فضاي مجازي کنشگري 

تاثیر  ،افزایش امکانات. ساخت جنسیتی در اوقات فراغت مجازي بازتولید شده است ،به عبارت دیگر

 مصرف به لیتما اگرچه، ندارد يمجاز يفضا در فراغت اوقات گذران يبراچندانی در نحوه رفتار جوانان 
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  بیان مسئله

دهد و به شکل دادن و  ها و هنجارها را به افراد انتقال می یک نهاد اجتماعی است که ارزش ،اوقات فراغت 

هاي موجود در جامعه است و  ارزش  نحوه گذران اوقات فراغت نشان دهنده. کند جامعه کمک میبازسازي 

ش بکاهد و به حس تعلق اجتماعی و کاه ها ممکن است به حفظ الگوهاي جامعه کمک کند، از تنش

داراي  ومفهومی مدرن  ،گذران اوقات فراغت ).2: 1389هاشمی،(گرایشات و اقدامات بزهکارانه کمک کند

ریزي  اوقات فراغت و برنامه مروزه،ا. کارکردهاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی در جامعه است

ادریسی و (زندگی شده است یافتگی و ارزیابی کیفیت  براي آن تبدیل به یکی از معیارهاي شناخت توسعه

 فیتعر جوانان فراغت اوقات گذران يبرا یمناسب يفضاالزم است که  که یمعن نیبد؛ )27: 1391همکاران، 

 کنار در که نیازي است؛ شده ها انسان براي ضروري نیازي به بدل فراغت اوقات ینک،ا ترتیب، این به. شود

 واقعی يفضا اگر. آورد یم فراهم افراد یابی هویت و سازيهویت براي ییمبنا خود، کالسیک کارکردهاي

 يازهاین به ییپاسخگو يبرا امروز جهان باشد، نداشته وجود جوانان ی براي گذران اوقات فراغتمناسب

 جلب خود يسو به یآسان به را آنان دنتوان یم معموال که است کرده یطراح ینیگزیجا يها راه آنان یفراغت

 دچار را جوان نسل ژهیو به ها انسان یزندگ ،اطالعات و ارتباطات يها فناوري شتابان رشد ،امروزه. دنکن

 در يدیجد يفضا نشیآفر قیطر از ها یدگرگون و راتییتغ نیا. است کرده ياریبس تحوالت و راتییتغ

 ظهور موجب يمجاز يفضا. شود یم گفته "يمجاز يفضا" آن به که دهد یم رخ ها انسان یواقع یزندگ

 شده خانگی و يا رسانه ینوع به و جدا شیخو سنتی اشکال از فراغت اوقات آن در که گردیده یطیشرا

 يمجاز يفضا در فراغت عمده بخش گذران  کننده توصیف شدن، خانگی و شدن اي رسانه فرآیند دو.  است

 از تواند یم یژگیو نیا). 2: 1383 ذکایی،( ندا گرمدرسر فضا نیا در همه از شیب یرانیا جوانان که است

 یاجتماع يها شبکه. دیفزایب آن پنهان ابعاد بر و کاسته یعموم يفضاها در جوانان فراغت وقاتا گذران

 هیارا در يمجاز يفضا زیمتما نقش. هستند جامعه در رییتغ عوامل نیرگذارتریتاث شمار در اکنون يمجاز

 فراغت زمان از یبزرگ بخش تا است داشته آن بر را جوانان فراغت، اوقات پرکردن يبرا متنوع خدمات

 نوع نیا. انجامدیب  آنان یگانگیازخودب به تواند یم فضا نیا در حضور. دهند اختصاص فضا نیا به را خود

 در دیآ یم نظر به که یدرحال ست،یچ دنبال به که داند  ینم یدرست به فرد که است یمعن بدان یگانگیازخودب

 نیا در. است يمجاز يفضا در شده گم کیدر این شرایط،  جواناحتماال . است فراغت اوقات گذران حال

 فرد در ،ینترنتیا ادیاعت یوحت رو در رو یاجتماع يها تعامل سطح کاهش مانند ییها  یژگیوشرایط محتمال 

  . کند یم دایپ بروز
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جمعیت کشور را  درصد 5/31توان گفت هنوز  می) مرکز آمار ایران( 1390بر اساس نتایج سرشماري سال 

 حدود) رانیا آمار مرکز( 95 سال يسرشمار مطابق تهران شهر. دهند ساله تشکیل می29-15وانان ج

 به توجه با. دارد تعلق یسن رده نیا به آن سوم کی از شیب که است داده يجا خود در را نفر هزار11950

 يا ژهیو يها فرصت است، شده دگرگون او يها فرصت و انسان یزندگ يمعنا 1مدرن جامعه در که آن

اي  دستخوش تغییرات سریع و ریشهایران امروز  .ردیگ یم قرار ارجوانانیاخت در فراغت اوقات گذران يبرا

این رو جوانان، الگوهاي  از و شوند تر می پیوندهاي سنتی با طبقه و خانواده به تدریج کم اهمیت. است

افزایش دوره جوانی و نیز تنوع گذران اوقات فراغت در میان نوجوانان و . کنند فراغت متنوعی را تجربه می

ها،  گیري هویت و شخصیت آن هاي گذران اوقات فراغت بر تربیت و شکل جوانان و تاثیر شیوه

شبکه هاي اکنون .  ریزي اوقات فراغت جوانان برانگیخته است هاي خاصی را براي برنامه حساسیت

  . ندتگذران اوقات فراغت جوانان در فضاي مجازي هسشمار تاثیرگذارترین عوامل  اجتماعی مجازي در

نشان می دهد که شیوه هاي گذران اوقات فراغت توسط جوانان در حال تغییر  ي متعددپژوهش هابررسی 

الگوهاي جدیدي از  ،گسترش کمی و کیفی فضاي مجازي در قالب شبکه هاي اجتماعی موبایل محور .است

از قبیل گذران اوقات فراغت در فضاي مجازي و با استفاده از تلفن هاي  - اجتماعی را در بین جوانانرفتار 

دختران و پسران در فضاي مجازي یافتن الگوهاي رفتاري در پی این پژوهش . رقم زده است - هوشمند

گذران فراغت مجازي در بین جوانان چگونه  :پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از بر این اساس. است

  آیا شیوه گذران اوقات فراغت مجازي در بین دو جنس متفاوت است؟است؟  

  پژوهش مبانی نظري

اي را براي  هاي نوین، فضاهاي فراغتی چندگانه معتقد است که اینترنت و دیگر رسانه) 2001(جو باي 

ها و به ویژه اینترنت، سبب  این رسانه. شود بسیاري را شامل میهاي فراغتی  اند وفعالیت کاربران فراهم کرده

 2منبیت. المللی به خود بگیرد شده است که تجربه فراغت از حالت محلی خارج شده و وجهه جهانی و بین

از سوي . دریافتند که الگوي گذران فراغت زنان ناشی از سن و وضعیت تأهل آنهاست) 2000( 3منو وایک

اوقات فراغت زنان و مردان اند و  گرفته شده دهینادمطالعات اوقات فراغت داد که زنان در  شانن نیگر ،دیگر
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جوانان بی شک در  ،رو از این. ایران مانند بسیاري از کشورهاي جهان سوم عناصر پیشامدرن، مدرن و پسامدرن در کنار هم دیده می شوند در 

  .معرض عناصر مدرن قرار دارند
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فراغت پیامدهاي مهمی براي جامعه  دارد  1به نظر تورکلیدسن.)52: 1383 ،یعیشف(یکسان تلقی شده است 

و انگلس می کند تعریف  "فضاي رشد و پیشرفت انسان"مارکس فراغت را ). 35: 1382تورکلیدسن، (

از ساعات کار کاسته شود تا زمان آزاد براي شرکت در امور عمومی و اجتماعی فراهم "معتقد است باید 

وظایف دیگر فرد است که  ومازاد بر زمان کار  طبق تعریف پارکر اوقات فراغت، به معنی زمان ).همان("آید

از قبیل افزودن بر دانش و (فردي از این زمان براي استراحت، تفریح، موفقیت و پیشرفت اجتماعی یا 

 در ).39: 1381سازمان ملی جوانان، (کند  استفاده می...) اطالعات، ارتقاي مهارت ها، مشارکت داوطلبانه و 

 رچها اب، در بیست وخوو تحصیل ر، کافراغت ساعاتی را که پس از کسر ساعات  تقااو ،پژوهش ینا

  .، در برمی گیردمیماندقی با روزشبانه ساعت

  اوقات فراغته هاي نظری

عاملیت و (ابعاد خرد و کالن  با آن و تعامل هاي فراغتی  شناختی از فعالیت هاي جامعه بوردیو در تحلیل

) ساختمان ذهنی(و هم عاملیت ) زمینه(او معتقد است که هم ساختار عینی. یاد می کند در جوامع )ساختار

نگرش دیالکتیکی بین عاملیت و ساختار و  .موثرند در انتخاب نوع فعالیت براي گذران اوقات فراغت

جامعه شناسی اوقات فراغت   هاي عمده مصرف کاالهاي فرهنگی به عنوان عنصر تمایز طبقاتی از شاخص

هاي فراغتی  واره و ذائقه بوردیو به تبیین علّی اوقات فراغت در قالب زمینه، عادت ،بدین ترتیب. استبوردیو 

