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 چكيده

را دچاار چاا ا اساسای هارده     شدن  یاجتماعهای  شیوههای مجازی و اینترنت،  گسترش شبکه

سان   « شادن ننییا    اجتماعی»هه سبب شده است تا جامعه شناسان از مفهوم  نحوی است؛ به

ها در فرایند اجتماعی شدن )مجاازی و ییرمجاازی ، ممکا  اسات موجاب       بگویند. تفاوت نسل

 یمپاارادا ها حاضر، مبتنای بار   روش پژوشود.  یمتفاوت بنا های معنا و ابژه معناها گیری شکل

صاورت گرفتاه   « نگاری مجازی مردم»گیری از روش  بوده است هه با بهره برساختی -تفسیری 

های اجتماعی مجاازی فعااد در ترگارام و     نفر از هنشگران شبکه 27تحقیق،   است. جامعه نمونه

 از پاژوها  ای  های ادهگیری نظری و هدفمند انتناب شدند. د ی نمونه هه به شیوه اند بودهوایبر 

 های پژوها حاضر نشان داده است: یافته است. شده نوری جمع باز و مصاحبه هیفی عمیق طریق

هاای   های فضای مجازی از طرف دیگر، ساوهه  طرف و فانتزی های جهان عینی ازیک محدودیت

« مجاازی شادن هانا   »های اجتماعی مجازی و نهایتاا  باه    جوان را به سمت استفاده از شبکه

تواناد   هری مای  هه به سازند های مجازی، جهان ذهنی خاص خود را بر می سوهههند.  رهنمون می

ها همچنی  سیا یت و سرعت تغییر، متفاوت از جهان عینی و واقعی باشاد.   بژهبه  حاظ معناها و ا

هاای اجتمااعی مجاازی، سابب برسااخت       نتایج پژوها نشان داد: استفاده و عضویت در شبکه

شادن   گی و ناوعی دو مرهازی   سرگردانی معنایی و سیا یت ابژهنسری،  های معنایی درون شکاف

 هاا، همچنای    تواند تمایز معنایی و هویتی بی  نسل ره میی شده است هه ای  مسئنسر یمعناها

 شکاف نسری را سبب شود.
 .نسری، شکاف نسری  های اجتماعی مجازی، مجازی شدن هنا، ابژه شبکه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 اتیلر جایگلاهی   ی دهله  در ایلران  شلناتتی  جامعله  ادبیلات  در هلویتی  و نسللی  شناسی جامعه

 دگرگلونی  شلدن  بسلتر برجسلته   را 80  دهله  تلوان  ملی  کله  ای گونله  بله  است؛ داشته محوری

  در بررسلی مسلئله   .(56: 1388تلال  ننلاه،    جمشلیدیها و دانسلت )  نسلی مناسبات و فرهنگی
نسللی، تلیلی    های نسلی، ذهنیت نسلی و بلی   ها، توجه به مسائلی چون هویت نسلی، ابژه نسل

ها در جامعه و... ازجمله مسائلی هستند کله از اهمیلت    نسل از تود و دیگری، بازنمایی نسل
محتلوا و کیفیلت ایل      هلا،  باشلند. در  نیونلدهای نسللی، شلدت  ن     زیادی برتلوردار ملی  

نیوندها، تغییرنذیری  ن بر اساس طبیه، جنس، مکان، فرهنگ، مراحلل زنلدگی،  ملوز ،    
اساسی تحلیلل رفتلار فلردی      کنش سیاسی، الزمه  وسیله شرایط مادی و استعداد برای تغییر به

 به واقعیت یك عنوان به (. نسل،71: 2004، 2و ناسم  1ناروان است )ها  نسل  در بررسی مسئله

 یعنلی  اند، متولدشده فرهنگی و فضای تاریخی در که افرادی مشتر  تجربیات بازتشخیص

 لحلا   بله  چراکله  دارد؛ بسلتگی  هسلتند،  معاصرینشان مرتبط با کنند می احساس که کسانی

 شلامل  فیلط  واقعیلت،  یلك  عنلوان  بله  نسل بنابرای  یك دارند. مشترکی سرنوشت تاریخی،

(. معلانی  89: 1386سلاز قملی،    یلت شلود )چ  می هستند، دوره هم تاریخی لحا  به که افرادی
گیلری   . در فر ینلد شلکل  اسلت سلازی  ن نسلل    مشتر  یك نسل، عامل مهمی در هویلت 

هلا بلا روایلت معلانی      . درواقل  نسلل  اسلت تلری  عواملل    هویت نسلی، روایلت یکلی از مهلم   
ت در تیابلل بلا هویلت    سازند. هلویتی کله گلاهی اوقلا     مشترکشان، برای تودشان هویت می

و در  اسلت « دیگلری »دیگر، هویت نسلی حاصل وجود یك  عبارتی ؛ بهاستهای دیگر  نسل
طلورکلی، وقتلی از نسلل     گیرد. نس به است که هویت نسلی شکل می« دیگری»تیابل با ای  
گوییم، منظور گروهی از افراد که در زمان واحدی متولدشده و تجلار،، منلاف  و    سخ  می
(. 67: 1387کلورری،  اسلت ) ، انلد   گلاه ای مشترکی دارند و به ای  تجار، و مناف  ه نظرگاه

                                                                                                                                        
1. Anna-Liisa Narvanen 

2. Elisabet Nasman  
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توانلد فراتلر از نسلل در جریلان باشلد،       البته تأریرات تجربه مشلتر  )رتلداد مشلتر ( ملی    
توان به تأریرات هولوکاست اشاره کرد که چندی  نسل را تحت تأریر تود  عنوان نمونه می به

هلایی   ها و ذهنیت ی ابژه بر ای  اساس، هویت نسلی شامل مجموعه (.2007، 1وایزلداد )قرار 
هلا را در تیابلل بلا     است که اعضای یك نسل در  ن مشتر  هستند و در تعریف تلود،  ن 

دهند. عالوه بر اشتراکات ذهنی و عینی نسل، نلو    ها قرار می های دیگر نسل ها و ذهنیت ابژه
هلا دارد، در شناسلایی و در  هویلت نسللی از      نگاه و ذهنیتی که نسل نسبت به دیگلر نسلل  

 .استاهمیت برتوردار 
توانلد داشلته    معاصلر ایرانلی ملی     های نسلی در جامعه باوجود اهمیتی که معناها و کنش

هلا   نذیری اتفاق افتاده است، ای  معناها و کنش باشد، امروزه با تغییراتی که در قدرتِ جامعه
های ارتباطی، انیالبی عظلیم را سلب     اتیر، رشد رسانه  هاند. در چند ده با چالش مواجه شده

ای در معلر  هجلوم معناهلای     صلورت لحظله   های نلوی  بله   ای که انسان گونه شده است؛ به
( از 1389) یلار بودرشلوند. اان   های مختلف تبلیل  ملی   متفاوت و مختلفی هستند که از رسانه

کنلد. توللد و وهلور اینترنلت، انیلال،       هلای معنلایی یلاد ملی     ای  روند با عنوان انفجار نشانه
نانذیر از جامعله انسلانی    تکنولوایك ارتباطی را به سرانجام رساند و رسانه را به وجه جدایی

هلای گفتگلوی اینترنتلی و     های اجتماعی، اتلاق  های اینترنتی، شبکه تبدیل نمود. وهور سایت
هلای   بلی  نسلل   گیلری نلوعی تفکیلك هلویتی     دیگر ابزارهای موجود مجازی، سلب  شلکل  

هلای اجتملاعی    کننده از ایل  ابزارهلای ارتبلاطی شلد. نلس از وهلور شلبکه        مختلف استفاده
 پ، وایبلر، تلانگو، تلگلرام و... ایل  تحلوالت و       مجازی در بستر تلف  همراه همچون واتس

واسلطه   های اجتملاعی اساسلاا ابزارهلایی هسلتند کله بله       تغییرات شتا، بیشتری گرفت؛ رسانه
 یبلاومن انلد. در روایتلی    های ارتباطی چون اینترنت و تلفل  هملراه ندیلد  ملده     کهنیدایی شب

بله معنلای علام  ن    « اجتملا  «  دهنلده  شکلهایی  چنی  شبکه اساسااتوان گفت که  ( می2013)
اسلت؛  « شلبکه »ی نسبت به یك اعتمادتر قابلتر و  ، دارای شرایطی ام «اجتما »یك نیستند. 

بر شما نظلارت   با دقتها و تعهدات بیشتری همراه است. اجتما   هرچند مسلماا با محدودیت
دهد؛ ممک  است شما را محلدود یلا طلرد کنلد و      کند و  زادی عمل کمتری به شما می می

گیری از  ن اجتما  را به اراده تودتان ندهد، اما یك شلبکه ممکل     اجازه انصراف و کناره
کمی داشته باشد، یلا اطاعلت از    و نظارتاست در ارتباط با اطاعت از هنجارهایش، مراقبت 

                                                                                                                                        
1. Rachel Lev Wiesel 
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 جارها برای همه الزامی نباشد.ای  هن
هلا بلر نایله مشلارکت      های اجتماعی مجازی، ایل  شلبکه   باوجود مسائل فوق، در شبکه

هلا، بلا اطالعلاتی مواجله      های اجتملاعی بلرتالف عصلر ایمیلل     . در شبکهاند بناشدههمگانی 
های سب  شده اسلت   هستیم که قابل ردوبدل شدن میان افراد گوناگون است. چنی  ویژگی

 13درصد از نوجوانلان   61شود که  روز بیشتر شود. تخمی  زده می ها روزبه از  ن  ه استفادهک
ویلژه   طورکلی، شرق  سیا به های اجتماعی مجازی باشند. به بریتانیایی عضو شبکه  ساله 17تا 
 های اجتماعی مجازی را دارد و بعداز ن، بریتانیا کننده از شبکه جنوبی، بیشتری  استفاده  کره
( ضری  نفلوذ تلفل    1393) یرانا(. بر اساس  مار شرکت مخابرات 2013باوم ، دارد )قرار 

 74بله   1392درصد بوده است که ایل  میلزان در سلال     2/22، 1385همراه در ایران در سال 
امللروزه بیشللتر  .اسللتمشللتر  تلفلل  همللراه  56955727درصللد رسللیده اسللت کلله معللادل 

امکان استفاده های هوشمند هستند که  زمره گوشی ه، درهای تلف  همراه مورداستفاد گوشی
تلفل    یانراتورهلا  همچنلی  را در اتتیاردارنلد.   های مجلازی  رسان شبکه یامن افزارهای نرم از

 ی مارهلا  برقلرار کردنلد.  نیلز  را  نترنلت یگیری از ا همراه تیریباا در سراسر کشور امکان بهره
 یفضلا  تلفل  هملراه وارد   نترنلت ینفر از ا ونیلیم نزدیك به چهل که دهد مخابرات نشان می

وجلود   یملدع  های هوشمند اعتنا کرد و توان به  مار گوشی می یعنی  یشوند و ا می یمجاز
 یگوشل  یرینلذ  توان گفت دسلترس  روست که می ازای  .حوزه بود  یکاربر در ا ونیلیم 25
 باعل   ،هلا  نبلودن  ن  لتلر یف یعنل ی ،هلا  شلبکه   ینذیری ا دسترس زیجا و ن در همه همراه تلف 

(. هرچند  مار دقییی از میزان 50: 1393ی،  ران یشود )مسجد ها می مردم به  ن  وری یرو
های اجتماعی مجازی مثل وایبر و تلگرام و ... در ایران وجود ندارد، املا بلر    استفاده از شبکه

ثل وایبر و تلگرام های اجتماعی مجازی م کنندگان شبکه اساس مطالعات اولیه، بیشتر استفاده
دهند و اسلتیبال زیلادی از سلوی کلاربران ایرانلی       و امثال  ن را افراد نسل جوان تشکیل می

 (.121: 1394علیزاده و محمدی، است )مواجه شده 
ها، سب  شلده اسلت کله     از  ن  های اجتماعی مجازی و استفاده روزافزون شبکه  توسعه

سلخ  بگوینلد.   « اجتماعی شدن  نالی »( از 2013باوم  )شناسانی همچون زیگمونت  جامعه
های اجتماعی مجلازی تبلدیل بله ابزارهلای      ویژه شبکه های مجازی و به در ای  حالت، رسانه

شوند. ای  در حلالی اسلت کله افلراد      نذیری نوجوانان و جوانان می اجتماعی کردن و جامعه
انلد،   نلذیری را طلی نملوده    هسال و مس  که با ابزارهایی عینی و غیرمجازی فر یند جامع میان

توانلد   نلذیری افلراد، ملی    هایی معنایی ایجاد شود. درواق ، ابزارهلای متفلاوت جامعله    شکاف
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ها گردد و همی  معناهای متفاوت، احتملال   گیری معناهای هویتی متفاوتی در  ن سب  شکل
منجلر بله    نماید. چنی  تمایز معنلایی   ها برجسته می گیری نوعی شکاف هویتی را در  ن شکل

