
 123-146/ 1399/ بهار  ت و یکم / شماره چهل و نه/ سال بیس فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

 های اجتماعی فراغت در رسانهارزیابی گذران اوقات 
 

 1مرضیه خلقتی
 چکیده

های اجتماعی برای گذران اوقات  بخشی به رسانههای اولویت هدف این مقاله، ارزیابی شرایط و زمینه
های اجتماعی و ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی آن از منظر  فراغت، نحوۀ استفادۀ فراغتی از رسانه

های  های مصاحبه ای استفاده کرده است. براساس تحلیل داده ۀ زمینهکاربران بوده و از رویکرد نظری
های  کیفی، چهار مقولۀ عمدۀ نیازهای ارتباطی، نیازهای فراغتی، نیازهای فناورانه و نیاز به تجربه

های ارتباطی، تأثیرات  ساز گذران اوقات فراغت، سه مقولۀ رشد توانایی عنوان شرایط زمینه متفاوت به
بندی شدند و تأثیرات منفی در پنج مقولۀ عنوان تأثیرات مثبت دسته قویت منافع فردی بهروانی و ت

تأثیرات فردی، تأثیرات بر ارتباطات خانوادگی، تأثیرات بر ارتباطات اجتماعی، تأثیرات منفی بر سالمت 
عوامل نیز به  های اجتماعی رسانهجسمی و روانی مطرح و عوامل تداوم دهندۀ فعالیت فراغتی در 

نتایج این تحقیق، روند جایگزینی فراغت مجازی با واقعی و  بندی شدند.  فناورانه و روانی دسته
 کند. آمیختگی مفاهیم فراغت و کار را نزد کاربران تأئید می

 های کلیدی واژه 
 ای های اجتماعی، فراغت مجازی، نظریۀ زمینه اوقات فراغت، رسانه
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 مقدمه
عی در ایران مانند سایر نقاط جهان به تنهایی این پدیده را به های اجتما فراگیری رسانه

شود که  کند اما اهمیت مطالعۀ این پدیده زمانی بیشتر می موضوعی مهم برای پژوهش تبدیل می
را در پیوند با بحث اوقات فراغت در نظر بگیریم. اوقات فراغت معموالً به زمانی گفته آن
ای و شغلی به کارهای مورد عالقۀ خودشان  تحصیلی، حرفه شود که افراد بعد از الزامات می

تواند  های افراد دربارۀ چگونگی گذران اوقات فراغتشان می دهند و انتخاب اختصاص می
های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  اطالعات فراوانی دربارۀ سبک زندگی و سرمایه

های مثبت را دارای سویهقات فراغت، آنهای متفاوت گذران اوآنها به پژوهشگران بدهد. شیوه
ها و آزادی سازی فرصت ها، دموکراتیک افزایش مهارت»و منفی کرده است. در سویۀ مثبت، 

های  نگرانی از کاهش سرمایه»و در سویۀ منفی، « بخشی برای ورود به تجارب فراغتی
ان، کاستن از کردن فرهنگ فراغتی جوانهای اجتماعی واقعی، منفعل اجتماعی و مشارکت

های صنعت  های خالق با عاملیت خود و نیز سوء استفاده های آنها در ایجاد سرگرمی مهارت
 تواند مورد اشاره قرار گیرد. ( می28-27: 1391)ذکایی، « فراغت

طور طبیعی در بخش عمدۀ موارد شامل  ها در زمینۀ اوقات فراغت در ایران به پژوهش      
های فراغتی افراد در جهان فیزیکی است. به عبارت دیگر، ابعاد  هایی دربارۀ سبک پژوهش

پژوهش دربارۀ گذران اوقات فراغت در دنیای واقعی ـ فیزیکی در مقایسه با بدنۀ نحیف 
های اجتماعی، از وضعیت نسبتًا های مربوط به اوقات فراغت در اینترنت و رسانه پژوهش

های یکی از روش عنوان بهبه استفاده از رایانه ها، گاهی خوبی برخوردار است. در این پژوهش
 ؛1391ذکایی،  به کنید )نگاههای دیگر اشاره شده است گذران اوقات فراغت در کنار فعالیت

قادرزاده،  ؛1382 جوانان، ملی ؛ سازمان1390 میرزایی، و ؛ ساروخانی1392 ریاضی،
های ش دربارۀ کارکردهای شبکهیا در کنار کاو (1386 ؛ منادی،1394حسن پناه؛  و قادرزاده

و  ریبش)نگاهی شده است  اجتماعی و الگوهای مصرف و تأثیرات آن به فراغت هم نیم

 (.1386 ،یکوثر ؛1391 ات،یب یو قدس یشهاب؛ 1391 ،یو مراد ی؛ رسول1391 ،یابیافراس

 ( در فراتحلیلی، به تأثیرات عدیده و چندوجهی1392همچنین هزارجریبی و اکبری تبار )
 گذران اوقات فراغت جوانان اشاره کردند. ۀهای اجتماعی مجازی بر شیوشبکه

این تحقیقات،  ۀمندتری دارد و در پیشین ها در زبان انگلیسی وضعیت سامان پژوهش     
 های عضویت یافته شد.  بوک و انگیزه چندین فراتحلیل متمرکز بر فیس
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مقالۀ علمی به این  114در فراتحلیلی از  (2013) 1یرز، فیتر، کوک، استاگ، وینا و بویس کی 
بوک برای ها در پیوستن به فیس ترین سائق نتیجه مرتبط به پژوهش فعلی رسیدند که مهم

، اعتماد، فایده و آسانی استفاده 2شادمانی دریافتی و در کنار آن فشار هنجاری ،پاسخگویان
 بود. 
مقالۀ مربوط به  412تحلیل دیگری ( نیز در فرا2012) 3ویلسون، گوسلینگ و گرهام     

بندی کردند که بخشی از نتایج آن نشان داد که بین نوع متفاوت  بوک را شناسایی و دسته فیس
. در مجموع این مرور بوک رابطه وجود دارد مشارکت کاربر و سودهای حاصل از استفادۀ فیس

ها و  و متمرکز بر انگیزه بوک تجربی نشان داد که بیشتر تحقیقات دربارۀ شبکۀ اجتماعی فیس
 های اجتماعی بود. های استفادۀ از شبکه زمینه

های اجتماعی باید به درک  با این مقدمه، برای فهم فرایند گذران اوقات فراغت در رسانه
شرایط، تعامالت و تأثیرات موضوع مورد نظر نیز پرداخت. به همین دلیل اهداف تحقیق 

 :طور مشخص شامل موارد زیر است به
 بخشی فراغت مجازی از سوی کاربران؛های اولویت فهم زمینه -
 های اجتماعی و دامنۀ فعالیت کاربران؛ فهم چگونگی گذران اوقات فراغت در رسانه -
شناخت فرایندها و تعامالتی که منجر به کاهش یا افزایش فعالیت فراغتی کاربران در  -

 شود؛  های اجتماعی می رسانه
 های اجتماعی.  و منفی حاصل از گذران اوقات فراغت در رسانهبردن به نتایج مثبت پی -

نحوۀ گذران »تری به تواند شناخت عمیق در صورت تحقق اهداف، نتایج این پژوهش می
کنندۀ های جذب شناخت انواع تفریحات و فعالیت»، «های اجتماعی اوقات فراغت در رسانه

های  یای گذران اوقات فراغت در رسانهها و مزا شناخت آسیب»و « ها رسانهجوانان در این 
 ایجاد کند.« اجتماعی

 

 مبانی نظری
های اجتماعی، فراغت و فراغت مجازی  در این بخش، ابتدا مفاهیم اصلی تحقیق یعنی رسانه

دهنده به پیشبرد تحقیق مانند های نظری کمک مطالعه شدند و بعد از آن به طرح دیدگاه
ای پرداخته شده  دیو و گمنامی در ارتباطات باواسطۀ رایانههای الیاس و دانینگ، بور دیدگاه

ای دربارۀ فراغت مجازی وجود ندارد و این خود یکی از  است. به عبارت دیگر، اگرچه نظریه

 

1. Caers, Feyter, Couck, Stough,Vigna, & Bois 
2. Normative pressure 
3. Wilson, Gosling, & Graham 
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توان با مطرح کردن ای برای این تحقیق بوده است اما می دالیل انتخاب رویکرد نظریۀ زمینه
های  نگاهی به ظرفیت نظریهید و فراغت، نیمهای جدهای مرتبط با بحث رسانهنظریه
 کننده داشت. کمک

