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ور هاي اجتماعي مجازي و ظه شناختي رابطه مصرف شبكه بررسي جامعه
  شهر تهران 1تحوالت در روابط زناشويي زوجين منطقه  

  
  عاليه شكربيگي

  )05/02/96، تاريخ پذيرش15/01/95(تاريخ دريافت 
  

اي مواجه است. اين  هاي اخير با تغيير و تحوالت گسترده در دهه  خانواده: چكيده
 برابر در را تغييرات با ورود عناصر مدرن سرعت بيشتري به خود گرفته و مسائلي

شناختي به بررسي رابطه  است. اين پژوهش با رويكردي جامعه داده قرار خانواده
هاي اجتماعي مجازي و ظهور تحوالت در روابط زناشويي زوجين  مصرف شبكه

پرداخته است. در اين تحقيق از روش پيمايشي استفاده شده  شهر تهران 1منطقه 
 1اري، زوجين ساكن در منطقه نامه بوده است. جامعه آم و ابزار تحقيق پرسش

اي،  اي چند مرحله گيري خوشه ها به صورت نمونه شهر تهران است كه از ميان آن
نامه هدايت شده اطالعات مورد  جمعيت نمونه انتخاب شده است. از طريق پرسش

هاي تحقيق  ) پردازش گرديد. يافتهspssآوري و با استعانت از نرم افزار ( نياز جمع
هاي اجتماعي مجازي (متغير مستقل) و  د كه بين گرايش به شبكهدهن نشان مي

ي از زندگ يرضايتگري عملي، نا اباحهظهور طالق عاطفي، ناسازگاري هويتي، 
نيكويي وجود دارد.  هاي كم/ بدون فرزند رابطه معناداري و ظهور خانوادهزناشويي 

ير، نشانگر برازش مدل نظري بر اساس تحليل رگرسيون چند گانه و تحليل مس
% تحوالت در روابط زناشويي 59)، در مجموع βآن است كه بر حسب ارزش بتا (

R2زوجين (
  هاي اجتماعي مجازي دارد. )، بستگي به مصرف شبكه0/59=
 "تحوالت " ،"ظهور تحوالت"، "هاي اجتماعي مجازي شبكه":مفاهيم كليدي

  ."روابط زناشويي زوجيندر
 

 . استاديار دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي                               ashekarbeugister@gmail.com 
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  مقدمه
 از آيد. بسياري مي وجود به خصوصي چندان نه فضايي در خانوادگي امروزي، زندگي جوامع در

 گوناگون عملكردهاي شوند و درمورد مي مطرح جمعي هاي رسانه در خانوادگي مشكالت و مسائل

 هاي مؤلفه موجب به خانواده ). نهاد272:1388گيرد (چيل، مي صورت جدي مباحثي خانواده

در  .است داده قرار خانواده برابر در را تغييرات، مسائلي اين و شده مهمي تغييرات دچار نوسازي،
هاي نهاد خانواده با تغيير و تحوالتي وسيع همراه بوده  جريان اين تحوالت، ساختار، كاركرد و ارزش

تحت  ها خانواده اجتماعي هاي ارزش ها، خانواده در جمعي ارتباط وسايل و تكنولوري ورود است. با
 جمله اين باشيم. از جوان نسل گفتمان و رفتار در تغييراتي شاهد تا شده جبمو و گرفته قرار تأثير

هاي اخير،  در سالاست.  1هاي اجتماعي مجازي اينترنت و شبكه به آسان دسترسي وسايل
 هاي مجازي: ماي اسپيس پايگاهد. ان نظير گسترش يافته با سرعتي بي "هاي اجتماعي مجازي شبكه"

(MySpace)فيس بوك ، (FaceBook)5ي (، فايوهاhi ،(فرندست) رFriendster ،(ب يوتيو
)YouTube ،(فيلكر )Flickr(اوركا ،) تOrkut (و تويتر )Twitter ،(ها  مشهورترين اين شبكه

اي در فضاي مجازي ميان كاربران اينترنت و عمدتاً از  هستند كه فضايي جذاب را براي ارتباط شبكه
  .اند سرعت رشد كرده  زماني كوتاه، به نسل جوان، فراهم آورده و در مدت

، ضريب 2011) در ماه دسامبر 2012( 2طبق آمار به دست آمده در سايت آمار جهاني اينترنت
درصد برآورد شده است كه آن را در ميان كشورهاي خاورميانه در رتبه  47,4نفوذ اينترنت در ايران 

هزار نفر قلمداد  500ميليون و  36ايران را  اول قرار داد. همين آمار تعداد كاربران اينترنت در
،ضريب نفوذ اينترنت در 2008كند. اين در حالي است كه طبق آمار به دست آمده در ماه ژوئن  مي

داد و تعداد  درصد برآورد شده بود كه آن را در خاورميانه در رتبه چهارم قرار مي 34,9ايران حدود 
  ).5:1388يليون نفر گزارش كرده است (رنجبر،م 23كاربران اينترنت در ايران را نيز 

هاي اجتماعي مجازي به عنوان ابزارهاي  شدن اينترنت، شبكه فراگير به بر اين اساس باتوجه
نرم افزارهاي ارتباطات اينترنتي نيز روز به روز كاربرد بيشتري در بين مردم پيدا و نوين ارتباطي 

اي كه اند به گونهي كنوني محبوبيت زيادي يافتهدر دنيامجازي هاي اجتماعي شبكهاند.  كرده
كنند. به عبارتي خويشاوندان، دوستان، همكاران و حتي افراد ناشناس رابطه برقرار مي ش بااعضاي

ها به درون خانواده ها و زندگي خصوصي كاربران راه يافته است. از اين رو بسياري ديگر، اين شبكه
هاي اجتماعي در ايران هاي پژوهشتأثير خود قرار داده است. يافته تحتاز مناسبات انساني افراد را 

استفاده  در ايران هستند.هاي اجتماعي  شبكه ترين كاربراندهد كه جوانان بيشترين و مهمنشان مي

 
1. virtual social networks 
2. www.internetwordstats.com 
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آيد بلكه بيشتر ترين فعاليت آنان در اوقات فراغت به حساب مينه تنها مهم هاي اجتماعي شبكهاز 
دهند. آمارهاي  يهاي اجتماعي اينترنتي اختصاص مبل توجهي را به استفاده از شبكهجوانان وقت قا

هاي اجتماعي مجازي مانند متعدد موجود از تعداد كاربران اينترنت در ايران و ايرانياني كه در شبكه
ي در هاي اجتماعاند، نمايانگر گسترة حضور خيره كنندة رسانهو ... عضويت يافته ، تلگرامبوكفيس

  .)13:1393(برزگران، ميان جامعه ايراني است
آوري  و استفاده روزافزون از اين فن هاي اجتماعي مجازي شبكهبا توجه به رشد و گسترش 

ها هستيم كه  ها و حريم خصوصي آن جديد، شاهد ورود عناصر فرهنگي جديدي در ميان خانواده
. بر اين اساس، اين ها شده است در ميان آنها و باورهاي متفاوتي  ها، نگرش باعث پيدايش سليقه

هاي شهر  هاي اجتماعي مجازي و تغييرات جاري در خانواده پژوهش با هدف بررسي رابطه شبكه
هاي اجتماعي در  تهران انجام شده است. در اين راستا از يك سو به بررسي ميزان گرايش به شبكه

هاي اجتماعي مجازي  تي كه گرايش به شبكهبين زوجين پرداخته و از سوي ديگر به بررسي تغييرا
شود. به اين ترتيب اين پژوهش بر مبناي  در زندگي زناشويي زوجين ايجاد كرده است، پرداخته مي

هاي اجتماعي مجازي چه  تحقيق ميداني به دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه گرايش به شبكه
  است؟تغييراتي را در زندگي زناشويي زوجين ايجاد كرده 

بر مبناي مسأله اصلي پژوهش، شناخت تغييرات خانواده و عواملي كه سبب تغيير و تحوالت 
اند ضرورتي اجتناب ناپذير است. به طوري كه مباني نظري و تجربي پژوهش نيز بيانگر  خانواده شده

ي خاص اي منحصر به جامعه يا جوامع اين امر است كه تغيير و تحوالت خانواده امروزه ديگر مسأله
گونه كه گيدنز  رو خواهند شد. همان اي است كه دير يا زود، همه جوامع با آن روبه نيست، بلكه مسأله

). اين واقعيت محض را همه احساس و 54- 56:1382اي جهاني است (گيدنز، كند، مسأله اشاره مي
ل تغيير است. كنند كه نهاد خانواده جامعه شهري امروز ايران به ويژه شهر تهران در حا درك مي

هاي ارتباطي در ايران دارند به  ها با تكنولوژي آمارهاي رسمي نشان از درگيري بيش از پيش خانواده
هاي اجتماعي مجازي امري بديهي به  ترين نقاط ايران هم استفاده از شبكه نحوي كه در دور افتاده

ط دارد در ميزان زماني است كه شهرها با ساير نقا اي كالن آيد اما تفاوتي كه مصرف رسانه حساب مي
هاي  دهند و نيز اموري كه تنها از طريق تكنولوژي ها اختصاص مي افراد به استفاده از اين رسانه

توان يافت كه اعضاي  اي را مي گردد. امروزه كمتر خانواده ارتباطي مانند اينترنت يا موبايل ميسر مي
اي اجتماعي مجازي نكند و رفتار و افكارشان ه آن ساعتي از وقت خود را صرف استفاده از شبكه

هاي اجتماعي مجازي بخش اعظم زمان زوجين جوان را به خود  تحت تأثير آن قرار نگيرد. شبكه
هاي اجتماعي چندي را بر  اختصاص داده و به دليل گستردگي و ناشناخته ماندن آن آسيب

  ها وارد كرده است. خانواده
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يد پژوهش حاضر به دنبال شناخت تحوالتي است كه ورود با توجه به مطالبي كه ذكر گرد
ها و روابط زناشويي زوجين ايجاد كرده است و مطالعه اين  هاي اجتماعي مجازي در خانواده شبكه

گذارد، امروزه  تحوالت به دليل تأثير مهمي كه اين نهاد بر ساختارها و نهادهاي ديگر جامعه مي
ترين عنصر جامعه نه تنها در متون  هاد خانواده به عنوان بنيادياهميت روزافزوني يافته است. نقش ن

ترين عوامل مؤثر در  عنوان يكي از اصلي هاي علمي به ها و پژوهش اسالمي بلكه در بسياري از نظريه
ترين نهاد اجتماعي و زيربناي  اي سالم و پويا مورد تأكيد قرار گرفته است. خانواده اصلي ايجاد جامعه
هاي جامعه نيز به  هاست، و از سوي ديگر، بسياري از مشكالت و آسيب د بسياري از ارزشايجاد و رش

ترين عامل  ساز و هم قوي تواند هم زمينه شك خانواده مي كنش و كاركرد اين نهاد وابسته است. بي
هاي اخير آمارهاي رسمي كشور  هاي اجتماعي باشد. اين در حالي است كه در سال پيشگيري آسيب

اندركاران  دست  نظران، نگراني در بعضي از متغيرهاي مربوط به اين نهاد شده و توجه صاحب موجب
  امور اجرايي و اجتماعي و آحاد جامعه را بيش از گذشته ضروري ساخته است.