های اجتماعی با رویکلرد نسللی    ی مصرف شبکه شیوه  شکاف نسلی  احتمالی، اهمیت مطالعه
هلای   تملایز مصلرفی شلبکه    احتملاالا یلادی ایل  اسلت کله     بن فلر  کند.  را دارای اهمیت می

هلایی   طرف و برسلاتت ابلژه   اجتماعی مجازی، سب  بروز شکاف در هویت فرانسلی ازیك
 سلی گردد.نوی  برای هویت درون ن

های اجتملاعی   که در مواجهه با شبکه طورکلی، هنگامی های نسلی و هویت نسلی به ابژه
شلوند، اهمیلت دوچنلدانی نیلدا      ی هویتی هستند، قلرار داده ملی  معناسازمجازی که در حال 

تیزد، ای  است که معناهلای نسللی در مواجهله بلا      کنند. نرسشی که از ای  مواجهه برمی می
اساسی نلژوهش حاضلر هلم      کنند؟ مسئله ماعی مجازی، چه سرنوشتی نیدا میهای اجت شبکه

های اجتملاعی،   کننده از شبکه های مجازی  استفاده گیرد؛ اینکه سواه در همی  بستر شکل می
هلای اجتملاعی مجلازی،     دهند؟  یا شبکه در چه فر یندی هویت نسلی تودشان را شکل می

 تلوان  های مجازی تولید نمایند و درنهایت اینکه  یا ملی  ههای نسلی برای سوا اند ابژه توانسته
از بروز شکاف نسلی در ارر مواجهه با شلبکه اجتملاعی مجلازی سلخ  گفلت؟ ایل  مسلئله،        

هلای اجتملاعی    کننلدگان از ایل  شلبکه    های نسلی در استفاده ممک  است سب  بروز شکاف
کلی متفلاوت   یویت نماید که بهای را ت های نسلی مجازی گردد، زیرا اصوالا ممک  است ابژه

 و حتی نسل واقعی غیرمجازی هستند. تر قبلهای  های نسلی نسل و حتی متضاد با ابژه

 پژوهش  پيشينه

های اجتملاعی مجلازی، تلاکنون مطالعلات چنلدانی در ایل  زمینله         به دلیل عمر اند  شبکه
تا حدودی مرتبط بلا  وجود، برتی از مطالعات تجربی نیشینی که  صورت نگرفته است. باای 

 شوند. کلی نژوهش حاضر هستند، مرور می  مسئله
هلای اجتملاعی و    شلبکه   بررسی رابطه»( در نژوهشی با عنوان 2015همکاران )و  1لتیف

و هلای اجتملاعی    به دنبال ارتباط بی  شلبکه « در کشور ترکیه 2000رفتارهای ارتباطاتی نسل 
هلا، در میایسله بلا     اند. بر اسلاس یافتله   نشگاه بودهدانشجویان دا 2000ی ارتباطی نسل رفتارها
های اجتماعی روبله افلزایش بلوده اسلت. همچنلی        های قبل، استفاده از اینترنت و شبکه سال

                                                                                                                                        
1. Latif 
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بوده است. ایل    ها نسلو هم سایر  ها 2000نسل  ی هم بو ، شبکه دلخواه و موردعالقه فیس
نیکلی نلدارد. اگرچله ایل  فنلاوری از      نسل چندان درگیری برای استفاده از ارتباطات الکترو

در سلط    هلا  شلبکه به چهره جلوگیری نموده و ارتباط در ایل    و چهرهفیزیکی   وجود رابطه
ها  گیرد، اما تناقضی در ای  رابطه برای ای  نسل وجود ندارد. مطاب  یافته یمتاصی صورت 

و اعی  گلاه اسلت   هلای اجتمل   منفی احتملالی شلبکه   تأریراتای  نسل از فناوری اطالعات و 
هلای اجتملاعی الکترونیکلی وابسلته نیسلت.       بله شلبکه   و نله ای  نسل نه به اینترنلت   درنهایت
 ی نلو   اسلتفاده از رسلانه   یلل، نسلل موبا »با عنلوان   یا ( در مطالعه2014و همکاران ) 1لوریسال

کودکللان و   اسللتفاده  نحللوه یبلله بررسلل« نوجوانللان ن: کودکللان و  یتوسللط کللاربران اصللل
حاصلل   یجنتا ؛اند نرداتته یلو موبا ینترنتشامل ا یدترجد یا رسانه های یانان از فناورنوجو
 یدهلد کله حتل    نشلان ملی   17تلا   8نفره از کودکلان و نوجوانلان    909 یا در نمونه ی از تحی

اگرچله   ،هستند یلمثل موبا ی نو یها تر هم از کاربران مشتاق رسانه کودکان کم س  و سال
 ،از جهت سل   .یابد یم یشها افزا در  ن یزن یلبه داشت  موبا یشس  کودکان گرا یشبا افزا
و  یل  عال یاسلت و کودکلان و نوجوانلان دارا    یرمتغو متنو   یاربس ینترنتاستفاده از ا یلدال
( در نژوهشی با عنلوان  2010) 2اکلسون هستند. ینترنتهنگام استفاده از ا یمتفاوت های یزهانگ
، بله توصلیف   «هلا از تلفل  هملراه     ن  و مستمر نوجوانان سوئدی و اسلتفاده ارتباطات فردی »

سوئدی از تلف  همراه نرداتته اسلت؛ رو     ساله 24تا  18استفاده جوانان و نوجوانان   نحوه
عمی  با ایل  نوجوانلان و جوانلان      نژوهش از نو  کیفی بوده است که بر مبنای  ن، مصاحبه

 بللا میایسله  در تلود  روزمللره زنلدگی  در نوجوانلان  هللا، هیافتل  صلورت گرفتله اسللت. مطلاب    
 تلرجی   تلود کالسلان   هلم و  تلانواده  اعضلای  دوسلتان  بلا  ملداوم  ارتباط برای ساالن بزرگ
 در اگر .کنند استفاده کوتاه متنی های نیام سنتی، از ای شیوه به گرفت  تماس جای دهند به می
و  هملراه  تلفل   از اسلتفاده  که نمود استدالل توان می باشد، حاکم الگو ای  نیز کشورها سایر
 ن  بله  کله  تا فرهنگی است نان  زندگی از ای مرحله با مرتبط بیشتر از  ن جوانان تلیی طرز
و روابلط   یتلفل  هملراه، جوانلان ااننل    »تحت عنلوان   یا ( در مطالعه2005) یلتو. ادارند تعل 

فلرد   منحصلربه  یمرتبط با الگوهلا  یاجتماع یعوامل ساتتار یبه بررس ،«یگزی جا یاجتماع
 یل  نرداتتله اسلت. در ا   یمتنل  هلای  یامكدر ن ویژه بههمراه  یها نحوه استفاده از تلف و فرد 

شلده   متفاوت مصاحبه صورت گرفتله  یهای سن از گروه یرستان موز دب دانش 24با  ،نژوهش
                                                                                                                                        
1. Lauricella 

2. Axelsson 
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 یهلای سلن   گروه یانم استفاده از تلف  همراه در  نحوه ی،نسل ی ب یها یایینو یلاست و به تحل
در  یتصوصل  یسه مکان شلامل فضلا   ی شده است. ا در سه مکان متفاوت نرداتته ،متفاوت
بله   ی و ارتبلاط عملوم    نیلیله  وسلایل هلا و هنگلام حضلور در     مثل تیابان یعموم یفضا ،تانه

از  یاریاسلت کله بسل    یل  ا یلانگر ب ،نژوهش حاضلر  های یافتههمساالن است.  با ی شکل  نال
طلور دائلم در    ها به که  ن ییساالن در فضاها نوجوانان توسط بزرگ یمتن های یامن یالگوها

بلر   یاجتملاع  یای ساتتاریافته از هنجارهلا  مجموعه . همچنی شود ساتته می ، ن قرار دارند
( در 2004) 1یلان  شلود. اوکسلمان و تورت   گرفتله از تلفل  هملراه حلاکم ملی      ارتباطات شلکل 

در  یارتبلاط تلفنل   یمعنلا ی؛ از زنلدگ  یا عنوان مرحله به یباط تلفنارت»ای تحت عنوان  مطالعه
کلنش متیابلل    ینظلر  یکلرد بلا اسلتفاده از رو   ،«ینوجوانلان فنالنلد   یلان روزمره در م یزندگ
ا میالله بل   ایل  . انلد  نرداتتله  ینوجوانلان فنالنلد   یبه تأریرات تلفل  هملراه بلر زنلدگ     ی ،نماد
در ذه  نوجوانان متعلل    یلاستفاده از موبا یمعنا یلبه تحلهای عمی ،  گیری از مصاحبه بهره

 یلان ن در م ملرتبط بلا    یا چندرسلانه  ی و فرهنلگ ارتباطلات   یهلای مختللف اجتملاع    به بافت
 ینلوع  ی،دهد که نوجوانان فنالنلد  نژوهش نشان می های یافته. اند نرداتته ینوجوانان فنالند
از  یکلی هلای تلاخ تلود بلوده و      یویژگل  یانلد کله دارا   را شکل داده یاز فرهنگ ارتباط

انلداز   ارتبلاط ملت  محلور اسلت. چشلم      یا یگیری ارتباط به شکل متن های  ن، شکل ویژگی
 نلان   یرا بلرا ی شخصل  یفضلا  یشلود، نلوع   و حفظ ملی  یجادای که توسط نوجوانان ا رسانه

ا ر یگلران روابطشلان بلا د   یفو تعر یواقع دِبه  نان فرصت بروز تو ی همچن کند. فراهم می
 دهد. می

ی اجتماعی وایبر  بررسی نیش شبکه»ای با عنوان  ( در مطالعه1394) یمحمدعلیزاده و 
، بلا اسلتفاده از رو  نلژوهش کیفلی و تکنیلك مصلاحبه       «در برساتت هویت نسلی جوانان
اجتماعی وایبر در برساتت هویت نسلی در میان جوانلان شلهر     روایی، به بررسی نیش شبکه

  عنلوان یلك رسلانه    دهلد کله وایبلر بله     های نلژوهش  نلان نشلان ملی     ؛ یافتهاند تهران نرداتته
گلردد،   های جوان می زمان که سب  ساتت زیست جهانی مجازی برای سواه اجتماعی، هم

زند و سلب  تیویلت    های دیگر را هم رقم می های نسل ها و سواه نوعی افتراق هویتی بی   ن
ارزان تود، نوعی اسلتیالل اقتصلادی را حلداقل    شود. وایبر به سب  اقتصاد  شکاف نسلی می

شلان دارنلد را    کنندگان از وایبر که وابسلتگی اقتصلادی بله تلانواده     در  ن بخشی از استفاده

                                                                                                                                        
1. Oksman & Turtiainen 
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زملان کله سلب  تیویلت حضلور ایل  افلراد در         شکل داده است. ای  استیالل اقتصادی، هلم 
 نلان و حتلی     تلانواده  فضای وایبر شده است، نوعی از شکاف نسلی را هم بی  ایل  افلراد و  

گیلری   های مجازی وایبلری، سلب  شلکل    ها ایجاد کرده است. عضویت در گروه سایر نسل
هلای رسلمی بلا     هلای رسلمی و گلروه    سلازی  های غیررسمی و شبکه سازی شکافی بی  شبکه

تواند بله تملایز معنلایی و هلویتی بلی        های غیررسمی مجازی شده است؛ ای  مسئله می گروه
هایی هم منجلر شلود و شلکاف نسللی و تملایز نسللی را        سازی اوتِ چنی  شبکههای متف نسل

 تیویت نماید.
بررسلی فراتحلیلل در    ؛فر ینلد تغییلر نسللی   »( در نژوهشی با عنوان 1386) ی زاد ارمک

هلا در   نسلل  هلای عملل    و شلیوه  هلا  ها، محلدودیت  با توجه به ورفیت کرده استسعی « ایران
هلای   بررسلی نمایلد. یافتله   ها با توجه به شلواهد تجربلی    نحوه تعامل یا تعار  بی   ن ،ایران

توان از شکاف و انیطا  نسلی سلخ  گفلت.    نژوهش وی، بیانگر ای  است که در ایران نمی
عوامل اجتملاعی   نسلی در ایران است،  جریان انیطا  گیری  شکل از  نچه موج  جلوگیری 

جنگ  های اجتماعی دینی، گروه  درون قبیل تعامالت درون تانواده،نسلی از  نیوندزننده بی 
و مللی بلرای     علام   های نو  تجربه  اگر ای  سلازندگی و اصلالحات است.  ساله و دوره هشت
محی  شده و درنهایت گسست نسللی    نسلی تعار  بی  ها در ایران وجود نداشت، نسل  همه

گیلری ایل  شلکاف و     های مشترکی مان  شلکل  ربه، اما در حال حاضر چنی  تجشد ایجاد می
 انیطا  نسلی شده است.