 

 های اجتماعی، فراغت و فراغت مجازیرسانه
جمله مفاهیم اصلی این  بستری برای گذران اوقات فراغت، از عنوان بههای اجتماعی رسانه

های اجتماعی گروهی از  رسانه»د. براساس تعریف کاپالن و هانلین نشومقاله محسوب می
شوند که در  ساخته می 2اند که براساس بنیادهای فنی و ایدئولوژیکی وب کاربردهای اینترنتی

دو مفهوم مهم در این « شوند. نهایت موجب ایجاد و تبادل محتوای تولید شده کاربران می
پلتفرمی  عنوان به، وب 2هستند. در وب« محتوای ایجادشده توسط کاربر»و « 2وب»تعریف 
در آن محتوا و کاربردها، دائماً توسط کاربران به صورت مشارکتی و گروهی  شود که نگاه می

کنند. محتوای تولیدشده توسط کاربران نیز باید حاصل تالشی خالقانه و خارج از تغییر می
سایت عمومی یا شبکۀ اجتماعی قابل دسترس باشد  ای بوده و در یک وب های حرفه روتین

(Kaplan & Haenlein, 2010: 61.) 

تعریفی از این مفهوم بسیار دشوار است  ۀدومین مفهوم اصلی این مقاله، فراغت است. ارائ
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف،  زیرا تعریف آن برای افراد مختلف با جایگاه

یا پایگاه اقتصادی و اجتماعی مشابه برخوردارند،   تفاوت دارد. حتی افرادی که از فرهنگ
های فراغتی متفاوتی را انتخاب کنند. گاه چیزی که برای  به عالئقشان فعالیت ممکن است بنا

شود برای شخص دیگر  آور زندگیش تعریف مییک شخص بخشی از کار، شغل و امور الزام
نظر از معنای لغوی، تاریخچه و انواع تعاریف آن به بخش دارد. صرفمعنای فراغتی و لذت

( برای این تحقیق راهگشا باشد. آنها سه تعبیر از 2010) 1ونرسد تعریف هرد و اندرس نظر می
 آمده است: 1شماره اوقات فراغت ذکر کردند که در جدول 

  

 

1. Hurd & Anderson 
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 (2010) . انواع تعابیر از اوقات فراغت بر اساس دیدگاه هرد و اندرسون1دول ج

 تعریف مفهوم

 عنوان بهفراغت 
 زمان

ف موردنیاز برای زیستن فراغت زمانی است فارغ از تعهدات، کار و وظای
 )خواب، خوردن(

 عنوان بهفراغت 
 فعالیت

هایی است که مردم در وقت آزادشان به آن اشتغال  ای از فعالیت فراغت مجموعه
هایی که مبتنی بر کار نیستند یا مشمول وظایف مربوط به بقای  دارند. فعالیت

 شود زندگی مانند تمیز کردن خانه یا خوابیدن نمی

 عنوان بهفراغت 
 حالت ذهن

شده، انگیزۀ ذاتی، کنندگان است. آزادی درکفراغت وابسته به ادراک شرکت
فراغت یا  عنوان بهای  شده و اثر مثبت، برای تعیین تجربهشایستگی درک

 غیرفراغت قطعی هستند
 

 رسد راهی برای تعریف مفهوم اصلی دیگر این مقاله یعنی فراغت براساس این تعابیر به نظر می
فاوت برای فراغت توان بر اساس این تعابیر سه تعبیر مت که می مجازی مهیا شده است. چنان

 مجازی متصور شد:
در این تعبیر فراغت مجازی اوقاتی است که افراد فارغ از  زمان: عنوان بهفراغت مجازی 

و تعهدات، کار و وظایف مورد نیاز برای زیستن مانند خوردن و خوابیدن در فضای مجازی 
 گذرانند.  اینترنت می

هایی در فضای مجازی که حس مثبتی از اجرای فعالیت فعالیت: عنوان بهفراغت مجازی 
ها یا  گردی، تماشای عکسکند مانند بازی، وبآرامش و رضایت برای فرد ایجاد می

وگوهای دوستانه با افراد  گذاری شعر، گفتویدئوهای جذاب، خواندن جوک و طنز، به اشتراک
 ختلف و ... .م

تواند کامالً  سومین تعبیر هرد و اندرسون از فراغت می حالتی از ذهن: عنوان بهفراغت مجازی 
هایی از آزادی انتخاب، انگیزۀ  با فراغت مجازی منطبق باشد، هنگامی که ادراک ما نشانه

جازی هایی در فضای م ها یا اجرای فعالیت درونی، شایستگی و اثر مثبت را از مسیر تجربه
نام داد. این ادراک برای اشخاص « فراغت مجازی»توان به آن فعالیت  دریافت کند، می

شود. همچنین به زمان عدم اتصال به اینترنت نیز  های متنوعی حاصل می مختلف از فعالیت
های  آشنایی با یک دوست جدید از طریق رسانهیابد مثالً فرد احساس خوبی از  گسترش می

آور نیز به های الزام این احساس را در تمام طول روز حتی در ساعات فعالیت که اجتماعی دارد
ها مرز مشخصی میان فراغت و کار وجود شدن تا مدتاگرچه بعد از صنعتی همراه دارد.

های های جدید که امکان اتصال به اینترنت و دستیابی به تجربهاما در عصر رسانه ،داشت



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ❖ 128 

❖ 
ال 

س
هل

 چ
ارة

شم
م، 

یک
 و 

ت
یس

ب
  

ر  
بها

م، 
 نه

و
13

99
 

رسد نوعی آمیختگی کار و فراغت پذیر شده است به نظر میانهر زمان و مکان امک مجازی در
تواند در  خصوص با تعبیر سوم میبه وجود آمده است. پس فراغت با سه تعبیر مذکور و به

های زیستی مانند خوابیدن و  آور شغلی یا امور تحصیلی یا فعالیتهای الزام البالی فعالیت
 خوردن وجود داشته باشد.

 

 و دانینگدیدگاه الیاس 
جریان »شدن با نگاهی انتقادی است. از نظر او، تمرکز اصلی نوربرت الیاس بر جریان متمدن

دهد و از سوی دیگر چیزهایی  سو چیزهایی به بشر میشدن جریانی دو لبه است، از یکمتمدن
شدن شکلاوقات فراغت را انگیخته». الیاس و دانینگ  (21: 1381)اباذری، « گیرد از وی می

(. از منظر آنها، اوقات 145: 1383)مجدالدین،« کنند بخش هیجان تعریف میهای لذت
شدن است و ایجاد تنوع در اوقات فراغت نیز از شدن و غیرمعمولیفراغت تابع قاعدۀ معمولی

شود و این تاوانی است که  شود؛ بشر از یک نوع اوقات فراغت خسته می همین مسیر تفسیر می
پردازد )الیاس و دانینگ به نقل از  که در برخی از ابعاد بسیار جدی است، می ای بشر در جامعه

ای را به  شاو، الیاس و دانینگ دو فرضیه براساس توضیحات بلک (.146: 1383الدین،  مجد
 ین فرضیه، قائلنخستچالش کشیدند، که در زمان خودشان در مورد اوقات فراغت رایج بود. 