هاي اجتماعي مجازي و ظهور تحوالت در  پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه مصرف شبكه
 1انجام شده است. دليل انتخاب منطقه  1395هر تهران در سال ش 1روابط زناشويي زوجين منطقه 

، خانواده دچار 2هاي مدرن جامعه و اشاعه ارزش 1شهر تهران اين است كه در جريان مدرن شدن
شهر تهران به لحاظ شرايط خاص  1تغيير و تحوالت اساسي شده است و در اين جريان منطقه 

شده است. به طوري كه آمارها حاكي از آن است كه اقتصادي و اجتماعي دچار تغييرات اساسي 
 در است كه ذكر كرده است. قابل تجربه را اي سابقه تحوالت بي معاصر دوران در منطقه مورد مطالعه

 1انتخاب منطقه  و است نظر مد شهر تهران تغييرات جاري در خانواده در مسأله حاضر، پژوهش
 منطقه اين جمعيتي خاص است: تركيب دليل چند هب پژوهش آماري جامعه عنوان به شهر تهران
مطالعه ياد  انجام براي را مناسبي ميدان و است مختلف هاي فرهنگ با ها جمعيت انواع از كه التقاطي

و  اجتماعي شرايط با نسبي آشنايي منطقه؛ اين در محقق تحقيقاتي سوابق آورد؛ مي فراهم شده
مسائل  و ها ويژگي با تغييرات جاري در خانواده مسأله موضوعي تناسب مهمتر همه از و آن فرهنگي
اين منطقه). از سوي  و مشكالت زناشويي در طالق آمار به استناد تهران (با 1هاي منطقه  خانواده

هاي نهادهاي اجتماعي در منطقه مورد مطالعه بيانگر آن است كه مديريت  ديگر نگاهي به برنامه
هاي اجتماعي و  ص در حوزه خانواده يكي از وظايف مديران بخشتغييرات اجتماعي و فرهنگي باالخ

  باشد. شهر تهران مي 1فرهنگي منطقه و مديران محالت منطقه 
  در قالب اين هدف اصلي، اهداف اختصاصي ذيل نيز دنبال مي شود:

 

1. Modernization 
2. Modern values 
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  شهر تهران). 1سنجش متغير وابسته (ظهور تحوالت در روابط زناشويي زوجين منطقه  - 1
هاي  شهر تهران به مصرف شبكه 1غيرهاي مستقل (گرايش زوجين منطقه سنجش مت - 2

  اجتماعي مجازي).
اي (سن و مدت ازدواج، تحصيالت) و ظهور تحوالت در  شناسايي رابطه بين متغيرهاي زمينه - 3

  شهر تهران؛ 1روابط زناشويي زوجين منطقه 
  نواده؛ارائه راهكارهايي جهت مديريت تغيير و تحوالت در حوزه خا - 4

  بررسي پيشينه 
 درباره كه گرفت نتيجه توان مي ها پژوهش اين مرور بررسي پيشينة تحقيق امري مهم است و از 

 درونگرايي، اجتماعي، انزواي اينترنتي، اعتياد چون مواردي هاي اجتماعي مجازي به شبكه تأثير

 فردگرايي، كاهش اختالالت خانوادگي، اجتماعي، هاي تعامل در رابطه صحيح برقرارنكردن

، تفاوتي اخالقي بيبيگانه،  فرهنگ در ديني، جذب و ملّي هويت كمرنگ شدن خانوادگي، هاي ارتباط
 نقش به ها پژوهش از اگرچه بعضي اين، وجود است. با شده مشاركتي و ... اشاره هاي فعاليت كاهش

منفي  نظري با ويژه در ايرانبه  محققان بيشتر اند، كرده اشاره نيز هاي اجتماعي مجازي شبكه مثبت
نوعي رويكرد  عبارتي به و اند كرده نگاه هاي اجتماعي مجازي شبكه به و با سوگيري ارزشي

هاي انجام شده در اين  اند. در ذيل به برخي از پژوهش كرده آوري ارائه فن اين از شناختي آسيب
  شود. حوزه اشاره مي

گيري در  رابطه جهاني شدن و تصميم"عنوان  در رساله دكتري خويش با )1386( خواجه نوري
، در دانشگاه شيراز به راهنمايي "نهباستخانواده: مورد مطالعه زنان متاهل شهرهاي تهران، شيراز و ا

زاده به بررسي تغييرات مهم منتج از جهاني شدن در حوزه تصميم گيري زنان پرداخته  دكتر لهسايي
گيري  هبان با بهرهستهل در شهرهاي تهران، شيراز و اأنان متاي از ز است. اين بررسي بر روي نمونه

ارتباطي نزديك  - هاي اطالعاتي اي نشان داده كه استفاده از فناوري نامه از روش پيمايشي و پرسش
كند. متغيرهاي اين تحقيق عبارتند از  گيري در خانواده را تبيين مي درصد متغير تصميم 32به 

احترام به قوانين و مقررات مربوط به زنان در خانواده، نقش جنسيتي به گو درخانواده، و متغير گفت
اي  مثابه متغيرهاي وابسته به ميزان استفاده از فناوري هاي ارتباطي به عنوان متغير مستقل، با نمونه

  ت. نفري اجرا شده اس 1223
ه مطالعه تداوم ب "سنت، نوسازي و خانواده") در پژوهشي يا عنوان 1388محمد پور و همكاران (

اند. در  هاي ايلي با استفاده از رهيافت روش تحقيق تركيبي پرداخته و تغييرات خانواده در اجتماع
اين پژوهش نويسنده به واكاوي فرآيند نوسازي و مكانيسم تأثيرگذاري آن بر نهاد خانواده در بستر 

ساز  واده، ابعاد و عوامل زمينهاجتماع ايلي و درك و تفسير مردمان آن از اشكال سنتي و مدرن خان
بندي است  زاويه - زمان تغييرات خانواده پرداخته است. روش مورد استفاده، روش تحقيق تركيبي هم
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كيفي و  - تفسيري، دو نوع داده كمي - گيري نظري اثباتي كيفي، دو جهت - كه شامل دو روش كمي
در بين ايالت مذكور، هم از لحاظ  دهند كه خانواده بيش از يك محقق است. نتايج بررسي نشان مي

هاي كمي  تفسيري در معرض تغيير بوده است. يافته - كاركردي و هم از نظر معنايي - ساختاري
هاي ارتباطي بر  دهد كه سه مؤلفه نوسازي يعني شهرنشيني، آموزش مدرن و رسانه مطالعه نشان مي

هاي كيفي مطالعه نيز كه در  اند. يافته افول ابعاد سنتي خانواده و پيدايش شكل مدرن آن مؤثر بوده
اي ارئه شده است ضمن تأييد نتايج بخش كمي، بيانگر آن است كه افراد  قالب يك مدل زمينه

اي آگاه و از  جامعه مورد مطالعه نسبت به منابع اين تغييرات و پيامدهاي آن به طور بازانديشانه
  اي برخوردار هستند.  حساسيت ويژه

 تأثيرات بررسي به ارشد (كه كارشناسي رساله ) در1391پور ( عدلي پژوهش هاي همچنين يافته

 آن است از حاكي پرداخته) خود جوانان اجتماعي هويت بر مجازي اجتماعي هاي شبكه و پيامدهاي

 آثار منفي هم و مثبت آثار داراي هم نوظهور پديده يك عنوان به مجازي اجتماعي هاي شبكه كه

 و زمان، فضا مكان، مفاهيم دگرگوني جوامع، سريع گشتن پاره تكه شامل: آن نفيم باشند. آثار مي
 و ناپايدار، سيال هاي هويت رواج سنتي، و اصيل هاي هويت شدن كشيده چالش به فرهنگي، منابع

 همراه پديده به اين كه منفي نكات اين رغم است. علي هويت سرقت و ماندن ناشناس و گمنامي

 كسب افراد براي عمل آزادي و هويتي منابع ماند. افزايش غافل نيز آن مثبت آثار زا توان نمي دارد

 آمدن فراهم سازي، فردي هويت فرا  متوليان و عوامل چنگال از افراد آزادي و رهايي نياز، مورد منابع

 به ستيدر استفاده ها آن از كه اگر هستند پديده اين مثبت آثار از غيره و مجازي اي گونه به واقعيت

 در همچنين گشت. وي خواهد افراد جامعه ميان در اجتماعي هويت پويايي و رشد باعث آيد، عمل

 زاده )، مهدي1390قادي ( )، عباسي1387شكوري ( و جاه رفعت تحقيقات با راستا هم خود پژوهش

 عاملي اجتماعي هاي شبكه كه دهد مي ) نشان1389قادرزاده ( و احمدپور ) و1387عنبرين ( و

 ميزان استفاده، ميزان عضويت، زمان مدت با افزايش و هستند جوانان اجتماعي هويت بر تأثيرگذار

 و ملي هويت ها شبكه اين در شده ارائه مطالب كردن محتواي تلقي واقعي و فعاليت و مشاركت
  شود. مي تضعيف كاربران ديني
 هاي شبكه ميان رابطه به هك معروفي هاي پژوهش از و اما در بررسي تحقيقات خارجي ، يكي 

 شهرت 2000نظرسنجي  عنوان با كه است است، نظرسنجي پرداخته زندگي سبك تغيير و اجتماعي

 پايگاه اعضاي براي 1998نوامبر  تا از سپتامبر جغرافيا ملي انجمن توسط 2000دارد. نظرسنجي 

 بود. نتايج دسترس ابلدادند، ق مي تشكيل را اجتماعي شبكه نوعي خود كه انجمن اين اينترنتي

 هاي اجتماعي شبكه در تري طوالني مدت كه افرادي كه است مطلب اين بيانگر 2000نظرسنجي 

 حضورشان ميزان رفته رفته اند و پرداخته اينترنتي هاي فعاليت از بيشتري انواع به اند، داشته عضويت

 حقيقت، در و شود مي مترك غيرمجازي اجتماع در ها آن هاي فعاليت و شده بيشتر وب در فضاي
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 مختلف هاي فعاليت و زندگي شيوه بازسازي و ساخت در محوري موضوعي اجتماعي به هاي شبكه

  ).2008هاس، كوان و شود (ولمن مي تبديل كاربران اجتماع
 هاي و خانواده پردازد مي معاصر خانواده تغييرات پيرامون بحث كتابش به ) در2004كينير ( پالما

 اخالقي سقوط نمايانگر جديد اوضاع كه كند مي اشاره نكته اين جديد به هاي مانز براي جديد

 هايي خانواده بتوانند كه منظور بدان است، مردم سوي از گرايانه هايي برساخت كوشش بلكه نيست،

 نگرشي وجود بر دهد. وي ادامه خود حيات به مدرن پست پيچيده در دنياي كه كنند ريزي پايه را

 نتيجة ها دگرگوني اين كه است معتقد و كند مي تأكيد خانواده هاي مطالعه دگرگوني در تاريخي

اي اجتماعي ه ) در پيمايشي به بررسي تأثيرات شبكه2004هستند. فالوز ( تر جامعه عميق تغييرات
درصد  88مجازي در امريكا پرداخته است. وي در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است كه 

ها نقش دارد. از اين افراد،  نتي در امريكا مدعي هستند كه اينترنت در زندگي روزمره آنكاربران اينتر
ها دارد و جستجوي اطالعات در  گويند كه اينترنت نقش اصلي را در زندگي آن ها مي يك سوم آن

ره درصد انها ابراز داشتند كه اگر اينترنت از زندگي روزم 66هاي اصلي آنهاست.  اين دنيا از فعالت
درصد از آنها مدعي  53ها تحت تأثير قرار خواهد گرفت،  هاي آن ها حذف شود، بسياري از فعاليت آن

ها را از طريق  توانند آن دهند كه مي هاي خود را به اين دليل انجام مي اند كه بيشتر فعاليت شده
  نترنت هستند.هاي خود از اي ها به دنبال پاسخي براي سوال درصد آن 8اينترنت انجام دهند و 

 در انجام گرفته مطالعات اغلب كه در اي مفقوده بندي پيشينة تحقيق بايد گفت حلقه درجمع 