هلای   تحلیلل گفتملانی چلالش   »(، در نژوهشی تحلت عنلوان   1394همکاران )قربانی و 
شدن بر هویت نسل سوم انیال، اسالمی )با تأکید بلر رو  تحلیلل گفتملان الکلال و      جهانی
 ن  شلدن و ارلر   موفه، تهدیدات جهانی گیری از رو  تحلیل گفتمان الکال و با بهره، («موفه

هویلت نسلل   های نژوهش  نها، بیانگر ای  اسلت کله    اند؛ یافته نموده را بر نسل جوان تحلیل
  حفظ استحکام و تثبیت  ن بله اسلتمرار  و  گفتمان انیال، اسالمی استوارشده  سوم بر شالوده

در ای    یجا شدگ  تزلزل و از انیال، وابسته است. بلنابرای ، وقلو  هرگونه  گفتمان  هژمونی
 یلت بندی ایل  گفتملان منجلر تواهلد شلد و درنها      به سست شدن مفصل ،گلفتمانی  ملنظومه

گفتمان انیال، اسالمی بله دلیلل در    .تواهد ساتت  نذیر  سی   شدت به  هویت نسل سوم را
دادن    رای سلامان نردازی کافی ب توان نظریه  بردن  شرط باال دسترس بودن و قابلیت اعتبار ل به 
بخشلی   از قابلیت هویت  هژمون  گفتمان  عنوان تواند همچنان به بله تیاضاهای نسل جدید ل می 

 .برای نسل جلدید بلرتوردار بلاشد
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هلای   نسللی در نسلل   میایسه ذهنیلت نسللی و بلی    »( در نژوهشی با عنوان 1388زاده ) سهرا،
هلای   نسللی نسلل   ذهنیت نسلی و بلی    میایسه، به بررسی و «دانشگاهی نس از انیال، اسالمی

هلای   ابژه»گیری از تئوری  ال  نموده با بهرهنس از انیال، اسالمی نرداتته است؛ نویسنده ت
هلا بله    هلای سله نسلل دانشلگاهی از منظلر نگلر   ن       هلا و تفلاوت   به میایسه شباهت ،«نسلی
یابللد. در ایلل  تحییلل ،  هللای تللاریخی دسللت رفتارهللا، باورهللا و یادمللان  هللایی درزمینلله ابللژه
نزشلکی شلهر تهلران شلامل سله نسلل دانشلگاهی         های دولتی غیر گیری از بی  دانشگاه نمونه

دوران دانشلجویی تلود را سل ری     60ازجمله نسل اول شامل استادان دانشلگاه کله در دهله    
 ها و نسل سوم شامل شده دانشگاه کرده بودند، نسل دوم شامل استادان جوان و تازه استخدام

هلای    ملده در تصلوخ همبسلتگی    دست دانشجویان فعلی دانشگاه صورت گرفت. نتایج به
هلای مزبلور    هلا، نسلل   که در هر سه بخلش ابلژه   استبیانگر  ن  ،گرهی گروهی و میان درون
 .های دیگر دارا هستند هایی چند را در میابل نسل های اساسی بی  تود و تفاوت شباهت

شللکاف نسلللی در »در نللژوهش تللویش بللا عنللوان  (1388فللرد )سللاروتانی و صللداقتی 
ایرانلی را موردبررسلی     شلکاف نسللی در جامعله     ، ندیلده «ها ها و بینش تانواده ایرانی؛ دیدگاه

طلورکلی   ها در ایران کله بله   ها و نتایج تعدادی از نژوهش از دادهاند. در ای  نژوهش،  قرار داده
ایل   ایل  اسلاس، هلدف     شلده اسلت. بلر    گرفتله بهلره   ،انلد  ها نرداتته به تضاد ارزشی میان نسل

شکاف نسللی و بررسلی و تحلیلل علواملی اسلت کله         شناتت وض  موجود درزمینه نژوهش،
هلای نلژوهش، بیلانگر ایل  اسلت کله        یافتله هلا در تلانواده معللول  ن اسلت.      شکاف بی  نسل

در درون  نسللی  نسللی و درون  های نسلی بلا تلانواده و روابلط میلان     رویارویی ارز  ٔ  درزمینه
هلا وجلود نلدارد و     های تانوادگی میلان نسلل   ارز   ای در عرصه مالحظه های قابل  ن، تفاوت

سلال جامعله    ها، میلان نسلل جلوان و بلزرگ     کمابیش نوعی وفاق جمعی در رابطه با ای  ارز 
شلکاف عمیل  و    ،عملومی فرهنلگ جامعله ایلران      توان گفت در عرصه البته می ،شود دیده می

عملومی، در    اما شکاف نسلی موجود، در نیطه میابلل عرصله   ،وجود ندارد یتأمل اتتالف قابل
 .یابد زندگی تصوصی  حاد جامعه ما موضوعیت می  عرصه

روزملره:   یو زندگ  ینو یها رسانه»( در نژوهشی با عنوان 1387همکاران )کالنتری و 
استفاده از تلفل  هملراه     ، به بررسی رابطه«جوانان یو سبك زندگ تیتأریر تلف  همراه بر هو

حاصللل از  یهللا یبحلل  دربللاره دگرگللون  ی،اصللل  مسللئلهانللد.  و هویللت جوانللان نرداتتلله 
جوانلان   تیل و هو یروزمره و تأریر  ن بلر سلبك زنلدگ    یشدگی تلف  همراه در زندگ تعبیه

حفلظ   یو نوجوانان از تلف  همراه برا جواناندهد که  های نژوهش نشان می بوده است؛ یافته
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 یبلرا  لیل موبا .کننلد  یاسلتفاده مل   دیل روابلط جد بله  تود و شلکل دادن   یاجتماع یها شبکه
تلود   شیچگونه نملا  نکهیتعل  دارد و ا  یتبااهم یبه جوام  اجتماع یچه کس نکهیا فیتعر
ارتباطلات   رود. یبله کلار مل    ،شلود  برساتته می  گرانیدر ارتباط با د یصحنه اجتماع كیدر 
 ،هملراه  تلفل  شده است.  افراد تبدیل یشخص  حوزه فیتعر یهم برام  یلهوس كیبه  یلیموبا

 یو معنلو   یاز عناصلر ملاد   یتلف  همراه بخش . ورد یرا فراهم م یتیهو یامکان تود اوهار
 اوسلت،   تیل فلرد کله بازتلا، هو    یستیدر ناسخ به چ دیشا دهد. می لیرا تشک یفرد تیهو

و  تیل فلرد در تلفل  هملراه او هو    مل   » یگر،د عبارت به ؛«م  تلف  همراه هستم»بتوان گفت: 
 .«کند می دایتشخص ن

 تلأریر دهنلده ایل  مطلل  اسلت کله کمتلر رابطله و         مرور مطالعات تجربی نیشی ، نشان
شلده اسلت. بیشلتر     ی با هویت نسلی و شیوه برساتت  ن نرداتتله مجاز یهای اجتماع شبکه

و یلا سلبك    انلد  دادهیلك املر کللی ملدنظر قلرار       مثابه بهمطالعات صورت گرفته، هویت را 
انلد؛ مطالعله    یدهسلنج هلای نلوی     زندگی جوانان و تغییلرات  ن را در ارلر مواجهله بلا رسلانه     

 منسجم و دقییی در مورد تأریرات نسلی ای  رسانه اجتماعی صورت نگرفته است.

 ومیادبيات مفه

تفسیری صورت گرفته اسلت. ایل  نلارادایم     –نژوهش حاضر در چارچو، نارادایم برساتتی 
اسلت  گرایانله   شناسی طبیعت گرایانه و رو  شناسی ذه  شناسی رئالیستی، معرفت دارای هستی

موجللودی فعللال، تللالق و   مثابلله برسللاتتی انسللان را بلله -(. نللارادایم تفسللیری 1994تللاچم ، )
دن زنلدگی اجتملاعی و   کند که ملدام در حلال سلاتت و نیلز معنلادار کلر       تعریف می ساز معنا

نللارادایم اربللاتی،   بللرتالفبنللابرای  محللیط اجتمللاعی  ؛ واقعیللات اجتمللاعی روزمللره اسللت  
ها از طری  الصاق معانی و نمادهلای عینلی معنلادار     تود فاقد معنا است و توسط انسان یتود به
نسلان  ، بنابرای ، واقعیلاتی هلم کله توسلط ا    معنا سازشود. اگر انسان موجودی باشد تالق و  می

بلود  شلمول تواهنلد    شوند، سیال، شناور، فاقد سلاتتار و قواعلد یکنواتلت و جهلان     ساتته می
: 1387بله نیلل از محملدنور و ایملان،      2001؛ ناتون، 2001؛ الیوت و همکاران، 2005دنزی ، )

بلر ایل  بلاور اسلت کله انسلان موجلودی اسلت تلالق و          تفسلیری   -برساتتی نارادایم (. 195
هلای   بلر ایل  اسلاس، واقعیلت     ؛سلازد  بازاندیشانه می طور بهن اجتماعی تود را ساز که جها معنا

 در ای  دیلدگاه،  .هستند ها شدن از موقعیت اجتماعی نیز تعاریفی سیال و همواره در حال ساتته
هلای انسلانی اسلت کله نیوسلته       الگوها و رو  تفسیر، در  و  اجتماعی  نژوهش  هدف عمده
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شلود کله    ها از محیط تلود باعل  ملی    وند. در  و شناتت انسانش شده و بازسازی می ساتته
افتد، اهمیت داشته باشلد.   ها اتفاق می تفسیر  نان از زندگی، حوادث و تغییراتی که نیرامون  ن

بخشلند.   سازند و معنا ملی  وچرای طبیعت نیستند، بلکه  ن را می چون تنها تاب  تام و بی ها نه انسان
نگرنلد و چگونله  ن را    ها چطور بله محلیط تلود ملی     ت دارد که انسانرو، ای  نکته اهمی ازای 

در . از نجاکله منبل  و مرجل  نهلایی هرگونله سلاتت معنلا و تغییلر         کننلد  ارزیابی و تفسیر ملی 
هلا از واقعیلات، تغییلر در واقعیلات و      یات اجتماعی همان انسلان اسلت، نلس در  انسلان    واقع

ت. از ایل  گذشلته، بلا توجله بله اینکله واقعیلات        ها بسیار مهلم اسل   چگونگی معنادار کردن  ن
شده بوده و دائماا در حال شلدن   انسانی، فاقد قوانی  از نیش تعیی   امور برساتته  مثابه اجتماعی به

شللمول و عللام بللرای واقعیللت اجتمللاعی و نیللز تغییللر و   تللوان الگللویی جهللان هسللتند، لللذا نمللی
کشلف و کنتلرل نیسلتند، بلکله صلرفاا       نها قابلل ت ها وض  مرد. ای  واقعیات نه ی در  نکار دست
بلله نیللل از بوسللتانی و  2001، 1998، 1978، 1967گلیللزر، شللوند )تواننللد در  و تفسللیر  مللی

شلود.   شلود، بلکله برسلاتته ملی     از دیدگاه ای  نارادایم، معنا کشف نمی(. 9: 1388محمدنور، 
کنلد  ه  ن معنلایی الصلاق   ابژه دارای معنای ذاتی نیست، بلکله تنهلا منتظلر کسلی اسلت کله بل       

های اجتملاعی و   (. ازنظر ای  نارادایم، زندگی اجتماعی مبتنی بر تعامل324: 1389محمدنور، )
تلود بله     نوبله  هلا بله   انلد؛ ایل  تعاملل    شلده  طور اجتماعی سلاتته  معانی سط  تردی است که به

منلد و   تطلور نیل   شلوند. جهلان اجتملاعی ملذکور بله      های سط  ترد منتهی ملی  نیدایش نظریه
هملان:  شلود )  و در مسیر زندگی روزمره نیوسته بازسازی و بازاندیشی ملی  شده ساتته گاهانه، 

بینی اجتملاعی و ذهنلی تاصلی     تفسیری، افعال انسانی تاب  جهان –در نارادایم برساتتی  (.333
ل ی میسلر نیسلت؛ هلر فعل    االجتماع علمهستند و بدون نفوذ به درون جهان افراد، بنا کردن هیچ 

دار محصور است و برای فهم و تفسیر رفتار  دمیلان، اول   جمعی، در یك جهان اجتماعی معنی
 (.137: 1373لیتل، ) یمشوها وارد  باید به دنیای  ن

شود. درواقل ،   های سط  ترد منتهی می تفسیری به نیدایش نظریه –نارادایم برساتتی 
شناتتی ای  نارادایم، هدف، کشلف   شناتتی و رو  بر مبنای اصول هستی شناتتی، معرفت

(. درواقل ، بلا   6: 2013اورکوهارت، )است تاخ محدود به واقعیتِ   و برساتتِ یك نظریه
هلا   کنلد و سلواه   ا برسلاتت نیلدا ملی   هل  هلای سلواه   فر  گرفت  ای  ایده که معنا از کلنش 

  نای کله از   مند است و نظریه توان نتیجه گرفت که معنا نیز بافت موقعیت محور هستند، می
یاد نیز چنلی  نگلاهی بله    بن داده  گیرد، محدود به  ن بافت تاخ است. رو  نظریه شکل می

نمایلد. بلر ایل      مداد ملی ها را تالق و معنا ساز قل سواه اصوالاها دارد و  معناهای کنش سواه
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  تفسیری به مطالعله  –گیری از مبناهای نارادایم برساتتی  اساس، ما در نژوهش حاضر با بهره
ای که بلر مبنلای    نردازیم. درواق ، نظریه کیفی برساتت معناهای نسلی در فضای مجازی می

فسلیری تواهلد   ت –یاد ارائه تواهیم داد، در چارچو، نارادایم برسلاتتی  بن داده  رو  نظریه
ای تاخ را مبنای تحلیل و راهنمای تلویش قلرار    بود، البته به معنای ای  نیست که ما نظریه

ها تحمیل نماییم، بلکله بلا مشلخص نملودن چلارچو،       ایم و به عبارتی، نظریه را به داده داده
له را هلای حاصل   ایم که با ذهنی باز و نه تهی، وارد میدان شلده و داده  نارادایمی، سعی نموده

 تحلیل نماییم.