و فراغت بود. برای رد این فرضیه آنها طیفی از اوقات فراغت ارائه  شدن حالت دوگانه بین کار
کردند که از سه دسته ترکیب شده بود: اوقات فراغت عادی )مثل خوردن، شستن و ...(، 

های تکنیکی( و  های مذهبی، سرگرمیای )مثل کار اختیاری، فعالیت های واسطهفعالیت
تقلید  / های بازی ثل شرکت در مهمانی و فعالیتهای اجتماعی م های فراغتی )فعالیت فعالیت

شدن متمایز ها به وسیلۀ درجۀ باالیی از غیرمعمولی بندیمثل ورزش یا تئاتر و ...(. این دسته
کنند، ریشه در این اندیشۀ ارسطویی دارد که افراد در  ای که آنها رد میشده بودند. دومین فرضیه

های به وجود آمده در کار را کاهش دهند.  تا تنش وجوی راحتی هستند زمان فراغت در جست
هایی را  مردم فعاالنه سرگرمی»کنند که  می الیاس و دانینگ با رد این فرضیه، این بحث را مطرح 

به عبارت دیگر این  (.Blackshaw, 2013)« کنند زا تولید کنند، دنبال می های استرس که تنش
نویسد در فرایند  شدن است که میرایند مدرندیدگاه در راستای همان نگاه الیاس به ف

 ۀهای عادی و روزمر فعالیت ۀشدن به عصر جدید افراد در بخش عمد شدن و با نزدیک مدرن
اند مالطفت و مهربانی را  دهند و سعی کرده آمیز خود را نشان نمیخود رفتارهای خشونت

های فراغتی افراد منتقل  تآمیز به فعالیجایگزین آن کنند و این خواست رفتارهای خشونت
های مجازی  های الیاس و دانینگ و نگاهشان به اوقات فراغت در مورد فراغت شود. اندیشه می

تفاوتی به بسیاری از مسائل که ای، بی های خشن رایانه نیز قابل کاربرد است. بسیاری از بازی
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های غیراخالقی  استفاده های گذاری مطالب است یا زمینهاشتراکناشی از گستردگی و تنوع به
 توان از این زاویه تفسیر کرد.  از ارتباطات مجازی را می

 

 دیدگاه بوردیو
(. بوردیو با 216: 1387)اسمیت، « در آثار بوردیو تقریبا برای هر کسی چیزی وجود دارد»

و تأثیر آن بر انتخاب « منش»مطرح کردن بحث سبک زندگی، انواع سرمایه و کلیدواژه 
بوردیو معتقد است اگرچه بسیاری »شود.  های فراغتی به موضوع این مقاله نزدیک می فعالیت

های مربوط به نحوۀ گذران اوقات فراغت ربطی به طبقۀ اجتماعی ـ اقتصادی ندارد  از تفاوت
ای خاص بر انتخاب اوقات فراغت او بسیار تأثیرگذار  اما پرورش شخص در خانواده و طبقه

(. منش که بر اساس تجربیات کودکی 46: 1389ند و شهیدی زندی، جاه، رشو )رفعت« است
گیرد و منظور از آن مجموعۀ پایداری از خلق و خوهاست، بنیادی است که سبک شکل می

 گیرد. زندگی و فراغت بر پایه آن شکل می
 نویسد:  اسمیت می

پیوند دارد که ای  مند جامعه های نظام جنبه نامطلوب منش عادتی آن است که با نابرابری
هاست و  الگوی خود را از قدرت و طبقه گرفته است. منش عادتی برآمده از این نابرابری

کند که گرایش به بازتولید ساختارهای عینی دارند که خود  خطوطی از کنش عملی را تولید می
 یمسرمایه فرهنگی برو ۀمحصول آنهایند. برای پی بردن به چرایی این موضوع باید سراغ مسئل

کنندۀ قدرت سه نوع سرمایه از نظر بوردیو در جامعه وجود دارد که تعیین(. 220: 1387)
های اجتماعی هستند. سرمایۀ اقتصادی، سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ  اجتماعی و نابرابری

دهند. سرمایۀ اقتصادی مربوط به منابع مالی افراد  فرهنگی این سه نوع سرمایه را تشکیل می
اجتماعی مربوط به پیوندهای اجتماعی افراد است اما فیلیپ اسمیت معتقد  است. سرمایۀ

سرمایۀ فرهنگی مانند »اش دربارۀ سرمایۀ فرهنگی است.  است که سهم متمایز بوردیو نظریه
منش عادتی مفهومی است که ابعاد متعدد دارد از جمله: دانش عینی دربارۀ هنرها و فرهنگ، 

ها و بلد بودن فرهنگی، توانایی تمیز  های صوری، مهارت ویژگی ها و ترجیحات فرهنگی، سلیقه
 (.221: 1387)اسمیت، « و تشخیص خوب و بد

های فرهنگی و اقتصادی آنها تأثیر  های اجتماعی افراد بر سرمایه از نظر بوردیو، موقعیت
دهد و  گذارد و امکانات و منابع اقتصادی و فرهنگی متفاوتی را در اختیار افراد قرار می می

های اجتماعی مشابه ایجاد های مشابه برای افرادی در موقعیت های زندگی مشابه و ذائقه سبک
های زندگی خاص افراد و دسترسی آنها به امکانات متفاوت عمالً بر  . این سبککند می

های مجازی  گذارد. بر این مبنا شاید بتوان گفت که فراغتهای فراغتی آنها نیز اثر می انتخاب
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اند، هم به سبب نیاز به دانش  های اخیر شکل گرفته تحوالت فناورانه در دهه ۀواسط ه بهک
هایی از امکانات مادی حائز  ها و هم به سبب نیاز به داشتن حداقل حداقلی استفاده از فناوری

 کنند. البته فرهنگی و اقتصادی بیشتر آنها را انتخاب می ۀهایی هستند که افرادی با سرمای ویژگی
های مجازی در نظر داشت. گمنامی در  باید تحلیل هر سه سرمایه را برای دالیل انتخاب فراغت

پذیر  ها از طریق رایانه امکان پس از اینکه ارتباطات میان انسان 1ای ارتباطات باواسطۀ رایانه
ای شکل گرفت. این نوع از ارتباطات از برخی جهات  رایانه ۀشد، اصطالح ارتباطات باواسط

شابه ارتباطات واقعی و از برخی جهات دیگر متفاوت از آن است. گمنامی، یکی از مسائل م
تواند به سه نظریۀ مطرح شدۀ حضور  ای است که می اصلی در ارتباطات با واسطۀ رایانه

و همکاران او سه مدل ارتباط  2اجتماعی، بدون سرنخ و غنای اجتماعی نیز ارتباط یابد. ترلو
دلیل اینکه فاقد  کنند که آنها را به محور مطرح میتأکید بر ارتباطات متن با فناوری را با

نامند: در مدل حضور  می« رویکرد ناقص»های مهم ارتباط چهره به چهره هستند  کیفیت
های دیداری موجب  محور دارند نبود سرنخای متن که تأکید بر ارتباطات رایانه 3اجتماعی

(. 84: 1389، 4شود )ترلو، تومیک و لنگلصمیمیت میکاهش تماس میان فردی و احساس 
ای،  ها، بیانات چهره های غیرکالمی )برای مثال ژست در مدل فاقد سرنخ غیاب تمامی سرنخ

های شغلی، سن و جنسیت(  های هویتی )برای مثال پایگاه اجتماعی، نقش طنین صدا( و نشانه
: 1389شود )ترلو، تومیک و لنگل،  شدن ارتباط میموجب افزایش فاصلۀ روانی و غیرشخصی

این نوع ارتباط در مقایسه با تلفن یا ارتباط چهره به چهره غنی  5ای (. در مدل غنای رسانه85
احساسی نیست )ترلو، تومیک و لنگل،  ۀشود و قادر به انتقال تعامالت پیچیدمحسوب نمی

 ۀارتباطات باواسط(. مشکل اصلی چنین دیدگاهی این است که امکانات جدید 86: 1389
 ای را درنظر ندارند.  رایانه

مدل هویت »و « فرضیۀ برابری»( دربارۀ گمنامی، دو نظریۀ 2007) 6کریستوفرسون
کند. در فرضیۀ برابری، افراد  )اس.آی.دی.ای( را مطرح می« اجتماعی نظریۀ تأثیرات غیرفردی

یده کریستوفرسون، نمود فیزیکی یک توانند نمود فیزیکی خود را از دیگران پنهان کنند. به عق می
شخص، عالمت مهمی در تعامالت اجتماعی است و مردم با افراد دیگر بر مبنای جنسیت، 

مراتب  سلسلهکنند و  شان به نحو متفاوتی رفتار مینژاد، سن، قومیت، ناتوانی فیزیکی و جذابیت
 

1. Computer Mediated Communication 

2. Thurlow 

3. The Social presence Model 

4. Thurlow, Tomic and Lengel 

5. The Media Richness Model 

6. Christopherson 
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حال رفتارهای باواسطۀ  تواند مبتنی بر عالئم فیزیکی باشد؛ با این قدرت اجتماعی نیز می
عنوان یک فیلتر کاهش دهندۀ تعداد عالئم اجتماعی که برای اشخاص در دسترس  ای به رایانه