بهتر،  عبارت دارد. به ريشه تحقيقات اين نظري ضعف در زيادي حد است، تا حوزه مشهود اين
 نواده،تغييرات خا تبيين براي كافي توان مطالعات اين در گرفته شده كار به نظري رويكردهاي

 كارآمد مدلي ارائه و نظري درست تبيين لزوم لذا عنوان پديده چند بعدي و پيچيده را نداشته و به

است. در اين تحقيق نگارنده ضمن در نظر گرفتن  ضروري زمينه تغييرات جاري در حوزه خانواده در
خرد، ميانه و كالن هاي سطوح  اين ضعف، عمده تغييرات در روابط زناشويي زوجين را با تلفيق نظريه

شناسي خانواده تا حدودي جيران كرده است تا در فهم تغيير و تحوالت خانواده و  حوزه جامعه
گونه كه اشاره گرديد اغلب  ها كار مؤثري انجام دهد. از سوي ديگر همان هاي اجتماعي بروز آن زمينه

هاي  ه استفاده از شبكهشناختي به مطالعه رابط تحقيقات انجام شده با پيش فرض و نگاه آسيب
اند و اين بيانگر اين است كه دچار نوعي  اجتماعي مجازي و تغييرات در حوزه خانواده پرداخته

به  توجه عالوه بر حاضر، گرايي در تحقيقات انجام شده در اين حوزه هستيم. پژوهش تقليل
ي اجتماعي را به ها هاي اجتماعي مجازي، منشاء آسيب شناختي گرايش به شبكه هاي آسيب جنبه

استفاده از فضاي مجازي تقليل نداده بلكه مفروض محقق اين است كه فضاي مجازي تا چه اندازه در 
تكيه بر  با است شده باشد و با اين پيش فرض سعي تسريع و شتاب تغيير و تحوالت مؤثر مي

ده در بين زوجين ترين تغييرات جاري در حوزه خانوا ابتدا مهم شناختي، مختلف جامعه رويكردهاي
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 حال عين در و مناسب اند مورد بررسي قرار داده و سپس مدلي را كه با ابعاد پنج گانه مشخص شده

 هاي اجتماعي مجازي و تغييرات جاري در حوزه خانواده تبيين رابطه گرايش به شبكه براي متفاوت

ه و در حوزه روابط زناشويي آورد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه تغيير و تحوالت خانواد فراهم
زوجين يك مسأله پيچيده و چند بعدي است و اين پژوهش مدعي آن نيست كه همه آن تحوالت را 

اي را براي پژوهشگران حوزه خانواده قرار داده تا ساير ابعاد تغيير و  سنجش كرده است بلكه زمينه
هاي تبيين كننده  نظريهدهند. درباره تحوالت خانواده را در روابط زناشويي زوجين مورد بررسي قرار 

 1كاستلز مانوئلتوان گفت:  ، ميهاي اجتماعي مجازي) استفاده از شبكهمتغيرهاي مستقل اصلي (
اي كه تمامي عناصر آن به واسطه  نامد؛ يعني جامعه اي مي جامعه كنوني را تحت عنوان جامعه شبكه

هويت و   هاي عظيمي در حوزه اي دگرگوني هاند. در چنين جامع تكنولوژي اطالعاتي در هم تنيده
فرهنگ پديدار شده يا در حال ظهور است. از يك طرف فرهنگ مدرن ـ غالباً غربي ـ در حال 
گسترش به سراسر جهان و بسط هژموني خود است و از سوي ديگر، در برابر هژموني اين فرهنگ 

هايي در سراسر جهان حتي در  تهاي ديني، فرهنگي، ملي، قومي و محلي مقاوم مدرن، در حوزه
  ).17:1380يافته پديدار شده است (كاستلز، هايي از جهان توسعه بخش

هاي زندگي اجتماعي را در برگرفته و در چنين  اي تمام دامنه به اعتقاد كاستلز جامعه شبكه
شند اي، افراد همواره در حال ارتباط با يكديگر هستند تا ساختار اجتماعي را بهبود بخ جامعه

اي شدن جامعه امروز معناي همه چيز و هر چيزي را مورد  ). به عقيده كاستلز شبكه2007(كاستلز،
بازانديشي قرار داده و مفاهيم تازه اي را ايجاد كرده است. اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتي مفاهيم 

ي هستند و تري همچون مكان و زمان در اين فرآيند دگرگون شده يا همچنان در حال دگرگون عام
اي تأثير  ). نظريه جامعه شبكه4:1388اند (عاملي، معاني و تعاريف نو و جديدي به خود گرفته

هاي  هاي اجتماعي مجازي را بر همه ابعاد زندگي نشان داده و مطرح مي كند كه چگونه شبكه شبكه
  شوند. اجتماعي مجازي سبب تغيير سبك زندگي افراد مي

ها نقشي حساس در مخدوش كردن مرز ميان خيال و واقعيت ايفا  نهرسا 2به عقيده ژان بودريار
كنيم. او برخالف نشانه  ها زندگي مي اي سرشار از نشانه گويد كه ما امروزه در جامعه كنند. وي مي مي

ها معناي ضمني ديگري جزء معاني صريح خود  شناسان و ساختارگرايان، اعتقاد ندارد كه اين نشانه
اي از تصاوير مختلف تشكيل شده است كه نظم  هاي پست مدرن از ملغمه نهداشته باشند. رسا

ها آن نقشي ميانجي بين اين  اي بگيرند و رسانه مشخصي ندارند تا حرف خاصي بزنند يا موضوع ويژه
يا آن واقعيت، بين يك حالت از واقعيت و حالت ديگر از آنرا از دست داده است و سطح و سبك به 
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اند و جاي محتوا، بحث و مفاهيم را  هاي جمعي بدل شده ي تعريف كننده رسانهها مهمترين جنبه
هاي آن نيز متكثر  ها و پيام كه رسانه سرگرمي و سطحي بودن گرفته است. به نظر وي همچنان

هاي افراد نيز روشن و منسجم نيست و هويت فردي يك بنياد  اند، هويت و خودشناسي شده
فاوت و گاه متضاد است و فرديت محصول طبقه، جنس، نژاد، قوميت، اجتماعي متشكل از عناصر مت

مليت، سن و عوامل ديگر است و الجرم هويت آن نه يگانه است و نه تغيير ناپذير، بلكه برعكس 
بودريار نيز در چهارچوب مخاطبان   ). بنابراين نظريه76ـ79: 1386چندگانه و متكثر است (ويليامز، 

هاي اجتماعي اينترنتي منفعالنه در برابر  ر طبق نظريه وي كاربران شبكهگيرد. ب منفعل قرار مي
ها قدرت آن را ندارند از ميان آن همه  كنند. آن ها رفتار مي هنجارها و فرهنگ اين نوع رسانه

  هاي مذكور دست به گزينش بزنند. هاي مندرج در شبكه پيام
هاي مكاني و زماني اجتماعي را به  سازمانهاي ارتباطي،  معتقد است استفاده از رسانه 1تامپسون

هاي جديدي از اعمال  اي از عمل و تعامل و شيوه طريقي بنيادين دگرگون كرده است و اشكال تازه
). 9:1380شدن در يك محل مشترك ندارند (تامپسون، آفريند كه ديگر پيوندي با سهيم قدرت مي

تعامل چهره به چهره، تعامل "ر تامپسون هاي اجتماعي مجازي سه موقعيت تعاملي مورد نظ شبكه
) را تغيير داده است. در فضاي مجازي به تعبير 103(همان:  "اي اي و شبه تعامل رسانه رسانه

شود.  اي، جايگزين تعامالت چهره به چهره مي اي و شبه تعامالت واسطه تامپسون تعامالت واسطه
واقعي خواهد شد. اجتماعي حقيقي تغيير  ظهور اجتماعات مجازي باعث اضمحالل و زوال اجتماعات

هاي اجتماعي  ). شبكه103اي از زيست خواهند بخشيد (همان، شكل داده و جاي خود را به نوع تازه
هاي مختلف با هم در  مجازي به عقيده تامپسون به عنوان بستري كه در آن كنشگران با هويت

كند. پاتنام نيز  گوهاي ذهني افراد ايجاد ميترين تغييرات را در حوزه نگرش و ال تعامل هستند، مهم
هاي تلويزيون را به  ها، به ويژه افزايش سرگرمي تغييرات و رشد روز افزون تكنولوژي و فناوري رسانه

هاي اجتماعي را مجرم اصلي در انزواي تدريجي  داند. وي رسانه عنوان منبع اصلي تن آسايي مي
شود. به عقيده وي  كه موجب قطع جريان اجتماع ميداند  مردم و تحليل سرمايه اجتماعي مي

گيري جامعه  فناوري نقش اساسي در خصوصي شدن فزاينده تجربه دارد، كه به سهم خود به شكل
شود. جامعه اي كه در آن حفظ روابط سنتي و خانوادگي بسيار  اي متفرق و بي سامان منجر مي

اي در ميان نسل جوان رو به  مر به صورت فزآيندهشود. اين ا دشوار است، روابط انسان ها متزلزل مي
  ).436:1393رشد است (ساروخاني و شكربيگي،
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 از كه مخاطباني و رسانه ميان متقابل كنش بر ،2گربنر جرج 1پرورش يا كاشت در نهايت نظريه

 دارد. فرض تأكيد مخاطبان بر ها رسانه تأثيرگذاري چگونگي بر نيز و كنند استفاده مي رسانه آن

 و محتوا در پنداري رسانه و واقعيت از استفاده و مواجهه ميزان بين كه است نظريه اين اين اساسي
 با مواجهه متمادي هاي ساعت كه صورت اين دارد. به وجود مستقيم ارتباط آن رسانه هاي برنامه

 واقع شود. در مي رسانه محتواي با موافق هاي ديدگاه و نگرش تغيير ايجاد باعث اي خاص رسانه

 مطالعه را تأثير ميزان ها، رسانه از استفاده مورد هاي برنامه نوع و ميزان تعيين با نظريه پرورش

). 81:1390خليلي كاشاني، و كند (عباسي قادي پيدا دست تأثير نحوه و ساز و كار به كند تا مي
اين نظريه قابليت  اي همچون تلويزيون است ولي اگرچه تحقيق گربنر، بيشتر در حوزه تأثيرات رسانه

هاي  هاي اجتماعي اينترنتي نيز دارا است. بر طبق اين نظريه شبكه را در مورد شبكه  استفاده آن
خواهند نحوة نگرش خاصي را در كاربران درازمدت بكارند و كساني كه  اجتماعي اينترنتي مي

ساز  ير فرهنگ يكسانهاي حضور و فعاليت دارند ممكن است تحت تأث صورت طوالني در اين شبكه به
بيني  و ايدئولوژيك آن قرار بگيرند كه نتيجه آن القاي نگرش خاصي در مورد فرهنگ و جهان 

 در عضويت زمان مدت و استفاده ميزان چه هر گفت توان كاشت مي نظريه باشد. براساس مي

 ميزان، چه هر عكس است. بر بيشتر كاربر تأثيرپذيري احتمال افزايش يابد، هاي اجتماعي شبكه

 تأثيرپذيري احتمال يابد كاهش اجتماعي هاي شبكه در عضويت زمان مدت و زمان استفاده مدت

  بود. كمتر خواهد وي
)، در اين ارتباط، ظهور تحوالت در روابط زناشويي زوجينهاي تبيين كنندة متغير وابسته ( نظريه

 دگرگوني، تحول، باب در را نيفراوا نظري مباحث كه است نظراني صاحب جمله از 3آنتوني گيدنز

در  خانواده تحول دربارة است. گيدنز نموده مطرح مدرن عصر در خانواده اشكال تنوع و تغيير شكل،
ديگر  كشورهاي در اي فزاينده طور به و غربي كشورهاي در امروزه"كه  است معتقد جديد دورة