 پژوهش سؤاالت

هلای   حضلور کنشلگران  مجلازی از شلبکه      نرسش اصلی نژوهش حاضر، ایل  اسلت کله تجربله    
کند؟؛ درواقل ،   است و ای  تجربه چگونه معناهای نسلی را برساتت می  اجتماعی مجازی چگونه

کننلده از   ادههلای مجلازی  اسلتف    تواهد ای  مسئله را بررسلی نمایلد کله سلواه     نژوهش حاضر می
هلای   دهنلد؟  یلا شلبکه    های اجتماعی، در چه فر یندی هویت نسلی تودشان را شلکل ملی   شبکه

هلای مجلازی تولیلد نماینلد و درنهایلت       های نسللی بلرای سلواه    اند ابژه اجتماعی مجازی، توانسته
 توان از بروز شکاف نسلی در ارر مواجهه با شبکه اجتماعی مجازی سخ  گفت؟ اینکه  یا می

 پژوهش  روش

گیلری از   تفسیری است کله بلا بهلره    -برساتتی  یمناراداشناسی نژوهش حاضر، مبتنی بر  رو 
نگلاری کالسلیك اسلت، صلورت گرفتله       ای از ملردم  که شلاته « 1نگاری مجازی مردم»رو  

دهد تا در ملورد   است. ای  رو  که یك رو  کیفی جدید است، به محی  ای  توانایی را می
(. 2002و  2010، 2کلوزینتس دهلد ) ی مجازی در فضای اینترنت نژوهش عمی  انجلام  ها شبکه

هلای سلنتی    نگاری مجازی، روشی است که رو  (، نتنوگرافی یا مردم2010ازنظر کوزینتس )
  های  نالی  ماننلد مشلاهده   های میدانی را با رو  رو و یادداشت در اتنوگرافی نظیر مصاحبه رو
عنلوان   نگاری مجلازی )بله   طور که بیشتر مطالعات مردم کند. همان میمشارکتی  نالی  ترکی  

و  2؛ لینلدلوف 2012، 1؛ شروت 2015، 4؛  بیدی 2000، 2005، 3؛ های 296: 1387نمونه فلیك، 
                                                                                                                                        
1. Virtual ethnography 

2. Kozinets  

3. Christine Hine 

4. Crystal Abidin 

http://www.tandfonline.com/author/Hine%2C+Christine
http://www.tandfonline.com/author/Abidin%2C+Crystal
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نگارانله   ملردم   ( تأکید دارند، برای انجام یك مطالعله 2013، 5و مدیسون 4، شومر2009، 3شاتزر
ال بی  حیات واقعی و حیلات مجلازی برقلرار شلود و تنهلا بله       نوعی، اتص مجازی، الزم است به

نگلاری   حاضر نیز عالوه بر ملردم   رو، در مطالعه محض فضای مجازی بسنده نشود. ازای   مطالعه
فضلایی مجلازی، در عرصله واقعلی و عینلی نیلز ایل  تعلامالت و           مثابله  های اجتماعی بله  شبکه
  های باز و مشاهده میدانی سعی شده است تا مطالعله  اند و با انجام مصاحبه ها نیگیری شده کنش
 تری انجام ب ذیرد. نگارانه مجازی، واقعی مردم

سلال قلرار    35تا  18سنی   کنشگران مجازی است که در بازه   ماری، شامل کلیه  جامعه
های اجتملاعی   نفر از کنشگران شبکه 27نژوهش حاضر،   موردمطالعه  نمونه  اند. جامعه داشته

در جلدول زیلر مشخصلات کاملل افلراد ملورد         .انلد  بلوده مجازی فعال در وایبر و یا تلگرام 
 مصاحبه  مده است:

 شناختي افراد موردمطالعه های جمعیت : ویژگي1جدول 

 سطح تحصیالت وضعیت تأهل جنسیت

 متأهل مجرد مرد زن
دیپلم و زیر 

 دیپلم
 لیسانس دیپلم فوق

لیسانس و  فوق

 باالتر

16 11 19 8 5 2 15 7 

 سن وضعیت اشتغال

 سال 35تا  30 سال 30تا  25 سال 25تا  20 سال 20زیر  بیکار دانشجو دار خانه شاغل

7 3 10 7 4 9 11 3 

گیلری نظلری و    نمونله   بله شلیوه   بلاز  و مصاحبه کیفلی عمیل    طری  از نژوهش ای  های داده
کله ملال  اتملام     نظلری  اشلبا   مصاحبه 27 انجام از نس است که شده  وری هدفمند جم 
ها، کلاربران   معیار انتخا، نمونه .است شده گیری در رو  کیفی است، حاصل فر یند نمونه

با حداقل یك سال فعالیت در شبکه اجتماعی مجازی به جهت حصول اطمینان از  شلنایی و  
ورت حضلوری و هلم   صل  ها هلم بله   های مجازی بوده است. مصاحبه درگیری افراد در شبکه

 اند. صورت مجازی صورت گرفته به
طور تاخ رویکرد کدگلذاری   بنیاد و به داده  ها با استفاده از رهیافت نظریه تحلیل داده

                                                                                                                                        
1. Mieke Schrooten 

2. Thomas R. Lindlof 

3. Milton J. Shatzer 

4. Wesley Shumar 

5. Nora Madison 

http://www.tandfonline.com/author/Schrooten%2C+Mieke
http://www.tandfonline.com/author/Lindlof%2C+Thomas+R
http://www.tandfonline.com/author/Shatzer%2C+Milton+J
http://www.tandfonline.com/author/Shumar%2C+Wesley
http://www.tandfonline.com/author/Madison%2C+Nora
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صورت تط بله تلط    ( صورت گرفته است. کدگذاری به1992، 1978) یزرگلای  سه مرحله
یافتله و روشلمند،    ای سلازمان  ها و به شلیوه  شده است. معموالا با تحلیل تط به تط داده انجام
ها، بله ترتیل     (. روند تحلیل داده9: 2013اورکوهارت، گردند ) ها الصاق می ها به داده میوله

هلا و ابعلاد(، کدگلذاری     هلا، ویژگلی   عبارت بوده است از: کدگذاری باز )شناسلایی میولله  
نلای جسلتجو   کدگذاری باز، به مع .ها( و کدگذاری نظری بندی حول میوله گزینشی )توشه
هلا و   صورت تط به تط یا ناراگراف به نلاراگراف، انتسلا، کلد بله داده     ها به در میان داده

هلا   هاسلت. بلر هملی  مبنلا داده     نتلایج حلاکی از داده    حفظ باز بلودن کدگلذاری و مشلاهده   
کدگذاری گزینشی،    اند، س س کدهای باز در مرحله صورت تط به تط کدگذاری شده به

تلر   هلای بلزرگ   دهنلد، در داتلل میولله    های اصللی کله نظریله را شلکل ملی      هبر مبنای میول
شلده و روابلط    ها به یکلدیگر ربلط داده   اند. در کدگذاری نظری، ای  میوله بندی شده گروه

 شده است. ها بررسی میان  ن
ها، الزم است که مشخص شود که  یا تبیلی  صلورت گرفتله ازنظلر      نس از تحلیل داده

در فراینلد تحلیلل    ها  ندار است یا نه؟ و نیز از صحت وقای  و توالی  یمعن، کنندگان شرکت
منظور رسیدن به ای  هدف، دیلاگرام نظلری    (. به442: 2012کرسول، شود )اطمینان حاصل 

شلده   صلورت گرفتله اسلت، نشلان داده     ها مصلاحبه  نفر از افرادی که با  ن 5به   مده دست به
هلای حاصلل از ایل      ها تشری  شلده اسلت. یافتله    برای  ناست و فر یند رسیدن به دیاگرام 

کریستینسل ،  «)بنلدی  زاویله »های کلی نژوهش را تأیید نمود. همچنی  از تکنیلك   کار، یافته
هملان( نیلز بلرای    «)تشلخیص تلارجی  »( و تکنیلك  168: 1390به نیل از محملدنور،   1989

 شده است. ها استفاده ارزیابی اعتبار و کیفیت یافته

 ای پژوهشه یافته

های نلژوهش حاضلر، بلر     شناسی ذکر گردید، کدگذاری داده طور که در بخش رو  همان
کدگلذاری بلاز، کدگلذاری      بنیلاد در سله مرحلله    داده  مبنای رویکرد گلیزری رو  نظریله 

کلد و   154انتخابی و کدگذاری نظری صلورت گرفتله اسلت. در مرحلله کدگلذاری بلاز،       
ها در قال  مفاهیم در جلدول زیلر  ملده     های مهم  ن نمونه مده است که  دست مفهوم باز به

 ملده اسلت کله شلرن ایل        دسلت  عملده بله    میوله 7ی کدگذاری انتخابی،  است؛ در مرحله
کدگلذاری نظلری(   ) یمرکلز   ها باهم دیگر و با میوله میوالت و نحوه ارتباط نیدا کردن  ن

هلا، ابتلدا میلوالت عملده      صورت مفصل موردبح  قرار تواهد گرفلت؛ در بخلش یافتله    به
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ارائله تواهلد شلد و    « نظریله محلدود بله واقعیلت تلاخ     »گیرند، سل س   موردبح  قرار می
 شده است: درنهایت، دیاگرام نظریه محدود به واقعیت تاخ ارائه

 ی احصاء شده : مفاهیم و مقوالت عمده2 جدول

مقوله 

 مرکزی
 ردیف مفاهیم مقوله عمده

مجازی 
شدن 
 هنا

 فضای  فانتزی
مجازی؛ بستر 
 هنا نسری

برساخت جهان ذهنی متفاوت از جهان عینی، تفکیک معنایی جهان واقعی و مجازی، قدرت 
های جهان مجازی،  بیشتر جهان مجازی به نسبت جهان واقعی، جذابیت فانتزی

مثابه ابزاری برای رهایی از  های اجتماعی به های اجتماعی مجازی، شبکه های شبکه جذابیت
 ان واقعیمشکیت جه

1 

سرگردانی 
معنایی؛ 

تفکیک نسری 
معنای 

 مجازی/واقعی

ی نسری جهان عینی و تعادد مجازی/واقعی،  جذابیت مجازی/نوستا ژی جهان واقعی، تجربه
عدم قبود تفکیک جهان واقعی و مجازی از سوی نسل جوان، ترقی گرفتاری در باتیق 

ی  ساد، احساس سردرگمی بی  مجازی/واقعی، تجربه 30مجازی از سوی نسل باالی 
عیار نسری پذیرش یا عدم پذیرش جهان مجازی، عنوان م جهان واقعی به ی زیست او یه
 در فضای مجازی شده بزرگی جهان مجازی از سوی نسل نوجوان و جوان ساز یواقع

2 

سیا یت 
گی؛  ابژه

شکاف 
معنایی درون 

 نسری

های اجتماعی مجازی،  گی در شبکه عنوان فاهتور تعیی  ابژه نسری، سیا یت ابژه زمان به
های  های نسری، تغییر سریع معناهای نسری در شبکه ابژهشکاف درون نسری در ترقی 

های اجتماعی مجازی، تیش نسری برای انطباق  اجتماعی مجازی، عدم ثبات وجودی شبکه
های اجتماعی  مثابه ابژه تفریح و  ذت، شبکه های اجتماعی به با تغییرات معنایی سریع، شبکه

 مثابه ابزار سیاست مجازی به

3 

شکست در 
سازی ابژه 

 نسری

های  های سیاد، عدم قابریت شبکه یمعنا سازشبکه اجتماعی مجازی ابزاری موقتی برای 
های  ی نسری، ابژه بودگی نسری فضای مجازی، شبکهابژه بودگاجتماعی مجازی در 

هریت معنا ساز در بستر فضای مجازی، سیاد بودن معناهای نسری  مثابه بهاجتماعی مجازی 
 مثابه مانع ابژه سازی نسری، ی مجازی بههای اجتماع در شبکه

4 

فرصت 
اقتصادی 
هنا؛ ابزار 
 شکاف نسری

های نسری، استقید اقتصادی  های اجتماعی مجازی، ارزان شدن هنا اقتصاد ارزان شبکه
مکان نسل جوان و نوجوان از  نسل نوجوان و جوان در برقراری ارتباط از خانواده، تقویت نقل

