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چکیده
کنونی  افزایش تغییر و تحوالت در حوزه خانواده یکی از چالش های اساسی خانواده در عصر 
اس���ت. پژوه���ش حاضر، ب���ه تبیین جامعه ش���ناختی تغییرات ج���اری در خانواده های ش���هر 
گیدنز،  گرایش زوجین به شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس نظریه های  تهران با تکیه بر 
گربنر  کاش���ت  کالپر، تامپس���ون، نای و نظریه  کاس���تلز، والدهال و  کمن،  هابرم���اس، برگ���ر و ال
کمک رویکردهای نظری درباره  که به روش پیمایش انجام شد، با  پرداخت. در این مطالعه 
خانواده و نیز پژوهش های موجود، ابعاد اصلی تغییرات خانواده در ش���هر تهران شناس���ایی 
و ش���اخص هایی برای سنجش آن پیشنهاد ش���د. تعداد 400 نفر نمونه به روش نمونه گیری 
کن در منطقه یک شهر تهران )به  خوش���ه ای چند مرحله ای و س���همیه ای از بین زوجین سا
تعداد 112986 نفر( انتخاب شدند. از طریق پرسش نامه هدایت شده، اطالعات جمع آوری 
که تفاوت معناداری بین زوجین  و با نرم  افزار spss تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد 
کاربر و غیرکاربر ش���بکه های اجتماعی مجازی از نظر سس���ت شدن پیوندهای خویشاوندی، 
گرایش های انزواجویانه، عدم پایبندی به تعهدات زناش���ویی، س���ردی روابط و بی اعتمادی 
گانه و تحلیل مسیر، نشانه آن  زناش���ویی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند 
که در مجموع 64% تغییرات جاری در خانواده های شهر تهران  بستگی به استفاده از  است 

شبکه های اجتماعی مجازی دارد.
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1. مقدمه

گونی مواجه بوده اس���ت. امروزه، به  گونا خان���واده در دهه های اخیر ب���ا تحوالت و تغیی���رات 

نحو آشکاری الگوی »خانواده قدیمی«، دگرگون شده و »خانواده جدید« متولد شده است. 

که در فضای مجازی به وجود  ظه���ور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر و تحوالتی 

کرده اس���ت. یکی از محورهای  کارکردهای خانواده را دچار اختالل  آمده اس���ت، بس���یاری از 

مهم آسیب ش���ناختی خانواده، بررسی آسیب  هاى ناشی از تحوالت خانواده است؛ تحوالتی 

که منشأ بروز دگرگونی  هایی عمیق و اساسی در نوع روابط و ارزش  هاى خانوادگی می  باشند. 

که  بس���یارى از ای���ن تح���والت و دگرگونی  ها از بی���رون بر خان���واده تحمیل می  ش���ود. از زمانی 

ش���بکه های اجتماعی مجازی وارد فضاى زندگی انسان شده، دغدغه  ها و نگرانی  هایی را بر 

خانواده  ها تحمیل نموده است. 

کاربران ش���بکه های اجتماعی،  ضریب نفوذ اینترت  مطابق برآوردهای جهانی درباره آمار 

که به طور قطع این ضریب در ش���هر بزرگی  در ایران در تیرماه 1389 بیش از 43% بوده اس���ت 

که اغلب خانواده ها به اینترنت دسترس���ی دارند، بس���یار باال اس���ت. رش���د این  مانن���د تهران 

که در س���ال های  گذش���ته در ایران تصاعدی بوده اس���ت و انتظار می رود  ضریب در ده س���ال 

آینده نیز تش���دید شود. همچنین نتایج مطالعات سازمان ملی جوانان )1376، 1381، 1384، 1389( 

کاربران اینترنتی را جوانان 18 تا 28 ساله تشکیل می دهند  که بیشترین تعداد  نشان می دهد 

و میزان اس���تفاده آنها از اینترنت ملی در س���ال های اخیر رو به افزایش بوده است. )ذکایی، 1383( 

ام���روزه همه فعالیت های فردی و اجتماعی در حال انتقال به فضاهای مجازی اس���ت. برای 

حض���ور و فعالی���ت در فضای مجازی، افراد محدود به مکان نیس���تند و در هر جا و در هر زمان 

این حضور میس���ر اس���ت. به طور فزاینده ای مدت زمان نس���بتا زیادی از اوق���ات فراغت افراد 

صرف این شبکه های اجتماعی مجازی می شود و سبک زندگی آنها شامل رفتارها، نگرش ها 

و نظ���رات و دیدگاه های آنها تحت تأثیر این ش���بکه های اجتماعی مجازی تا حد زیادی تغییر 

کرده اس���ت. ارتباط به وسیله شبکه های اجتماعی مجازی فراغت را تغییر داده و تأثیر زیادی 

گذارده اس���ت. به عبارت دیگر استفاده روزافزون از این  بر روابط افراد به ویژه روابط زناش���ویی 

فضا و آشنایی با فرهنگ ها و مردم دیگر، باعث ایجاد خرده فرهنگ های منحرف شده است. 
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گس���ترش استفاده از فضای مجازی، آسیب های اجتماعی ناشی  از نکات مورد توجه در 

از آن اس���ت. همزم���ان با پیدای���ش این فضای بی زم���ان و بی مکان، آس���یب ها و تهدیدهای 

که  کرده اس���ت و خانواده ها به ویژه زوجین  ناش���ی از آن در خانواده نیز شروع به خودنمایی 

کاربران شبکه های اجتماعی اند از این تأثیر، دور نیستند. با وجود تحوالت سریع  بخش���ی از 

گرایش به  گستردگی آن، پژوهش های انجام شده در مورد آثار و پیامدهای  فضای مجازی و 

ش���بکه های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در حوزه خانواده بس���یار اندک است. بیشتر 

پژوهش ها از منظر آسیب شناختی به مطالعه آثار زیان بار جسمی استفاده از فضای مجازی 

که به بررس���ی رابطه  کمتر رویکرد جامعه ش���ناختی دارند. همچنین پژوهش���ی  پرداخته اند و 

گرایش به ش���بکه های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در حوزه خانواده و در بین زوجین 