کنند که بدون این عالئم، افراد از  گران خلق می تر برای ارتباط هستند، یک زمین بازی مساوی
ی رفتار بر مبنای این ها برای دیگران ناتوان هستند و بنابراین انتظارات برا ریزی کلیشه طرح

مدل هویت اجتماعی نظریۀ تأثیرات  (.Christopherson, 2007: 3045)یابد  ها کاهش می کلیشه
غیرفردی مدل دیگری است که دو بعد شناختی و راهبردی دارد. در بعد شناختی شرح داده 

بعد  شود و شدن افراد با گروه میشود که گمنامی چگونه واسطۀ پویایی گروهی و یکی می
تالشی برای دستیابی به نتایج  عنوان بهای  راهبردی به استفاده از گمنامی در ارتباطات رایانه

 (.Christopherson, 2007: 3047)پردازد  سودمند می

تواند کارکرد فراغتی قوی داشته باشد زیرا در برخی موارد ارتباطات اجتماعی بالقوه می
شود، اما تفاوت این ارتباطات در فضای  می موجب کاهش خستگی و افزایش نشاط افراد

 ای های ارتباطات باواسطۀ رایانه ترین کاربردی است که از فهم نظریه واقعی و مجازی مهم
تواند به فهم بهتر کارکرد فراغتی فضای ارتباطات مجازی یاری رساند. به آید و می دست می به

ام باشد تحلیل فضای ارتباطی و خصوص اگر ارتباطات برقرار شده از نوع ارتباطات گمن
 تر شود. تواند پیچیده تأثیرات این ارتباطات می

 

 پژوهش روش
گیرد و  ای قرار می های کیفی دربارۀ ارتباطات باواسطۀ رایانه رو در زمرۀ پژوهشپژوهش پیش

دهد  دست می معموالً این نوع پژوهش نتایجی بهتفسیری است. ـ  مبتنی بر پارادایم برساختی
 شوند.  های معنایی ارائه میدر قالب مقولهکه 

ترین رویکرد برای  مناسب 1ای از میان رویکردهای متنوع تحقیق کیفی، رویکرد نظریۀ زمینه
ای است که با هدف شناسی ویژهای روش نظریۀ زمینه»شود؛ زیرا  این تحقیق محسوب می

« ایجاد و بسط داده شده استهای تفسیری ـ برساختی  ها براساس بنیان سازی از داده نظریه
ای برای  ( و با توجه به جدید بودن موضوع تحقیق، هنوز نظریه314: 1392)محمدپور، 

ای فرعی به این  گونه توصیف یا تبیین ابعاد فراغت مجازی ارائه نشده است و تحقیقات فعلی به
فراغتی از  در این تحقیق، ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی استفادۀ اند. موضوع پرداخته

 های اجتماعی از منظر خود کاربران مطرح شده است.  رسانه

 

1. Grounded Theory 
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یافته با کسانی است که بخش  ساختهای نیمه های این پژوهش، مصاحبه روش گردآوری داده
گیری در این  گذرانند. راهبرد نمونههای اجتماعی می عمدۀ اوقات فراغت خود را در رسانه

است که با تحقیقات بهره« گیری نظری نمونه»اده از تکنیک گیری هدفمند با استف تحقیق نمونه
طور  ها به ای متناسب است و در آن گردآوری، کدگذاری و تحلیل داده مند از نظریۀ زمینه
گیرد. به عبارت دیگر نظریه در طول فرایند گردآوری داده و متناسب با  همزمان صورت می

شود. از نظر حجم  آید، به تدریج تدوین می می ست د بههای شکل گرفته که از هر مصاحبه   مقوله
های اجتماعی مختلف داشتند  نفر از کاربرانی که فعالیت فراغتی زیادی در رسانه 10نمونه، با 

بوک و  های اجتماعی مختلف مانند اینستاگرام، فیسشوندگان از رسانه مصاحبه شد. مصاحبه
رسان اجتماعی مانند تلگرام، اجتماعی و پیام گوگل پالس انتخاب شدند. آنها در چندین رسانۀ

الین، واتساپ، وی چت و ... فعالیت فراغتی داشتند. دلیل محدود نکردن پژوهش به یک 
های اجتماعی رسانۀ اجتماعی، وجود وجوه مشترک بسیار در تأثیرات مثبت و منفی رسانه

 مختلف بود. 
شاهدات و تجربه پیشینی محقق در م براساسشوندگان  از نظر معیارهای انتخاب مصاحبه

های اجتماعی سعی شد افرادی انتخاب شوند که احتمال داشت با توجه به نحوۀ رسانه
گذاشته اشتراکها، محتواهای به فعالیت، اطالعات پروفایل، نحوه برقراری ارتباطات در شبکه

ق یاری رسانند. به ها به بهترین نحو به پاسخگویی به سؤاالت تحقی و میزان مشارکت در شبکه
دلیل زندگی کردن در خارج از تهران مصاحبه به صورت آنالین گرفته شد،  جز یک مورد که به

ها به صورت حضوری در دامنۀ زمانی یک ساعت و نیم تا دو ساعت و نیم اجرا  سایر مصاحبه
 شد. 

بود و  کدگذاری باز، محوری و گزینشیۀ ها، کدگذاری نظری در سه مرحل روش تحلیل داده
افزار اطلس.تی.آی صورت گرفت. برای سنجش اعتبار این تحقیق کیفی نیز با  تحلیل با نرم

سعی شد از طریق   (342ـ  343: 1392توجه به معیارهای کربین و اشتراوس )محمدپور، 
گاهی محقق از سوءگیری هایش، حساسیت محقق  ها و فرض روشن بودن هدف مطالعه، خودآ

شدن به دنیای مصاحبه کنندگان و کل تحقیق که به معنی نزدیکرکتبه موضوع تحقیق، مشا
ها، کاربردپذیری به معنی فهم فرایندی موضوع،  شوندگان است، تناسب با نتایج سایر پژوهش

ها اجرا  ها که بعد از مصاحبه واره ها و نوشتن شرح کننده و دادهتنوع، حساسیت دربارۀ مشارکت
داد، در مسیر  حقق یاری میوگوها به م درک بهتر محتوای گفت شد و در پرورش مفاهیم و می

 بخشی به تحقیق قدم برداشته شود.اعتبار
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 های پژوهش یافته 
 های توصیفییافته

سال قرار داشته و همه آنها مجرد  37تا  21شوندگان این پژوهش بین  طیف سنی مصاحبه
گیری سن نبود اما تالش صلی نمونهکرد( بودند. اگرچه معیار ا )یک مورد هم تنها زندگی می

تر باشند. در انتخاب نمونه از قشر جوان به دو نکته توجه  شد که نمونۀ تحقیق از سنین جوان
شوندگان در زمان فراگیر شدن شده است، اول اینکه حداکثر سن به نحوی باشد که مصاحبه

ی سنی که امکان تطبیق های اجتماعی یعنی یک دهۀ اخیر در ایران در سن جوانی، یعن رسانه
ها در آن فراهم است، قرار داشته باشند. دوم اینکه حداقل سن این جوانان  بیشتر با این فناوری

های غیرفراغتی مانند کار شوند تا به این نحو، وجه  قدر باشد که بالقوه بتوانند درگیر فعالیت آن
با این  ونه به مجردان عمدتاًتر باشد. محدود کردن نم استفادۀ فراغتی در زندگیشان برجسته

تواند تفاوتی عمده داشته  پیش فرض بوده که نوع استفادۀ فراغتی کاربران مجرد و متأهل می
باشد که چون فهم این تفاوت جزء سؤاالت این تحقیق نبوده و خود نیازمند تحقیقی دیگر بود 

 ردان محدود باشد.ها یعنی مج بنابراین سعی شد نمونه از این نظر به یکی از این دسته
در این تحقیق، با پنج مرد و پنج زن مصاحبه شد. همه به جز دو نفر شاغل بودند. از نظر 

التحصیل ارشد و دو تحصیلی، چهار نفر دانشجوی کارشناسی، چهار نفر دانشجوی یا فارغ
های شوندگان از کسانی بودند که تعداد فالوئرنفر دانشجوی دکترا بودند. دو نفر از مصاحبه

شود که یکی از این افراد  به آنها سلبریتی رسانۀ اجتماعی گفته می زیاد داشتند که اصطالحاً
نوشت و دیگری عمدتاً  جمله احساسی و عاطفی می مطالبی با موضوعات مختلف از

های فناوری  المللی و سیاسی یا در حوزه محتواهای مربوط به اخبار و تحلیل در موضوعات بین
توان  شوندگان متنوع بود که از جمله آن می گذاشت. عالئق فراغتی مصاحبه راک میو شعر به اشت

های جسورانه، های ادبی و خودنوشتبه اشعار عارفانه، مضامین مذهبی، نوشتن داستان، متن
های زیبا، طراحی و نقاشی، مطالب جذاب و مطالبی دربارۀ اندیشه انتشار عکس به همراه متن

های فراغتی افراد نیست زیرا نحوۀ  این محتواها به تنهایی بیانگر استفاده و تفکر اشاره کرد.
وگوی خصوصی با سایر کاربران نیز مواردی است که در  نظردادن، برقراری ارتباط و گفت

پذیر  استفادۀ فراغتی حائز اهمیت هستند که البته فهم برخی از آنها تنها از طریق مصاحبه امکان
 بود.