ی  به د یل اقتصاد ارزان، هاها وابستگی به خانواده، تقویت فاصره جهان واقعی به مجازی
 ها معنایی بی  افراد نسل نوجوان و جوان با خانواده و دیگر نسل

5 

نزادی هنا 
نسری؛ ابژه 
 شکاف نسری

ی  های اجتماعی، عدم حاهم بودن هنجارهای محدودهننده وجود نزادی بیشتر در شبکه
هان مجازی، احساس راحت بودن و رهایی بیشتر در تر ترقی هردن ج هنا، واقعی

های اجتماعی مجازی، عدم  های اجتماعی مجازی، احساس هنترد هم در شبکه شبکه
های اجتماعی مجازی، رها شدن از  ی هنا در فضای شبکه حاهمیت قوانی  محدودهننده

 های اجتماعی مجازی های جنسیتی هنا اجتماعی در شبکه محدودیت

6 

ی دو مرهز
شدن 
معناهای 
 نسری

گیری  شکاف زندگی نفیی /ننیی ، پارادوهس معناهای ننیی  و نفیی  نسری، شکل
جهان واقعی تحت سرطه  گیری زیست جهان ننیی  تحت سرطه نسل جوان، شکل زیست
های  هننده از شبکه تر، عدم درک جهان واقعی از سوی نسل جوان استفاده های مس  نسل

های اجتماعی مجازی و عینی بر مبنای تعرق نسری،  ضویت در گروهاجتماعی مجازی، ع
 تقابل معنایی اجتماع و شبکه بر مبنای تعرق نسری

7 
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 فضای مجازی؛ بستر کنش نسلی  الف: فانتزی

 کلل  بله توانلد   سلازند؛ جهلانی کله ملی     های مجازی، جهان ذهنی تاخ تود را بر ملی  سواه
ها هلم متفلاوت تواهنلد     متفاوت از جهان عینی و واقعی باشد. در چنی  جهانی، معناها و ابژه

کننلد. نسللی کله از     تغییلر نیلدا ملی    سلرعت  بله های جهان مجلازی، سلیال هسلتند و     بود. ابژه
جهلان   کنند. زیست کند، در چنی  جهانی زندگی می های اجتماعی مجازی استفاده می شبکه

عی تفکیك معنایی بی  جهان واقعی و جهان مجازی شلده اسلت و برنلده    ای  نسل، دچار نو
هلای ارتبلاطی    ای  رقابت، جهانی است که قدرت بیشتری دارد. با توجه بله گسلتر  رسلانه   

توان گفت کله قلدرت در    مجازی و تغییر قدرت از کالبد جهان واقعی به جهان مجازی، می
های ای  جهان مجازی هستند که بلر جهلان    اتتیار جهان مجازی است و بر همی  اساس، ابژه

 دوجهلان های اجتملاعی مجلازی، بلی  ایل       کنندگان از شبکه شوند. استفاده واقعی حاکم می
سوی جهان مجلازی   های سخت جهان واقعی،  نان را به سوی واقعیت اند. از یك گرفتارشده

عی را برای  نلان  های جهان مجازی، حضور در جهان واق کشاند و از سوی دیگر، فانتزی می
 گوید: ساله در ای  زمینه می 27کند. محمد،  نوستالژیك می

یعنلی دسلت   ؛ برعکس جهان واقعی، تلوی اینجلا سلختی و کلوفتگی تاصلی نیسلت      »
 «.تودمه. همه اینجا شوخ هست .  دم و تسته نمی کن 

ی های اجتملاع  کنش نسلی، فضای مجازی  شبکه  های سخت و محدودکننده در برابر واقعیت
طور که ذکلر گردیلد،    دهد. همان ها را می یك جهان فارغ از ای  محدودیت  مجازی، وعده

در ای  میان، ممکل  اسلت نلوعی تضلاد معنلایی بلی  جهلان واقعلی و مجلازی و گلذارهای           
یلك راه حلل     صورت گرفته بی  ای  دو جهان را شکل بدهد. فلانتزی در ایل  حلی ، وعلده    

دهد. بدی  معنا که فضای مجازی در ابتدا،  معنایی را می هارمونیك برای تضادهای هویتی و
است که « لذتِ نسلی»دهد که وی دارای یك  ای  ادعا را در ذه  کنشگر مجازی شکل می

گیلرد.   شلکل ملی  « فیلدان »های دیگر به سرقت رفته است. در ایل  میلان، نلوعی     توسط نسل
دهلد کله    ای  تلیلی را شلکل ملی   مجازی،   فانتزی با الیای نوشش ای  فیدان، در ذه  سواه

وجود دارد که لذتِ نسلی را به سرقت برده است. فانتزی، بلاور ملا بله اینکله     « دیگری»یك 
کنلد و در ضلم ،    لذت وجود دارد و امکان نلس گلرفتنش هلم وجلود دارد را تیویلت ملی      

 که  ن را به سرقت بلرده اسلت،  « دیگری»توانیم  ن را از  تحی  کامل لذت در  ینده که می
 گوید: ساله در ای  زمینه می 19افکند. نیما،  را فرا می نس بگیریم



 243     یمجاز ياجتماع های در شبکه ينسل یمعناها برساخت یندفرآ ی ي: مطالعههای نسل شدن کنش یمجاز

سل  و   های مجازی بله نظلرم فرصلتی هسلت  تلا مل  و هلم        تلگرام و وایبر و ای  شبکه»
یعنی باید تودمون باشلیم و بلرای تودملون    ؛ های هم بفهمیم که باید چکار کنیم سال

 «.تصمیم بگیریم

هلای   هلا و محلدودیت   طرف، واقعیلت  طورکلی، در اینجا با دو مسئله مواجه هستیم. ازیك به
گلردد و از طلرف دیگلر،     های جوان می شدید جهان واقعی، مان  از  زادی کنش نسلی  نسل

از ایل    رهاشلده هلا، نویلد یلك جهلان مجلازی       فضای مجازی با شلکل دادن بله فلانتزی  ن   
گرفته از جهان واقعی    میان، ممک  است میان معناهای نشئتدهد. در ای ها را می محدودیت

و معناهای تولیدشده در جهان مجلازی، تضلاد و شلکاف شلکل بگیلرد کله هملی  شلکاف         
 های متعل  به ای  معناها بازتا، نیدا کند. تواند در نسل می

 ب: سرگردانی معنایی؛ تفكيک نسلی معنای مجازی/واقعی

نلارادوکس واقعیلتِ عینلی محدودکننلده و فلانتزی ذهنلی       گرفتله از   شکاف و تضلاد نشلئت  
هللای مجللازی  گیللری نللوعی سللرگردانی معنللایی در سللواه  بخللش، منجللر بلله شللکل  رهللایی
های سخت جهلان   سو واقعیت گردد؛ از یك های اجتماعی مجازی می از شبکه  کننده استفاده

های جهان مجلازی،   یفانتزکشاند و از سوی دیگر،  سوی جهان مجازی می واقعی،  نان را به
  کنللد. ایلل  تنهللا بخشللی از مسللئله حضللور در جهللان واقعللی را بللرای  نللان نوسللتالژیك مللی 

صورت  گاهانه یا ناتود گلاه بله    زمان که به های تلگرام، هم سرگردانی معنایی است. سواه
کننلد،   افتند، حسی نوستالژیك هم بله جهلان واقعلی را بازتولیلد ملی      دامان جهان مجازی می

ای  امر در بی  افرادی که تجربه جهانی غیرمجازی را دارنلد، بیشلتر اسلت املا در میلان       البته
جهانشان در  غاز مجلازی بلوده اسلت، چنلی  تجربله نوسلتالژیکی کمتلر         کسانی که زیست

 گوید: ساله می 18عنوان نمونه، سوس ،  است. به

چیزی هستش کله   کنم جهان واقعی وجود نداره. جهان واقعی همی  . فکر میاصالانه »
 «.م  االن تو  هستم

جهلانی غیرمجلازی را داشلته اسلت، بلا افسلوس از  ن         ساله که تجربله  35در میابل، مهران، 
کند. برای وی، جهان واقعی همچنان ارجحیت دارد، هرچنلد تلود را گرفتلار     دوران یاد می

 بیند. در باتالق جهان مجازی می
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زی نبود. چنلد تلا کلام یوتر بلود و یله اینترنلت       وقتی تازه دانشگاه رفته بودم چنی  چی»
هلا و   تلوام بگلم دغدغله    اما چیزی کم نداشتم... ملی ؛ الکی. کسی هم گوشی نداشت

 «.های زندگیم با تلگرام و وایبر بیشتر شده مشغولیت

 25شلوندگانی کله بلاالی     توان در بیشتر مصلاحبه  یی را میتألهاچنی  تضادهایی و احساس 
نملود. ایل  گلروه، افلرادی هسلتند کله در زملان نوجلوانی و جلوانی،           سال هستند، مشلاهده 

باره به زیست جهانی مجازی  یك بهاند، اما اکنون  جهان واقعی و عینی را تجربه نموده زیست
ای از ناکلامی و   اند. همی  امر سب  شده است کله نلوعی حلس نوسلتالژیك و تجربله      افتاده

سلال   25  در حلالی اسلت کله افلرادی کله زیلر       ها شکل بگیرد. ایل  فوران تأل در درون  ن
شدن با جهان واقعی و عینی را دارند، چنی  حس و روایتلی   بزرگاندکی از   هستند و تجربه

ها تفکیك جهان واقعی و مجازی، تفکیلك گفتگوهلای    از وجود تودشان ندارند. برای  ن
هلا وارد فر ینلد    های اجتملاعی مجلازی، تیللی معنلادار نیسلت.  ن      های شبکه عینی یا تماس

سال، ای  تفکیك بسلیار شلدید    25اند، اما برای افراد باالی  ی جهان مجازی شدهساز یواقع
 است و  نان را گرفتار نوعی سرگشتگی معنایی نموده است.

 گی؛ شكاف معنایی درون نسلی ج: سياليت ابژه

ی اجتملاعی  هلا  کننلده از شلبکه   جهلان نسلل جلوان اسلتفاده     طور که ذکر گردید، زیسلت  همان
ی از سلیالیت معنلایی وجلود دارد.    ا گونله   نجهان مجازی اسلت کله در    مجازی، نوعی زیست

عنلوان ابلژه نسللی دارد.     ای در تلیی شدن یلك ابلژه بله    کننده ، نیش تعیی «زمان»بدی  معنا که 
بعلدتر،   چنلدان  نله ی درزملان زمان نوعی ابلژه نسللی تلیلی شلود، املا       تواند در یك یك ابژه می
هلای اجتملاعی    توان گفت که در شلبکه  رو می گی تود  را از دست بدهد. ازای  کیفیت ابژه
مواجه هستیم. همی  مسئله سلب  شلده اسلت کله معنلای نسلل در       « گی سیالیت ابژه»مجازی، با 

زملانی مشخصلی بلرای      توان بازه روایت مانهایمی چندان اعتبار معنایی نداشته باشد؛ دیگر نمی
تعیی  نمود. همی  امر سب  شلده اسلت کله نلوعی     « نسل»عنوان  شدن یك گروه نسلی بهتلیی 

های اجتماعی مجازی به وجود بیایلد کله    کنندگان از شبکه نسلی در میان استفاده شکاف درون
توان از  ن تحت عنوان شکاف معنایی درون نسلی یادکرد. ای  امر حتی در بی  افرادی کله   می

سلاله، روایلت تلود از     23عنوان نمونه الهه،  شود. به هستند نیز مشاهده می رتبه همازلحا  سنی 
 نماید: صورت زیر بیان می های اجتماعی مجازی را به حضور در شبکه
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کننلد.   تلگرام یا وایبر هم مثل چیزای دیگه هستش. تیلی زود چیزها تو  تغییلر ملی  »
ملدتی   املا بعلد  کن ،  میهای مجازی اینجوری  دیگه. یه مدت همه باها  حال  شبکه

 «.دیگه نه

تلوان از دو   های فوق نمایان است، دو نلو  گفتملان متفلاوت را ملی     قول طور که از نیل همان
هلای اجتملاعی مجلازی مشلاهده      اسلتفاده از شلبکه    نسل هستند، در مورد نحوه فردی که هم

اند و دیگری  ن را د ای برای تفری  می اجتماعی مجازی را ابزار و ابژه  نمود؛ یك نفر شبکه
  ابلژه »دیگلر، شلاهد دو نلو      عبلارتی  کند؛ به سیاسی و اجتماعی قلمداد می –ای فرهنگی  ابژه

کللی متفلاوت از هلم باشلند. ایل  املر سلب          توانند به هستیم که می« سیاست  ابژه»و « فراغت
مجازی اجتماعی   کنندگان از شبکه نسلی در میان استفاده های معنایی درون برساتت شکاف

اول، ای  فر  که شبکه اجتماعی مجلازی یلا معناهلای نهفتله       بنابرای  در مرحله؛ شده است
رود. ممکل  اسلت شلبکه     ای نسلی تلیی نملود، زیلر سل ال ملی     مثابه ابژه توان به در  ن را می