ک���ه در حوزه تحوالت  بپردازد، انجام نش���ده اس���ت. با این وج���ود نتایج پژوهش های اندکی 

گرفته، قابل توجه است.  خانواده صورت 

از جمله آزاد ارمکی و ش���کوری )1381( در پژوهش���ی با عنوان »مدرنیت���ه و خانواده تهرانی« 

به بررس���ی ارتباط بین مدرنیته و تحوالت خانواده طی س���ه نس���ل، به طورکلی و چگونگی و 

ن���وع تغیی���رات در درون خانواده تهرانی، به طور اخ���ص، پرداخته اند. تحلیل یافته های این 

که با بهره گیری از نظریه »کارکردگرایی ساختی پارسونز« و نظریه »تغییرات فرهنگی  پژوهش، 

که خانواده تهرانی در جریان تغییرات اساس���ی  کی از آن اس���ت  گرفته، حا اینگلهارت« انجام 

قرار دارد، نس���ل های س���ه گانه در درون خانواده به لحاظ وضعیت تحصیلی، شغلی و آرزوها 

متفاوت اند و تغییرات انجام ش���ده در بعضی از عناصر س���اختاری خانواده طی س���ه نس���ل با 

گرفته است. حرکت از ارزش های مادی به سمت فرامادی صورت 

تأثیر فضای مجازی محدود به خانواده نیست، چنانچه در پژوهش دوران )1381( مشخص 

شد که حضور فرد در فضای مجازی برگرفته از حضوری غیر از هویت فردی او در اجتماع است 

که در محیط حقیقی برای خود در نظر دارد، می باشد.  که به منزله رهایی از نقش اجتماعی 

امید عل���ی احمدی )1389( در بررس���ی تجربی »تحوالت معاصر خانواده در ش���هر تهران« تنوع 

ساختاری، کاهش نقش حمایت گری شبکه خویشاوندی، فردگرایانه شدن ازدواج، گسترش 

گفتمان  کاهش  روابط پیش از ازدواج، افزایش جایگاه و قدرت زنان در مناسبات خانوادگی، 
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خانواده گرایی، افزایش آس���یب ها و اختالالت خانوادگی، افزایش مناس���بات جنسی بیرون از 

کاهش اهمیت فرزندآوری ناخواس���ته را از  کارکردهای خانواده و در نهایت  کاهش  خان���واده، 

روندهای روبه گسترش در زندگی خانوادگی تهرانی ها بیان می کند. این روندها به نوعی انواع 

دگرگونی ه���ا در زندگی خانوادگی تهران اس���ت. علی احمدی )1389( برخ���ی از این تحوالت را با 

کل مطالعه او بر نشان دادن  ش���واهد و داده های تجربی مس���تند نش���ان داده اس���ت، اما در 

کوان هاس )1385(  دقیق این تحوالت متمرکز نش���ده اس���ت. همچنین مطالعات بری ولمن و 

که تأثیرات رس���انه در رفتار و  در خص���وص اثرگذاری رس���انه بر ش���کل گیری هویت نش���ان داد 

که این به نوبه خود هویت اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار  ایدئولوژی انعکاس داده می شود 

گرفته می ش���ود  می ده���د. همچنین در این پژوهش هویت به عنوان یک فرآیند پویا در نظر 

که تحت تأثیر رسانه ها شکل خاصی به خود می  گیرد.

عرب انصاری و همکاران )1393( نیز در پژوهش���ی به بررس���ی نقش ش���بکه های اجتماعی و 

ماهواره ای در فروپاش���ی بنیان خانواده پرداخته اند. یافته های پژوهش این محققین نشان 

که ش���بکه های اجتماعی و ماهواره ای، آثار و تبعاتی مثل آس���یب های روانی، ترویج  می دهد 

روابط آزاد، القای ش���بهات دینی، تأثیر در روابط زوجین، حیا زدایی، نقض حریم خصوصی، 

تأثیرهای سوءرفتاری، خودشیفتگی، آسیب های جسمانی و بلوغ زود هنگام روان شناختی 

ک���راوت )1998( نیز در تحقیق���ی درباره  ب���ر ف���رد و به دنب���ال آن بر بنی���ان خان���واده دارد. راب���رت 

که فن آوری اینترنت، مشارکت اجتماعی و سالمت  تناقض گویی اینترنت به این نتیجه رسید 

که استفاده از اینترنت برای برون گرایان یا آنان  کراوت )1998( دریافت  کاهش می دهد.  روانی را 

که از حمایت اجتماعی بیش���تری برخوردارند، دس���تاوردهای بهتری )درآمد بیش���تر، افزایش 

کاهش تنهایی، احس���اس منفی و فشار زمان(  اش���تغال در اجتماع و عزت نفس و همچنین 

کمتری برخوردارند، دس���تاورد  که از حمای���ت اجتماعی  دارد، ام���ا ب���رای درون گرایان ی���ا آنان 

بدتری دارد. برای بزرگس���االن و نوجوان���ان تقریبًا فواید متفاوتی در بر دارد؛ برای بزرگس���االن 

با افزایش تعامالت رو در روی محلی و نزدیکی شان به دوستان و بستگان دور همراه است.

که چه چیزی در س���ایت های مورد  جوینس���ون )2008( در مطالع���ه ای به دنبال این هدف 

که شخص را تحریک به ماندن در فضای شبکه می کند، اقدام به مصاحبه با  نظر وجود دارد 
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کاربران شبکه ها نموده و خصوصیات شخصی، باورها، ارزیابی رفتار، نیازها و عوامل انگیزشی 

که حفظ تماس دلیل اصلی استفاده افراد  کرده است. این مطالعه تعیین نمود  را شناسایی 

از فیسبوک است. با توجه به اینکه در ایران تحققات اندکی در زمینه تغییر و تحوالت خانواده 

کارگیری شاخص های  گرفته اس���ت، پژوهش حاضر می تواند در زمینه شناس���ایی و به  انجام 