 بر اساس بيشتر كه پيوندهاست از اي مجموعه بلكه نيست، اقتصادي واحد يك ديگر خانواده جهان،

 از هرچيز، قبل خانواده، گذشته، در كه درحالي است؛ گرفته شكل عاطفي ارتباط خصوصاً و ارتباط

اقتصادي و گاهي  علل به چيز هر از بيشتر خانوادگي زندگي در پيوندها و بوده اقتصادي واحد يك
 تعريف هاي نقش امروزه، وي، اعتقاد به). 123:1384(گيدنز، "گرفته است داليل استراتژيك شكل مي

 مرد تلقي و زن ثابت هاي نقش با شفاف نهادي ديگر خانواده و كرده تغيير سنتي خانوادة در شده

 واحدي مصرفي بلكه شود، نمي محسوب توليدي واحد يك جديد خانوادة ديگر، سوي شود. از نمي

 و بسيار حساس را فرزند داشتن بارةدر گيري تصميم فرزندان، پرورش سنگين هاي هزينه كه است
 
1. Cultivation Theory 
2. George Graebner 
3. Anthony Giddens 
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 به ساختار جديدي هرم، اين شدن  افقي و قدرت ساختار در تغيير است. همچنين كرده پيچيده

 گيدنز، ديدگاه ). از96-98سازد (همان، مي جدا سنتي خانوادة از را آن راه كه بخشيده ها خانواده

 پيوندهاي مانند اي، رابطه هر نوع بر مدرنيته تأثير و دارند قرار مدرنيته تحت تأثير اجتماعي روابط

 جديد دوران در وي، دست غير قابل انكار است. به باور اين از عناصري و شخصي روابط خويشاوندي،

 از برخي در خانوادگي پيوندهاي از خاصي كه انواع اين" و رفته تحليل خويشاوندي پيوندهاي

 هنوز خويشاوندي كه باشد اين معناي به توانند نمي اند مانده نيرومند باقي مدرن جوامع هاي محيط

 . مكان و"كرد مي بازي مردم اكثريت روزانة زندگي تنظيم در زماني كند كه مي ايفا نقشي را همان

 زمينة گذشته به ميزان توانند نمي ديگر اند رفته تحليل مدرنيته شرايط در كه خويشاوندي پيوندهاي

). رويكرد نوسازي با الهام 485:1393كنند (لبيبي به نقل از گيدنز، اهمفر را صميمانه روابط و اعتماد
شدن، شهرنشيني، آموزش  ها و عناصري نظير صنعتي از نسخه غربي توسعه و ترقي، بر مشخصه

هاي ارتباطي، حمل و نقل و ارتباطات تأكيد دارد و اين كه  مدرن، بهداشت مدرن، تكنولوژي، رسانه
شود (محمد  هاي ساختاري ايجاد مي امعه سنتي، تغييرات و دگرگونيها به هر ج با ورود آن

گرهاي نوسازي يعني رشد صنعت، شهرنشيني،  ). تغييرات ساختاري عمدتاً از طريق نشان1386پور،
هاي جديد تبيين  آموزش، درآمد و مصرف، حمل و نقل و ارتباطات و اشكال متعدد تكنولوژي

). از اين رو تئوري نوسازي در تبيين تغييرات ساختاري Jayakody & et al,2007:4شود ( مي
خانواده  بر تغيير منظومه ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه تأكيد دارد. در همين 

) با مطرح كردن ايده انقالب جهاني در الگوهاي خانواده، به گستره تأثيرات 1963راستا ويليام گود (
كند و معتقد است كه فرآيند نوسازي در سطوح  ازدواج اشاره مي نوسازي بر خانواده و الگوهاي

  دهد. مختلف فردي و اجتماعي، نهاد خانواده و ابعاد آن را به شدت تحت تأثير قرار مي
در بحث تغييرات خانواده بر اين باور است كه نهاد خانواده تحت تأثير عناصر  1رويكرد نوسازي

شود. در جريان  ز لحاظ كاركردي دچار تغيير و دگرگوني مينوسازي، هم از لحاظ ساختاري و هم ا
شوند. پس تجدد در اصل نوعي نظم  تر مي كم رنگخانوادههاي سنتي فرآيند نوسازي، ارزش

از پيش تعيين و كردارهايتكاليفيااحكامنفوذحيطهازرانظام كنش اجتماعيكهاجتماعي است
هاي  زمينهاي است كه از هژموني گذشته و مدرن، جامعهعهكند. به تعبير گيدنز، جام شده دور مي

گشوده آلودهابهاموزا مسألاي آيندهدرهايش را به روينوعي تهي شده است؛ وكنش بهمحلي
  ).171:1387است (گيدنز،

 
1. Modernization approach 
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ناي روابط بين زن و شوهر هم يك نوع مبادله محسوب  1از ديدگاه نظريه مبادله اجتماعي
ها را به عنوان پاداش و هزينه تلقي  شود. اگر حقوق متقابل آن تداي زندگي شروع ميشود كه از اب مي

يابد. از طرف ديگر عدم برابري هزينه و پاداش  ها بر مدار مبادله متقابل جريان مي كنيم، زندگي آن
ط گردد و در نهايت به گسست رواب عدالتي و نابرابري در مبادله منجر مي براي زوجين به احساس بي

هاي يك رابطه را بيشتر  شود. براي مثال زماني كه هر يك از زوجين، هزينه متقابل زوجين منجرمي
كند كه اين شخص به رابطه مذكور خاتمه خواهد  بيني مي از منافع آن ارزيابي نمايد اين نظريه پيش

  ).45- 50:1386داد (به نقل از رياحي،
هايي كه يكي از زوجين از زوج  ر چه پاداشتوان گفت ه بدين ترتيب بر اساس اين نظريه مي

كند كمتر باشد (به طور واقعي يا خيالي)، و يا  هايي كه پرداخت مي كند، از پاداش ديگر دريافت مي
هاي پرداختي يكي از زوجين به زوج ديگر، يا حتي كل خانواده بيشتر از حد واقعي يا مورد  هزينه

را در مقام يك فرد  دهد. در اين وضعيت، او خود ت ميانتظار باشد، حالت زيان ديدگي به فرد دس
هاي اساسي براي  حل بيند كه پايان دادن به رابطه زناشويي، به عنوان يكي از راه زيان ديده مي

  گردد. هاي بيشتر، برايش ارزشمند مي دستيابي به پاداش يا حداقل فرار از پرداخت هزينه
هاي خاصي تمركز  تأثير آن بر خانواده بر ارزشچيل در بحث از تغييرات اجتماعي و ديويد 

ها در  خانواده"در كتاب نامد. وي  ها را عوامل مهم و تأثيرگذار ناشي از مدرن شدن مي كند كه آن مي
كند تصوير  هاي امروزي در نقاط مختلف جهان سعي مي با بررسي وضعيت خانواده "2زدنياي امر

بط حاكم بر آن ارائه نمايد. در دنياي امروز ارائه تعريفي روشن فرد از خانواده و روا  به جامع و منحصر
گيري است  رسد چرا كه انواع گوناگوني از خانواده در حال شكل از مفهوم خانواده دشوار به نظر مي

ي فردگرايي صور نويني از  شدن زندگي و رشد فزاينده كه تاكنون سابقه نداشته است. روند عقالني
چيل بر اين نظر است كه در دنياي امروز  ).17:1388ت (چيل،به وجود آورده اسزندگي خانوادگي را 

كنند به  ما با ظهور خانواده از نوع جديد آن مواجهيم چرا كه افراد احساس ناامني كرده و سعي مي
د هايي مستقل اما در نزديكي يكديگر زندگي كنن جاي زندگي در يك خانواده به صورت خانواده

  ).25(همان،
  
  
  
  

 

1. Social exchange 
2. Families 
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هاي اجتماعي مجازي و ظهور تحوالت در روابط زناشويي  رابطه بين گرايش به شبكه"نظري  مدل
  "زوجين

  
  هاي پژوهش فرضيه

  دو متغيره
 هاي اجتماعي مجازي و طالق عاطفي زوجين بين ميزان استفاده از شبكهرسد به نظر مي - 1

  رابطه معناداري وجود داشته باشد.
 هاي اجتماعي مجازي و ناسازگاري هويتي ان استفاده از شبكهبين ميزرسد به نظر مي - 2

  رابطه معناداري وجود داشته باشد. به تعهدات زناشوييزوجين 
گري عملي زوجين  هاي اجتماعي مجازي و اباحه بين ميزان استفاده از شبكهرسد به نظر مي - 3

 رابطه معناداري وجود داشته باشد.

ي از زندگ يرضايتناهاي اجتماعي مجازي و  تفاده از شبكهبين ميزان اسرسد به نظر مي - 4
  رابطه معناداري وجود داشته باشد.زوجين زناشويي 

آوري  فرزند به هاي اجتماعي مجازي و گرايش بين ميزان استفاده از شبكهرسد به نظر مي - 5
  رابطه معناداري وجود داشته باشد. زوجين
  

هاي شبكه
اجتماعي 

تحوالت در
روابط

 ظهور طالق عاطفي زوجين
 

 ناسازگاري هويتي زوجين
 

زوجينگري عملياباحه  
 

ي زناشويياز زندگ يرضايتنا
 زوجين

فرزند آوريبه گرايش
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  چند متغيره  فرضيه
) و متغيرهاى مستقل اصلي: سن و مدت ازدواجاى: (رهاى مستقل زمينهرسد متغيبه نظر مي

هاي اجتماعي مجازي (تلگرام، اينستاگرام، الين، تانگو، وايبر، فيسبوك،  ميزان استفاده از شبكه
ظهور تحوالت در روابط زناشويي تالك، ايمو، اسكايپ)، بر متغير وابسته:  گوگل پالس، بياپ،  واتس

گري عملي  زوجين، اباحه ناسازگاري هويتي، طالق عاطفي زوجين( هر تهرانش 1زوجين منطقه 
)، تأثير معناداري هاي كم/ بدون فرزند زوجين، ظهور خانوادهي زناشويي از زندگ يرضايتنازوجين، 

  داشته باشند.
  

 شناسي تحقيق روش
ني است. روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش پژوهش پيمايشي و از نوع توصيفي و تبيي

طرح اي) استفاده شده است.  هاي نظري تحقيق از روش اسنادي (كتابخانه همچنين در بخش
لذا به دليل نوع روش مطالعه و تنوع و تعدد پژوهش در اين پژوهش، مطالعه مقطعي انبوه مي باشد. 