. واره یا منش در آن حاکمیت دارد که یک عادتاست زمینه یا حوزه عبارت از زیراجتماعی . زند دست می

 "بحران اقتصادي، تحوالت فنی یا انقالب سیاسی"ها از آن به عنوان  بوردیو موجبات بیرونی که مارکسیست

داراي ابعاد سیاسی، نکته مهم این که زمینه ). 16؛ 1380بوردیو، ( نماید زمینه محسوب می ،کنند یاد می

داشت که فضاي اجتماعی عصر نتطار شاید بتوان ا ).759: 1380ریتزر، (اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است 

  .خاصی را در باره اوقات فراغت در افراد ایجاد می کندو ذائقه منش  ،اطالعات

گیري  مفاهیم موضع و موضعکند،   هاي فراغتی استفاده می مفاهیمی که بوردیو در تحلیل فعالیتدیگر از 

مفهوم موضع، . گیري فرهنگی در ارتباط با جایگاه افراد است بوردیو عقیده دارد که هر گونه موضع. است

بیشتر واجد خصلت عینی و ساختاري و گویاي مقام و موقعیت و جایگاه هر یک از عناصر و عوامل متعلق 

: 1379بوردیو، (جنبه ذهنی دارد و بیانگر منش است  بیشتر ،گیري مفهوم موضع. هاي گوناگون است به حوزه

هاي کنشگران در  شود که محصول تجربه ها گفته می وخوي  اي نسبتا ثابت از خلق به مجموعه "منش").150

ها  کند و به آن ها و بازنمودها را تولید می کنش"هاي خاصی در ساختار اجتماعی است، ساختاري که  موقعیت
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بنابراین منش پایه . )Bourdieu، 1990 :53به نقل از318:  1391پور و محمدي، جالیی("بخشد نظم می

ها به  فضاي منش  هاي اجتماعی به واسطه توان گفت فضاي موقعیت به طورکلی می. فهم ما از جهان است

ها یا  اي از منش ها متناظر است با مجموعه هر مجموعه از موقعیت .شود تبدیل می "ها گیري موضع"فضاي 

نشان  ،"منش"یکی از کارکردهاي مفهوم . هاست ها که محصول شرایط اجتماعی متناسب با آن موقعیت ذائقه

هاي یک عامل اجتماعی یا  ها و دارایی یعنی نشان دادن چیزي که کنش ؛است "یکدستی سبک"دادن 

ي گزینش بر اساس نظر بوردیو، افراد برا ).329همان، (بخشد  اي از عامالن را وحدت می مجموعه

هاي اوقات فراغت با توجه به عواملی مثل سن و جنس محدود می شوند؛  این عوامل باعث  فعالیت

. )356: 1380هیوود و همکاران، (نامد  می ")امکانات(حوزه "شود که بوردیو آن را  محدودیت چیزي می

هاي فراغتی بر پایه  مام گزینهت ،در واقع .حوزه در اختیار زنان و مردان می تواند متفاوت باشد ،براین اساس

ي فرهنگی دست  هاي فرهنگی یا سرمایه شالوده منش، بنا نهاده شده و افراد توسط آن به طیفی از شایستگی

دهد یا امکان پذیر  هاي اوقات فراغت را کم و بیش در اختیارشان قرار می یابند که انواع خاصی از فعالیت می

کنش را در خال اجتماعی منش، که می کند بوردیو بیان ). 356-358: 1380هیوود و همکاران، (سازد  می

نامیده  "میدان"گیرد که  اي شکل می بلکه از نظر او کنش در زمینه اجتماعی ساختاریافته ،کند تولید نمی

  ).63: 2002به نقل از سوآرتز،  200: 1380هیوود و همکاران، (شود  می

 در مقاومتسطحی از  واست  اجتماعی طبقات منازعۀ ، محلمحور فراغت هاي فعالیتعتقد است مبوردیو 

 نشانگر تحلیل بوردیو .دارد آن وجود با مالزم عملکردهاي و فراغت اوقات از مسلط و رایج تعریف قبال

 متفاوتی هاي ذائقه پیگیر فعاالنه طبقات گوناگون هاي بخش و  متفاوت اجتماعی طبقات که است واقعیت این

 هاي  گروه توانمندي بازتابنده ها ذائقه تبایناما  است، وجامعه طبقه گروه، در موضع آنان بازتابنده که هستند

 است باور این بر بوردیو. بود خواهد نیز اهمیت کم یا اي حاشیه فراغتی هاي فعالیت به وابستگی در متفاوت

ولی شوند،  پذیرفته می "سلیم عقل"و به منزله شده مواجه  طبیعی برخوردي با طبقات داخل در ها ذائقه که

نکته مهم  ).25: 1390ابراهیمی، (شود  ها برخورد می توسط افراد خارج از یک طبقه با تردید و سوءظن با آن

و منش جنسیتی متفاوتی ارائه  استمتفاوت  مردان و زنان يبرا فراغت اوقات طبقه هر داخلآن است که 

 ها، یژگیو لحاظ به دارند، قرار یاجتماع يفضا از يمحدود منطقه در که يافراد و،یبورد انیب به .می شود

 يریگ شکل يمبنا ها منش). 332: 1387 ،يمحمد و پور ییجال( کترندینزد گریکدی به ها ذائقه و ها منش

ی مستثن امر نیا از کنشگران مثابه به زین زنان،  بیترت نیا به) 330 همان،( هستند مجزا و زیمتما يها کنش

 يها کنش شان تیجنس واسطه به کسان،ی یاجتماع يفضا کی در مرد و زن رسد یم نظر به اما ستند،ین
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 و یاجتماع يفضا کی در ستنیز که کند یم دیتاک زین مطلب نیا رب ادامه در ویبورد. باشند داشته یمتفاوت

 يمعنا به "یاجتماع ییفضا درون در بودن فرد" واساسا فضا نیا در یخاص یاجتماع تیموقع کردن اشغال

 به مردانه سلطه و 1ذائقه شدن یتیجنس ،ویبورد زیتما در .)331 همان( است داشتن فرق و بودن متفاوت

با اتکا به  ،بدین ترتیب ).Skeggs, 2004: 19؛ 2010 و،یبورد(  است شده یتلق ییتجنس تفاوتثابه م

نظریه بوردیو می توان انتظار داشت که نوعی تمایز جنسیتی در تفاوت منش و ذائقه جنسیتی در گذران 

  .اوقات فراغت مجازي مشاهده شود

و تحلیل چند و چون آن،  فراغت و شیوه مصرف اهمیت به نیز )1899(وبلن  تورستن بوردیو، بر عالوه

 و کوشش کرده توجه اجتماعی موقعیت با فراغت و مصرف  شیوه دوسویه ارتباط او به. توجه کرده است

به  .کند می ارزیابی اجتماعی موقعیت و منزلت دادن نشان براي تالشی را کاالها مصرف به کننده مصرف

: 1383وبلن، (شود  میبه نمایش گذاشته  2فراغت تظاهري اوقات طریق از موقعیت اجتماعی، زعم وبلن

 اي عرفی یا نهادي است پدیده ،اوقات فراغت تظاهري ).313: 1381؛ دیلینی،218 :1388؛ روجک، 110- 116

و ) متظاهرانه(به نظر وبلن، در جوامع مدرن، مصرف چشمگیر . رابطه نزدیکی با مصرف متظاهرانه داردو 

ل از به نق 362: 1380کوزر(سبک زندگی مبتنی بر رفاه و فراغت، سراسر ساختار اجتماعی را فرا گرفته است 

ها میزان ارزش و منزلت خود را باال ببرد، همواره  طبقه مرفه براي این که در رقابتو  )111: 1383وبلن 

مشاهدات نشان  ).63: 1386وبلن، (است  مصرف تظاهري  و ل خودنمایی تظاهري، آسایش تظاهريمشغو

در . شبکه هاي اجتماعی می تواند فضایی را براي تظاهر به مصرف در اختیار جوانان قرار دهدمی دهد که 

  تصاویر . در این باره مورد استفاده قرار می گیرد اینستاگرامدر خالل پژوهش دیده شده است که تصاویر 

گروه هاي فرودست می تواند بیانگر پیام هاي مصرف متظاهرانه در سطحی وسیع باشد و همچنین می تواند 

اما نکته آن است که آیا نمایش مصرف دختران و پسران  .وادارد به نمایش شرایط گروه هاي فرادست تر را

  ؟به گونه اي مشابه ظاهر می شود یا تفاوت هایی در آن ها دیده می شود

  فضاي مجازي 

اصطالحی جدید و زاده دوران معاصر است که با شیوه زندگی و تفکر دوران معاصر مبتنی  ،فضاي مجازي

هاي الکترونیکی است که با  جهان ذهنی اطالعات و شبکه فضاي مجازي،.  نوین مرتبط است فناوريبر 

مروزه ا .هاي نامحدودي دارد شود که مرز اینترنت قابل دسترس است و اغلب با حیطه ناشناخته مقایسه می

                                                           


 Gendering of Taste 


 conspicuous leisure 



٧ 
 

 )موبایل محور(فراغت مجازي  .فضاي مجازي بخشی از زندگی روزمره شده است براي بسیاري از مردم،