سنجش وضعیت و دگرگونی خانواده و مطالعه علمی آن مؤثر باشد و پیش بینی هایی درباره 

وضعیت تحول خانواده از جنبه های مختلف ساختاری، اشکال اعتقادی، اشکال ارتباطی، 

کارکردی ارائه دهد. از طریق جمع آوری اطالعات بر مبنای شاخص های ساخته  اجتماعی و 

ش���ده، می توان موضوعاتی نظیر س���اختارهای خانواده، تش���کیل و زوال خانواده، خش���ونت 

خانگی، نقش ها و مس���ئولیت ها، انواع خانواده، شناسایی خانواده های پرمسئله، نیازهای 

خانواده، منابع خانواده، حمایت ه���ای خانوادگی، ارتباطات میان اعضای خانواده و روابط 

عاطفی میان آنها را هم از بعد درونی و هم در ارتباط با س���ایر نهادهای اجتماعی، در اختیار 

محققان و سیاستگزاران قرار داد. )قاراخانی، 1394(

گرایش به  که آیا بی���ن  ب���ر این اس���اس، پژوهش حاضر در پی پاس���خ به این س���ؤال اس���ت 

ش���بکه های اجتماع���ی مجازی و تغیی���رات جاری در خانواده های ش���هر ته���ران رابطه وجود 

دارد؟ و چه میزان از تغییرات جاری از طریق شبکه های اجتماعی مجازی تبیین می شود؟

گرفت:  به دنبال بررسی سؤاالت فوق، فرضیه های زیر مورد بررسی قرار 

- بی���ن متغیرهاى مس���تقل زمینه  اى )پای���گاه اقتصادی- اجتماعی، جنس���یت( و متغیر 

وابسته )تغییرات جاری در خانواده های شهر تهران( تفاوت معناداری وجود دارد. 

گرای���ش ب���ه ش���بکه های اجتماعی مج���ازی و سس���ت ش���دن پیوندهای  - بی���ن می���زان 

خویشاوندی زوجین رابطه معناداری وجود دارد.

- بین میزان گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و عدم پایبنیدی زوجین به تعهدات 

زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و سردی روابط بین زوجین رابطه   - بین میزان 

معناداری وجود دارد.

گرایش های انزواجویانه زوجین  گرایش به ش���بکه های اجتماعی مجازی و  -  بین میزان 
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رابطه معناداری وجود دارد.

گرایش به ش���بکه های اجتماعی مجازی و بی اعتمادی زناش���ویی زوجین  -  بی���ن میزان 

رابطه معناداری وجود داشته باشد.

- متغیرهاى مستقل زمینه  اى )پایگاه اقتصادی- اجتماعی( و متغیرهاى مستقل اصلی 

گرام، الین، تانگو، وایبر،  گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی مثل تلگرام، اینستا )میزان 

گوگل پالس، بی تال���ک، ایمو، اس���کایپ(، بر متغیر وابس���ته )تغییرات  فیس���بوک، وات���س اپ، 

جاری در خانواده های شهر تهران( تأثیر معناداری دارد.

2. چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش

گام برای درک تحوالتی خانواده ارائه چارچوب نظری مناسب در این مورد است.  نخستین 

تحقیق حاضر سعی بر این دارد که در بررسی موضوع مورد مطالعه از تئوری های تلفیقی بهره 

کرد. از این رو، اساس  که با یک نظریه خاص نمی توان تغییرات خانواده را تحلیل  گیرد؛ چرا 

کنش ارتباط���ی2، نظرات  گیدنز«1 در ح���وزه عمومی و  کندگ���ی  ای���ن پژوهش بر نظری���ه »از جا 

کم���ن«3، »اثر محدود  هابرم���اس در زمینه »گفت و گو«، »جامعه شناس���ی - ش���ناخت برگرو ال

کالپر«4، »تعامل رسانه ای تامپسون«5، »مبادله اجتماعی نای«6، »نظریه  رسانه ای والدهالو 

کاستلز«8 متکی است. کاشت«7 و نیز »ویژگی های جامعه شبکه ای در آراء 

2-1. تئوری های تبیین کننده متغیرهای مستقل اصلی )استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی(

ش���بکه  های اجتماعی مجازی تا حدودی ش���رایط حوزه عمومی مورد نظر هابرماس9 را دارد. 

که در آن افراد به منظور مش���ارکت در مباحث باز و  ح���وزه عمومی هابرماس عرصه ای اس���ت 

گفت وگو تحقق می یاب���د. )آزاد ارمکی،  کنش ارتباطی از طریق بی���ان و  گرد هم می آین���د و  علن���ی 

گرفت  1383( بنابراین، محیط تعاملی شبکه های اجتماعی مجازی را می توان فضایی در نظر 

1 . Giddens Disembedment Theory
2 . Communication Action Theory
3 . Berger & Luckmann Sociology of Knowledge Theory
4 . Valldhal & Klapper Limited Effects Theory
5 . Thompson Mediated interaction Theory
6 . Nie Social Exchenge Theory
7. Cultivation Theory
8. Castells Network Society characteristics
9. Habermas
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که فضای صمیمیت و ابراز احساس���ات  گفت وگو می پردازند  کاربران به راحتی در آن ب���ه  ک���ه 

که از یکدیگ���ر تأثیر  در محیط ه���ای تعامل���ی ش���بکه  های اجتماع���ی مجازی ش���کل می گی���رد 

گذاشته، مسائل و مشکالت خود را مطرح  کاربران نیازهای خود را باهم در میان  می پذیرند، 

که ای���ن تخلیه انرژی  می کنن���د و ان���رژی عاطفی خ���ود را در این محیط ه���ا مصرف می نمایند 

می تواند بر ارزش های خانواده مؤثر باشد.