 

 یهای کیفیافته
های اجتماعی، ساز استفاده از رسانههای کیفی در چند بخش اصلی شامل شرایط زمینهیافته

دهندۀ های اجتماعی و عوامل تداوم های فراغتی، تأثیرات استفادۀ فراغتی از رسانهفعالیت
 های اجتماعی ارائه شده است. استفاده از رسانه
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 های اجتماعیساز استفاده از رسانهشرایط زمینه
های اجتماعی است،  ساز استفاده کاربران از رسانه های شناسایی شده که زمینهترین مقولهعمده

های متفاوت های فناورانه، نیازهای فراغتی و نیاز فرد به کسب تجربهنیازهای ارتباطی، زمینه
 بودند.

 های اجتماعی  ساز استفاده از رسانه های زمینه . مقوله2جدول 

 مفاهیم اولیه های محوریهمقول مقوله هسته

اولویت یافتن رسانه
های اجتماعی برای 

 گذران اوقات فراغت

 نیازهای ارتباطی
کاهش ارتباطات واقعی، تغییر در کیفیت ارتباطات 
واقعی، افزایش احساس تنهایی، سخت شدن ازدواج 

 )تمایل به ارتباط با جنس مخالف(

مند، فعال بودن اینترنت داشتن تلفن همراه هوش های فناورانه زمینه
 تلفن همراه

 نیازهای فراغتی
کاهش فراغت واقعی، اجبار به پرداختن به امور 

های واقعی  آور زندگی، قابلیت جایگزینی فراغت الزام
 و مجازی

نیاز فرد به      
 های متفاوت تجربه

 نفوذ شدنکنجکاوی برای ارتباط، نیاز به ذی

 

 الف( نیازهای ارتباطی
از نیازهای ارتباطی، شرایطی است که فرد با تغییراتی در نوع و گسترۀ ارتباطات  منظور
است که به « کاهش ارتباطات واقعی»شود. از جمله این تغییرات،  اش با آن مواجه می واقعی

تواند تغییر  های فرد در دنیای واقعی با دوستانش است که دالیل آن می منزلۀ کم شدن ارتباط
های بیشتر با  ا کردن شغل یا تغییر در شرایط کاری فرد و نداشتن امکان ارتباطمحل زندگی، پید

فرد است که « تغییر در کیفیت ارتباطات واقعی»تر،  ها یا دوستانش باشد. اما نکتۀ مهم محلیهم
شود و در نتیجه او را به  و نداشتن همفکر و همدل می« احساس تنهایی»خود منجر به 

های نیازهای  جمله دیگر زیرمقوله دهد. از وقات فراغت سوق میارتباطات مجازی در ا
تواند  یا تمایل به ارتباط با جنس مخالف است که می« سخت شدن امکان ازدواج»ارتباطی، 

 منجر به گذراندن فراغت مجازی با جنس مخالف شود. 
ود ندارد عالقه به شخصی که در دنیای واقعی امکان ابراز آن وج» ساله: 34نمونه ـ دختر 

ای برای او بنویسم هرچند که آن شخص متوجه نشود ولی  شود تا شعری یا دلنوشته باعث می
  «.ام دهد مثل اینکه با کسی درد دل کرده شاید یک حس رضایت به من می
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 های فناورانه ب( زمینه 
ستفادۀ های هوشمند و ... امکان ا ها، تبلت، گوشی های قابل حمل و کوچک رایانه امروزه نمونه

 ۀهای مختلف فراهم کرده است. مقول روز و در مکانساعت شبانه 24کاربران از آنها را در 
خود دارای دو مفهوم اولیۀ داشتن تلفن همراه هوشمند و فعال بودن « های فناورانه زمینه»

های اجتماعی از  است. البته ذکر این نکته الزم است که برخی کاربران به رسانه آناینترنت 
کننده افزایش های فناورانه تنها بیان شوند، به عبارت دیگر، مقولۀ زمینه ریق رایانه متصل میط

توان این مفاهیم را  های هوشمند است و نمی های اجتماعی به واسطه گوشی استفاده از رسانه
 های اجتماعی قرار داد.  جزء شروط قطعی استفاده از رسانه

خیلی آسونتر شده بود. دیگه مجبور نبودم بیام بشینم  خب دسترسی»ساله:  22نمونه ـ پسر 
این انگشتم  ۀای که گفتم افتاده بود بین دوستام تو محدودپشت کامپیوتر. از طرفی فاصله

تونستم با همشون ارتباط بگیرم. خب فضای مجازی  چرخید. می ]اشاره به انگشت شست[ می
 «.تونه جایگزین این بشه میکردم  این فاصله رو خیلی کم کرده بود و احساس می

 

 ج( نیازهای فراغتی
هایی برای فراغت یا بیانگر عواملی است  ها یا زمان این مقوله بیانگر نیاز فرد به داشتن فعالیت 

یا تغییر محل زندگی یا  اشتغال ۀواسط  فراغت واقعی بهکنند. کاهش  یت میکه این نیاز را تقو
آور زندگی از جمله ی، اجبار به پرداختن به امور الزامکاهش دسترسی به امکانات فراغتی واقع

های اجتماعی در جایگزین کردن فراغت مجازی با واقعی و شغل یا تحصیل و قابلیت رسانه
 ایجاد حس رضایت و لذت به کاربر از جمله مفاهیم مطرح در زمینۀ نیازهای فراغتی هستند.

 

 های متفاوت د( نیاز به تجربه
هایی دارد که برای او  گر این است که فرد به لحاظ روانی تمایل به داشتن تجربهاین مقوله بیان 

شود و امکان تجربۀ آنها را در جهان واقعی یا ندارد یا به سختی دارد.  جدید محسوب می
دو مورد از این تمایالت « تالش برای سلبریتی مجازی شدن»و « کنجکاوی برای ارتباط»

خواهد بفهمد ارتباط مجازی چیست و چگونه  است که فرد میاست. کنجکاوی به معنی این 
خصوص خواهد به هایی کسب کند. در مواردی نیز او می است و آیا او قادر است چنین تجربه

هایش به خود اثبات کند که توانایی ارتباط گرفتن با  در مقایسه با گروه دوستان و همکالسی
مجازی  یرد به کسب موقعیت خاصی در اجتماعافراد مختلف را دارد. مورد دیگر، تمایل ف

های اجتماعی شدن است. این اصطالح در بافت رسانه ها سلبریتی است. یکی از این موقعیت
کنندگان زیادی دارند، مطالبشان بیشتر دیده  دنبال که معموالً رود بکار میدر مورد کسانی 

 کانون توجه هستند. شود و به عبارتی در شود، بیشتر به اشتراک گذاشته می می
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 های اجتماعی های فراغتی در رسانه فعالیت
بخش به فراغت مجازی، فعالیت ساز اولویتفرد هنگامی که بر مبنای نیازها و عوامل زمینه

های فراغتی را در موقعیت  کند ممکن است این فعالیت های اجتماعی آغاز می خود را در رسانه
مچنین او فضایی برای اشتراک محتواها، نظرها و و زمان و مکان خاصی اجرا کند. ه

 افتد.  ها در فضایی دوستانه اتفاق می کند، در نهایت اینکه همۀ این فعالیت احساساتش پیدا می
 