  .عبارت است از کاربرد موبایل و اینترنت براي مقاصد فراغتی

     یاد "جامعه شبکه اي"که مانوئل کاستلز از آن به عنوان  اینده فناوري اطالعات و ارتباطاتگسترش فز

 :ه شبکه اي همچونویژگی هاي جامع .منجر به بروز دگرگونی هاي بسیار در جوامع شده است، می کند

ویژگی متمایزي به هزاره سوم  ،و کاهش اهمیت زمان و مکان در تعامالت اجتماعی اقتصاد اطالعاتی

 بخشیده است که اصل بنیادین آن اهمیت محوري فرد در عرصه فعالیت هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي

در چنین فضایی، مجموعه هایی از ارتباطات . با بهره گیري از ابزارهاي نوین ارتباطی و اطالعاتی است

. ها از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیاي فیزیکی شکل می گیرد درونی انسان

یمیل با مختلف از قبیل اطرق  نمونه اي از فضاي سایبر است که کاربران آن می توانند از "الین"سیستم 

در فضاي سایبر نیاز به جابجایی هاي فیزیکی نیست و اعمال فقط از طریق . یکدیگر ارتباط برقرار کنند

مانوئل کاستلز براي توصیف ). 15: 1380کاستلز،(صورت می گیرد  "ماوس"فشردن کلیدها یا حرکات 

سخن  1"ارتباطات خودگزین"تري به نام  هوم جامعاي از مف بندي ارتباطی در زیست بوم جدید رسانه صورت

. انتخاب است - گردان و در دریافت خود - تولید، در پخش خود - ارتباطاتی که در محتوا خود ؛گوید می

رساند،  هاي اینترنتی پیام خود را به انبوه مخاطبان می که با استفاده از شبکه جایی  ارتباطات خود گزین از آن

آرایش  و امکان دسترسی آسان و رایگان مطالب ،این نوع ارتباط  .ارتباطات جمعی استدر واقع نوعی از 

تنوع نامحدود و خودگردانی عظیمی را در ساخت و  ،این شکل جدید رسانه. کند ها را فراهم می مجدد آن

که هر لحظه در سطحی محلی و جهانی در جریان  می کندتولید محتوا در اذهان عمومی ایجاد 

فرصت هاي ویژه اي را براي کنشگري  ،این ساخت رسانه اي .(Castells, 2007: 246-248)است

  .فراهم می کندی به ویژه در زمینه اوقات فراغت اجتماع

پرسش آغازین براي پاسخ به توان  هاي کیفی و بررسی مبانی نظري، می با رجوع به واقعیت از طریق مصاحبه

  : را مطرح کردزیر پرسش هاي 

  دهند؟ هایی را در فضاي مجازي انجام می چه فعالیتدر زمان فراغت خود جوانان شهر تهران 

 هایی وجود دارد؟   بین نحوه گذران اوقات فراغت دختران و پسران در فضاي مجازي چه تفاوت 

  آیا با افزایش امکانات و دسترسی به منابع، تفاوت بین اوقات فراغت دختران و پسران کاهش

 شود؟ می و مرزهاي جنسیتی کم رنگ یابد  می
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  1تعریف مفاهیم

با توجه به مشاهدات  بیشترکه براي بخش کمی انجام شده است،  یالزم به ذکر است که تعریف مفاهیم

  .از منابع نظري خاصی استخراج نشده استلزوما کیفی و با رجوع ثانویه به نظریات انجام شده و 

  اوقات فراغت

دور از که شخص به د میشوري موف اصرر، جباون اکه بدد بر میگیررا در ساعاتی  ،اغتفرت قااو 

ي و شد فکرت رمکاناآوردن اهم افرو سرگرمی د یجار ابه منظوو گی ادظایف خانوویا دي قتصاي اهاهنگیزا

 است ت فراغت ساعاتیقااو ،تحقیقین در ا. )1384سازمان ملی جوانان، ( داردتمایل ها  م آننجااجسمی به 

  . میماندقی باروز ساعت شبانه ر چهااب، در بیست و خوو تحصیل ر، کاکه پس از کسر ساعات 

  فراغت مجازي

شاخص هاي سنجش آن  فراغت مجازي عبارت است از کاربرد موبایل و اینترنت براي مقاصد فراغتی که 

هاي دیگران،  الیک پست هاي اجتماعی، هاي مجازي، حضور در شبکه استفاده از کتابخانه: ند ازا عبارت

هاي اینترنتی  سایت، گردي و سرگرمی هاي کامپیوتري و موبایلی، دانلود موسیقی و فیلم، وب استفاده از بازي

  .استیشن و ایکس باکس هاي اجتماعی، پلی یابی در شبکه ، دوست)چت(و شرکت در تاالرهاي گفتگو

  پژوهش  شناسیروش 

و پیمایش  2که شامل روش میدانی شد استفاده کیفی و کمی در این پژوهش از روش ترکیبی متوالی استقرایی 

براي به دلیل تناسب آن میدانی روش انتخاب . بخش کیفی از نظر زمانی بر بخش کمی تقدم دارد. است

مصاحبه نیمه ساخت یافته و بحث  ،بود و ابزار گردآوري اطالعاتجوانان   هاي زیسته تفسیر تجربهو کشف 

نچمیاس و فرانکفورد، (است 3گیري هدفمند نمونه ،روش نمونه گیري در بخش کیفی.  متمرکز استگروهی 

بدین . شایان ذکر است که استفاده از این روش اجازه چند سویه بینی را به پژوهشگر می دهد. )264: 1390

یافته ها براساس روش  ،به عبارت دیگر. ارائه خواهد شد گییافته هاي پژوهش با اتکاي به این ویژ ،ترتیب

تالش می شود تا ابعاد مختلف  ،بلکه با کنار هم گذاشتن اطالعات متفاوت کیفی و کمی ،ارائه نخواهد شد

  .مساله روشن شود

                                                           
١

  .اند ها براي انجام پیمایش تعریف شده نظر به این که پژوهش با روش ترکیبی انجام شده است، مفاهیم طرح شده در پرسش 
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منطقه ، سن، جنسافراد به مشخصاتی از قبیل در انتخاب تالش شد تا  ،دسترسی به اطالعات صحیحبراي 

در . دوتوجه ش.... محل سکونت، وضعیت پوشش ظاهري، میزان دسترسی به منابع مالی و امکانات رفاهی و

پارك دانشجو، پارك  :همچون یي متفاوتها محل دختر جوان در 15پسر و  15شامل  مجموع با سی نفر

کوچه و  ،زخریدمرک ،ملت، بوستان والیت، سالن زیبایی، باشگاه ورزشی، کتابخانه عمومی، مسجد، سینما

مبنایی براي  بخش کمی و تهیه پرسشنامه و  ، تحلیل شدهاي کیفی داده خروجی. مصاحبه شد خانه هاي آنان

پرسشنامه اي به عنوان  ،بر اساس یافته هاي بخش کیفیروش پیمایش اجرا شد،  باکه  در مرحله دوم .گردید

از روش  و دسترسی به داده هاي صحیح درونی در پیمایش براي افزایش اعتبار. گردیدابزار پژوهش فراهم 

تعداد ) 1391 ،مرکز آمار ایران(1390تایج سرشماري ندر . )1393سرایی، ( 1اي استفاده شد گیري سهمیه نمونه

با استفاده از  .است نفر2 /612/377سال معادل 29-15جوانان شهر تهران اعم از زن و مرد در گروه سنی 

  .تکمیل شد ٢پرسشنامه 200نفر برآورد شد که عمال  9/195در این بخش  فرمول کوکران، حجم نمونه 

n =
���p(1 −

��� + ��p(

n =
2300000

(2300000)

n =
2208920

11270 + 0/

n =
2208920

11270/96

انتخاب شد که در هر منطقه  و، شانزده و نوزده به طور قضاوتیمناطق تهران چهار منطقه یک، د از بین 

  . دو جنس به طور مساوي تکمیل شد بین هرپرسشنامه ها .  پنجاه پرسشنامه تکمیل شد

به این پژوهش  ،پرسش داور مقالهراي پاسخگویی به ذکر است که یک مرحله مصاحبه هاي تکمیلی بشایان 

د و در ، تماس مجدد گرفته شمصاحبه شونده پیشین که به آنان دسترسی بود 6بدین معنی که با ؛ اضافه شد

  .یافته هاي مصاحبه هاي تکمیلی به بخش هاي مربوطه اضافه شد. گو شدتفرد جدید هم گف 6عین حال با 
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این پژوهش در آینده با استفاده از روش هاي پژوهشگران امید دارند که نتایج . این پژوهش به هیچ عنوان ادعاي تعمیم یافته ها را ندارد ،رو از این 

  .مختلف کمی و کیفی مورد آزمون قرار گیرد تا بدین ترتیب دانش تولید شده تصحیح و تکمیل شود

 
چنان که در زیرنویس پیشین نیز ذکرشد، این پژوهش به هیچ عنوان ادعاي تعمیم داده ها را . است 07/0خطاي آماري در این پژوهش معادل   2

 .ردندا



١٠ 
 

و  درصد 30سال  24تا  20، گروه سنی  درصد 5/40سال  19تا  15پاسخگویان در گروه هاي سنی  سیماي 