کاس���تلز، رس���انه های جدید نهاد خانواده ها را در مع���رض تغییرات اجتماعی و  به اعتقاد 

فرهنگی قرار داده است. از نظر وی، جامعه شبکه ای تمام دامنه های زندگی اجتماعی را در 

برگرفته و در چنین جامعه ای، افراد همواره در حال ارتباط با یکدیگرند تا ساختار اجتماعی را 

کاستلز، شبکه ای شدن جامعه امروز معنای همه چیز و  بهبود بخشند. )کاستلز،2007( به عقیده 

کرده است. اقتصاد، فرهنگ،  هر چیزی را مورد بازاندیشی قرار داده و مفاهیم تازه ای را ایجاد 

اجتم���اع و حت���ی مفاهیم عام ت���ری همچون مکان و زم���ان در در این فرآیند دگرگون ش���ده یا 

گرفته اند )عاملی،  همچن���ان در ح���ال دگرگونی اس���ت و معانی و تعاریف ن���و و جدیدی به خ���ود 

1388(. نظریه جامعه شبکه ای تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی را بر همه ابعاد زندگی نشان 

که چگونه شبکه های اجتماعی مجازی سبب تغییر سبک زندگی افراد  داده و مطرح می کند 

کالپر2  می توان مدت زمان اس���تفاده، طول مدت  می ش���وند. ب���ا توجه به نظریه والده���ال1 و 

دسترس���ی و مداومت اس���تفاده از ش���بکه های اجتماعی مجازی را متغیرهای مستقل برای 

بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر بروز آسیب های اجتماعی نوظهور در خانواده در 

کاهش  کاهش روابط درون خانواده و در نهایت  کدام از این عوامل باعث  گرفت؛ زیرا هر  نظر 

ارزش های آن می شود )ویندال، 1385(.

ش���بکه های اجتماع���ی مجازی س���ه موقعی���ت تعاملی مورد نظ���ر تامپس���ون )1380( یعنی، 

»تعامل چهره به چهره، تعامل رس���انه ای و شبه تعامل رسانه ای« را تغییر داده است. فضای 

مجازی تعامالت واس���طه ای و ش���به تعامالت واس���طه ای، جایگزین تعام���الت چهره به چهره 

می ش���ود، ظهور اجتماعات مجازی باعث اضمحالل و زوال اجتماعات واقعی خواهد ش���د و 

اجتماع حقیقی تغییر ش���کل داده، جای خود را به نوع تازه ای از زیس���ت خواهد داد. از نظر 

1.Valldhal 
2. Klapper
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کنشگران با هویت های  که در آن  تامپسون )1380( شبکه های اجتماعی مجازی بستری است 

مختل���ف ب���ا هم در تعامل ان���د. از این رو، تغیی���رات مهمی در حوزه نگ���رش و الگوهای ذهنی 

افراد ایجاد می کند. پاتنام نیز تغییرات و رشد روز افزون تکنولوژی و فناوری رسانه ها، به ویژه 

افزایش س���رگرمی های تلوزیون را منبع اصلی تن آسایی می داند. وی رسانه های اجتماعی را 

که موجب  مج���رم اصلی در انزوای تدریجی آمریکایی ها و تحلیل س���رمایه اجتماعی می داند 

قطع جریان اجتماع می ش���ود. از نظر وی، فناوری نقش اساسی در خصوصی شدن فزآینده 

که به س���هم خود به ش���کل گیری جامعه ای متفرق و بی س���امان منجر می ش���ود؛  تجربه دارد 

که در آن حفظ روابط س���نتی و خانوادگی بس���یار دش���وار اس���ت و روابط انس���ان ها  جامعه ای 

متزلزل می ش���ود. این موضوع به صورت فزآینده ای در میان نس���ل جوان رو به رش���د اس���ت 

)ساروخانی.، و شکربیگی، 1393(.

کاشت )که تئوری مورد نظر پژوهش  حاضر است( شبکه های اجتماعی  بر اساس تئوری 

مجازی در ش���کل دهی به عقاید، نگرش ها، آداب و رس���وم و رفتارهای انسان تأثیری اساسی 

کنن���د؛ زیرا از نظر  ک���ه می توانند این مقوالت را نزد اف���راد جامعه  بازتعریف  دارن���د، ب���ه نحوی 

تئوری کاشت، استفاده از رسانه همگانی از جمله شبکه های اجتماعی مجازی، تأثیری مهم 

که افراد  کاربران دارد. بر پایه این تئ���وری به هر میزان  در میزان ش���کل گیری نگ���رش نوین در 

س���اعات بیش���تری را در معرض پیام های رسانه ای باشند، این رس���انه ها تأثیر عمیق تری در 

نگرش ها و باورهای آنان خواهد گذاشت. نظریه کاشت بر آثار تدریجی و دراز مدت رسانه ها بر 

شکل گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم سازی آنان از واقعیت اجتماعی 

کید می کند.  تأ

2-3. تئوری های تبیین کننده متغیر وابسته )تغییرات جاری در حوزه خانواده در بین زوجین(

کش���ورهای در حال توس���عه را ناش���ی از تأثیر صنعت و  گیدنز )1383( تغییرات در حال وقوع در 

زندگی شهری و تفوق خانواده هسته ای می داند. وی تغییرات عمده خانواده را در محورهای 

زیر معرفی می کند: 

گروه های خویشاوندی به هم پیوسته؛  - از دست دادن نفوذ 

کاهش ازدواج های تنظیم شده؛ - رواج روند انتخاب آزادنه همسر و 
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- افزایش حقوق زنان هم از نظر حق انتخاب در ازدواج و هم تصمیم گیری در خانواده؛ 

گروه خویشاوندی یعنی، عامل سازمان دهنده روابط زناشویی؛  کاهش نقش   -

- رشد آزادی های جنسی؛

کودکان؛  گسترش حقوق   -

- تبدیل شدن خانواده به مثابه مجموعه ای از ارتباط های عاطفی و نه واحدی اقتصادی؛ 

- تغییر نگرش نسبت به انتظارات از نقش های زن و مرد متأثر از معرفت »بازاندیشانه«.