كتبي يا ها، از تكنيك مصاحبه  ترين تكنيك در گردآوري داده متغيرهاي پژوهش و نيز به عنوان مهم
نامه بر اساس طيف ليكرت در قالب روش ميداني يعني مشاهده مستقيم پهنانگر استفاده  پرسش

 تهرانشهر  1زوجين (زن و شوهر) منطقه جامعه آماري پژوهش حاضر، كليه گرديده است. 
 112986تعدادشان  1390باشند كه بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  مي

. به منظور تعيين حجم نمونه مناسب و با عنايت به جمعيت آماري تحقيق د شده استنفر برآور
% خطا و 5نفر) با كمتر از  383اي ( نفر) و نيز برآورد حجم نمونه به روش كوكران نمونه 112986(

  % اطمينان مورد تخمين قرار گرفت.95
=  :محاسبات انجام شده با شرايط زير صورت گرفته است . .  .( ) .   ( / ) .  ( / )( / ) (% ) ( / ) .  ( / )( / )  

 
در اين  اي و سهميه اي است. اي چندمرحله هاي خوشه گيري روش نمونه گيري تلفيقي از نمونه

شهر  1مرد) زوجين منطقه  200زن و  200نفر ( 400گيري با توجه به انجام مصاحبه با  نوع نمونه
ها به كمك نقشه شهري تهيه گرديد، سپس از  هاي موجود در خوشه تهران، ابتدا فهرستي از محله

اي،  گيري سهميه ها با شيوه نمونه گيري شده و متعاقباً از واحدهاي درون اين خوشه ها نمونه خوشه
نفر  90مرد)،  53زن و  53وشه جنوب شرقي (نفر در خ 106ها انتخاب شد. در اين تحقيق با  نمونه

 92مرد)،  56زن و  56نفر در خوشه شمال شرقي ( 112مرد)،  45زن و  45در خوشه جنوب غربي (
مرد) در  200زن و  200نفر ( 400مرد) و در نهايت با  51زن و  51نفر در خوشه شمال غربي (



 اجتماعي مجازي و ظهور تحوالت ... هاي ف شبكهشناختي رابطه مصر بررسي جامعه

109 

، ي و عملياتي متغيرهاي پژوهشتعريف نظردر باره شهر تهران مصاحبه شده است.  1منطقه 
تعريف  كنيم:  هاي اجتماعي مجازي) اشاره مي متغير مستقل (تأثير شبكه ابتدا به

ابتدا به ارائه دهيم الزم است هاي اجتماعي مجازي،  شبكه دقيقي از تعريفاينكه براي  مفهمومي:
ي در توصيف جامعه در ؛ چون از يك سو شبكه، نقش بنيادبپردازيمتعريف مفاهيم شبكه و اينترنت 

 هاي تكامل يافته هاي اجتماعي مجازي، صورت كند و از سوي ديگر، شبكه عصر اطالعات ايفا مي
هاي به  اي از نقاط اتصال يا گروه مجموعه  شبكه،"اينترنت است كه از درون آن پديدار شده است. 

د. كن خود را قطع مي اي است كه در آن يك منحني نقطه اتصال يا گره، نقطهت. هم پيوسته اس
براي مثال،  ."هاي مورد نظر بستگي دارد كه نقطه اتصال چه چيزي است، مشخصاً به نوع شبكه اين

هاي خبري و  اي، گروه هاي تلويزيوني، استوديوهاي توليد سرگرمي، مراكز گرافيك رايانه سيستم
هاي جديد هستند كه كانون  جهاني رسانه  هاي متحرك توليد، ارسال و دريافت عاليم شبكه دستگاه

تعاريف ديگري نيز ). 544: 1380باشند (كاستلز،  بيان فرهنگي و افكار عمومي در عصر اطالعات مي
اي از  هاي اجتماعي مجازي گونه شبكه ،يطبق تعريف هاي اجتماعي مجازي ارائه شده است: از شبكه

اني داشته و به فرد امكان برقراري ترين شباهت را به جامعه انس هاي اجتماعي هستند كه بيش رسانه
هاي زماني، مكاني،  فارغ از محدوديت، )1997(كاتز و اسپدن، ارتباط با شمار فراواني از افراد ديگر 

  .)2: 2001دهند (كراوت و ديگران،  سياسي، فرهنگي و اقتصادي را مي
اخص هاي اجتماعي مجازي از سه ش در اين پژوهش براي سنجش شبكهتعريف عملياتي: 

هاي  شبكه از استفاده صرف روز شبانه در كه زماني هاي اجتماعي مجازي، متوسط استفاده از شبكه
  شود. هاي اجتماعي مجازي سنجيده مي اي از شبكه شود و نوع استفاده اجتماعي مجازي مي

  
  متغير وابسته (تحوالت در روابط زناشويي زوجين)

نجش و بررسي شده است كه عبارتند از: طالق بعد س 5تحوالت در روابط زناشويي زوجين در 
زوجين، ي زناشويي از زندگ يرضايتناگري عملي زوجين،  زوجين، اباحه ناسازگاري هويتي، عاطفي زوجين
  شود. ها پرداخته مي هاي كم/ بدون فرزند. در ادامه به تعريف نظري و عملياتي آن ظهور خانواده

  
  طالق عاطفي زوجين

 زندگي به پايان دادن اصطالح، در و رهاشدن معناي به لغوي نظر از طالقتعريف مفهومي: 

 مشترك زندگي رسمي قراردادهاي شكستن معناي به قانوني طالق هميشه اما طالق است، زناشويي

 اگرچه كه دارد وجود نيز طالق از ديگري نوع بلكه نيست؛ هاي قانوني براساس مقررات و آيين نامه

حاكم  ها آن بين اي عاطفه و محبت و مهر هيچ كنند، مي زندگي سقف يك زير در هم با و شوهر زن
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چند  گذشت از پس اما است، اوليه قرارداد كند، مي متصل هم به را زوجين كه چيزي نيست. تنها
ها،  جذابيت عاطفي، طالق است. در گراييده خاموشي به گرم و شيرين رابطه سال، چند يا ماه

اند (گنجي و  يافته نمود ها ناسازگاري و ها تنش ها، تيرگي و اند اختهب رنگ مثبت عواطف و ها كشش
  ).182:1394همكاران،

هاي توخالي  يابند، به ازدواج ها كه با طالق پايان نمي نوعي ازدواجتوان گفت،  در تعريف ديگر مي
ادگي به شوند كه فاقد عشق، مصاحبت و دوستي هستند و همسران فقط با جريان زندگي خانو تبديل مي
  ).1388شود (استيل و كيد،  كنند، طالق عاطفي اطالق مي روند و زمان را سپري مي پيش مي

  گيرد: هاي زير مورد سنجش قرار مي در اين پژوهش طالق عاطفي زوجين با شاخصتعريف عملياتي: 
 هم به نسبت بدبيني و شك احساس بروز و يكديگر به اعتماد كاهش - 

  انزواطلبي و يكديگر به نسبت ذيريپ مسئوليت احساس نبود -
  خانواده در مشاركت و همياري كاهش -
  تنهايي احساس بروز و يكديگر به مثبت احساس نداشتن -
 خانوادگي خشونت بروز به عبارتي و يكديگر به نسبت توزي كينه و دشمني -

  خانواده) اعضاي ميان خانواده (شكاف اعضاي ميان كشمكش و اختالف -
  صميمي رابطه و عشق بدون يزندگ تحمل -
 خانوادگي شديد هاي اختالف و ها تعارض بروز و يكديگر رفتار و نظرها تحمل نكردن -

  خانواده اعضاي به نسبت تنفر احساس -
  

  ناسازگاري هويتي زوجين
توان به درك  اگر بخواهيم به معناي لغوي هويت توجه كنيم، تا حدي مي :مفهومي فيتعر

معنا شده است كه ميان حكما  "تشخيص"نامه دهخدا، هويت  رسيد. در لغت صحيحي در اين زمينه
تعالي، هستي، وجود و  ). در فرهنگ معين، ذات باري20866: 1381دهخدا،ت (و متكلمان مشهور اس

همچنين در ). 5228: 1371باالخره آنچه موجب شناسايي شخص باشد، معنا شده است (معين، 
توان گفت  ي چيستي و كيستي افراد معنا شده است. بنابراين، ميفرهنگ آكسفورد، هويت به معنا

شود؛ بلكه در خصوص هويت، يك خود و غير وجود دارد كه از طريق  كه هويت در خأل مطرح نمي
  .زند آن فرد دست به شناسايي مي

در اين پژوهش منظور از تعارضات هويتي، ناسازگاري در ابعاد مختلف هويتي زوجين است و به 
خويش با آن مواجه است و  هويت گوناگون تشكيل دهنده ابعاد در فرد ان چالشي است كهعنو
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ممكن است از تعدد يا تفاوت اين ابعاد ناشي شده باشد. به عبارت ديگر تعارضات هويتي زوجين 
  باشد. هاي زوجين با هم متعارض و متضاد مي بدين معناست كه هويت
 4ر خاص، منظور از ناسازگاري هويتي زوجين مجموع در اين پژوهش به طوتعريف عملياتي: 

باشد. لذا اگر چه  مؤلفه هويت فردي، هويت گروهي، هويت خانوادگي و هويت ديني زوجين مي
هاي ديگري را براي سنجش ناسازگاري هويتي زوجين به كار گرفت ولي با توجه به  توان شاخص مي

  باشد. ه بر روي موضوعات مطرح شده ميشرايط جامعه تحقيق و هدف اصلي پژوهش تمركز ويژ
  

  گري عملي زوجين اباحه
 ارتكاب داشتن روا و تكليف وجود به اعتقاد نداشتن از است اباحت؛ عبارتتعريف مفهومي: 

). 116:1376داند (معين، روا را محرمات ارتكاب و شمرد مباح را چيز همه كه محرمات. اباحتي؛ ملحدي
اعتنايي عملي به  يو ب توجهي زوجين به اخالقيات ين در اين پژوهش بيمنظور از اباحه گري عملي زوج

  شود: است و با شاخص هاي زير سنجيده مي منهيات و منكرات، محرمات
  گيرد: هاي زير مورد سنجش قرار مي گري عملي زوجين با شاخص اباحهتعريف عملياتي: 

هاي ماه مبارك رمضان، عدم اعتقاد به  اعتنايي به روزه عدم اهتمام به اقامه نمازهاي واجب، بي - 
  ه.پرداخت خمس و زكات و غير

 هاي خانوادگي مصرف مشروبات الكلي و استعمال مواد مخدر در مهماني - 

 هاي زننده استماع انواع موسيقي - 

 ياختالط زن و مرد و دختر و پسر در مجالس عروس -

  متر و پسر نامحرشرعي و اخالقي در روابط زن و مرد و دخ عدم رعايت شئون -
  دوستانه شدهاي و آمد و خانوادگي آمدهاي و رفت در الزم پوشش رعايت عدم - 
  
  زوجين از زندگي زناشويي يرضايتنا

 و زن ميان تفاهم از مملو و دوستانه اي وجود رابطه زناشويي رضايتمندي :مفهومي فيتعر
 متقابل كنش ويي زوجين هرگونه). منظور از نارضايتي زناش16:1391است (ايمان و همكاران، شوهر

  است. منفي خواه و مثبت نوع  از خواه عقيده، اختالف شامل كه شوهر، و زن بين
 نامه در اين پژوهش براي سنجش نارضايتي زناشويي زوجين از پرسشتعريف عملياتي: 

 جنسي، رضايتمندي كه شامل: همدلي، شود مي تشكيل مقياس زير 5لي كه از  زناشويي انريج و

 كامالً از ليكرت طيف صورت به پاسخ 10شامل  است كه ارتباط و عاطفه همديگر، با كارها انجام
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) 1999) و لي (1997انريچ ( در پژوهش قبالً سنجش ابزار باشد. اين مي مخالفم كامالً تا موافقم
  است. گرفته قرار تاييد مورد آن شده و اعتبار استفاده

  

  د آوريفرزن گرايش به
يا فرزند شود كه فرزند نداشته  بدون فرزند به زوجي گفته ميكم/ خانواده  مي:تعريف مفهو

 در و بيولوژيكي اجتماعي نظر از فرزند داشتن به تمايل و گرايش د و در واقع منظور،باشنكمتري 

  ).91:1389زوجين است (كالنتري و همكاران،  بين
وجود بچه، دور  گرو در انوادهخ خوشبختي هايي چون: شاخص با متغير اينتعريف عملياتي: 

 تولد با مشكالت بچه، شروع پراز هاي از محيط بچه، دوري خاطر به اجتماعي هاي فعاليت از ماندن

 به بچه، تمايل وجود بودن حضور فرزند، نشانه زندگي با ها بيماري از طيفي و فشارها فرزند، افزايش