 درصد 4دیپلم،  درصد 37درصد پاسخگویان زیردیپلم،  25. را شامل می شد درصد 5/29سال  29تا  25

 درصد 80بیش از  ،مجموعدر . بودندکارشناس ارشد  درصد 5/7و  درصد کارشناس 24فوق دیپلم، 

متاهل  مجرد و بقیه ،پاسخگویان پسردرصد  4/85دختران پاسخگو و  درصد 76. پاسخگویان مجرد بودند

 . بودند

 ي پژوهشها یافته

  عمومیت استفاده از اوقات فراغت مجازي

هاي  شبکه، استفاده از هاي فراغتی جوانان اولویت  دهد که در انتخاب ها نشان می هاي حاصل از مصاحبه یافته

به عنوان  این پدیده. اي دارد ویژه  تنوع مصرف جایگاهاز نظر هاي مبتنی بر موبایل  اجتماعی به ویژه شبکه

یابی جوانان  الگوهاي ارتباطی و دوست دو جنس،روابط اي بر  یک الگوي گذران اوقات فراغت تاثیرات ویژه

پسر  .خته استجوانان کمرنگ سانزد هاي رایج جنسیتی و اجتماعی را در  و مرزبندي شتهگذا بر جاي 

  :ساله دانشجو در این باره اظهار داشت24

 جنس یدوست دنبال اکثرا تاك،یب ن،یال گروه هستن، تیسا تو را وقتشون شتریب هابچهدرصد  99 ... " 

  ".... گذروننیم اونجا وقت ها ساعت زده؛یس تا ستیب مهمه، یدوست فقط... مخالف،

  :ساله22يدختر

 يها کگروه هجو دار خنده يهامتن یخوندن یسرگرم... ها پست تبادل. ...آپ واتس. ..نستایا و تلگرام" 

  »... .ادهیز یابی دوست کارکرد ،یدوست

  :دانشجو ساله 30 دختر

او منو ترك کرد و از این  ...)date( هتوي شبکه هاي اجتماعی دنبال دیتدوستم باور نمی کردم که ... "

  ."...طریق دنبال دوست تازه بود

  : ساله 29دختر  

  ."...من از طریق بی تاك با دوست فعلی ام آشنا شدم... "

   :ساله 27خانم  

وقتی هم می آمد سرش تو فیس بوك . صبح تا شب سر کار بود. فیس بوك باعث جدایی من و همسرم شد"

  ."...به من توجه نداشت ...و شبکه هاي اجتماعی بود
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   :ساله 25دختر  

تونی دوستی می .... می خواهی بروي سینما، تئاتر، دنبال یک پایه می گردي؟ تنهایی؟ از شبکه اجتماعی... "

  ."...پیدا کنی که سینما تنها نروي

اي از اوقات فراغت خود را به  شوندگان به فضاي مجازي دسترسی دارند و بخش عمده مصاحبهبیشتر 

که  کردنداظهار مصاحبه شوندگان  درصد 90یش از ب. کنند هاي گوناگون در این فضا سپري می شیوه

ساله درباره این 20پسري  .ها همواره باز است ي مجازي آنفضاو موبایلشان همواره به اینترنت متصل 

  :گوید موضوع می

  ".کنم چک را دوستام يهاپست که زارمیم وقت ساعت سه دو يروز" 

   :گرید ساله17 پسر

...  میزاریم نستایا تو را هفته آخر يقرارها کنم،یم چک هاموپست یواشکی برمیم یگوش هم سرکالس"

  ". ..شارژ زنمیم را یگوش بار سه يروز

  : ساله22 يدختر

: گفت ساله17 پسر» .نه ای گذاشتن دیجد پست دوستام نمیبب کنمیم چک مدام. منه دست کنار یگوش"

  ".کنمیم چک هیثان پنج هر رو نستاگرامیا"

داده هاي حاصل از پیمایش و انجام آزمون کاي اسکوئر حاکی از یکسان بودن رفتار دو نکته مهم آن که 

  .دارد تیعموم جنس دو هر در رفتار نیا، گرید عبارت به ؛داردجنس در باره مراجعه به فضاي مجازي 

در پیش  جوانان بیش ازنکته مهم در باره فضاي مجازي آن است که دسترسی به این فضا موجب می شود تا 

. هاي اجتماعی به گذران اوقات فراغت بپردازند اتاق خود و البته در هیاهوي فضاي مجازي و شبکه خلوت

  .هاي جدید متکی هستند اي به رسانه براي سرگرم شدن به طور فزایندهآنان  ،رو ازاین

  : ساله17پسر 

  » .بیشتر اینستاگرام هستم...  تفریح دیگري نداریم ... "

  : ساله20دختر دانشجوي 

هاي  هاي خنده دار، جوك و گروه سرگرمی خوندنی و متن... ها  تبادل پست...تلگرام، الین و اینستا" 

  ».دوستی

  : ساله21پسر 

  "...اینطوري مجبور نیستم از خونه برم بیرون... "
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  : ساله22دختر  

  ".... در حین انجام همه کارهام گوشی با من است ... "

  :ساله28پسر  

  ".....عتاد فضاي مجازي هستم من م... " 

  : ساله17پسر  

  "......گیره  سري دوستی شکل می یک.... ها  پاتوق... کنم  رو هر پنج ثانیه چک می ...اینستا"

 ،ندا عمومیت بدان معنی نیست که همه شرکت کنندگان در پژوهش با حضور در فضاي اجتماعی موافق

آن را ابزار اتالف و  رندموافقت کمتري دابلکه گروهی از آنان با حضور در این فضا و شبکه هاي اجتماعی 

ه معنا در جهان نوین هستند ئهاي ارتباطی یکی از منابع ارا رسانهاین باور است که  کاستلز بر .دانند وقت می

یابی فراغتی داراي اهمیت  بودگی و هویتهاي ارتباطی در فرآیند سوژه  نقش رسانه پس. )1385کاستلز،(

در خالل . همه افرادي که از این رسانه ها بهره می برند، مواضع یکسانی در برابر آن ندارنداما . است

  .هاي اجتماعی داشتند گروهی از جوانان نگاهی متفاوت به شبکه که مشاهده شدها  مصاحبه

  : ساله23پسر  

یک چیز را سوژه ... به جاي یادگیري  ،هیچی یاد نگیرن ،هیچی نفهمن .هکن ها را خراب می مغز جوان...  "

  » .فهمه از درس چیزي نمی .یارو دانشجو مغزش همش تو تلگرامه... بخندند ،کنن

  : ساله28دختر 

  ".... بطالت وقت، خراب شدن زندگی ... کنن  استفاده بد می.... "

وقتی به خودم  .هاي اجتماعی بودم پایان شهریور گرفتار شبکهمن کل تابستانم از اول تیر تا ": ساله17دختر  

  ".....کنه  وابسته می... وقتم را تلف کردم هم ...  دیدم هم وزنم رفته باال  ،اومدم

  : ساله19دختر   

  ".تو ایران شده وسیله پز دادن... "

  : ساله29پسر  

  ".... ی بعدا تکراري و روتین شد کردم، ول داشتم و استفاده می ،واتس آپ را از اولش که اومد"

می توان رویکردهاي متفاوتی در باره بهره برداري از فضاي مجازي و میزان و چگونگی آن در  ،بدین ترتیب

  . دکرنزد جوانان مشارکت کننده در این پژوهش مشاهده 

  نیازمندان الیک 
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هاي اجتماعی  ها در شبکه آن  درصد 90بیش از شوندگان مشخص شد که  از البالي گفتگوي مصاحبه

براي الیک گرفتن، آنان . اند اي دارند و حداقل یک بار هم که شده گرفتار وسوسه الیک کردن شده صفحه

عکس رستوران رفتن، صفحه براي کودك گم شده، از آن جمله می توان به . متفاوتی انجام می دهندکارهاي 

خورند، فورا  اند که هرجا غذا می ها چنان گرفتارالیک شده آن. غیره اشاره کرد صفحه بچه پولدارهاي تهران و

در آغاز فعالیت . کنند و توقع دارند دیگران آن را الیک کنند هاي اجتماعی منتشر می عکسش را در شبکه

ولی بعد از مدتی که عادت شد خیلی برایشان سنگین  ؛گیرند دهند و الیک می خیلی راحت است، الیک می

رقابت . این عمال یک بازي است که انتها ندارد -رد توجه واقع شوند و الیک نخورنداست که کمتر مو

حتی صفحاتی که الیک خور . گردد فرد به دنبال چیزهاي عجیب و غریب و الیک خور می ؛شود شروع می

 هاي اجتماعی، اسارت اینجاست که برخالف تفکر آزادي بیشتر در شبکه .شود زیاد دارند خرید و فروش می

دختران و پسران همچنین الیک . به دریافت مداوم قضاوت مثبت نیازمند استشود، چرا که فرد  بیشتر می

روابط پیچیده اي پیرامون الیک ها . و روابط احتمالی را حدس می زنند می کنندهاي یکدیگر را تعقیب 

  .وجود دارد

  : ساله آهنگساز19پسر 

ببینم چقدر  .موسیقی  و آهنگ جدید بسازم و بزارم تو سایتماجراجویی این است که یک ) end(برام اند"