ای  مثابله ابلژه   اجتماعی مجازی را ابزاری برای معنایابی هویتی قلمداد نماییم، اما تلیی  ن بله 
 سلی، بسیار دشوار است.ن

 سازی نسلی د: شكست در ابژه

های نسلی افرادی کله از تلگلرام و وایبلر     های ذکرشده در مورد سیالیت معناها و ابژه با بح 
هلای اجتملاعی    تلوان شلبکه    ید ای  است که  یلا ملی   کنند، نرسشی که نیش می استفاده می

هلای اجتملاعی مجلازی     نملود؟  یلا شلبکه   ی هویتی قلمداد معنا سازمجازی را ابزاری برای 
نسللی را دارد؟    شلدن بله یلك ابلژه     یلتبلد طلورکلی کفایلت نملادی      قابلیت و ورفیت و بله 

یلا رویلدادی کله     ء یشلخص، مکلان، شل    :نسلی عبارت است از  ژهاب طور که ذکر شد، همان
نلده  تلود او را در ذهلنش ز   لاحساسلی از نسل   یلاد وردنش اوست و به  لازنظر فرد مبی  نس

  نسللی یلادکرد؟ ابلژه     یلك ابلژه    مثابله  های اجتماعی مجازی به توان از شبکه ؟  یا میکند می
نسللی بلرای     گویلد، ابلژه   طلور کله بلالس هلم ملی      نسلی، ابزار شکاف نسلی نیسلت و هملان  

هلای   های دیگر هم دارای احترام است، اما معناساز کالن برایشان نیست. تحلیل مصاحبه نسل
هلای اجتملاعی    کنلد. بلرای نسللی کله از شلبکه      ای را تأیید نملی  چنی  مسئلهصورت گرفته، 

هلای اجتملاعی مجلازی،     کند، فضای مجازی حیاتی است؛ درواق  شبکه مجازی استفاده می
نسللی را    توانند نیش یك ابلژه  رو نمی های سیال هستند و ازای  یمعناسازابزاری موقتی برای 
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های اجتماعی مجازی در یلك بسلتر کلالن دیگلر بله نلام        داشته باشند. تلگرام و دیگر شبکه
 کنند؛ فضایی که تبدیل به فضای مبی  یك نسل شده است. فضای مجازی زیست می

ای  کننلده  عنوان یك کلیت معناساز، نیش تعیلی   های اجتماعی مجازی به درواق ، شبکه
ر فضلای مجلازی   تلر و در بسلت   ها هم در فضایی کلی در برساتت هویت نسلی دارند، اما  ن

گونله   ای تود  را ای  ساله تجربه سیالیت کاربری شبکه 19کنند. سمیرا،  است که عمل می
 کند: بیان می

رفلتم سلمت    شدم و ملی  کردم. تیلی زود زده می ها استفاده می م  از نوجوانی از ای »
 «.معنی شد و بی یکی دیگه. شلوغ می

ها، سب  شلده   جازی و عدم ربات مداوم  نهای اجتماعی م طورکلی، سیالیت شدید شبکه به
  باشند، چون برای تعریف نمودن یك ابلژه  طرن قابلنسلی   عنوان یك ابژه است که نتوانند به

نسلی، حداقلی از تداوم زملانی ضلروری اسلت. شلاید بتلوان بله ایل  املر اذعلان نملود کله            
انلد، در   ارگرفتله های اجتماعی به دالیل مختلفی که در نلژوهش حاضلر موردبحل  قر    شبکه

عنلوان   برساتت هویت نسلی نیش داشته باشند، اما کفایت زمانی الزم بلرای تلیلی شلدن بله    
هلای مختللف از    باشند. هرچند فرم  اسلتفاده افلراد متعلل  بله نسلل      یك ابژه نسلی را دارا نمی

علدم    کننلده  ینفل های اجتماعی مجازی تا حدود زیادی متفاوت است، اما ای  مسلئله،   شبکه
هلای اجتملاعی    شلبکه ) یابزاریست. نس چنی  نهای اجتماعی مجازی  ابژه نسلی بودن شبکه

کننلد،   توان تنها به دلیل اینکه تیلی از افلراد نسلل جلوان از  ن اسلتفاده ملی      مجازی( را نمی
گللی  نسلللی،  طلور کلله ذکلر شللد، نفللس ابلژه    یلك ابللژه نسلللی قلملداد نمللود. همللان    مثابلله بله 

کله بله نظلر     انلدازی معناهلای نسللی؛ درحلالی     نسلی است؛ نه شکافی معناهای گذار تفاوت
 های اجتماعی مجازی چنی  نیشی را نداشته باشند. رسد که تلگرام و دیگر شبکه می

 ه: فرصت اقتصادی کنش؛ ابزار شكاف نسلی

ویلژه در میلان    هلای اجتملاعی مجلازی بله     یکی از دالیل اصللی و ابتلدایی اسلتفاده از شلبکه    
ای  هلای اجتملاعی مجلازی بلا هزینله      ها است. درواق ، شبکه ی اقتصادی  ن رفهنوجوانان، ص

کننلد کله در حاللت علادی      بسیار محدود، امکاناتی گسلترده را بله مخاطبانشلان عرضله ملی     
های مالی اسلت. بلا در نظلر گلرفت  ایل  مسلئله کله بیشلتر افلرادِ           مستلزم صرف کردن هزینه
های اجتماعی مجازی ازجملله تلگلرام و وایبلر دارای     کننده از شبکه نوجوان و جوان استفاده
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شان هستند، اهمیت چنلی  فرصلت    استیالل مالی نیستند و ازلحا  اقتصادی وابسته به تانواده
شود؛  دهد، دوچندان می ها قرار می های اجتماعی مجازی در اتتیار  ن ای که شبکه اقتصادی

کنلد،   جتملاعی مجلازی اسلتفاده ملی    هلای ا  های ارتبلاطی نسللی کله از شلبکه     درواق ، کنش
هلا   شود که وابسلتگی  ن  ی مالی و اقتصادی چندانی در نی ندارد و همی  امر سب  می هزینه

هلای   ملالی کلنش    کننده ی تأمنوعی  تر از تودشان که به بزرگ  طورکلی نسل به تانواده و به
جله گرفلت کله    تلوان نتی  ها در حالت سنتی هستند، کلاهش نیلدا کنلد. نلس ملی      ارتباطی  ن

های اجتماعی مجازی به سب  اقتصاد ارزان تود، نوعی اسلتیالل اقتصلادی را حلداقل     شبکه
هللای اجتمللاعی مجللازی کلله  کننللدگان از تلگللرام و دیگللر شللبکه در  ن بخشللی از اسللتفاده
را شکل داده اسلت. ایل  اسلتیالل اقتصلادی کلنش       دارند شان تانوادهوابستگی اقتصادی به 

هلای اجتملاعی مجلازی شلده      که سب  تیویت حضور ای  افراد در شلبکه  زمان ارتباطی، هم
است، نوعی از شکاف نسلی را هم بی  ای  افراد و تانواده  نان و حتی افراد دیگلر غیرنسلل   

مکلان    نان هم سب  شده است. درنهایت، چنی  حالتی توانسته است سب  تیویت میزان نیل
سلاله   19مجلازی کلنش و رابطله گلردد. شلیری ،      ای  افراد از فضای واقعی کنش به فضلای  

 چنی  دیدگاهی دارد:

تلگرام و وایبر هنوزم بهترن. راحت و مجانی میتونی زنگ بزنی و حرف بزنی. دیگله  »
دونلم ایل  فلیش و قلبض موبایللت چلرا        کسی، ندر و مادر و برادری نیست بگله نملی  

 «.قدر زیاده! ی ا

نیاملدهای اقتصلادی و ملالی را بله دنبلال نلدارد،        کنش اقتصادی ارزان در چنی  حالتی، تنها
تواند ارتباط افراد مختلف متعل  به یك نسل را با یکدیگر تیویت نماید کله هملی     بلکه می
ها گردد. علالوه بلر ایل ، اقتصلاد      تواند سب  تیویت حس مشتر  نسلی در میان  ن امر می

ی در اتتیلللار هلللای اجتملللاعی مجلللاز ای کللله شلللبکه ارزان و فرصلللت کلللنش اقتصلللادی
  هلایی کله بله سلب  فاصلله      دهند، نیوندها و رابطله  نوجوان و جوان قرار می کنندگان استفاده

نلوعی نیونلدهای    کننلد و بله   ه بازتولیلد ملی  دوبارمکانی و فضایی در حال گسست  هستند را 
 نمایند. ای  امر، یعنی تیویت تعامالت ارتباطی افراد متعلل   نسلی را بازسازی می سست درون

هلای   هلا در نلی اسلتفاده از شلبکه     به یك نسل و تیویلت حلس مشلتر  نسللی در میلان  ن     
یلابی نسللی بلر مبنلای      اجتماعی مجازی از ای  لحا  بنیادی است که اساس سلاتتار هویلت  

هلای نسللی کملك     که درنهایت به برسلاتت ابلژه   استای  نسلی تعامالت و ارتباطات درون
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گی اقتصلادی نسلل نوجلوان و جلوان بله تلانواده و       کند. علالوه بلر ایل ، کلاهش وابسلت      می
کننلده   تواند سبك زندگی ای  نسل را هم دچار تغییر نماید. نسل استفاده های دیگر، می نسل

های اجتملاعی مجلازی بلا کلاهش و قطل  وابسلتگی اقتصلادی بله تلانواده و افلراد            از شبکه
هلای   هلای نسللی  نسلل    ابلژه  تر بلا  ی اقتصاد ارتباطی( راحت حداقل در حوزه) یگردهای  نسل

کنند، چون از عواق  چنی  مخالفتی که در بسیاری موارد جنبله اقتصلادی    دیگر مخالفت می
 ای ندارند. کند، واهمه نیدا می

 : آزادی کنش نسلی؛ ابژه شكاف نسلیو

هلای   های اجتماعی مجازی،  زادی و اتتیلار کلنش   ویژه شبکه های اجتماعی و به رشد رسانه
طور که در بخش قبللی ذکلر    های نسلی را افزایش داده است. همان ویژه کنش اجتماعی و به

اسللتیالل اقتصللادی کللنش ارتبللاطی نسللل     شللدد،  زادی و اتتیللار کللنش نسلللی، درنتیجلله 
هلای ارتبلاطی جهلان عینلی را زیلر       جتماعی مجازی، محدودیتهای ا کننده از شبکه استفاده
برده است. عالوه بر وجه اقتصادی مسئله، در ابعاد اجتملاعی، فرهنگلی و سیاسلی هلم      س ال
( 2013بلاوم  ) طور که  ای را مشاهده نمود البته، همان توان تا حدود زیادی چنی   زادی می
متملایز  « اجتما »جتماعی است که  ن را از های ا گوید، ای   زادی بیشتر، تاصیتِ شبکه می
تلری  سلط  تلود قلرار دارد.      هلایی در نلایی    کند اما در عو ، امنیلت در چنلی  شلبکه    می
هلای اجتملاعی مجلازی، نلوعی از  زادی و اتتیلار را بله نسلل         هرحلال، اسلتفاده از شلبکه    به

ایل   زادی و اتتیلار    کند. طور تاخ نسل نوجوان و جوان( اعطا می به ن )کننده از  استفاده
  ای  افراد قلرار دارد؛ درواقل ، تلانواده     ویژه تانواده های دیگر و به در تضاد با تواستِ نسل

 های دیگر، چنی   زادی و اتتیاری را مجالی برای تابوشکنی نسلل جلوان و   ای  نسل و نسل
توانلد نلوعی    داننلد. ایل  املر ملی     های نسلی تودشان می بردن ابژه س الفرصتی برای به زیر 

سلاله کله جهلان     26های مختلف بله بلار بیلاورد. بیلان      شکاف و تضاد نسلی را میان ای  نسل
کرد، فضای شلبکه اجتملاعی تلگلرام را بلا وااگلانی دیگلر         ور توصیف می واقعی را عذا،
 کند: توصیف می

کلنم.   زنلدگی ملی   واقعلاا کنم که  کنه؛ تو تلگرام احساس می  ی نمیامرونهکسی بهت »
 «.اقعیت اینجاست، بیرون هیچی نیستو

 ور تلیی نمودن جهان واقعلی از سلوی    قول فوق مشخص است، عذا، طور که از نیل همان
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دهلد   هلا قلرار ملی    هلایی کله فضلای مجلازی در اتتیلار  ن      طرف و فانتزی نسل جوان ازیك
املی های تیلی زیاد در کنش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...(، یکلی از علو   ازجمله  زادی)

  کننلد املا تجربله    های اجتماعی مجازی استفاده ملی  است که جوانان و نوجوانان از ای  شبکه
سل ارد؛ درواقل  فلانتزی   زادی     امنیت را بلرای  نلان بله فراموشلی ملی       مسئله عموماا زادی، 

شلود کله بسلیاری از افلراد      کند. همی  مسئله باع  ملی  کنش، عدم امنیت کنش را ننهان می
بحل    را قابلل « امنیلت »ای بله نلام    مسلئله  اصوالاهای اجتماعی مجازی،  ننده از شبکهک استفاده
 ندانند.