برگر و همکارانش نیز با بررسی و تحلیل رابطه بین مدرنیته و تغییرات چارچوب های شناختی 

که تفاوت چشمگیر و عظیمی بین  و به دنبال آن واقعیت های اجتماعی، به این نتیجه رسید 

که انسان به حکم انسان بودنش از زیستن در  س���نت و جهان مدرن وجود دارد. آنها معتقدند 

گزیر اس���ت و زیست جهان در  که به زندگی معنا می بخش���د نا یک جهان یعنی، واقعیتی اس���ت 

صدد بیان همین ویژگی بنیادی هستی انسانی است. همچنین فهم زیست جهان برای تحلیل 

جامعه شناختی موقعیت های انضمامی، بسیار مهم است. )برگر، 1357(

که از  از دیدگاه نظریه مبادله اجتماعی نای1 روابط بین زن و شوهر نیز نوعی مبادله است 

گر حقوق متقابل آنها را پاداش و هزینه بدانیم، زندگی آنها بر  ابتدای زندگی شروع می شود. ا

مدار مبادله متقابل جریان می یابد. از طرف دیگر عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین به 

گسست روابط متقابل زوجین منجر  احساس بی عدالتی و نابرابری در مبادله و در نهایت به 

که یکی از زوجین از زوج دیگر  می شود. )ریاحی، 1386( بر اساس این نظریه، هرچه پاداش هایی 

کمتر باش���د )به طور واقعی یا خیالی( و  که پرداخت می کند  دریاف���ت می کند، از پاداش هایی 

کل خانواده بیش���تر از حد واقعی  یا هزینه های پرداختی یکی از زوجین به زوج دیگر، یا حتی 

یا مورد انتظار باش���د، حالت زیان دیدگی به فرد دس���ت می ده���د. در این وضعیت، او خود را 

که پایان دادن به رابطه زناش���ویی یکی از راه حل های  در مق���ام یک فرد زیان دی���ده می بیند 

اساسی برای دستیابی به پاداش یا حداقل فرار از پرداخت هزینه های بیشتر است.

1. Nie Social Exchenge Theory
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گرایش به ش���بکه های اجتماع���ی مجازی و تغیی���رات جاری در  ش���کل ش���ماره 1: مدل نظ���ری رابطه بین 
خانواده های شهر تهران

3.  شیوه اجرای پژوهش

3-1. روش پژوهش

 پژوه���ش حاض���ر ب���ه روش توصیفی از نوع همبس���تگی )ی���ا روش همخوانی مبتن���ی بر روش 

تحقیق پیمایشی( انجام شد. به دلیل نوع روش مطالعه و تنوع و تعدد متغیرهای پژوهش 

کتبی یا پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت در قالب روش میدانی یعنی،  از تکنیک مصاحبه 

مشاهده مستقیم پهنانگر استفاده شد. 

به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه، از آزمون های آماری مناسب با 

که برای بررسی رابطه بین متغیرهای اسمی- فاصله ای  هر یک استفاده شد. به این ترتیب 

گروه مجزا از آزمون آماری f مستقل  گروه مجزا از آزمون آماری t مستقل و در بیش از دو  در دو 

و برای بررس���ی رابطه بین متغیرهای فاصله ای- فاصله ای از آزمون آماری پیرسون استفاده 

ش���د. همچنین از رگرس���یون چندگانه برای بررس���ی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 

)تغییرات جاری در خانواده های شهر تهران( استفاده شد. داده ها با نرم افزار spss نسخه 23 

گرفت. مورد پردازش قرار 
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3-2. جامعه و نمونه آماری

که بر اس���اس آخرین  کلیه زوجین منطقه یک ش���هر تهران بود  جامعه آماری پژوهش حاضر، 

سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 تعدادشان 112986 نفر برآورد شده است. 

کل جامعه از روش تاباچینگ  به دلیل بزرگی حجم جامعه و محدودیت های دسترس���ی ب���ه 

و فی���دل )2001( ب���رای برآورد حجم نمونه اس���تفاده ش���د. میزان حج���م نمونه 360 نف���ر برآورد 

ک���ه با بیش برآورد، نمونه ای به تعداد 400 نفر )200 زن و 200 مرد( به روش نمونه گیری  گردی���د 

کمک نقشه  خوش���ه ایی  انتخاب شدند. ابتدا فهرستی از محله های موجود در خوشه ها به 

ش���هری تهیه شد، سپس از خوشه های نمونه گیری شده و از واحدهای درون این خوشه ها 

با شیوه نمونه گیری سهمیه ای، نمونه ها انتخاب شدند. 

3-3. ابزار پژوهش

3-1. پرسش  نامه محقق ساخته برای سنجش تحوالت جاری خانواده

در این تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته )66 سؤالی( برای جمع آوری اطالعات استفاده 

ش���د. متغیره���ا ب���ه معرف ها و س���ؤال های مناس���ب برگردانده ش���ده و در قالب پرس���ش نامه 

تخصصی تنظیم شده است. از طریق مصاحبه با پاسخگویان اطالعات مورد نظر جمع آوری 

گرایش به شبکه های  که در مقیاس لیکرت نمره گذاری ش���د، میزان  ش���د. این پرس���ش نامه 

اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در خانواده های شهر تهران را ارزیابی نمود. برای بررسی 

روایی پرس���ش نامه ها از روایی صوری اس���تفاده ش���د؛ بدین منظور پرس���ش نامه ها به تأیید 

کرونباخ  متخصصین این حوزه رس���ید. همچنین پایایی پرس���ش نامه بر اساس آزمون آلفای 

گرفت: )جدول »شماره 1«( مورد تأیید قرار 

کرونباخ پرسش نامه پژوهش برای سنجش متغیر وابسته جدول شماره 1: ضریب آلفای 

گویه های حذف شدهمقدار آلفاشاخص گویه های تصحیح شدهتعداد  تعداد 

--------0/69سست شدن پیوندهای خویشاوندی زوجین

----1 مورد0/76عدم پای بندی زوجین به تعهدات زناشویی

--------0/86سردی روابط بین زوجین

1 مورد----0/65گرایش های انزواجویانه زوجین

----1 مورد0/87بی اعتمادی زناشویی زوجین

کلی 1 مورد2 مورد0/75آلفای 
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3-2. مقیاس پایگاه اقتصادی- اجتماعی نام پاورز 

گویه ای  نمره به دست آمده در مقیاس پایگاه اقتصادی- اجتماعی نام پاورز1 اندازه ای چند 

گویه های جزیی شغل، تحصیالت و درآمد خانواده  که حاصل میانگین گیری از نمرات  است 

اس���ت. در این پژوهش س���ه مؤلفه اساسی درآمد، شغل و تحصیالت برای پایگاه اقتصادی- 

کار پس از دسته بندی درآمد به سه دسته  گرفته شد. برای این  اجتماعی خانواده ها در نظر 

کم(، بین یک میلیون تومان تا دو میلیون تومان  کمتر از یک میلیون تومان )درآم���د  درآم���د 

)درآمد متوس���ط( و باالتر از دو میلیون تومان )درآمد باال( تقس���یم شد. آنگاه درآمد با ضریب 

3، ش���غل با ضریب 2 و تحصیالت با ضریب 1 تأثیر داده ش���د و در آخر س���ه طبقه اجتماعی به 

دست آمد.