  ".کنن خوره،  چند نفر دانلود می الیک می

  : ساله19دختر  

ماشین شاسی  با یا...  نویسه یک متن فلسفی هم پایینش می ،زاره طرف تو مهمونی عکس از خودش می"

  ".... خرن  یک و فالو میال... ها  خیلی» من و ماشینم یکهویی«گیره  بلندش عکس یکهویی می

  : ساله24دختر 

  "....چشمی بین دختران مخصوصا زیاد است چشم و هم...  "

  : ساله23دختر 

به ... کنم  رم صفحه را چک می همش می .انتظار دارم همه بیان الیک کنن ،زارم وقتی من یک پست می.... "

  "....نظر من این خودش یک جور گدایی کردن توجه است

  :ساله29پسر 
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خوشاینده، ولی اینکه من بخوام  ،خوري وقتی الیک می .تمجید شدن و تشویقه ،الیک یه نوع تایید شدن"

هرچی الیک بیشتر باشه  .تا بازخورد بقیه را ببینم... کنم  تالش کنم الیک جمع کنم نه،  عکسم را آپدیت می

  ".... احساس بهتري دارم

  :ساله29پسر 

دن و   همدیگر را مورد بازخواست قرار می...  خورن براي الیک شدن یا الیک نشدن  ها به هم می ارتباط« 

  ".شه ها به زد و خورد کشیده میوقت   خیلی

  :ساله 30دختر  

فرصت الیک کردن را از دست یک لحظه . ستی فهمم که او دنبال کدام دخترهااز روي الیک ها م... " 

  ."...نمی دهد

  جنسیت در فضاي مجازي

فضاي مجازي باعث پدیدار شدن شرایطی شده که در آن اوقات  صاحبنظران اوقات فراغت معتقدند یبرخ

 يا رسانه ندیفرآ دو. است شده یخانگ و يا رسانه و به نوعی گردیدهفراغت از اشکال سنتی خویش جدا 

 در). 54: 1391 ،ییذکا( است جوانان فراغت عمده بخش گذران  کننده فیتوص شدن، یخانگ و شدن

 واقعی هویت با که یدختران و دارد وجود دختران به جنسیتی نگاه ،یواقع زندگی مانند نیز مجازي فضاي

 مورد در .گیرندمی قرار بیشتري مزاحمت معرض در پسران يازسو شوند،می وارد مجازي تعامالت در خود

 نشان، باشد باال يپسر صفحه کیال تعداد اگر که طوري به؛ است حاکم یتیجنس نگاه زین خور کیال تعداد

 اگر یول،  بود خواهد ارتباط جادیا يبرا دختران دتریشد رقابت و شتریب جذب موجب و دارد او يبرتر از

  .است معکوس جهینت باشد، داشته باال کیال يدختر صفحه

  :ساله28  پسر 

 تو لیاستا خوش عکس هستن، پولدار دارن، خوب کلیه دارن، خوب )face( سیف که هستن ییپسرها" 

  "......ارهیم کی کیال صفحه... کنن،یم دنبال را مطالبشون و جیپ دخترها ذارن،یم لشونیپروفا

  :دیگویم دخترها صفحه يباال کیال درباره ساله28 پسر 

» .باشه یمعروف آدم ای باشه گریباز که نیا مگر داره، عکس اثر باشه داشته ادیز کیال جشیپ اگر دختر" 

  .است جوان دختران به توجه يارهایمع از یکی هم جذاب و بایز عکس داشتن، گرید يازسو

  :ساله29 پسر 
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اونم براي یک ... شه   بیشتر می) براي دوستی(پیگیري پسر ) پروفایل یا پیجش(دختري که عکس داره " 

   "....رابطه گذري 

  :ساله24پسر 

صورت  بعد از انتشار خبر مزدوج شدنش، یکهو به ،بودورد توجه مکه آن همه دختر زیبا همان .... " 

   ".هگیر و دیگر کسی او را در فضاي نت تحویل نمی هش خودجوش تحریم می

جالب آن است که در باره موقعیت دو جنس در فضاي مجازي، داده هاي کمی به گونه اي متفاوت شرایطی 

رفتار دو که دهد  نشان میاجراي آزمون کاي اسکوئر بر داده هاي پرسشنامه . مشابه را به نمایش می گذارند

هر دو جنس به شیوه مشابهی  به عبارت دیگر، .جنس در میزان الیک کردن پست دیگران با هم تفاوتی ندارد

ن اما دور از انتظار نیست که ایجاد پست توسط دخترا ؛و توجه نشان می دهند هستندبه الیک کردن عالقمند 

  .زیرا در این جا فرد بیشتر به بیان خود می پردازد ،با پسران متفاوت باشد

 هاي اجتماعی  با ایجاد پست در شبکه جنسرابطه  يدوبعدجدول   :1جدول 

 
  کل پاسخگویان اجتماعی هاي شبکه در پست ایجادمیزان 

 اصال کم متوسط زیاد زیاد خیلی درصد 

 جنسیت
 100 6/11 9/18 2/24 6/12 6/32 پسر

 100 26 1/22 4/15 4/15 2/21 دختر

 100 1/19 6/20 6/19 1/14 6/26 )درصد(کل

در  "خیلی زیاد"اند که  داري بیش از دختران اعالم کرده دهد که پسران به طور معنا هاي فوق نشان می داده

بر  "اصال"و  "خیلی کم"کنند، در حالی که تعداد دختران در ایجاد پست  ایجاد می  هاي اجتماعی پست شبکه

نیز نشان  =038/0Sigو  4درجه آزادي  170/10اجراي آزمون کاي اسکوئر با مقدار . دنپسران فزونی دار

  . هاي اجتماعی با هم متفاوت است دهد که رفتار دو جنس در ایجاد پست شبکه می

 یاجتماع يها در شبکه یابی با دوست جنس رابطه يجدول دو بعد :2جدول 

 
  کل پاسخگویان اجتماعی هاي شبکه در دوستیابیمیزان 

 اصال کم متوسط زیاد زیاد خیلی  درصد 

 جنسیت
 100 5/29 3/26 8/16 5/9 9/17 پسر

 100 3/66 5/13 8/5 7/6 7/7 دختر

 100 7/48 6/19 1/11 8 6/12 )درصد(کل
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دختران در فضاي مجازي به دنبال داري بیش از  دهد که پسران به طور معنا هاي جدول نشان می داده

اجراي . بر پسران فزونی قابل توجهی دارد "اصال"یابی هستند، در حالی که تعداد دختران در گزینه  دوست

فعالیت دوست نیز نشان می دهد که  =000/0Sigو 4و درجه آزادي  188/27آزمون کاي اسکوئر با مقدار 

تداوم فضاي جنسیتی جامعه  بیانگراین امر . هم متفاوت استهاي اجتماعی رفتار دو جنس با  یابی در شبکه

دختران به طور معمول دقت عمل بیشتري در برقراري ارتباط  ؛ به طوري کهواقعی در فضاي مجازي است

 ،به عبارت دیگر. در یافته هاي کیفی از احساس ترس و نگرانی آنان در این فضا یاد شد -اعمال می کنند

دسترسی به فضاي مجازي در هر دو جنس وجود  .در فضاي مجازي یکسان نیستمنش و ذائقه دو جنس 

  .یکسانی از آن بهره نمی برند شکلدارد اما هر دو جنس به 

  شرکت در تاالرهاي گفتگو جنس با دوبعدي رابطه جدول: 3جدول 

 
کل پاسخگویان  گفتگو تاالرهاي در شرکتمیزان 

 اصال کم متوسط زیاد خیلی زیاد درصد

 جنسیت
 100 2/24  3/25 8/16 8/16 8/16 پسر

 100 9/52 26 7/7 8/4 7/8 دختر

 100 5/39 5/25  12 15/10 5/12  )درصد(کل

. حضور دارندیش از دختران در تاالرهاي گفتگو داري ب دهد که پسران به طور معنا جدول فوق نشان می

 446/22اجراي آزمون کاي اسکوئر با مقدار  .بر پسران فزونی دارد "اصال"و  "کم"تعداد دختران در استفاده 

چنان که پیش .  دهد که رفتار دو جنس در این زمینه متفاوت است نشان می=Sig  000/0و  4و درجه آزادي 

  .استو داده ها نشان دهنده تمایز جنسیتی در فضاي مجازي  استذائقه دو جنس متفاوت  ،از این اشاره شد

  يوتریکامپ يها ياستفاده از باز زانیبا م جنس رابطه يدو بعدجدول :  4 جدول

 
کل پاسخگویان  کامپیوتري هاي بازي از استفادهمیزان 

 اصال کم متوسط زیاد زیاد خیلی درصد

 جنسیت
 100 5/10 7/13 1/22 3/25 4/28 پسر

 100 9/27 9/26 5/13 4/14 3/17 دختر

 100 6/19 6/20 6/17 6/19 6/22 کل

هاي  میزان استفاده از بازيدر دختران و پسران دهد که تفاوت معناداري بین  هاي جدول فوق نشان می داده

و  "کم"هاي  در مقابل گزینه "زیاد"و  "خیلی زیاد"که پسران با میزان ري وطبه  ؛کامپیوتري وجود دارد