 های اجتماعیالف( موقعیت زمانی و مکانی استفادۀ فراغتی از رسانه
ختلفی اقدام به گذاشتن مطلب های م روز و در مکان ساعات شبانه ۀتوانند در کلی اگرچه افراد می

ها در  ها و مکان های اجتماعی کنند، اما برخی زمان یا برقراری ارتباط با دوستان در رسانه
ها زمان  تر بود. از نظر زمانی شب شوندگان این پژوهش پررنگهای مصاحبه صحبت
بودن آنها در دلیل آن شاغل  های فراغتی پاسخگویان بود که احتماالً تری برای فعالیت مناسب

ساز است.  های زمینه کنار احتمال افزایش احساس تنهایی در شب بود که یکی از مقوله
ها با میزان وابستگی به آنها نیز ارتباط داشت. مکان استفاده از  همچنین میزان استفاده از شبکه

دارند ترجیح  مواردی که افراد احساس کردند استفادۀ نامناسبی از آن ها متنوع بوده اما در شبکه
 مستقر شود.  ،افراد کمتر استسایر دادند در نقطه ثابتی که امکان نظارت و رفت و آمد 

 

 وگوها ها و گفت ب( محتواهای پست
توانند بسیار متنوع و گسترده باشند  محتواهای فراغتی به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران می

توانند حالت فراغت را برای فرد  نمایند، می حتی محتواهایی که از نظر سایرین بسیار جدی می
گذارند. خصوصی  شان را به اشتراک می ایجاد کنند. افراد عموماً محتواهایی متناسب با عالئق

یا عمومی بودن پست، انتخاب نوع رسانۀ اجتماعی برای انتشار نوع خاصی از محتوا، گمنامی 
در این مقوله است و این محتواها  کاربر یا استفاده از هویت واقعی از نکات قابل توجه

رسد در وگوی خصوصی کاربران مختلف باشد که به نظر می تواند مبنایی برای ادامۀ گفت می
موارد مطرح شده در این پژوهش، درگیری عاطفی بین دو جنس مسئله مهمی در این 

 ست. شان بوده اگذاری محتواهای مورد عالقهاشتراک وگوهای خصوصی ناشی از به گفت
 

 های اجتماعی ج( ارتباط با دوستان در رسانه
اجتماعی برای کاربران فراهم نظر از انواع دوستان یا امکانات دوستیابی که هر رسانۀ صرف

ها در زمینۀ تولید محتوا در اوقات فراغت خود کند پاسخگویان طیف متنوعی از فعالیت می
فراغتی  ۀیافت عالئق افراد مرتبط بود اماداشتند و به عبارت دیگر این موضوع به شخصیت و 

قابل توجه این مقوله این بود که افراد با نام کاربری واقعی از نظر نوع ارتباط گرفتن با دیگران 
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کردند که کردند. همچنین آنها بیشتر افراد مشابه خودشان را دنبال میتر عمل میگیرانهسخت
های اجتماعی بوده  رسانهتر از بخشفراغتی لذت هایشوندگان استفادهآن برای مصاحبه ۀنتیج

 هایی از تنش و اضطراب است. افرادی که با کاربرانی بدون عالئق مشترک ارتباط داشتند تجربه
 را مطرح کردند.

 

 های اجتماعی تأثیرات استفادۀ فراغتی از رسانه
  بت و منفی تقسیمهای اجتماعی به دو دسته تأثیرات مث تأثیرات استفادۀ فراغتی از رسانه

استفادۀ فراغتی ـ پرورش»شدند. وجوه مثبت به واسطۀ اثری که در پرورش فرد دارند در قالب 
استفادۀ فراغتی » عنوان بهتوانند ایجاد کنند  هایی که می و ابعاد منفی نیز به واسطۀ آسیب« دهنده

 نامگذاری شدند.« زاـ آسیب
 

 های اجتماعی دهنده از رسانهتأثیرات مثبت استفادۀ فراغتی ـ پرورش
های ارتباطی، تأثیرات  مقولۀ هسته از سه مقولۀ عمدۀ بهبود توانایی عنوان بهتأثیرات مثبت 

 مثبت روانی و تقویت منافع فردی شکل گرفت. 
 

 های اجتماعی  های تأثیرات مثبت گذران اوقات فراغت در رسانه . مقوله3جدول 

 ولیهمفاهیم ا مقوله محوری مقوله هسته

تأثیرات مثبت 
استفادۀ فراغتی ـ 

دهنده  از  پرورش
های  رسانه

 اجتماعی

 

های  بهبود توانایی
 ارتباطی

پیدا کردن دوستان خوب، افزایش توانایی و مهارت 
وگو با کاربران دارای نظرهای مخالف و مدارا با  گفت

های ذهنی، پاره شدن تصور  آنها، شکسته شدن کلیشه
ثیرات مثبت تأ سلطه بر حقیقت

 روانی )احساسات(
آرامش، استمرار حس خوب در دنیای واقعی، رفع 

 خستگی، تخلیۀ هیجانی، شجاعت ابراز خود

 کننده به کارشدن، آموزنده بودن، کمکمنفعت، راهنمایی تقویت منافع فردی

 
 های ارتباطی لف( بهبود تواناییا

های خود به سایر  ی دارد که فرد در نگرشهای ارتباطی فرد اشاره به تغییرات بهبود توانایی
پیدا »شوندگان  کند. مصاحبه های برقراری ارتباط با آنها تجربه میکاربران )انسانها( و توانایی

های گفتاری، نوشتاری و قدرت مدیریت بهتر در  و افزایش توانایی« کردن دوستان خوب
مخالف گاه ها و نظرهای متنوع و ارتباطات و همچنین کسب مهارت ارتباط با افرادی با باور

های ذهنی و پاره شدن تصور که کاربران برای توصیف آن از تعابیری مانند شکسته شدن کلیشه
های مجازی کاربران عنوان شده  سلطه بر حقیقت استفاده کردند، از جمله نتایج مثبت فراغت
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ها در خصوص رفتار  یداورها و پیش ای از ارزش های ذهنی، نمایانگر مجموعه است. کلیشه
گیرند و شکسته شدن آن به معنای  خاص در ذهن قرار می ۀافرادی است که درون یک دست

همدلی بیشتر و کاستن از برخوردهای تند است. منظور از پاره شدن تصور سلطه بر حقیقت 
 نیز قائل شدن به چند بعدی بودن حقیقت و لزوم فهم آن از منظرهای مختلف است. 

کنم ها.... سعی میتحمل عقیده مخالف برام راحت شده تو شبکه»ساله:  24سر نمونه ـ پ
ده به گو رو یاد می و با استدالل و احترام صحبت کنم...این یه وجه مثبته که آداب و رسوم گفت

 «.آدم
 

 ب( تأثیرات مثبت روانی )احساس مثبت(
ۀ روانی و رفع خستگی است های اجتماعی، تخلی در رسانه یکی از دالیل احساس مثبت روانی

. آنها دالیل خصوص بعد از ساعت کار با آن مواجه بودند شوندگان این تحقیق به که مصاحبه
استفاده از این امکان فراغتی را در دسترس بودن همراه با مزایای سریع آن در کاهش احساس 

 برای کاربران خصوصدانستند. یکی دیگر از حاالت تجربۀ احساس مثبت روانی بهخستگی می
 بود.  « شجاعت در ابراز خود»هویت گمنام دارای 

ام درمیاد. مثال شده  رم چون خستگی کنم می هر وقت، وقت می»ساله:  37نمونه ـ  دختر 
خیلی خسته بودم رفتم تو گروه چت و سرگرمی دو تا مطلب دیدم. دو تا عکس دیدم. دو تا 

 «.گذاشته تو حالم ثیرأحرف زدیم. خیلی ت
 

 ج( تقویت منافع فردی
های فراغتی فرد ایجاد شده و گاهی به  ها که در نتیجۀ فعالیت ها و راهنمایی دریافت کمک

دنیای واقعی نیز کشیده شده از دیگر تأثیرات مثبت فراغت مجازی نام برده شده است. برای 
های علمی. مثال دریافت پیشنهادهای کاری، پیدا کردن دوستان خوب، منافع مادی، راهنمایی

هایی که فرد برای گذران ارتباطات و فعالیت ۀاما به واسط ؛این منافع اگرچه فراغتی نیستند
 آمدند.  دست  بهاوقات فراغت خود انتخاب کرده 

های زیادی از سراسر دنیا آشنا بشم... امکان دیدن  تونم با نقاش می»ساله:  34نمونه ـ دختر 
ها وجود  های زیادی که در شبکه شه. همچنین از عکس می های مختلف برام فراهم آثار و سبک

 «.شه استفاده کرد داره برای مدل نقاشی می
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 های اجتماعی زا از رسانهتأثیرات منفی استفادۀ فراغتی ـ آسیب
شود که از  های اجتماعی نیز خود یک مقولۀ هسته محسوب می تأثیرات منفی استفاده از رسانه

اند از تأثیرات بر ارتباطات خانوادگی، تأثیرات بر ارتباطات اجتماعی  تعمده که عبارۀ مقول پنج
 فرد، تأثیرات بر سالمت جسمی، تأثیرات فردی و تأثیرات بر سالمت روانی تشکیل شده است. 