بچه،  وجود با متقابل زوجين رابطه شدن بهترجراحي و ...)،  عمل تحت هر شرايطي (با شدن دار بچه
  شود. مي سنجيده اي فاصله سنجش سطح در زندگي و در فرزند بودن بخش گرما
  

  

  ها، تجزيه و تحليل و تفسيرآنها ارائه يافته 
 گويان برحسب جنس توزيع پاسخ

  گويان برحسب جنس : توزيع پاسخ1جدول 
 درصد فراواني جنس
 %50 200 زن
 %50 200 مرد
 400100 كل

 50نفر) را زن و  200درصد پاسخگويان ( 50دهد كه جدول مربوط به متغير جنس نشان مي
  اند. نفر) را مرد تشكيل داده 200درصد (

  

  گويان برحسب سن توزيع پاسخ
  : توزيع فراواني متغير سن2جدول 

 تعداد حداكثر حداقل انحراف معيار ميانگين 

 400 67 18 80/8 87/38دهندگان  سن پاسخ

سال  87/38دهندگان   ميانگين سن پاسخ  شده است، گونه كه در جدول فوق نشان داده  همان
شده حاكي از آن است كه كمترين و بيشترين سن به ترتيب برابر  هاي ارائه باشد. همچنين داده مي
 باشد. سال مي 67شده براي شركت در تحقيق) و  (حداقل سن در نظر گرفته 18
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 3گويان در جدول شماره  گويان، فراواني سن پاسخ دست آمده از سن پاسخ هاي به با دادهمطابق 
  دهد. گويان را نشان مي ارائه شده است. جدول زير توزيع سن پاسخ

  : توزيع پاسخگويان برحسب سن3جدول 
 درصد فراواني سن

 %5/8 34 سال27-18

 %40 160 سال37-28

 %30 120 سال47-38

 %8/20 83 سال57-48

 %8/0 3 سال58بيشتر از

 %100 400 جمع

  
سال و باالتر  بوده است.  58سال و بيشترين سن  18مطابق با جدول فوق كمترين سن برابر با 

  سالگي قرار دارند. 28- 37گويان نيز در مقطع سني  بيشتر پاسخ
  گويان برحسب مدت ازدواج توزيع پاسخ

  مدت ازدواجگويان برحسب  : توزيع پاسخ4جدول 
 درصد فراواني مدت ازدواج

 %998/24 سال5كمتر از
 %933/23 سال10-5
 %678/16 سال15-11
 %558/13 سال20-16

 %865/21 سال21باالتر از
%400100 كل

سال،  5گويان كمتر از  درصد پاسخ 8/24دهد كه  جدول مربوط به متغير مدت ازدواج نشان مي
درصد  5/21، 16- 20درصد  8/13سال،  11- 15درصد  8/16سال،  5- 10گويان  درصد پاسخ 3/23

  اند.  سال است كه ازدواج كرده 21باالتر از 
  

  گويان برحسب تعداد فرزند توزيع پاسخ
  گويان برحسب تعداد فرزند : توزيع پاسخ5جدول 
 درصد فراواني فرزند
 %825/20 ندارم

1 14436% 
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 درصد فراواني فرزند
2 1173/29% 
3 158/3% 
4 398/9% 
5 25/0% 
6 13/0% 
%400100 كل

گويان يك فرزند دارند و  درصد پاسخ 36دهد كه  جدول مربوط به متغير تعداد فرزند نشان مي
فرزند دارند و كمترين  6اند كه  گويان نيز عنوان كرده درصد پاسخ 3بيشترين فراواني را دارند، 

 فراواني را دارند.
  

  هاي اجتماعي مجازي سب استفاده از شبكهگويان بر ح توزيع پاسخ
استفاده از ، جدول زير توزيع هاي اجتماعي استفاده از شبكهدست آمده از  هاي به  مطابق با داده

  دهد. را نشان مي هاي اجتماعي شبكه
  هاي اجتماعي مجازي استفاده از شبكه گويان بر حسب : توزيع پاسخ6جدول 

 درصد وانيفرا هاي اجتماعياستفاده از شبكه
 %50 200 بله

 %50 200 خير

 %100 400 جمع
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استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي

 هاي اجتماعي مجازي استفاده از شبكهگويان بر حسب  توزيع پاسخ): 2نمودار شماره (
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  هاي اجتماعي مجازي مختلف فعاليت در شبكهگويان بر حسب  توزيع پاسخ
هاي اجتماعي مجازي مختلف، جدول زير  ليت در شبكهدست آمده از فعا هاي به مطابق با داده

  دهد. هاي اجتماعي مجازي مختلف را نشان مي توزيع فراواني فعاليت در شبكه
  هاي مختلف گويان برحسب فعاليت در شبكه : توزيع پاسخ7جدول شماره 
 درصد فراواني هاي اجتماعي مختلففعاليت در شبكه

 %98 196 تلگرام

 %14 29 اسكايپ

 %13 26 اپ اتسو

 %34 69 تالك بي

 %2 4 وايبر

 %75 148 اينستاگرام

 %17 33 ايمو

 %24 48 الين

 %36 72 تانگو

 %49 98 فيس بوك

 %19 38 ساير

 %6 11 گوگل پالس

 0/100 200 مجموع

مطابق با جدول فوق بيشترين فراواني متعلق به استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام و كمترين 
  متعلق به استفاده از شبكه اجتماعي وايبر است. فراواني
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  هاي مجازي مختلف فعاليت در شبكه گويان بر حسب توزيع پاسخ): 3(نمودار شماره 
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مطابق با جدول فوق بيشترين فراواني متعلق به استفاده از تلگرام و كمترين فراواني متعلق به 
  استفاده از وايبر است.

  
  هاي اجتماعي مجازي از شبكه  گويان بر حسب نوع استفاده توزيع پاسخ
هاي اجتماعي مجازي، فراواني نوع  دست آمده از نوع استفاده از شبكه هاي به مطابق با داده
  هاي اجتماعي مجازي در جدول زير نشان داده شده است. استفاده از شبكه

  
  هاي اجتماعي مجازي شبكه ستفاده ازنوع اگويان برحسب  : توزيع پاسخ8جدول شماره 

 درصد فراواني هاي اجتماعي مجازيشبكهنوع استفاده از
 %23 43 علمي و آموزشي

 %33 66 تفريحي و بازي

 %74 147 وگوپيام كوتاه و گفت

 %40 79 مشاهده فيلم و عكس

 %13 26 تجاري و تبليغاتي

 %48 96 اخبار و حوادث اجتماعي

 %100 200 مجموع

و  كمترين  پيام كوتاه و گفتگومطابق با جدول فوق بيشترين فراواني متعلق به استفاده از 
 هاي اجتماعي است. فراواني متعلق به استفاده تجاري و تبليغاتي از شبكه
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  زيهاي اجتماعي مجا شبكه نوع استفاده از گويان بر حسب توزيع پاسخ): 4(نمودار شماره 
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   تحوالت در روابط زناشويي زوجينتوزيع پاسخگويان بر حسب 
 ناسازگاري هويتي، طالق عاطفي زوجيناز تلفيق ابعاد  تحوالت در روابط زناشويي زوجينمتغير 

هاي كم/ بدون  زوجين، ظهور خانوادهي زناشويي از زندگ يرضايتناگري عملي زوجين،  زوجين، اباحه
  ساخته شده است. فرزن 

 تحوالت در روابط زناشويي زوجينگويان بر حسب  . توزيع پاسخ9جدول 

 تحوالت در روابط زناشويي زوجينميزان  تعداد درصد

 كم 115 7/28%

 متوسط 139 7/34%

 زياد 167 7/41%

 جمع 400 100%

  
شهر تهران چه  1منطقه  تحوالت در روابط زناشويي زوجيندهد كه  نشان مي 9جدول شماره 

روابط درصد) تحوالت زيادي را در  7/41نفر و  167گويان ( د. بيشترين تعداد پاسخوضعيتي دار
تحوالت كمتري را در روابط %) نيز 7/28گويان ( نفر از پاسخ 115اند، همچنين  تجربه كردهزناشويي 
  اند. تجربه كردهزناشويي 

28.8 34.7 41.7

0

50

100

کم متوسط زياد

  
  تحوالت در روابط زناشوييب ميزان گويان بر حس توزيع پاسخ. 4نمودار شماره 
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 هاي آماري متغير تغييرات جاري در حوزه خانواده و ابعاد آنشاخص

  هاي آماري متغير تغييرات جاري در خانواده و ابعاد آن : شاخص10جدول 
نارضايتي از 

زندگي زناشويي 
 زوجين

گري اباحه
عملي 
 زوجين

ناسازگاري 
هويتي 
 زوجين

طالق
عاطفي 
زوجين

بهيشگرا
فرزند 
آوري

تحوالت در روابط 
زناشويي زوجين  

 واقعي 400 400 400 400 400 400
 تعداد

0 0 0 0  گم شده 0 0
62/2  26/2  49/2  28/2  32/3  65/1  ميانگين 
69/1  50/1  61/1  69/1  78/0  898/0  انحراف معيار 
86/2  26/2  59/2  87/2  60/0  806/0  واريانس 

459/0  784/0  566/0  781/0 564/-  760/0  چولگي 

12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  122/0  خطاي معيار چولگي 
506/1 -  902/ -  304/1  196/1- 861/0  328/1-  كشيدگي 
243/0  243/0  243/0  243/0 243/0  243/0  خطاي معيار كشيدگي 

ها (دامنه تغييرات) بازه داده  2 4 4 4 4 4  

 كوچكترين داده 1 1 1 1 1 1
رين  دادهبزرگت 3 5 5 5 5 5  

شود، تحوالت در روابط زناشويي زوجين داراي  مشاهده مي 10طور كه در جدول شماره  همان
گري عملي  طالق عاطفي زوجين، ناسازگاري هويتي زوجين، اباحه فرزند آوري، به گرايشابعاد: 

تيب زوجين، نارضايتي از زندگي زناشويي زوجين مي باشد. ميانگين نمره در اين متغيرها به تر
توان به اين نكته اشاره كرد كه  است. از ديگر نتايج اين جدول مي 62/2، 26/2، 49/2، 28/2، 32/3

گري عملي زوجين و بيشترين ميانگين نمره مربوط به  كمترين ميانگين نمره مربوط به بعد اباحه
  است. فرزند آوري به گرايش
  

  هاي پژوهش آزمون فرضيه
  دو متغيره:  فرضيه

 1تحوالت در روابط زناشويي زوجين منطقه و  هاي اجتماعي مجازي استفاده از شبكهبين ميزان 
از  يرضايتناگري عملي زوجين،  زوجين، اباحه ناسازگاري هويتي، طالق عاطفي زوجين( شهر تهران

  )، رابطه معناداري وجود دارد.هاي كم/ بدون فرزند زوجين، ظهور خانوادهي زناشويي زندگ
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فرضيه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده استفاده شده است. به اين براي آزمون اين 
با شاخص تحوالت در روابط  هاي اجتماعي مجازي ترتيب كه رابطه بين ميزان استفاده از شبكه

  زوجين و ابعاد آن بررسي شده كه نتايج آن در جدول زير آمده است. زناشويي
  زوجين و ابعاد آن با تحوالت در روابط زناشويي هاي اجتماعي مجازي ه. رابطه بين ميزان استفاده از شبك11جدول 