و درجه  654/19اجراي آزمون کاي اسکوئر با مقدار  ،همچنین. دنده دختران این تفاوت را نشان می "اصال"

هاي کامپیوتري با هم متفاوت  دهد که رفتار دو جنس در استفاده از بازي نشان می  =001/0Sig و4آزادي 
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نوعی ذائقه زنانه در مقابل ذائقه مردانه در نحوه گذران اوقات فراغت مجازي به چشم  ،به این ترتیب .است

  .می خورد

  هاي پلی استیشن با میزان استفاده از بازي جنسدو بعدي رابطه جدول  :5جدول 

 
کل پاسخگویان  استیشن پلی هاي بازي از استفادهمیزان 

 اصال کم متوسط زیاد زیاد خیلی درصد

 جنسیت
 100 8/15 2/24 2/23 7/13 2/32 پسر

 100 5/61 4/14 6/9 7/8 8/5 دختر

 100 7/39 1/19 1/16 1/11 1/14 کل

و متوسط دارد که در  "زیاد" ،"خیلی زیاد"هاي جدول فوق نشان از تجمع پسران در گزینه هاي  داده

اجراي آزمون کاي  ،همچنین .دهد در دختران، تفاوت قابل توجهی را نشان می "اصال"مقابل تعداد گزینه 

رفتار دو جنس در استفاده  دهد که نیز نشان میSig = 000/0و  4و با درجه آزادي  134/46اسکوئر با مقدار 

  .پلی استیشن با هم متفاوت است هاي از بازي

  لمیو ف یقیدانلود موسو با استفاده  جنس رابطه يدو بعد جدول: 6جدول 

 
کل پاسخگویان  فیلم و موسیقی دانلودمیزان 

 اصال کم متوسط زیاد زیاد خیلی درصد

 جنسیت
 100 4/7 7/14 1/21 2/23  7/33 پسر

 100 2/20 2/19 2/21 3/18 2/21 دختر

 100 1/14 1/17 1/21 6/20 1/27 کل

هاي جدول فوق تفاوت معناداري بین میزان دانلود موسیقی و فیلم توسط دختران و پسران نشان  داده

و  "کم"تفاوت آشکاري با تعداد  ،و متوسط "زیاد"، "خیلی زیاد"که پسران با میزان ري وطبه  ؛دهد می 

نیز نشان  Sig= 043/0و   4و درجه آزادي  839/9اجراي آزمون کاي اسکوئر با مقدار  .دختران دارد "اصال"

داده هاي  دوباره ،در این جا. استدهد که رفتار دو جنس در میزان دانلود موسیقی و فیلم با هم متفاوت  می

دهنده تفاوت ذائقه و منش گردآوري شده از پرسشنامه در هماهنگی با داده هاي حاصل از مصاحبه، نشان 

تفاوت ذائقه جنسیتی نوعی تمایز در نحوه گذران اوقات فراغت دو  ،ارت دیگربه عب. استدختران و پسران 

هاي عرفی بیشتري براي  ها آمده است دختران با محدودیت همانگونه که در مصاحبه. جنس را نشان می دهد

ه ب رو ، شرکت در بازي هاي مختلف و غیرهاي گفتگوحضور در تاالره ،هاي اجتماعی ایجاد پست در شبکه

وت منش زنانه و مردانه است تفا ،نکته مهم. این امر به معناي تکرار شرایط فضاي واقعی نیست - رو هستند
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مشهود تمایز بین دو جنس در فضاي مجازي نیز . باره گروه مشارکت کننده در پژوهش مشاهده شدکه در

  .است

  اجتماعی براي دختران  هاي محدودیتکاهش 

را براي زن و مرد تعریف می کند که به  نوعی فاصله اجتماعیبه طور معمول فضاي واقعی در تهران، 

هاي اجتماعی به دور از قید و بندهاي اجتماعی، امکان ارتباط با جنس  شبکهاما  ،طور نسبی حفظ می شود

در فضاي مجازي، رهایی و آزادي را تجربه آنان . کند و افراد دور از دسترس را براي دختران فراهم می دیگر

یک به مثابه ها،  صفحه جلوي آن .کمتر دیده می شودي معمول در آن و کنترل ها ها کنند که نظارت می

متر زیر حوزه خصوصی که ک  ؛ نوعیکند ها فراهم می گسترده را براي آنات امکان ارتباط، فضاي اجتماعی

   .قرار داردنظر 

  : ساله29پسر 

هاي اجتماعی خیلی راحت شده ارتباط دختر  االن تو شبکه... خواهان همیشه پسرها بودن  ،تو جامعه ما"

  ".....و پسر

  : ساله22دختر 

  ".... فضاي مجازي اولین اولویت منه "

  :ساله28دختر 

ادبی و   براي بیاین فضا را تبدیل به جایی ... ها  فضاي مجازي بسیار عالی است، اما بعضی جوان" 

  ".شرم و حیا بودن کردن بی

نویسند که دلم  آنقدر بدو بیراه می ،هایی که گذاشتم تو اینستاگرام گاهی اوقات زیر پست": ساله23دختر  

  ".خواد یک مشت بزنم تو صفحه موبایلم می

  : ساله22دختر 

  "....هستنیابی  ها دنبال دوست هاي دوره راهنمایی و دبیرستان تو این شبکه بچه"

روابط بلند  برقراري برخی از این دوست یابی ها به منظور ،همان طور که پیش از این تذکر داده شد 

  .مثل شرکت در یک مهمانی یا دیدن یک فیلم است  مدت تر و برخی دیگر کامال کوتاه مدت
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 ،رسشنامههاي پداده . مقایسه داده هاي حاصل از پرسشنامه و مصاحبه در این باره شایان توجه است

 ،حاصل از مصاحبههاي  نشانی از تفاوت رفتار بین دختران و پسران در ایجاد پست نشان نمی دهد و داده

 ،علیرغم تفاوت ذائقه ها ،به عبارت دیگر .کند هاي دختران در فضاي مجازي را تایید می محدودیتکاهش 

. ي نسبی در فضاي مجازي فراهم می شوداین تفاوت کمتر از فضاي واقعی است و فرصتی براي نوعی برابر

هاي اجتماعی براي دختران جوان عالوه بر ستایش و  فضاي مجازي و شبکهحضور در  ،از سوي دیگراما 

با نوعی ترس و تنفر و عدم اعتماد نیز همراه است، زیرا در حالی که دختران در این فضا  ،هیجان و شور

رو  با نوعی ناکامی و عدم اطمینان نیز روبهدر عین حال  ،کنندربه می جآزادي و احساس توانمندي را ت

  . گرددمی موجب دلزدگی آنان شوند که  می

  : ساله23دختر 

خونم، حس  کنم یا بیوگرافیش را تو پروفایلش می شناسمش دارم چت می من وقتی با کسی که نمی"

  "....  کنم که دروغه می

  : ساله29پسر 

دوست دختر، دوست پسرها پسورد  .خوره به خاطر بی اعتمادي به هم میهاي عمیق  خیلی از رابطه"

  "....کنن  گیرن چک می بوك همدیگر را می فیس

این فضا در زندگی دختران جوان از آن جا مشخص می شود که علیرغم این نگرانی در اهمیت حضور  

  .و آن را ترك نمی کنند برند میبه مثابه جایگزین ارتباطی  بهره  ي مجازيدختران  همچنان از فضاها، 

  فاصله اجتماعی از خود در فضاي مجازي

بسیاري از جوانان فضاي . فاصله اجتماعی بین دو جنس و بین طبقات در فضاي واقعی وجود دارد

         فاصله گرفتن از موقعیت خود و گذر از فاصله هاي اجتماعی باز  ی برايفرصتعنوان مجازي را به 

  .می شناسند

  :ساله 29پسر  

تونی  اش الیک بزاري تو هم می بري جزو دوستاش تو صفحه ،کافیه یکی را که الیک خور زیاد داره...  "

  . "با دوستاي اون طرف دوست بشی

  :ساله 28پسر 



٢٠ 
 

شم، چون شماره ها را دارن اد  ها می چون ناخواسته عضو خیلی از گروه ،ارتباطات گسترده است" 

  "....نداره کنن نیاز به تایید می

     شبکه هاي اجتماعی فرد را با موجی سنگین و قوي از روابط اجتماعی متعدد، مواجه  ،بدین ترتیب 

  .این موج روابط می تواند فرد را با خود به هر کجا ببرد. می کند

عرصه جدیدي را براي گذران فراغت طیف رو به افزایشی از جوانان و  ،اینترنتیهاي اجتماعی  شبکه

مفاهیم جدیدي در . ها و عالئق متنوع فراهم ساخته است هاي مختلف با زمینه فرهنگ گیري خرده شکل

مندي از آن عموما  جدید و بهره "میدان"اگر چه این . وانان با اتکاي به این شبکه ها شکل می گیردجزندگی 

مجالی  جوانانبراي ا اما این فض، هاي دیگران است ایجاد پست و الیک کردن پستها،  محدود به آشنایی

هاي  هاي فضاي مجازي براي تقویت سرمایه از پتانسیلفراد این ا. می کندفراهم نیز وجود ابراز  براي

فرد به طور مقطعی از . کنند استفاده میدید جسمبلیک و فرهنگی خود در برقراري ارتباط و تنظیم روابط 

فضاي مجازي  ،به عبارت دیگر .شود می ،باشدکه دوست دارد و تبدیل به شخصیتی  می گیردفاصله خود 

  . فرصتی براي برقراري فاصله اجتماعی با خود فراهم می کند

  : ساله28پسر 

  "... ها دوست بشی و رابطه بگیري تونی با باالشهري راحت می...  "

  : ساله27پسر  

تو مهمونی بره ... استفاده کنه بزنه از امکاناتش ... میتونه مخ  ،زنه دار جا می خوب وقتی خودشو بچه مایه"

...."  