 

 های اجتماعی های تأثیرات منفی گذران اوقات فراغت در رسانه . مقوله4جدول 

 مفاهیم اولیه مقوله عمده مقوله هسته

تأثیرات منفی 
 -استفادۀ فراغتی

زا از آسیب
های  رسانه

 اجتماعی

تأثیرات بر 
 ارتباطات خانوادگی

های عاطفی و  رفتارهای پنهان از خانواده، آسیب
 توجهی به خانواده مسئولیتی، کم احساسی، بی

تأثیرات بر 
 ارتباطات اجتماعی

گریزی، پرخاشگری، کماعتمادی و بدبینی، جمعبی
 کاهش مشارکت فردی و اجتماعیحرف شدن، 

تأثیرات بر 
 سالمت جسمی

های مشخص)دست، چشم و...(،  تأثیر روی اندام
 کمبود و نامنظمی خواب

دور شدن از هویت واقعی و دوست نداشتن آن،  تأثیرات فردی
 اتالف وقت، کاهش مطالعه

تأثیرات بر 
 سالمت روانی

حد حوصلگی، درگیری بیش از  استرس، آشفتگی، بی
 ذهن، عذاب وجدان، ارتکاب رفتارهای غیرمتعارف

 
 الف( تأثیرات منفی روی ارتباطات خانوادگی

جمعی بود،  تماشاگری یا شنیدن آنها عموماً به صورت دسته ۀهای سنتی که تجرب برخالف رسانه
با تواند هر فرد را وارد دنیای جدیدی کند.  های جدید فردمحورند و استفاده از آنها می رسانه

شوندگان این تحقیق، منظور آنها از خانواده پدر، مادر،  توجه به مجرد بودن تمامی مصاحبه
خصوص در زمانی که فرد درگیر  به« مخفی کاری»خواهر و برادرشان است و نه همسرشان. 

های مهم این شود یکی از مقولههای جنسی می های عاشقانه یا تجربه یکی از تأثیرات ارتباط
، «پذیری درون خانواده کاهش مسئولیت»، «های عاطفیآسیب»همچنین  عرصه است.

گذران اوقات فراغت در  از جمله دیگر تأثیرات منفی« توجهی یا کم توجهی به خانواده بی»
 های اجتماعی عنوان شده است. شبکه

 حوصله شده بودم. جواب مامان بابا رو با اره یا نه می گفتم. بی»ساله:  24پسر  -  نمونه
گفت برو ماشینو پارک کن. یه  بابام می مثالً»یا در جای دیگری « دادم زیاد توضیح براشون نمی

 «.دلیل خاصی می آوردم که نه ولش کن
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 ب( تأثیرات بر ارتباطات اجتماعی فرد
های اجتماعی تغییری در ارتباطات میان فردی در  کاربری در رسانه ۀتجربۀ گاهی افراد به واسط

شود. افراد  دهند یا ناخواسته این تغییرات ایجاد میشان می های اجتماعیرسانه زندگی خارج از
شان  شوند یا رفتارهای تند و پرخاشگرانه را در روابط واقعی گریز می حرف و جمعگاهی کم
شود که البته مورد  اعتماد و بدبین می کنند. در برخی موارد فرد به خود و دیگران بی تجربه می

ص ارتباطات عاشقانه یا ارتباطاتی با محتوای لذت جنسی مطرح شده است. اخیر در خصو
های  های دوستانه بیش از کمپین شوندگان به شرکت در دورهمیهمچنین عالقه مصاحبه

 اجتماعی بود.
 

 ج( تأثیرات بر سالمت جسمی
که این مقوله یکی از انواع تأثیرات منفی است که احتمال پیش آمدن آن حتی برای کسانی 

های جدید به  دارند نیز وجود داشته است. ماهیت فناوری ی اجتماعیها رسانهاستفادۀ مثبت از 
کند و معموال نیاز به یک جا نشستن و تمرکز ذهنی دارد  ای است که چشم را درگیر خود می گونه

تواند بر سالمت جسمی افراد اثر بگذارد. مصاحبه شود و می تحرکی افراد می که موجب کم
و « حس شدن دست و پابی»، «سِر شدن انگشتان»، «درد گرفتن دست»ندگان مواردی از شو

سیاه »، دریافت بازخوردهایی از اطرافیان دربارۀ «چشم درد در اثر زیاد نگاه کردن به مانیتور»
 ، کمبود خواب و خواب نامنظم را گزارش کردند. «ها بیرون زدن گونه»یا « شدن زیر چشم

 

 دید( تأثیرات فر
خصوص کاربرانی که با هویت گمنام فعالیت فراغتی جمله تأثیرات منفی فردی برای افراد به از

شان و دورشدن از آن بوده است. اتالف وقت که خود داشتند دوست نداشتن هویت واقعی
های شخصی ریزیمنجر به خستگی روانی کاربران و داشتن ذهن ناآرام و برهم خوردن برنامه

جمله تأثیراتی که هم وجه مثبت و  دیگر تأثیرات منفی فردی گزارش شده است. ازفرد شده از 
هم وجه منفی آن مطرح شده مطالعه کتاب است که برخی به کاهش مطالعه در اثر کاربری در 

ها برای تهیه محتواهای های اجتماعی و برخی به ناگزیرشدن برای مراجعه بیشتر به کتاب رسانه
 ذاری اشاره کردند. گالزم برای اشتراک

گیره، آدم بدون اینکه متوجه بشه زمان  وقت آدم رو خیلی می»ساله:  28نمونه ـ  دختر 
های اسمارت و اینترنت سیم کارت و ...حاال  خصوص با گوشی کنه، به زیادی رو صرفش می

 «.کنند که دیگه بیشتر ها که آدم رو مجبور به پاسخ گویی می بحث نوتیف
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 ر سالمت روانیه( تأثیرات ب
های اجتماعی گزارش شده  یکی از تأثیرات گذران فراغت در رسانه عنوان بهتجربۀ استرس 

های  ساز و هم تأثیرات استفاده از رسانه شرایط زمینه عنوان بهاست. استرس ممکن است هم 
شود که حوصلگی میاجتماعی مطرح باشد. در این مواردی فرد درگیر احساس آشفتگی و بی

گذاری محتواهای بسیار متنوع در هاست که امکان اشتراکاز دالیل آن ماهیت این رسانه یکی
 های واقعی است. آن وجود دارد. گاهی این درگیری ذهنی به معنی عدم تمرکز در فعالیت

شه، درگیر  شه که در حال عادی نمی آدم درگیر ماجراهایی می»»ساله:  28ـ دختر  نمونه
هاشون، روابطشون، مباحثشون و ... ذهن آدم خارج از زمان  اوت، زندگیهای متف شدن با آدم

 «.اش رو تحت شعاع قرار بده ها ممکنه درگیر باشه و زندگی واقعی فعالیت هم با اون آدم
ای بود. تداوم نداشت برام و بیشتر از اینکه  احساس لذت لحظه»ساله:  24ـ پسر  نمونه

 «آرامش باشه آشفتگی بود.
 