  جمع  هاي اجتماعي مجازياستفاده از شبكه متغير
 تحوالت در روابط زناشويي

  زوجين
    r= 0/71 ضريب همبستگي

  sig= 0/000 داريسطح معني  400

  طالق عاطفي زوجين
    r= 0/54 ضريب همبستگي

  sig= 0/000 داريسطح معني  400

    r= 0/74 ضريب همبستگي  زوجين ناسازگاري هويتي
  sig= 0/000 داريسطح معني  400

  گري عملي زوجين اباحه
    r= 0/69 ضريب همبستگي

  sig= 0/000 داريسطح معني  400
ي زناشويي از زندگ يرضايتنا

  زوجين
    r= 0/56 ضريب همبستگي

 sig= 0/000 داريسطح معني  400

هاي كم/ بدون  انوادهظهور خ
  فرزند

    r= 0/33 ضريب همبستگي
 sig= 0/000 داريسطح معني  400

هاي اجتماعي  دهد رابطه بين ميزان استفاده از شبكه نشان مي 11طوري كه جدول شماره  همان
) و ضـريب  sig= 0/000درصد ( 99زوجين در سطح اطمينان  مجازي و تحوالت در روابط زناشويي

دار است. به اين ترتيب همبستگي مثبت، با شـدت قـوي و بـا     ) معنيr= 0/71سون (همبستگي پير
هـاي اجتمـاعي مجـازي و تحـوالت در روابـط       جهت مستقيم بين دو متغير ميزان گرايش به شـبكه 

 هـاي اجتمـاعي مجـازي    صورت كه هرچه ميزان گرايش به شـبكه  زوجين وجود دارد؛ بدين زناشويي
گيـرد. رابطـه بـين     زوجين نيز سرعت بيشتري بـه خـود مـي    بط زناشوييبيشتر باشد تحوالت در روا

درصـد   99طالق عاطفي زوجين در سطح اطمينـان  و  هاي اجتماعي مجازي ميزان استفاده از شبكه
)sig= 0/000) و ضريب همبستگي پيرسون (r= 0/54 صـورت كـه هرچـه     دار اسـت. بـدين   ) معنـي

شـود.   بيشتر باشد، طالق عاطفي زوجين نيز بيشتر ميهاي اجتماعي مجازي  ميزان گرايش به شبكه
 هاي اجتماعي مجازي و ناسازگاري هويتي ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير استفاده از شبكه

) با ضريب sig= 0/000درصد ( 99داري  دهد كه بين دو متغير در سطح معني زوجين نيز نشان مي
داري وجود دارد. به اين صورت كه هرچه ميزان  ني) رابطه مستقيم معr= 0/74همبستگي پيرسون (

شود.  بين زوجين نيز بيشتر مي بيشتر باشد ناسازگاري هويتي هاي اجتماعي مجازي گرايش به شبكه
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درصـد   99گـري عملـي زوجـين در سـطح اطمينـان       هاي اجتماعي مجازي و اباحه رابطه بين شبكه
)sig= 0/000) و ضريب همبستگي پيرسون (r= 0/69 (دار است. به ايـن ترتيـب همبسـتگي     معني

هاي اجتماعي مجـازي   مثبت، با شدت قوي و با جهت مستقيم بين دو متغير ميزان گرايش به شبكه
هـاي اجتمـاعي    صورت كه هرچه ميزان گرايش به شبكه گري عملي زوجين وجود دارد؛ بدين و اباحه
ود. ضريب همبستگي پيرسون بـين دو  ش گري عملي زوجين نيز بيشتر مي بيشتر باشد، اباحه مجازي

زوجـين نيـز نشـان    ي زناشـويي  از زنـدگ  يرضـايت ناهاي اجتماعي مجـازي و   متغير استفاده از شبكه
) بـا ضـريب همبسـتگي    sig= 0/000درصـد (  99داري  دهد كه بين دو متغير در سـطح معنـي   مي

هرچه ميزان گرايش بـه   داري وجود دارد. به اين صورت كه ) رابطه مستقيم معنيr= 0/56پيرسون (
شـود.   زوجـين نيـز بيشـتر مـي    ي زناشويي از زندگ يرضايتنابيشتر باشد  هاي اجتماعي مجازي شبكه

هاي كم/ بدون فرزند در سطح  هاي اجتماعي مجازي با ظهور خانواده كه استفاده از شبكه سرانجام اين
رابطـه دارد؛ يعنـي    )r= 0/33) و ضـريب همبسـتگي پيرسـون (   sig= 0/000درصـد (  99اطمينان 

بيشتر باشد، زوجين تمايل كمتري به فرزندآوري  هاي اجتماعي مجازي هرچه ميزان گرايش به شبكه
  خواهند داشت.

  
  چند متغيره  فرضيه
  هاي آماري تأثير معناداري آزمون

هـاي اجتمـاعي    ميزان گرايش بـه اسـتفاده از شـبكه   رسد متغيرهاى مستقل اصلي: به نظر مي -
تالـك، ايمـو،    گوگـل پـالس، بـي   اپ،  گرام، اينستاگرام، الين، تانگو، وايبر، فيسبوك، واتسمجازي (تل

طـالق  ( شـهر تهـران   1ظهور تحوالت در روابط زناشويي زوجين منطقـه  اسكايپ)، بر متغير وابسته: 
ي زناشـويي  از زنـدگ  يرضـايت ناگري عملي زوجـين،   زوجين، اباحه ناسازگاري هويتي، عاطفي زوجين

  )، تأثير معناداري داشته باشند.گرايش به فرزند آوري زوجين،
منظور تحليل نقش متغيرهاي مستقل بر روي ظهور تحـوالت در روابـط زناشـويي زوجـين از       به

  گام استفاده شد. به  روش رگرسيون چندگانه به شيوه گام 
ز ضرايب جهت مقايسه نقش متغيرهاي مستقل موجود در مدل رگرسيون بر روي متغير وابسته ا

هاي حاصل از تحليل رگرسـيون چندگانـه بـه     ) يافته8) استفاده شد. جدول (Betaاستاندارد شده (
  دهد. گام را نشان مي به  شيوه گام 

  گام به  هاي حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه به شيوه گام  يافته. 12جدول شماره 
 B SEB Beta sig متغير مستقل  رديف

 X 590/0077/0  478/0  000/0 1بكه هاي اجتماعيميزان استفاده از ش  1
000/0=SigF           816/12=        F 469/0= AdjR2       487/0=    R2 698/0=    R  
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دهنده همبستگي قوي متغيرهاي  باشد كه نشان مي 698/0دست آمده برابر  ضريب همبستگي به
ر روابط زناشويي زوجين) است. با توجـه بـه   ) و متغير معيار (تحوالت دمتغيرهاي مستقلبين ( پيش

توان گفت كه  است و مي 469/0شده براي مدل برابر  دست آمده، ميزان ضريب تعيين تعديل نتايج به
بـين،   وسيله رابطه خطـي آن بـا متغيرهـاي پـيش     توان به درصد از تغييرات متغير معيار را مي 9/46

باشـد   مي 05/0تر از سطح خطاي  بسيار كوچكF  آمده جهت آزمون دست  به p تعيين نمود. كميت 
و  "تحوالت در روابـط زناشـويي زوجـين    "مبني بر ناهمبسته بودن متغير معيار   H0بنابراين فرض 

توان گفـت كـه متغيـر معيـار و      شود و مي ) در جامعه رد ميمتغيرهاي مستقلبين ( متغيرهاي پيش
  باشند. بين همبسته مي متغيرهاي پيش
دهد كه از ميان متغيرهاي مستقل كه با متغير وابسته رابطه معنـاداري   يج نشان ميهمچنين نتا

 7/48طـور تعـاملي    اند، متغيرهاي زير داراي نقش معناداري بر روي متغير وابسته بـوده و بـه    داشته
  كنند. )  تغييرات متغير وابسته (تحوالت در روابط زناشويي زوجين) را تبيين ميR2= 487/0درصد (

  
  گيري الصه و نتيجهخ

هاي اجتماعي مجازي و ظهور  شناختي رابطه استفاده از شبكه در اين پژوهش به بررسي جامعه
به عبارت ديگر، بر اساس  ايم. پرداخته شهر تهران 1تحوالت در روابط زناشويي زوجين منطقه 

ي بر تغيير و هاي اجتماعي مجاز شناختي، تأثيرگذاري استفاده از شبكه رويكردهاي نظري جامعه
ايم. بر اساس نتايج  تحوالت به وجود آمده در روابط زناشويي زوجين را مورد بررسي قرار داده

هاي اجتماعي مجازي استفاده  پژوهش، ميانگين تحوالت در روابط زناشويي زوجين كه از شبكه
ن نتيجه كنند. اي هاي اجتماعي مجازي استفاده نمي كنند بيش از زوجيني است كه از شبكه مي

) بيانگر 1388، محمد پور و همكاران، 1386، خواجه نوريهاي تجربي قبلي ( ضمن تأييد يافته
ديدگاه بازانديشي گيدنز است. يعني افزايش اطالعات و ارتباطات از عوامل بازنگرانه و بازانديشانه 

روابط  )1387(هاي جنسي و صميمي بين زن و مرد است. از نظر گيدنز  افراد نسبت به تغيير نگرش
اند در حالي كه در فرهنگ سنتي اين عناصر  زناشويي زوجين تحت تأثير مدرنيته دچار تحول شده

زناشويي  توان گفت روابط تابعي از جنسيت، پايگاه اجتماعي و ... بودند. مطابق با ديدگاه گيدنز مي
 پيوندهاي مانند اي، رابطه هر نوع تأثيرنوگرايي ممكن است بر و دارد زوجين تحت تأثيرنوگرايي قرار

ترين  دست غير قابل انكار است. در ذيل به تبيين مهم اين از عناصري و شخصي روابط خويشاوندي،
  شود. هاي پژوهش فوق پرداخته مي يافته

هاي  شود كه بين استفاده از شبكه با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه اول مشخص مي
 بين پيرسون دارد. ضرايب همبستگي معنادار وجود رابطه زوجين طالق عاطفياجتماعي مجازي و 
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 =Pearson Correlationبا ( ي زوجين برابرطالق عاطف هاي اجتماعي مجازي و استفاده از شبكه

 رابطه فرضيه آماري اين تحليل تجزيه و بدين ترتيب در .است صفر آن معناداري سطح ) و0/45

هاي اجتماعي مجازي  ه طالق عاطفي زوجيني كه از شبكهك شد و مشخص گرديد تأييد معناداري
هاي اجتماعي مجازي  اي از شبكه كنند، بيشتر از زوجيني است كه هيچ استفاده استفاده مي

هاي اجتماعي مجازي و طالق عاطفي  در همين زمينه نيز تحقيقاتي كه در ارتباط با شبكه كنند. نمي
) ثابت كرده زوجيني كه 1393و عرب انصاري و همكاران، 1392،يپور شهرك ملكانجام شده است (

 ها بيشتر است. همچنين كنند، ميزان طالق عاطفي در آن هاي اجتماعي مجازي استفاده مي از شبكه
هاي يك  از زوجين هزينه توان گفت، زماني كه هر يك مبادله اجتماعي ناي مي مطابق با ديدگاه

كند كه اين شخص به رابطه  بيني مي رابطه را بيشتر از منافع آن ارزيابي نمايد اين نظريه پيش
هاي اجتماعي مجازي با دنياي  مذكور خاتمه خواهد داد. بدين ترتيب زوجين با ورود به شبكه

اين فضا ديگر مجال  شوند و  ممكن است با صرف وقت زيادي در رو مي متفاوت و متنوعي روبه
ها نيز  پويايي عاطفي را با همسر از دست دهند و اين نگرش ممكن است بر زندگي زناشويي آن

  شود. تسري يافته و درنتيحه سبب جدايي و عاطفي زوجين از همديگر مي
هاي اجتماعي مجازي و ناسازگاري هويتي زوجين  بين استفاده از شبكه بر اساس فرضيه دوم

و  گرديد تأييد معناداري رابطه فرضيه آماري اين تحليل تجزيه و در داري وجود دارد كه رابطه معنا
كنند، در ابعاد  هاي اجتماعي مجازي استفاده بيشتري مي زوجيني كه از شبكه كه شد مشخص