ها  زادی و امنیت در کنلار   اند؛ درواق ، برای  ن ای نداشته های دیگر، چنی  تجربه نسل
ای  گونله  های اجتماعی مجازی، بله  کننده از شبکه یف بوده است، اما نسل استفادهتعر قابلهم 

هلای   توانلد سلب  شلود کله ابلژه      کنند.  زادی یا وهم   زادی، می قربانی  زادی می امنیت را
بلردن   س الراحتی توسط ای  نسل مورد هجوم قرار بگیرد. درواق ، به زیر  های دیگر به نسل
هلای   سلازی نسللی ایل  نسلل اسلت و شلبکه       های دیگر، کنشی در راستای ابلژه  های نسل ابژه

ابزاری در راستای نیل به ای  هدف باشند. از طرف دیگر، چنی  توانند  اجتماعی مجازی، می
هلا را در سلرکو،    های دیگر را به دنبال داشته باشد و  ن ای ممک  است واکنش نسل مسئله
 های اجتماعی مجازی ترغی  نماید. کننده از شبکه های نسلی نسل استفاده ابژه

 مرکزی شدن معناهای نسلی : واقعيت و مجاز؛ دوز

کنند، جایی که دو رابطه واهراا متضلاد، در   های معاصر در یك نارادوکس زندگی می سواه
هلا و کنشلگران    هم سلواه  زمان طور هم های اجتماعی مجازی به کنار هم وجود دارند. شبکه

هلای اجتملاعی سلب  برسلاتت نلوعی       کند. رسلانه  تر و هم دورتر از یکدیگر می را نزدیك
معناهلای جوانلان و     توان  ن را تحت سلطه جهانی که می تاند؛ زیس جهان جدید شده زیست

هلای نسللی گلردد. در     تواند سب  تولیلد شلکاف   نسل جدید قلمداد نمود. ای  امر تود، می
. استها  تر و معناهای  ن های نسلی مس  گروه  جهان واقعی تحت سلطه طرف میابل، زیست

زندگی در هرکدام از ای  دو جهان برای نسل میابل سخت و دشوار است، هرچنلد بله قلول    
یلت  در واقعها  شده تحلیل نمود، اما هرروز تفکیك معنایی  ن یكتفکتوان  ن را  باوم  نمی

 شود. بیشتر و بیشتر می
هلای اجتملاعی مجلازی     های مختلف، امکان دیگری است که شبکه عضویت در گروه

ی شلدن معناهلای نسللی را    دو مرکلز انلد و ممکل  اسلت ایل        ربرانشان فراهم کردهبرای کا
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هلای   تواننلد در گلروه   هلای اجتملاعی مجلازی ملی     کنندگان از شلبکه  تشدید نمایند. استفاده
هلای تودشلان را بله اشلترا  بگذارنلد و       هلا و ملت    مختلف عضو شوند و در  نجلا عکلس  

گیری  های اجتماعی مجازی، سب  شکل ر شبکهموردبح  قرار بدهند. فضای تلگرام و دیگ
هلای فرهنگلی،    کننلد دغدغله   تصوصی بی  افرادی شده است که احسلاس ملی    نوعی شبکه

هلای اجتملاعی    هلای مجلازی در شلبکه    اجتماعی و سیاسی مشترکی دارنلد؛ درواقل ، گلروه   
توانلد   ای کله ملی   سازی بی  افراد عضو را سب  شلوند؛ شلبکه   توانند نوعی شبکه مجازی، می

هلای   کننده از ای  شبکه سب  ایجاد نیوندهایی عاطفی، اجتماعی و فرهنگی بی  افراد استفاده
هلا   هایی یك اجتما  عینی نیستند. قانون تاصلی بلر  ن   اجتماعی مجازی گردد. چنی  شبکه

های یك اجتما  را هم ندارند، اما در علو  مجلازات و تنبیهلی     حاکم نیست و محدودیت
طلور سلیال    توانند بله  طی ندارند. هنجار تاصی بر  ن حاکم نیست و افراد میتخ هم درزمینه

ای تودشلان تاتمله    در  ن زندگی کنند و تنها با یلك کلیلك بله عضلویت اجتملا  شلبکه      
هرحلال،   که در دنیای واقعلی و در اجتملا  چنلی  امکلانی وجلود نلدارد. بله        بدهند؛ درحالی
گیلری نیونلد بلی      اعی مجازی، سب  شلکل های اجتم ای و گروهی در شبکه عضویت شبکه

 22کنند دارای اشلتراکات معنلایی زیلادی هسلتند. ملیالد،       افرادی شده است که احساس می
 کند: چنی  بیان می ی ای تلگرامی را ساز گروهساله روایت تود  از 

حلرف زدن در موردشلونم    جرئلت کنیم. کارهایی که بیرون حتلی   اینجا همه کار می»
 «.صمیمیت وجود داره نداریم. اینجا

کنلد،   های اجتماعی مجازی برای کاربران تود در ایجاد گروه فراهم ملی  امکاناتی که شبکه
سازی نمود  توان گروه تشکیل داد و شبکه راحتی نمی ست. در جهان واقعی بهاای مهم  مسئله

ات ها، قوانی  و هنجارهای بسلیار زیلادی را رعایلت نملود کله گلاهی اوقل        و باید محدودیت
هلای اجتملاعی    گردد، املا در فضلای شلبکه    منجر به عدم موفییت افراد در تشکیل گروه می

هلایی   گیری چنلی  گلروه   هایی غلبه کرد. شکل توان بر چنی  محدودیت راحتی می مجازی به
هرحال کسانی که در ای   ها از هم شود. به تواند سب  شکاف نسلی و تضعیف نیوند نسل می

نلوعی امکلان عضلویت در     یت دارند، بیشتر افراد جوان هستند که بههای مجازی عضو گروه
هللای واقعللی را بللر  کلله افللرادی کلله عضللویت گللروه هللای دیگللر را ندارنللد. درحللالی گللروه
هلای قبللی هسلتند؛     ها(، بیشتر افلرادی هسلتند کله متعلل  بله نسلل       محدود گروهدارند ) عهده

؛ دارنلد  عهلده هلای غیرجلوان بلر     نسلل های رسلمی جامعله را    سازی ها و شبکه درواق ، گروه
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 بلر عهلده  هلای غیررسلمی را    یگلروه سلاز  سلازی و   که نسل نوجوان و جوان، شبکه درحالی
کنند هویت تودشان را از مسیرهای غیررسمی دنبال کننلد. ایل  مسلئله     گیرند و سعی می می

هلای غیررسلمی و    سلازی  گیلری شلکافی بلی  شلبکه     توانلد سلب  شلکل    قبل از هر چیلز ملی  
های غیررسمی مجلازی گلردد. از طلرف     های رسمی و گروه های رسمی؛ گروه سازی کهشب

هللای متفللاوت چنللی   توانللد بلله تمللایز معنللایی و هللویتی بللی  نسللل  دیگللر، ایلل  مسللئله مللی 
 هایی هم منجر شود و شکاف نسلی و تمایز نسلی را تیویت نماید. سازی شبکه

 معناهای نسلی محدود به واقعيتِ خاص؛ مجازی شدن  نظریه  ارائه

کننلد؟ فر ینلد رتلدادِ     های اجتماعی مجازی چگونه معناهای نسلی را دچار تغییر ملی  شبکه
محدود به واقعیلتِ تلاخ نلژوهش      ها، بنیادِ نظری  نظریه ای  تغییر چگونه است؟ ای  نرسش

جهلان را بایلد در نظلر گرفلت.      دهند. در تحلیل نظری  مسلئله، دو زیسلت   حاضر را شکل می
هلای اجتملاعی مجلازی،     جهان واقعی و عینلی؛ درواقل  شلبکه    جهان مجازی و زیست زیست

کننده را تواهند گذاشلت کله گلذاری از     های استفاده هنگامی تأریرگذاری تویش بر سواه
نظللری ایلل  اسللت کلله جهللان عینللی و  فالیلل  دارای    ایلل  دو داشللته باشللند. اولللی  گللزاره 

کنلد. ایل     نسلل جلوان را محلدود ملی     هلایی اسلت کله  زادی کلنش اجتملاعی       محدودیت
انلد؛   گرفتله  های دیگر شکل های نسل هنجارهایی هستند که بر مبنای ابژه عمومااها  محدودیت

دهنلد   هایی را ارائه ملی  های اجتماعی مجازی، فانتزی در طرف دیگر، فضای مجازی و شبکه
 ن اسلت. فلارغ از   کننلدگان از   ها  زادی کلنش اجتملاعی بلرای اسلتفاده     که بنیاد اصلی  ن
هللا چیللدر بللا واقعیللت انطبللاق دارنللد، ذهنیللت نسللل جللوان و نوجللوان      اینکلله ایلل  فللانتزی

حللی مجلازی    دهند و چلون راه  های اجتماعی مجازی را شکل می کننده از ای  شبکه استفاده
هلای جلوان را    دهنلد، سلواه   های جهان عینی و  فالیل  ارائله ملی    برای رهایی از محدودیت

از نلارادوکس واقعیلتِ عینلی     گرفتله  نشلئت کشلانند. شلکاف و تضلاد     شان ملی سوی تود به
گیری نوعی سرگردانی معنلایی در   بخش، منجر به شکل محدودکننده و فانتزی ذهنی رهایی

سلو   گلردد. از یلك   هلای اجتملاعی مجلازی ملی     از شلبکه   کننلده  های مجلازی اسلتفاده   سواه
کشلاند و از   سلوی جهلان مجلازی ملی     ا بله های سختِ جهان عینی و  فالی ،  نلان ر  واقعیت

های جهان مجازی، حضور در جهلان واقعلی را بلرای  نلان نوسلتالژیك       سوی دیگر، فانتزی
زملان کله    های مجلازی، هلم   سرگردانی معنایی است. سواه  کند؛ ای  تنها بخشی از مسئله می
الژیك هلم بله   افتند، حسلی نوسلت   صورت  گاهانه یا ناتود گاه به دامان جهان مجازی می به
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کنند، البته ای  امر در بی  افرادی کله تجربله جهلانی غیرمجلازی      جهان واقعی را بازتولید می
، بیشتر است، اما کسانی که زیسلت جهانشلان در  غلاز مجلازی بلوده اسلت، چنلی         رادارند

 تجربه نوستالژیکی کمتر است.
تله اسلت. چنلی     گرف ای از سلیالیت معنلایی شلکل    جهان  نالی  بلر مبنلای گونله    زیست

هلای اجتملاعی    ای معناها در فضلای مجلازی شلبکه    سیالیتی ناشی از بعدِ تغییر مداوم و لحظه
هلای اجتملاعی    کننده از شلبکه  مجازی است. بخشی از سرگردانی معنایی نسل جوان  استفاده

مسئله برای رهلایی از سلرگردانی    تری  مهمگیرد.  مجازی، از همی  سیالیت معنایی شکل می
های نسلی است؛ درواقل ، نیلاز اسلت کله میزانلی از ربلات و تلداوم         گیری ابژه ایی، شکلمعن

گیری یك ابژه نسلی سخ  گفت؛ چنی  املری در   معنایی وجود داشته باشد تا بتوان از شکل
گیری نیسلت.   ها سیالیت است، قابل شکل ی بنیادی  ن م لفههای اجتماعی مجازی که  شبکه
مواجله  « گلی  سلیالیت ابلژه  »هلای اجتملاعی مجلازی، بلا      توان گفت که در شبکه رو می ازای 

زمان نوعی ابژه نسلی تلیلی شلود، املا     تواند در یك هستیم. منظور ای  است که یك ابژه می
  تلوان بلازه   ت بدهلد؛ دیگلر نملی   گی تلود  را از دسل   بعدتر، کیفیت ابژه چندان نهی درزمان

طلورکلی،   تعیلی  نملود. بله   « نسل»عنوان  زمانی مشخصی برای تلیی شدن یك گروه نسلی به
هلای اجتملاعی مجلازی     اسلتفاده از شلبکه    توان از دو نو  گفتمان متفاوت در مورد نحوه می

جلازی  هلای اجتملاعی م   در گفتملان اول، شلبکه  «. ابژه سیاست»و « ابژه فراغت»سخ  گفت: 
هلای   شلوند، املا در گفتملان دوم، شلبکه     تنها ابلزاری بلرای تفلری  و فراغلت محسلو، ملی      

اجتماعی مجلازی ابلزاری بلرای کلنش عیالنلی و اجتملاعی در راسلتای ابلژه سلازی نسللی           
هلای معنلایی    گردنلد. ایل  نلارادوکس و دوگلانگی، سلب  برسلاتت شلکاف        محسو، می

 ی اجتماعی مجازی شده است. بکهکنندگان از ش نسلی در میان استفاده درون
هلای   تلوان شلبکه   هلای فلوق و سلیالیت معنلایی ذکرشلده،  یلا ملی        باوجود نارادوکس