 های اجتماعی در اوقات فراغت دهندۀ استفاده از رسانه داومعوامل ت
 عنوان بهتوان آنها را  شوندگان تعدادی مقوله شناسایی شد که می های مصاحبه در صحبت

های اجتماعی )به هر شکلی  اش در رسانه شود فرد به کاربری عواملی مطرح کرد که موجب می
امل هم تأثیرپذیرفته از نحوۀ کاربری افراد که هست( تحت شرایط مختلف ادامه دهد. این عو

توان به  گذارد. این عوامل را می های اجتماعی تأثیر می است و هم بر نحوۀ عمل آنها در رسانه
دهنده تقسیم کرد. عوامل فنی و دو دسته عوامل فناورانه و فنی و فرایندهای ذهنی ـ روانی تداوم

، تداوم های اجتماعی رسانهپذیری ابلیت جایگزین، قهای اجتماعی رسانهفناورانه جذاب بودن 
شود.  در داشتن تلفن همراه هوشمند و اینترنت گوشی و سرعت باالی اینترنت را شامل می

های اجتماعی  دهنده اشاره به نیازهای ذهنی افراد برای تداوم فعالیت در رسانهعوامل تداوم
و توجیه های اجتماعی  رسانهشامل اعتیاد به  دارد. این نیازها عمدتاً غیرارادی است و معموالً 

دهد که فرد حتی زمانی که هدف  شود. اعتیاد برای کاربران این معنی را می کردن خود می
های اجتماعی دارد. به عبارت دیگر کنترل نداشتن بر  رسانه  خاصی ندارد، تمایل به سر زدن به

های یک رفتار اعتیادآور  داشتن از ویژگیریزی نرفتارها، اهمیت ندادن به گذشت زمان و برنامه
های اجتماعی  اش در رسانه هستند که فرد برای تداوم فعالیت ییهاهات نیز، گزارهیاست. توج

گوید. نیاز به تداوم ارتباط با دوستان مجازی،  رغم آگاهی از تأثیرات منفی آنها به خود می به
دیگر هستند. مورد آخر اشاره به  ۀدهندمهای مجازی و واقعی هم عوامل تداو شکاف بین تجربه

هایی را که در فراغت  ها و ارتباط توانند محتواها، دوستی هایی دارد که افراد نمی موقعیت
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مجازی در دسترسشان قرار دارد در دنیای واقعی تجربه کنند. این امر یکی از عواملی است که 
 های اجتماعی ادامه دهد.  های فراغتی خود در رسانه شود فرد به فعالیت موجب می

 

 گیریبحث و نتیجه
های  های فراغتی کاربران رسانه ای و مبتنی بر تجربه اندازی زمینه چشم ۀهدف این پژوهش ارائ

ها  دهنده این فعالیتساز، فعالیت فراغتی، تأثیرات و عوامل تداوم اجتماعی از شرایط زمینه
 اند. به تصویر کشیده شده 1ل ای در شک های محوری و هسته بوده است که مقوله

 
 های اجتماعیای ارزیابی کاربران از زمینه، فعالیت و تأثیرات استفاده فراغتی از رسانه مدل زمینه .1شکل 

 
های اجتماعی هیچ گاه تنها مثبت یا منفی نیست و کاربری  استفادۀ فراغتی کاربران از رسانه

منفی است اما ممکن است برای خود فرد، یک وجه ای از تأثیرات مثبت و  افراد عموماً آمیخته
 غالب باشد.

در مدل هویت اجتماعی نظریۀ تأثیرات غیرفردی کریستوفرسون، اشاره شد که در بعد 
کنند. اگر این نتایج  راهبردی افراد برای دستیابی به نتایج سودمند از ارتباطات استفاده می

ت افراد از ارتباطاتشان تلقی کنیم، به نظر معادل احساس رضای رو پیشسودمند را در تحقیق 
های اجتماعی را مثبت ارزیابی کردند کسانی هستند  رسد کسانی که استفادۀ خود از رسانه می
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تر  شان در جهان واقعی ـ فیزیکی نزدیک های اجتماعی به هویت واقعی شان در رسانه که هویت
های اجتماعی حضور  م در رسانهاست. حتی ممکن است گاهی فرد با یک حساب کاربری گمنا

داشته باشد اما این هویت کاربری باعث نشده باشد که فرد متفاوت از شخصیت، باورها و 
ثیرگذار در رضایت أاش عمل کند. رفتار نزدیک به هویت واقعی یک عنصر ت احساسات واقعی

اربری خود را شود. همچنین افرادی که ک های اجتماعی محسوب می از کاربری فراغتی در رسانه
اند و حتی در  ها داشتهاند از نظر زمانی استفادۀ کمتر یا مناسبی از این رسانه مثبت ارزیابی کرده

اند با این خواست ذهنی مقابله کرده و  هایی از اعتیاد اینترنتی توانسته صورت داشتن نشانه
 را برای ساعاتی کنار گذاشته یا به تعویق بیندازند. گاهی آن

اند به دو  تر ارزیابی کرده فراغتی خود را مثبت ۀمعیارهای دوستی کاربرانی که استفاداز نظر 
ۀ ای داشتند و دست دسته تقسیم شدند: برخی کاربران معیارهای دوستی مشخص و سرسختانه

های زندگی متفاوت  دیگر این توانایی را در خود دیدند که با افراد مختلف با عقاید و سبک
شان را گزارش کردند. کسانی که د. هر دو دسته، رضایت از فراغت مجازیوارد ارتباط شون

شان را  استفادۀ خود را مثبت ارزیابی کردند بیشتر دنبال رشد شخصیتی خودشان بوده و عالئق
 های اجتماعی دنبال کردند. در رسانه

برای وجوه منفی آن   های اجتماعی، در خصوص تأثیرات منفی کاربری فراغتی از رسانه
و ارتباطات خانوادگی   ثیر روی سالمت جسمی )خستگی چشم یا کم خوابی(أکاربران عادی ت

حوصلگی، درگیری ذهنی و اتالف وقت بود.  خصوص کاهش توجه به اعضای خانواده(، بی )به
های اجتماعی  رسد این موارد فراگیرترین آثار منفی است که رسانه به عبارت دیگر به نظر می

داشته باشند اما سایر آثار منفی ـ که این تحقیق به آنها اشاره کرد ـ مربوط به توانند  می
 های عمدتاً اعتیاد آور و کاربرانی بود که درگیر مسائل غیراخالقی شدند. استفاده

اند، دوقطبی کار و فراغت از هم گسسته و این تحقیق  که الیاس و دانینگ اشاره کرده چنان
آور زندگی آنقدر است. آمیختگی فراغت با امور جدی و الزامنیز شاهدی بر این موضوع 

پذیر نبود  شوندگان و نه محقق امکانتنگاتنگ بود که گاهی مجزا کردن آنها نه برای مصاحبه
های این تحقیق به تحقیقاتی دربارۀ کاربری این فضا بدون تأکید بر فراغت  بنابراین گاهی مقوله

 مشابهت پیدا کرده است. 
های اجتماعی حتی  های فراغتی در رسانه این نکته را که چگونه افراد به فعالیت همچنین

گیری از دیدگاه نظری  توان به نوعی با بهره دهند می زمانی که از تأثیرات منفی آن آگاهند ادامه می
زا در  های استرس های دارای تنش الیاس و دانینگ توضیح داد زیرا براساس نظریۀ آنها سرگرمی

 شوند.  ی مدرن از سوی افراد انتخاب میدنیا
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های فراغتی با فراغت های اجتماعی برای فعالیت رسد روندی در جایگزینی رسانه نظر می به
خورد، که با نگاهی به دیدگاه بوردیو  واقعی با توجه به امکانات فراغتی گسترده آنها به چشم می

خرید فناوری الزم برای فراغت مجازی توان این طور توضیح داد که داشتن امکانات مادی  می
های اجتماعی و حتی انتخاب  تواند بخشی از سرمایه مادی باشد. نوع استفاده از رسانه می

هویت گمنام یا غیرگمنام بر اساس سرمایه اجتماعی افراد قابل توضیح است و نوع محتواهای 
گی افراد مرتبط است و همه گیری به سرمایه فرهنهای ارتباط به اشتراک گذاشته شده و مهارت

های  کند که براساس یافته اینها در کنار هم نوع استفادۀ فراغتی خاصی را برای افراد ایجاد می
های  مشخص رسانهطور  بهاین تحقیق، بیش از دنیای واقعی، به سمت دنیای مجازی و 

 اجتماعی جهت یافته است. 
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