) 0/54مختلف هويتي خود تعارضات بيشتري با همسرشان دارند. نتايج ضريب همبستگي پيرسون (
هاي اجتماعي مجازي و ناسازگاري هويتي زوجين رابطه  بين استفاده از شبكه دهد كه نشان مي

دهد كه ناسازگاري هويتي زوجيني كه از  نشان مي Tداري وجود دارد. همچنين مقدار آزمون  معنا
هاي اجتماعي مجازي  ) از زوجيني كه از شبكه3,64كنند ( هاي اجتماعي مجازي استفاده مي شبكه

شكوري  و جاه رفعت تحقيقات با راستا ) بيشتر است. اين نتيجه هم1,34( كنند استفاده نمي
) 1389قادرزاده ( و احمدپور ) و1387عنبرين ( و زاده )، مهدي1390قادي ( )، عباس1387(

 كه دهد مي نشان  )،2007)، بري ولمن و همكاران (1393) كفاشي و همكاران (1391پور ( عدلي

 ميزان عضويت، زمان مدت با افزايش و هستند زوجين هويت بر رگذارتأثي عاملي اجتماعي هاي شبكه

ها،  شبكه اين در شده ارائه مطالب كردن محتواي تلقي واقعي و فعاليت و مشاركت ميزان استفاده،
هاي اجتماعي  شبكه است اينترنت و كرده كاستلز بيان كه شود. همچنان مي متحول كاربران هويت
 دهي شكل و تغيير در اي تعيين كننده نقش ارتباطات، ماهيت نيادينب ساختن دگرگون با مجازي

 و ثباتي بي و سردرگمي عامل را و ماهواره اينترنت كند. گيدنز نيز مي ايفا افراد هويت و ها فرهنگ
  است. كرده قلمداد هاي هويتي نظمي و در نتيجه ناسازگاري بي
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 اجتماعي مجازي هايشبكه از استفادهان هاي اين پژوهش همچنين ارتباط معناداري را مي داده
هاي  اند. بدين معنا كه زوجيني كه استفاده بيشتري از شبكه گري عملي زوجين نشان داده اباحهو 

 شوند. اين تفاوت مي هاي ديني بي هاي اخالقي و آموزه كنند نسبت به ارزش اجتماعي مجازي مي

 كه ميزان هر به كاشت، نظريه مبناي بر كه چرا باشد، مي كاشت راستاي تئوري در تحقيق يافته

 در را تري تأثير عميق ها رسانه اين باشند، اي رسانه هاي پيام معرض در را بيشتري افراد ساعات

، )1393عرب انصاري و همكاران (هاي  اين نتيجه با يافتهگذاشت.  خواهد ها آن باورهاي و ها نگرش
گري  اباحه شود مي سبب آنچه ) همخواني دارد.1394(چراتي و همكاران )، 1394گنجي و همكاران (

 در كه است موانعي و شود، مشكالت اجتماعي در حوزه خانواده شناخته آسيب يك عنوان عملي به

هاي  پايان شبكه از جمله اين موانع فضاي بي است. آمده وجود به خانواده راه سر بر بيرون دنياي
گري عملي در رفتارهاي زوجين را به  اين فضا، اباحي اجتماعي مجازي است كه وابستگي شديد به

همراه دارد. البته قابل ذكر است كه به گفتة گيدنز استفاده از فضاي مجازي به مانند شمشيري دو 
هاي غير اخالقي استفاده نمايند، باعث آسيب در  لبه است كه اگراز لبه انحرافش با رفتن به شبكه

 از ناشي پيامدهاي از اخالقي، غير قبح روابط بين رفتن ع اززندگي زوجين خواهد شد و در واق

 در جنسي مشاهده روابط با زيرا است؛ هاي اجتماعي مجازي آسيب زا شبكه حضور در بعضي از

نوعي بي تفاوتي و نارضايتي در ارتباطات  روابطي، احتماال چنين قبح بين رفتن از و اينترنت
  زناشويي به وجود مي آيد.

هاي اجتماعي مجازي و  بين استفاده از شبكه داد نشان چهارم فرضيه از آمده ستد به نتايج
با توجه به مثبت بودن عالمت  دارد.وجود  داري معنا زوجين رابطه زناشويي از زندگي يرضايتنا

) بين دو متغير رابطه مستقيم برقرار است، يعني با افزايش يكي 0/50ضريب همبستگي پيرسون (
 زناشويي از زندگي يرضايتنادهد كه  نشان مي Tمقدار آزمون همچنين  يش مي يابد.ديگري نيز افزا

هاي  ) از زوجيني كه از شبكه3,89كنند ( هاي اجتماعي مجازي استفاده مي زوجيني كه از شبكه
 الديخهاي  ) بيشتر است. اين يافته با نتايج پژوهش1,35كنند ( اجتماعي مجازي استفاده نمي

 به دسترسي ميزان كه كرد اذعان توان مي نتايج به با استناد ي دارد. بنابراين،، همخوان)1394(

 به مربوط انتظارات و ها ايده گيري شكل بر تأثيرگذار از منابع ديگر يكي اجتماعي مجازي، هاي شبكه

تعارضات و در نتيجه نارضايتي زناشويي  داليل از يكي همين امر و است زوجين ميان در زناشويي
  شود. مي محسوب نزوجي

هاي اجتماعي  استفاده از شبكه نشان داد بين پنجم فرضيه براي پژوهش از حاصل نتايج نهايي
بدين معنا كه گرايش به رابطه معناداري وجود دارد. هاي كم/ بدون فرزند  مجازي و ظهور خانواده

يشتر از زوجيني كنند ب هاي اجتماعي مجازي استفاده مي كاهش فرزند آوري زوجيني كه از شبكه
توان گفت گرايش به  كنند. در اين راستا مي هاي اجتماعي مجازي استفاده نمي است كه از شبكه
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هاي كم/ بدون فرزند در بين زوجين در منطقه مورد مطالعه ناشي از عوامل اجتماعي  خانواده
ندآوري به باشد. گرايش به كاهش فرز هاي اجتماعي مجازي مي متعددي من جمله گرايش به شبكه

ها وجود داشته  هاي اجتماعي مجازي به حريم خانواده عنوان يك مسأله اجتماعي قبل از ورود شبكه
ها و  اي كه پيام هاي اجتماعي در تسريع آن نقش زيادي دارشته است. به گونه و گرايش به شبكه

وجين نسبت به شود در تغيير نگرش ز هاي اجتماعي مجازي اشاعه داده مي هايي كه در شبكه ارزش
باشد. مطابق با ديدگاه  ناپذير مي هاي كم/ بدون فرزند اجتناب پديده فرزندآوري و گرايش به خانواده

 افراد هاي گيري تصميم انتخاب و بر اي عمده تأثير فراملّي هاي رسانه به ويژه ها رسانه گيدنز، امروزه

 و كند تغيير ها رسانه تأثير تحت تواند ري ميبارو رفتار با ارتباط در گيري تصميم اين ترتيب دارند. به
عقالني  انتخاب دهد. همچنين بر حسب نظريه اشاعه جامعه در را رفتارها اين نوع از اشكال جديدي

هايي چون تازگي، هيجان و سرگرمي، خالقيت، كامل شدن  توان گفت در جوامع پيشرفته، مقوله مي
هاي كم/ بدون  سازد. لذا ظهور خانواده ي را آشكار ميو نظاير آن عاليق جدي زوجين براي فرزندآور

هاي  ها و نگرش ها ارزش هاي اجتماعي مجازي به حريم خانواده تواند به واسطه ورود شبكه فرزند مي
پيشين (صادقي فسايي و  هاي زوجين را در معرض تغييرات اساسي قرار دهد. بررسي

استفاده از بعضي از  معنادار وجود رابطه از كينيز حا )1394، محموديان و همكارن،1392همكاران،
  هاي نوين با كاهش گرايش به فرزند آوري است. رسانه

هاي اجتماعي  شبكه از معاصر دوره در خانواده كه تأثيراتي وجود با رسد در مجموع، به نظر مي
ن راستا شود. در اي ه احساس ميخانواد تغييرات به شناختي آسيب نگاه ضرورتت، اس داشتهمجازي 

شهر تهران تحوالت اساسي را در  1نتايج پژوهش حاضر مؤيد اين مسأله است كه زوجين منطقه 
اجتماعي ساكنين اين  - تواند ناشي از شرايط خاص اقتصادي اند و اين مي شكل و محتوا تجربه كرده

ي، زوجين منطقه و احتماال ساير مناطق باشد. چرا كه به دليل برخورداري از موقعيت خاص اقتصاد
هاي نوين ارتباطي دارند، از  هاي اجتماعي مجازي و فناوري رسي آساني به شبكه اين منطقه دست

به دليل تفاوت موقعيت بدين ترتيب اند.  اين رو تأثير پذيري بيشتري از عناصر مدرنيته گرفته
دچار ها  اجتماعي بين آن - يهاي فرهنگ ، ارزشتهران شمال شهر زوجيناجتماعي و اقتصادي 
تر و اين باعث افزايش  نزديك مدرنو هنجارهايشان به هنجارهاي كشورهاي  تغييرات اساسي شده
در راستاي راهكارهاي مبتني بر پژوهش فوق بايد به نكات  .شده استها  تغييرات در خانواده

  زير اشاره كرد:
 از فادهاست فرهنگ اشاعةبراي كاهش طالق عاطفي و تعميق روابط صميمي بين زوجين،  - 

 اختالفات ها، تعارض كاهش راستاي دري تلفن خطوط هتوسع و اجتماعي مددكاري و مشاوره خدمات

  مثمر ثمر خواهد بود. ها زوج رواني بهداشت و زندگي كيفيت ارتقاي و زناشويي
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هاي اجتماعي مجازي و تعارضات هويتي  با توجه به وجود رابطه معنادار بين گرايش به شبكه - 
دارند (نظير:  اختيار در كه ابزارهايي كمك به بايد اجتماعي نهادهاي ساز هويت هاي انيسمزوجين، مك

 و تاريخي ميراث فرهنگي، صحيح انتقال داخلي) به هاي رسانه و ها دانشگاه پرورش و آموزش خانواده،
  شود. مي ميسر يحصح مديريت ريزي و برنامه با امر اين بپردازند زوجين به ويژه و جامعه افراد به اجتماعي

هاي اجتماعي مجازي و نارضايتي از  با توجه به وجود رابطه معنادار بين گرايش به شبكه - 
 با با محوريت آموزشي هاي كالس و ها كارگاه در شركت به شود مي زندگي زناشويي زوجين پيشنهاد

به  ها مهارت نهگو اين كسب شود، بيشتري توجه زناشويي زندگي به مربوط هاي و مهارت خانواده
 متعادل و سالم، اي رابطه برقراري كند، مي كمك يكديگر به نسبت زوجين بيشتر چه هر شناخت

 مشكالت بين فردي، تعارضات با مواجهه در را افراد هاي توانايي و شود مي موجب را زناشويي رضايت

  دهد. مي افزايش مسائل و
ندآوري و تغييرات صورت گرفته در اين منظور تغيير نگرش زوجين نسبت به اهميت فرز به - 

 و نگرشي و تغييرات زوجين زندگي هاي سبك به بيشتري توجه اي بايستي زمينه مديران رسانه
  باشند. داشته باروري تغيير رفتار در آن از حاصل عملي
هاي  هايي را در شبكه توان برنامه گري عملي زوجين مي منظور جلوگيري از گسترش اباحه به - 
  هاي اخالقي اقدام كرد. اعي مجازي پر كاربرد براي جامعه هدف تدوين و از طريق به اشاعه ارزشاجتم
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