هلای اجتملاعی    اجتماعی مجازی را ابزاری برای معناسازی هویتی قلمداد نملود؟  یلا شلبکه   
 شدن به یك ابژه نسلی را دارد؟ طورکلی کفایت نمادی  تبدیل مجازی قابلیت و ورفیت و به

ها، سب  شلده   های اجتماعی مجازی و عدم ربات مداوم  ن طورکلی، سیالیت شدید شبکه به
طرن باشند، چون برای تعریف نمودن یك ابلژه   عنوان یك ابژه نسلی قابل است که نتوانند به

نسلی، حداقلی از تداوم زملانی ضلروری اسلت. شلاید بتلوان بله ایل  املر اذعلان نملود کله            
دالیلل مختللف در برسلاتت هویلت نسللی نیلش داشلته باشلند، املا          های اجتماعی به  شبکه

باشلند. ابلژه نسللی،     عنوان یك ابژه نسللی را دارا نملی   کفایت زمانی الزم برای تلیی شدن به
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هلای اجتملاعی مجلازی در برتلی      ابزار شکاف نسلی نیست؛ ای  در حالی اسلت کله شلبکه   
حالت در ای  میلان،   تری  مهمشوند.  ها تبدیل به ابزاری برای تیویت شکاف نسلی می حالت

هلای اجتملاعی مجلازی صلحبت      وقتی است که از اقتصادِ کنش  ارتبلاطی موجلود در شلبکه   
ای بسلیار محلدود، امکانلاتی گسلترده را بله       های اجتماعی مجلازی بلا هزینله    کنیم. شبکه می

اسلت.  های مالی  کنند که در حالت عادی مستلزم صرف کردن هزینه مخاطبانشان عرضه می
های اجتماعی مجازی به سب  اقتصاد ارزان تود، نوعی اسلتیالل اقتصلادی را حلداقل     شبکه

های اجتماعی مجازی کله وابسلتگی اقتصلادی بله      کنندگان از شبکه در  ن بخشی از استفاده
زملان کله    را شکل داده است. ای  استیالل اقتصادی کلنش ارتبلاطی، هلم    دارند شان تانواده

های اجتماعی مجازی شده اسلت، نلوعی از شلکاف     ی  افراد در شبکهسب  تیویت حضور ا
نسلی را هم بی  ای  افراد و تانواده  نان و حتی افراد دیگلر غیرنسلل  نلان هلم سلب  شلده       

اسللتیالل اقتصللادی کللنش ارتبللاطی نسللل     اسللت.  زادی و اتتیللار کللنش نسلللی درنتیجلله  
هلای ارتبلاطی جهلان عینلی را زیلر       های اجتماعی مجازی، محدودیت کننده از شبکه استفاده
برده است. عالوه بر وجه اقتصادی مسئله، در ابعاد اجتملاعی، فرهنگلی و سیاسلی هلم      س ال
هلای   هرحلال، اسلتفاده از شلبکه    ای را مشاهده نمود. به توان تا حدود زیادی چنی   زادی می

طلور تلاخ    بله ن ) کننلده از   اجتماعی مجازی، نوعی از  زادی و اتتیار را به نسلل اسلتفاده  
هلای   کند. ایل   زادی و اتتیلار، در تضلاد بلا تواسلتِ نسلل       نسل نوجوان و جوان( اعطا می

های دیگر، چنی   ای  نسل و نسل  ای  افراد قرار دارد؛ درواق  تانواده  ویژه تانواده دیگر و به
ردن بل  سل ال فرصتی برای بله زیلر     زادی و اتتیاری را مجالی برای تابوشکنی نسل جوان و

تواند نوعی شکاف و تضلاد نسللی را میلان ایل       دانند؛ ای  امر می های نسلی تودشان می ابژه
 های مختلف به بار بیاورد. نسل
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 ی محدود به واقعیتِ خاص: مجازی شدن معناهای نسلي : دیاگرام نظریه1شکل 

 

 گيری و نتيجه بندی جمع

های اجتملاعی   مسئله بود که در نی استفاده زیاد از شبکهنژوهش حاضر به دنبال بررسی ای  
های مجازی، جهان ذهنی تلاخ   کنند. سواه مجازی، تحوالت نسلی چه مسیری را دنبال می

تواند به کل متفلاوت از جهلان عینلی و واقعلی باشلد. در       سازند؛ جهانی که می تود را بر می
های جهان مجلازی، سلیال هسلتند     ود؛ ابژهها هم متفاوت تواهند ب چنی  جهانی، معناها و ابژه

کنلد، در   های اجتماعی مجازی استفاده ملی  کنند. نسلی که از شبکه تغییر نیدا می سرعت بهو 
جهان ای  نسل، نوعی تفکیك معنایی بی  جهان واقعلی   کند؛ زیست چنی  جهانی زندگی می

نی اسلت کله قلدرت    ایل  رقابلت، جهلا     کنلد و برنلده   و جهان مجازی را بر  نان تحمیل می

های جهان محدودیت
 عینی

برساخت فانتزی 
 مجازی

ترسیم رویای 
 نزادی

مجازی شدن 
 هنا

سرگردانی معنایی؛ تفکیک 
 نسری معنا

گی؛ شکاف سیا یت ابژه
 معنایی درون نسری

سازی شکست در ابژه
 نسری

 

فرصت اقتصادی 
 هنا

 نزادی هنا
 نسری 

 

دومرهزی شدن معناهای 
 نسری

 شکاف  
 نسری
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افتنلد، حسلی    زملان کله بله داملان جهلان مجلازی ملی        های مجلازی، هلم   بیشتری دارد. سواه
کنند، البته ای  امر در بلی  افلرادی کله تجربله      نوستالژیك هم به جهان واقعی را بازتولید می

سلال   25، بیشتر است. ایل  در حلالی اسلت کله افلرادی کله زیلر        رادارندجهانی غیرمجازی 
، چنی  حلس و روایتلی   رادارندشدن با جهان واقعی و عینی  بزرگاندکی از   تجربه هستند و

ها تفکیك جهان واقعی و مجازی، تفکیلك گفتگوهلای    از وجود تودشان ندارند. برای  ن
سلازی   ها وارد فر یند واقعلی  های تلگرامی و وایبری، تیلی معنادار نیست.  ن عینی یا تماس

 اند. جهان مجازی شده
انلد؛ زیسلت    جهان جدید شده های اجتماعی مجازی سب  برساتت نوعی زیست شبکه

توان  ن را تحت سلطه معناهای جوانان و نسل جدیلد قلملداد نملود. ایل  املر       جهانی که می
جهلان واقعلی    های نسلی گردد. در طلرف میابلل، زیسلت    تواند سب  تولید شکاف تود، می

. زندگی در هرکدام از ایل   استها  نسلی  نتر و معناهای  های نسلی مس  تحت سلطه گروه
هلای مختللف مجلازی،     دو جهان برای نسل میابل سخت و دشوار است؛ عضویت در گلروه 

انلد و   هلای اجتملاعی مجلازی بلرای کلاربرانش فلراهم کلرده        امکان دیگری است که شبکه
هلای   ی شدن معناهای نسلی را تشدید نمایند. کسانی که در ای  گلروه دو مرکزممک  است 

هلای   نوعی امکان عضلویت در گلروه   مجازی عضویت دارند، بیشتر افراد جوان هستند که به
دارنلد   عهلده های واقعلی را بلر    که افرادی که عضویت گروه واقعی  دیگر را ندارند. درحالی

هلا   های قبلی هستند؛ درواق ، گلروه  ها(، بیشتر افرادی هستند که متعل  به نسل محدود گروه)
کله نسلل    دارنلد؛ درحلالی   هلای غیرجلوان بلر عهلده     های رسمی جامعه را نسلل  یساز و شبکه

گیرنلد و سلعی    ملی  بلر عهلده  های غیررسلمی را   سازی سازی و گروه نوجوان و جوان، شبکه
کنند هویت تودشان را از مسیرهای غیررسمی دنبال کننلد. ایل  مسلئله قبلل از هلر چیلز        می
های رسلمی   سازی های غیررسمی با شبکه ازیس گیری شکافی بی  شبکه تواند سب  شکل می

های غیررسمی مجازی گردد. از طلرف دیگلر، ایل  مسلئله      های رسمی با گروه و میان گروه
هلایی هلم منجلر     سلازی  های متفاوت چنلی  شلبکه   تواند به تمایز معنایی و هویتی بی  نسل می

 شود و شکاف نسلی و تمایز نسلی را تیویت نماید.
نسلل   مجلازی،  یاجتملاع  های شبکهکننده از  افراد استفاده یشترب د،شطور که ذکر  همان

شلکل بدهنلد و    یفرم مجاز یكدهند ارتباطات تودشان را در  می ی هستند که ترج یجوان
 یمسلئله در راسلتا   یل  . اینلد تودشلان را برسلاتت نما   یهلای اجتملاع   مبنلا، شلبکه   ی بر هم
 ،تلود  روزمره ینوجوانان در زندگ ی،و های یافته یمبنا بر( است. 2010اکلسون ) های یافته
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 یاعضلا  ،ارتبلاط ملداوم بلا دوسلتان     یبلرا کله   دهنلد  یمل  ی ترج ،ساالن با بزرگ یسهدر میا
کوتلاه   یمتنل  هلای  یلام از ن ی،سنت ای یوهجای تماس گرفت  به ش کالسان تود به تانواده و هم

مورد تأیید قرارگرفتله اسلت.    زیادیامر در نژوهش حاضر هم تا حدود  ی استفاده کنند. هم
( اسلت.  2015و همکلاران )  یلف لت هلای  یافتله نژوهش حاضر در تضاد با  های یافتهدر میابل، 
 یاحتملال  یاطالعلات و تلأریرات منفل    ینلژوهش، نسلل جلوان از فنلاور     ی ا های یافتهمطاب  
 یاجتملاع  یها شبکه بهو نه  ینترنتنسل نه به ا ی  گاه است و درنهایت ا یاجتماع یها شبکه
بلکله   ،نمایلد  ای را تأیید نملی  مسئله ی مطالعه حاضر، چن های یافته. یستوابسته ن یکیالکترون

در  یمجاز یاجتماع های شبکههرچند موقت در فرم  ن به  ید،شد یوابستگ ینوع بالعکس،
، ینله زم یل  نلژوهش حاضلر در ا   هلای  یافتله  یگلر، از طلرف د  ؛نسلل جلوان وجلود دارد    یانم

هلای   رسلانه  ی( است که تأکید بر تأریرات منف2013کومار و همکاران ) های یافتهتأییدکننده 
حاضلر و    مطالعله  ید. بلر مبنلا  نل دار ی هلای نلو   رسلانه  ی به ا ینانهبدب یدارد و نگاه یاجتماع
مخلتص نسلل جلوان اشلاره      مجلازی از فرهنلگ   یگیری نوع توان به شکل  ن، می های یافته
راسلتا بلا    مسلئله هلم   یل  اسلت. ا « ملت  محلور  »باشلد،  « سلخ  محلور  »از  نکه  یشترکه ب ودنم

 ؛( اسلت کله در کشلور فنالنلد صلورت گرفتله اسلت       2004) یان اوکسمان و تورت های یافته
انلد   را شلکل داده  یاز فرهنگ ارتبلاط  ینوع ینژوهش، نوجوانان فنالند ی ا های یافتهمطاب  
ارتبلاط بله    یلری گ  ن، شلکل  هلای  یژگیاز و یکیبوده و  تودتاخ  های یژگیو یکه دارا
و حفلظ   یجادکه توسط نوجوانان ا یا انداز رسانه ارتباط مت  محور است. چشم یا یشکل متن

 یدر راسلتا  ی املر همچنل   یل  . اکنلد  ی نان فلراهم مل   یرا برا یشخص یفضا ینوع ،شود می
انلد کله تلفل      را مطلرن کلرده   اسلتدالل  یل  ( است کله ا 1388زاده ) یو ول ییذکا های یافته

 ی،سلرگرم  یبلرا  یشلتری ب یهلا  کرده که جوانان در  ن فرصت یجادا یدیجد یدانهمراه، م
بله   ی،حلوزه عملوم   هلای  یکاسلت  یو جبلران برتل   یسلاز  و با  سان اند یافته ارتباط و استیالل

ران و همکلا  یکالنتر های یافتهرسانده است.  یاریو قدرت جوانان  یتفرد یت،عامل یتتیو
( 2005) یلتلو ا هلای  یافته عالوه بر ای ،. گیرند یمورد تأیید قرار م ینهزم ی ( هم در هم1387)

  منزلله  امر البته بله  ی ا ید؛نما یرا تأیید م ها یافته ی حاضر، ا  راستا است و مطالعه ی هم در هم
 ایبلر  یابلزار  یشلتر بلکله ب  یسلت، ننهان در نسل جلوان و نوجلوان ن   یتهو یگیری نوع شکل
( کله بله   1391نلرور اسلت )   یل  و د یمنطیل  هلای  یافتله است که در تضاد با  ینسل یابی یتهو

  دارند.اعتیاد  یتیشده جنس ننهان تفکیك یتهو ینوع گیری شکل
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