  :ساله29پسر  

    ".....هاي سطح باالتري رابطه بگیره  کنه تا بتونه با آدم تو صفحه خودش ظاهرسازي می... "

 ،انجام می دهند »یهویی«با استفاده از اصطالح را تظاهر به رفتار و منش ثروتمندان  به طور معمولجوانان 

اصطالح  ،برخورداري که به لحاظ مالی امکان دسترسی به امکانات ثروتمندان را ندارندجوانان کم اما 

راتی که در خیابان پارك شده عکس سلفی ابه طور مثال کنار ماشین ماز اینان. را رایج کردند" الکی"

و هم ذات پنداري  نوعی الگوگیري از طبقات باالتر ،این رفتار. "من و ماشینم الکی" :نویسند گیرند و می می

  .که به آنان اجازه می دهد تا از شرایط واقعی خود فاصله بگیرند است
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از پاسخگویان خیلی درصد  2/30نشان می دهد که نیز حاصل از پرسشنامه هاي  دادهدر مسیري مشابه، 

جوانان  زندگیدر نشان از تسلط این مقوله فراغتی که  هاي اجتماعی دارند حضور در شبکه زیاد تمایل به

هاي اجتماعی  اجراي آزمون کاي اسکوئر نشان از عدم تفاوت در رفتار دو جنس براي حضور در شبکه .دارد

 ؛در کیفیت حضور هم اثرگذار است ،هاي اجتماعی عالوه بر کمیت حضور پاسخگویان در شبکه .دارد

مورد اینکه چه  گیري در گذارند، اما تصمیم اجتماعی خود پست عکس سلفی می  همگان در صفحه

را » خود«هاي مهمی است که جوانان از طریق آن  هایی را باید در معرض دید قرار داد، یکی از راه عکس

عکس گرفتن با ماشین پورشه، کنار استخر شخصی، غذاي تزئین شده  ،براي مثال. کنند می بیانبراي دیگران 

اما بدیهی است که قرار . اعی رایج شده استهاي اخیر در صفحات اجتم درسال... در رستوران گرانقیمت و

مختص قشر خاصی از جوانان است که در فضاي  وبراي همه ممکن نیست هایی  گرفتن در چنین موقعیت

دسترسی که افراد مرفه مشاهده شد در این پژوهش . مشهورند "دار پول بچه"مجازي و حقیقی به عنوان 

بوك  شدن فیس  با همگانی. بیشتر در فیس بوك حضور داشتند ،اند بیشتري به امکانات و منابع فراغتی داشته

  صفحه بچه«صفحاتی مانند . به صفحه اینستاگرام نقل مکان کردند ،بیشتر کاربرانی که به دنبال تمایز بودند

شایان توجه است که بین جوانان ایرانی . در اینستاگرام از این قبیل است... و» صفحه بازیگران«، »پولدارها

منجر به حفظ  ،ها عمومیت یافتن کاربرد اینترنت باعث شده است که مهارت افراد در گزینش ابزارها و رویه

  .تمایز شود

  جوانان  ي فراغت مجازي برايها هجاذب

  :را چنین برشمردبا توجه به مباحث مطرح شده می توان دالیل جذب جوانان به فضاي مجازي 

  مجازي فضاي در خصوصی فضاي ایجاد  -1

خواهند به  هاي فضاي واقعی را ندارند و آزادند تا به هر شکلی که می محدودیت، جوانان در این فضا

. توانند ورود سایر کاربران را کنترل کنند ها خود، کنترل این حوزه را در دست دارند و می آن. کنش بپردازند

باره این احساس اختیار به ویژه در .کنندارایه را هاي خود  دیدگاهانتخابی توانند در این فضا با هویتی  می

  .دختران از اهمیت زیادي برخوردار است

  :ساله22دختر 

خیابان یا محیط دانشگاه نمیتونم مستقیم از پسري سوال بپرسم و یا خودم شروع کننده ارتباط  يمن تو "

در واکنش به الیکهاي ... اما با یک الیک کردن پست طرف مقابل میتونم واکنش اون را بسنجم و  ،باشم

یه جور حس کنترل  .اختیار با خودمه ... بعضی ها را هم بالك کنم و صفحه ام میتونم بعضی را بپذیرم 

  ".این منم که تعیین کننده هستم ؛رابطه بهم دست میده
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  :ساله 28پسر 

کسی نمیتونه بهت دیکته کنه که چطور فکر  .دنیاي خودت را داري ،اینترنت و شبکه هاي مجازي يتو"

کن و چی کار بکن چی کار نکن یا ایده اش را تحمیل کنه، خیلی راحت میتونی عقاید دیگران را بپذیري یا 

فقط دوستاهاي خودت  .نپذیري و واکنش مثبت یا منفی نشون بدي، میتونی صفحه ات را رمزگذاري کنی

  "....مطالبت را بخونن 

  : ساله 26دختر 

.... یک آیدي با عکس پسرونه ساختم و ...  من خیلی کنجکاو بودم که بدونم دنیاي پسرها چطوریه"

   "....خودتی و خودت و دنیاي خودت هر طور میخواهی میتونی باشی 

 سهولت در قطع ارتباطات  -2

را  Disconnectتواند دکمه  در روابط اجتماعی مبتنی بر الگوي روابط مجازي به همان آسانی که فرد می

این قابلیت همان عنصري است که . رهایی یابد ،بخش نیست تواند از روابطی که دیگر رضایت فشار دهد، می

  . کند استقالل و لذت را زیاد می ،شود و از سوي دیگر باعث سطحی شدن روابط و کمتر شدن احساسات می

  )مصاحبه شوندگان دگاهیاز د( يمجاز يو فضا یاجتماع يها شبکه :7جدول 

هاي  دالیل حضور در  شبکه

  اجتماعی

 وقت گذروندن با جنس مخالف -) غیرهمجنس(دوست یابی  -

 ها اطالع رسانی میتینگ -هاي جالب       تبادل پست -

 هاي دوستی تشکیل گروه -سرگرمی                      -

 پر کردن تنهایی -گسترش تعداد دوستان       -

 هایی که رفتیم غذاهایی که خوردیم  هاي سلفی و مکان پزدادن با عکس -

 چشم همچشمی دختر در تعداد الیک خوردن صفحات -

 هایی که رفتیم نشان دادن تعداد مهمونی -

 هاي خنده دار و جوك خوندن متن -

  اطالع از وضعیت دوستان کجا رفتن؟ چی خوردن؟ -

معناي ذهنی و پیامدهاي 

  هاي اجتماعی حضور در شبکه

 خوردن یعنی  مورد توجه قرار گرفتنالیک  -

 شناسن الیک خوردن یعنی تو معروفی آدم مهمی هستی همه تو را می -

 من خیلی شاخ هستم -

 هایی که در دنیاي حقیقی امکان ارتباط با اونها را نداریم ارتباط با آدم -

 حضور مردهاي متاهل که زندگیشیون به این دلیل خراب میشه -

 بارایه هویت غیرواقعی و کاذ -

 گسترش دامنه تعامالت فضاي مجازي به دنیاي حقیقی -

  کم شدن روابط با خانواده  -
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تفاوت احساس جوانان از 

  حضور در فضاي مجازي

 هاي اجتماعی احساس بیهودگی نسبت به شبکه -

 احساس ماجراجویی  -

  مورد تایید قرار گرفتن توسط دیگران  -

  

  شاخص فراغت مجازي 

فراغت "عنوان  با ابعاد مختلف فراغت مجازي در بخش کمی، شاخصی براي به دست آوردن نتیجه کلی از

 هاي فراغت مجازي هاي مرتبط با فعالیت تمامی گویهبراي ساختن این شاخص . شدتعریف  "مجازي

هاي دیگران،  هاي اجتماعی، الیک کردن پست هاي مجازي، حضور در شبکه استفاده از کتابخانه :همچون

هاي  مپیوتري و موبایلی، دانلود موسیقی و فیلم، وب گردي و سرگرمی و سایتهاي کا استفاده از بازي

استیشن و ایکس باکس  هاي اجتماعی، پلی یابی در شبکه ، دوست)چت(اینترنتی و شرکت در تاالرهاي گفتگو

  . جدول توزیع فراوانی آن به شرح زیر است. می شودشامل 

  توزیع فراوانی شاخص فراغت مجازي : 8جدول 

 معتبردرصد  فراوانی عنوان

میزان 

 استفاده 

 17 34 خیلی زیاد

 19,5 39 زیاد

 37 74 متوسط

 25,5 51 کم

 1 2 اصال

 100 200 کل 

 "خیلی زیاد"یا  "زیاد"اند که  دهد که پسران به طور معناداري بیش از دختران اعالم کرده ها نشان می داده