روایی و پایایی پرسش نامه توسط اعتبار  صوری و آلفای  کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. 

به طوری که برای تعیین روایی صوری و محتوایی مقیاس پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاورز، 

پرسش نامه به تایید 3 تن از اساتید جامعه شناسی رسید. و پایایی مقیاس نیز )α= %79( به 

که بیانگر پایایی خوب آن است. دست آمد 

3-4. متغیرهای پژوهش

3-4-1. متغیر مستقل: شبکه های اجتماعی مجازی

شبکه های اجتماعی مجازی سرویس های مبتنی بر وب هستند. سرویس آنالین، پلتفرم یا 

کنند و با دیگران به  که افراد می توانند در آن محتوای مورد نظرش���ان را تولید  س���ایتی  اس���ت 

ک بگذارند. )کفاش���ی، 1388( در این پژوهش برای س���نجش متغیر مستقل از سه شاخص  اش���ترا

که در شبانه روز  اس���تفاده از ش���بکه های اجتماعی مجازی، نوع اس���تفاده و متوس���ط زمانی 

صرف استفاده از این شبکه ها می شود، سنجیده شد.

3-4-2. متغیر وابسته: تغییرات جاری در خانواده

که نهاد خانواده در چند دهه اخیر در دو  گونه تحوالتی است  تغیییرات جاری در خانواده هر 

کرده است. )محمدپور، 1386(. در این تحقیق  سطح عینی )ساختاری( و ذهنی )معنایی( تجربه 

1. Nam- Powers Socio-economic Status Scores
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که  گرفت  تغییرات جاری خانواده  در بین زوجین ش���هر تهران در ش���ش بعد مورد بررسی قرار 

عبارتند از: 

اول( سست شدن پیوندهای خویشاوندی زوجین

که یا از طری���ق ازدواج برقرار  منظ���ور از پیوندهای خویش���اوندی ارتباطات میان افراد اس���ت 

ک���ه خویش���اوندان خونی را ب���ا یکدیگر مرتبط می س���ازد. سس���تی  گردی���ده، ی���ا از طری���ق تبار 

کاهش ارتباط���ات خانوادگی زوجین  پیوندهای خویش���اوندی زوجین را می ت���وان به فرآیند 

ک���رد. در پژوهش حاضر سس���تی پیوندهای خویش���اوندی زوجین با ش���اخص هایی  اط���الق 

مثل ارتباط با اعضای خانواده پدری، فامیل درجه دو، فامیل درجه یک همس���ر، دوستان، 

گرفت. دوستان همسر، همسایگان و سایر خویشاوندان مورد سنجش قرار 

دوم( عدم پایبندی زوجین به تعهدات زناشویی

جانس���ون تعه���دات زناش���ویی را س���ه ن���وع  می دان���د: تعهد ش���خصی، تعهد اخالق���ی و تعهد 

س���اختاری. تعهد ش���خصی به معنی عالقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه زناش���ویی اس���ت. 

تعهد اخالقی بیانگر وفاداری اخالقی فرد به تداوم رابطه است و تعهد ساختاری نیز به موانع 

و محدودیت ه���ای موج���ود در ترک یک رابطه و اجبار به تداوم آن رابطه اش���اره دارد. )لمبرت.، 

گویه  های مربوط به عدم پایبندی به تعهدات  و دوالهی���ت، 2008( در پژوهش حاضر، برای تهی���ه 

گرفته شد. پرسش نامهDCI  در سال  کمک   )1DCI( زناشویی، از پرسش نامه تعهد زناشویی

1997 توس���ط آدامز و جونز با هدف س���نجش تعهد زوجین نسبت به همسر و ازدواج ساخته 

شده است. بر اساس این پرسش نامه عدم پایبندی زوجین به تعهدات زناشویی در 3 بعد، 

تعهد شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختاری مورد سنجش قرار می گیرد.

سوم( سردی روابط بین زوجین 

گفتار  کالمی )در قالب  که طی آن زن و شوهر چه به صورت  ارتباط زناشویی، فرآیندی است 

کالمی )در قالب حاالت چهره و روابط جنسی و جسمی(  گوش دادن( و چه به صورت غیر  و 

که تبادل افکار و احساس���ات  به تبادل احساس���ات و افکار می پردازند )نوابی نژاد، 1377( و زمانی 

گراییده است.  گفته می شود روابط زناشویی زوجین به سردی  بین زوجین متوقف ش���ود، 
1. Dimensions of Commitment Inventory
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در پژوهش حاضر برای س���نجش مفهوم س���ردی روابط زناش���ویی زوجین از ش���اخص هایی 

که با همس���رتان هس���تید، احساس شادمانی می کنید، تا چه حد  مثل »تا چه حد از اوقاتی 

شما و همسرتان به یکدیگر ابراز عالقه می کنید، تا چه حد در فضای خانواده شما احساس 

گذران���دن اوقات فراغت با همس���رتان در درون و  ش���ادی و نش���اط وجود دارد، تا چه حد از 

بیرون خانه رضایت دارید، تا چه حد با همسرتان رابطه جنسی دارید، تا چه حد همسرتان 

گو و اخت���الط می کنید، تا چه  گفت و  ب���ه ش���ما ابراز محب���ت می کند، تا چه حد با همس���رتان 

که در قالب طیف لیکرت مورد  حد از زندگی زناشویی خود احساس رضایت مندی دارید؟« 

سنجش قرار  گرفت.

گرایش های انزواجویانه زوجین  چهارم( 

که در آن فرد یا مجموعه ای از افراد به واس���طه  گرایش های انزواجویانه در واقع حالتی اس���ت 

که از ش���رایط محی���ط پیرامون خ���ود دارند، تحت تأثی���ر انگیزه های متف���اوت فردی و  درک���ی 

گروه در خ���ود، به حیات  کرده و ب���ه صورت یک  اجتماع���ی، ارتب���اط خود با پیرام���ون را قطع 

که از روابط و وابس���تگی های ش���خصی خود با دیگران  ادامه می دهند. فردی منزوی اس���ت 

گرایش ه���ای انزواجویانه  کند.  که برای مهرورزی ب���ه او تکیه  کس���ی را ن���دارد  ناراضی باش���د و 

گروه و نداش���تن فعالیت های مش���ترک با دیگران  در نتیجه احس���اس ع���دم عضویت در یک 

که در آن فرد عدم تعلق  ایجاد می ش���ود. )کلینکه، 1384( انزوای اجتماعی واقعیتی اس���ت فکری 

و وابس���تگی و انفصال تام���ه ای را با ارزش های جامعه احس���اس می کند )محس���نی تبری���زی، 1381(. 

که ایده و عقاید افراد درباره  انزوای اجتماعی معادل بیگانگی فرهنگی است و نشان می دهد 

کلی  موضوعات مهم تا چه حد با ایده و عقاید دوس���تان، خویشاوندان، هم کیشان و به طور 

گویه  های مربوط به  هم وطنان آنان تفاوت دارد )کوهن، 1976(. در پژوهش حاضر به منظور تهیه 

که  گرایش های انزواجویانه زوجین از پرسش نامه انزوای اجتماعی )UCLA( راسل  سنجش 

گرفته شد.   کمک  شامل سه بعد روابط خویشان، روابط دوستان و روابط همسایگان است، 

پنجم( بی اعتمادی زناشویی زوجین 

کسی، اطمینان، وثوق، باور  کار به  گذاشتن  کردن و  اعتماد در زبان فارس���ی مترادف با تکیه 

گرفته می شود. )معین، 1376( منظور از اعتماد زناشویی، میزان اطمینانی است  کار  و اعتقاد به 
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کردن به رابطه  زناش���ویی اش احس���اس می کند و بی اعتمادی زناش���ویی  ک���ه فرد هنگام  فکر 

گویه  های مربوط به  زوجین، بیانگر س���وء ظن زوجین نس���بت به همدیگر اس���ت. برای تهیه 

س���نجش »بی اعتم���ادی زناش���ویی زوجین« از ش���اخص های صداقت، صراح���ت، وفاداری، 

حسن ظن، احساس امنیت و احساس رضایت عاطفی استفاده شد.

ششم( پایگاه اقتصادی- اجتماعی

که  طبق تئوری پیترُرسی و رابرت چین موقعیت های اجتماعی به جایگاهی اطالق می شود 

گروه های دیگر احراز می کند. پایگاه  گروه در مقایسه با  فرد در ساختار مرتبه ای اجتماعی یک 

و موقعیت اجتماعی فرد، حقوق و مزایای شخص را تعیین می کند. )وثوقی.، و نیک خلق، 1386؛  کوئن.، 

ک ها و شاخص های  1381( در پژوهش حاضر برای س���نجش پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مال

گرفته شد. برای سنجش پایگاه اقتصادی- اجتماعی آزمودنی  ها از مقیاس  متفاوتی در نظر 

پایگاه اقتصادی- اجتماعی نام پاورز استفاده شد. 

4. یافته های پژوهش

4-1. آزمون فرضیه های پژوهش

4-1-1. تغییرات جاری در حوزه خانواده در بین زوجین منطقه یک شهر تهران بر حسب پایگاه 
اقتصادی- اجتماعی آنان متفاوت است.

ابتدا برای به دست آوردن تحلیل واریانس یک طرفه از رابطه بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی 

و تغییرات جاری در حوزه خانواده، پایگاه اجتماعی و اقتصادی به س���ه سطح  باال، متوسط 

و پایین تقسیم شدند. سپس برای آزمون فرضیه از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.

جدول شماره 2: آماره های توصیفی و تحلیل واریانس تغییرات جاری در حوزه خانواده

FSigانحراف معیارمیانگینتعدادپایگاه اقتصادی � اجتماعی

613/47541/65938باال

50/7440/000 1262/97621/67554متوسط

2131/67141/30853پایین

جدول »شماره 2« توزیع فراوانی بر حسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی را نشان می دهد. 

ب���ا توجه به داده های این جدول فرض صفر رد ش���د؛ یعنی بی���ن میانگین تغییرات جاری در 
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گروه های مختل���ف تفاوت معنی داری وج���ود دارد. به عب���ارت دیگر حداقل  ح���وزه خان���واده 

گروه ها ب���ا بقیه تفاوت معنی داری  میانگی���ن متغیر تغییرات ج���اری در حوزه خانواده یکی از 

دارد. بنابراین، برای قضاوت بیشتر از آزمون مقایسه زوجی )LSD( استفاده شد.

جدول شماره 3: آزمون )LSD( برای مقایسه میانگین تغییرات جاری در حوزه خانواده بر حسب پایگاه 
اجتماعی زوجین

گروه های مورد بررسی تفاوت میانگین سطح معنی داری

باال
متوسط

پایین

0/49922
1/80405

0/032
0/000

متوسط                                
باال

پایین

-/49922
1/30483

0/032
/000

 پایین
متوسط

باال

-1/80405
-1/30483

0/000
0/000

گروه  در ج���دول »ش���ماره 3« میانگی���ن متغیر تغییرات ج���اری در حوزه خانواده، در س���ه 

گروه اول )پایگاه اجتماعی و  مقایس���ه ش���ده اس���ت. با توجه به این جدول اختالف میانگین 

گروه دوم )پایگاه اجتماعی و اقتصادی متوس���ط(  اقتصادی باال( 0/49%  بیش���تر از میانگین 

گروه اختالف معن���ی داری وجود  ک���ه بین میانگین ای���ن دو  گفت  اس���ت. بنابرای���ن، می توان 