بر پسران  "خیلی کم"و  "متوسط"کنند، در حالی که تعداد دختران در استفاده  از فراغت مجازي استفاده می

در حالی که  ،کند در عین حال هیچ پسري اعالم نکرده است که از فراغت مجازي استفاده نمی. فزونی دارد

ي اجرا .کنند از فضاي مجازي براي گذران اوقات فراغت استفاده نمی "اصال"اند که  دو دختر اعالم کرده

دهد که رفتار دو جنس در  نشان می =003/0Sigو  4و درجه آزادي ) 744/15(آزمون کاي اسکوئر با مقدار 

فضاي  هاي بخش کیفی مبنی بر نگاه جنسیتی به استفاده از فراغت مجازي با هم متفاوت است که یافته میزان

  .کند را تایید می مجازي و وجود تمایز جنسیتی
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  مجازيبا فراغت  جنسدوبعدي رابطه جدول  :9جدول 

 
کل پاسخگویان  جنسیت

 دختر پسر  درصد

  مجازيفراغت 

 17 9,6 25 خیلی زیاد

 19,5 15,4 24  زیاد

 37 40,4 33,3  متوسط

  25,5 32,7 17,7  کم

 1 1,9 0  اصال

 100 100 100 کل

ظهور این منش ها، عادتواره هاي . میدانی است که منش هاي تازه اي را شکل می دهد ،فضاي مجازي

را براي زنان و مردان در استفاده از فضاي مجازي سامان  هاي متنوعی شیوهو  کشد به چالش میپیشین را  

 روابط بر جوانان کنترل زانیم يارتقاعالوه بر تفاوت در منش و ذائقه جنسیتی،  نکته نیمهمتر. می بخشد

  . است یاجتماع

  و نتیجه گیري  بحث

هاي اجتماعی  کارگیري شبکه به ،هاي فراغتی جوانان ها و اولویت که در انتخاب دهد این پژوهش نشان می

این پدیده به عنوان یک الگوي گذران اوقات . اي دارد ویژه  از نظر تنوع مصرف جایگاه به ویژه روي موبایل

هاي رایج  و مرزبندي استموثر یابی جوانان  و الگوهاي ارتباطی و دوستبین دو جنس روابط بر  فراغت،

 شبکه از استفاده که شد مشاهده پژوهش خالل در،  نیهمچن.. می سازد کمرنگ جوانانرفتار جنسیتی را در 

از منظر  ،به عبارت دیگر. است برخوردار تیعموم از جوانان نیب در يمجاز يفضا و یاجتماع يها

اما امکانات در نحوه  ،م نمی زندقافزایش امکانات تغییر چندانی ر در فضاي مجازي، دسترسی و حضور

جوانان برخوردارتر با نمایش امکانات خود اوقات فراغت نمایشی ویژه  به عنوان مثال،. حضور موثر است

سخه ن نیز جوانان کمتر برخوردار نکته مهم آن است که .اي در شبکه هاي اجتماعی را به نمایش می گذارند

 یدسترس یرفاه کاناتجوانان کمتر برخوردار که عمال به امهایی مشابه را تولید می کنند، به عنوان نمونه، 

 به خود از را مشابه يریتصاو ومی کنند  استفاده" یالک" اصطالح از "ییهوی" اصطالح يجا به ندارند

 نحوه در را یطبقات زاتیتما تا دهد یم اجازه جوانان به يمجاز يفضا، گرید عبارت به .گذارندیم شینما

. ی می کندکماکان در این باره نقش آفرین تیجنس که است آن نکته اما، دهند کاهش فراغت اوقات گذران

 در حضور. دارد فراغت اوقات گذران در زیتما در تیجنس ینیآفر نقش از تیحکا پژوهش نیا يها افتهی

 آنان، گرید عبارت به. دهد یم قرار دختران اریاخت در یاجتماع روابط در حوزه يشتریب اریاخت يمجاز يفضا

 در سهولت، نیهمچن. کنند یم حرکت نیخودگز ارتباطات سمت به کند، یم اشاره کاستلز که همانطور
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 ،عبارت دیگربه . است ساخته یواقع يفضا ازمتفاوت  دختران، يبرا را فضا نیا، آن قطع و ارتباط يبرقرار

در فضاي مجازي عمال می تواند در این  ،دختري که نمی تواند در فضاي واقعی با پسران وارد گفتگو شود

 نیا. ه نحوي دنیاي پسران را تجربه کننداین فضا همچنین به دختران اجازه می دهد تا ب. پیشقدم شود هربا

  .ذهن متبادر می کند بهنحوه حضور در فضاي مجازي را در بین دو جنس  تفاوت کاهش ینوع به ها افتهی

داده هاي کیفی و . این تجارب به معناي یکسان شدن شرایط از منظر جنسیتی نیست چنان که گفته شد، اما

جنسیتی در استفاده از فضاي مجازي و نحوه حضور در شبکه هاي اجتماعی و ذائقه کمی هر دو نوعی منش 

ساخت . این منش حکایت از بازتولید ساخت جنسیتی در فضاي مجازي دارد. ایش می گذاردرا به نم

 محدودیت هاي ویژه اي را براي دختران در حضور و نقش آفرینی در شبکه هاي اجتماعی رقم  ،جنسیتی

  .حذف نمی شود پسران در این فضا فاصله جنسیتی در بین دختران و ،به عبارت دیگر .می زند

اما گزینش ها و  یکسان است، شبکه هاي اجتماعی در دختران و پسران حضور  می دهدها نشان  یافته

بین پسران و دختران در ایجاد پست در  يتفاوت آشکار که به طوري ؛رفتارهاي آنها متفاوت است

در اما بیشتر  هاي اجتماعی دارند، با اینکه دختران حضورپررنگی در شبکه. دیده می شود هاي اجتماعی شبکه

هاي دیگران  دهند پست ترجیح می؛ آنان شوند گر در این فضا حاضر می مشاهده در قالبنقش هاي منفعل و 

نشان پیمایش نتایج . کنند هاي اجتماعی جانب احتیاط را حفظ می را الیک کنند و در ایجاد پست در شبکه

ي که پسران روطبه  ؛فضاي مجازي تفاوت وجود دارددهد که در رفتار دو جنس در باره میزان استفاده از  می

بیشتر در ایجاد پست  معنا دارهاي رفتاري  تفاوت .نمایند نسبت به دختران بیشتر از فضاي مجازي استفاده می

یابی  ، دوست)چت روم ها(هاي اجتماعی، میزان دانلود موسیقی و فیلم، شرکت در تاالرهاي گفتگو در شبکه

استیشن  هاي پلی هاي موبایل، استفاده از بازي هاي کامپیوتري و بازي عی، استفاده از بازيهاي اجتما در شبکه

هاي مجازي، حضور  گردي، استفاده از کتابخانه سایتمواردي از قبیل اما در  ،دیده می شود و ایکس باکس

که  اهده نشدهاي دیگران تفاوت معناداري در رفتار دوجنس مش هاي اجتماعی، الیک کردن پست در شبکه

تفاوت در نحوه گذران اوقات فراغت در . نشان از غلبه این الگوي فراغتی در بین جوانان هر دو جنس دارد

می توان  ،به عبارت دیگر. فضاي مجازي می تواند حکایت از منش و ذائقه متفاوت زنان و مردان داشته باشد

فضاي مجازي براي دختران فرصتی  .ه استگفت که تمایز جنسیتی در فضاي مجازي به روشنی قابل مشاهد

تفاوت در نقش هاي دختران . اما شرایط دختران و پسران یکسان نیست ،براي بیان خود را فراهم کرده است

تفاوت . ایشی اقدام می کنندو پسران در فضاي مجازي همچنین نشان می دهد که هر دو گروه به رفتار نم

اما نکته بسیار مهم فاصله . پسران و دختران قابل رویت استهاي نمایشی در ماجراجویی هاي رفتار

  .اجتماعی دختران از موقعیت جنسیتی خود در فضاي مجازي است
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As people of a society are not the same, their leisure is also different. The main 
objective of this article is to review the behavioral pattern of youth in their 
cybernetic leisure times. Since the pattern of leisure could be a judgmental 
young person’s life style thus the leisure times among youths is very important. 
Based on this, the main questions in this research are: What are the patterns of 
cybernetic leisure times among youth? How gender effects on leisure? In order 
to answer these questions; in addition to referring to the facts, some theoretical 
concepts like habitats and field is adopted from Bourdieu, and conspicuous 
leisure from Torstein Veblen. Based on nature of the research, an Inductive-
Sequential Mixed Method is designed which is a combination of field research 
and survey. The instruments for conducting field research were semi structured 
interviews and focus group discussions. Survey was based on earlier qualitative 
data collection and also a questionnaire was prepared. The results showed the 
popularity of cybernetic leisure among youth however, despite there are ease of 
activity for girls in this leisure but there are still signs of gender habitats in cyber 
leisure. In a way gender construction in cybernetic leisure is reproduced. 
Increase of facilities did not have significant impact on youth behavior, 
conspicuous displays and conspicuous leisure can be observed. Increase of 
facilities did not have significant impact on youth behavior, conspicuous 
displays and conspicuous leisure can be observed. Despite the girls' agency in 
leisure time in cyber space, their taste was different from boys.  
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