که پایگاه اجتماعی و اقتصادی  دارد و تغییرات جاری در حوزه خانواده در بین پاس���خ گویانی 

که پای���گاه اجتماعی و اقتص���ادی پایینی دارند.  باالیی دارند، بیش���تر از پاس���خ گویانی اس���ت 

گروه اول ب���ا میانگین متغیر  همچنی���ن اخت���الف میانگین متغیر تغییرات ج���اری خانواده در 

گروه اول 1/8% بیش���تر از  که میانگین  گروه س���وم نش���ان می دهد  تغییرات جاری خانواده در 

گروه س���وم اس���ت. بنابراین، تغییرات جاری در حوزه خانواده در بین پاس���خ گویانی  میانگین 

که پایگاه اجتماعی  که پایگاه اجتماعی و اقتصادی باالیی دارند، بیشتر از پاسخ گویانی است 

و اقتصادی متوس���طی دارند. همچنین اختالف میانگی���ن متغیر تغییرات جاری خانواده در 

که  گروه س���وم مقایس���ه ش���ده اس���ت  گروه دوم با میانگین متغیر تغییرات جاری خانواده در 

گروه سوم است. بر این اساس،  گروه دوم 1/30% بیشتر از میانگین  نشان می دهد میانگین 
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گروه اختالف معنی داری وجود دارد و تغییرات جاری خانواده در بین  بی���ن میانگین این دو 

که  که پایگاه اجتماعی و اقتصادی متوسطی دارند، بیشتر از پاسخ گویانی است  پاسخ گویانی 

پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایینی دارند.

4-1-2. تغیی���رات ج���اری در ح���وزه خان���واده در بین زوجین منطقه یک ش���هر تهران بر حس���ب 
جنسیت آنان متفاوت است.

جدول شماره 4: آماره های توصیفی مقایسه میانگین ها تغییرات جاری خانواده برحسب جنسیت

تعداد
تغییرات جاری در خانواده

انحراف معیارمیانگین

2002/33501/69028زن

2002/38001/63983مرد

گروه مستقل برای تفاوت میانگین ها آزمون t دو 

t کران باالکران پایینتفاوت میانگین هاسطح معناداریدرجه آزادیآماره

-0/2703820/787-0/04500-0/32238-0/28238

ب���ه  منظور مقایس���ه  بین تغییرات ج���اری در حوزه خانواده برحس���ب جنس���یت از آزمون 

گروه مس���تقل اس���تفاده ش���د. نتایج این آزمون در جدول »ش���ماره 4« نشان داده شده  t دو 

اس���ت. با توجه به نتایج این جدول و سطح معناداری به دست آمده )0/878( و اختالف در 

که بین سطوح تغییرات جاری خانواده برحسب جنسیت  گرفت  میانگین ها می توان نتیجه 

زوجین، اختالف معناداری وجود ندارد. بنابراین، فرضیه موردنظر تأیید نشد.

4-1-3. بین میزان اس���تفاده از ش���بکه های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری خانواده در بین 
زوجین منطقه یک شهر تهران )سست شدن پیوندهای خویشاوندی زوجین، عدم پایبنیدی 
گرایش ه���ای انزواجویانه زوجین،  زوجین به تعهدات زناش���ویی، س���ردی رواب���ط بین زوجی���ن، 

بی اعتمادی زناشویی زوجین(، رابطه معناداری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. 
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جدول شماره 5: رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با تغییرات جاری خانواده و ابعاد آن

تعداد نمونه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازیمتغیر

تغییرات جاری در خانواده های شهر 
تهران

r= 0/79ضریب همبستگی
400

sig= 0/000سطح معنی داری

سست شدن پیوندهای خویشاوندی 
زوجین

r= 0/35ضریب همبستگی
400

sig= 0/000سطح معنی داری

عدم پایبنیدی زوجین به تعهدات 
زناشویی

r= 0/61ضریب همبستگی
400

sig= 0/000سطح معنی داری

سردی روابط زناشویی زوجین
r= 0/44ضریب همبستگی

400
sig= 0/000سطح معنی داری

گرایش های انزواجویانه زوجین
r= 0/38ضریب همبستگی

400
sig= 0/000سطح معنی داری

بی اعتمادی زناشویی زوجین
r= 0/45ضریب همبستگی

400
sig= 0/000سطح معنی داری

که جدول »ش���ماره 5« نش���ان می ده���د، رابط���ه بین ش���بکه های اجتماعی  همان ط���ور 

مجازی و سس���ت ش���دن پیوندهای خویشاوندی زوجین در س���طح اطمینان 99% و ضریب 

همبس���تگی پیرس���ون )r= 0/35( معن���ی دار اس���ت. بنابراین، همبس���تگی مثبت، با ش���دت 

گرایش به ش���بکه های اجتماعی مجازی و سس���ت  متوس���ط و با جهت مس���تقیم بین میزان 

گرایش به شبکه های  شدن پیوندهای خویشاوندی زوجین وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان 

اجتماعی مجازی بیشتر باشد، پیوندهای خویشاوندی زوجین سست تر می شود. همچنین 

رابطه بین اس���تفاده از ش���بکه های اجتماع���ی مجازی و عدم پایبنی���دی زوجین به تعهدات 

زناش���ویی در س���طح اطمینان 99% و ضریب همبس���تگی پیرس���ون r= 0/61( معنی دار است 

که از ش���بکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند، پایبندی  که نش���ان می دهد زوجینی 

کمتری به تعهدات زناشویی دارند.

ضریب همبس���تگی پیرس���ون بین دو متغیر اس���تفاده از ش���بکه های اجتماعی مجازی و 

که بین دو متغیر در س���طح معنی داری  س���ردی روابط زناش���ویی زوجین نیز نش���ان می دهد 
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که  99%  با ضریب همبس���تگی پیرس���ون )r= 0/44( رابطه مس���تقیم معن���ی داری وجود دارد 

گرایش به ش���بکه های اجتماعی مجازی  که هر چه می���زان  نش���ان دهنده این مطلب اس���ت 

بیشتر باشد، سردی روابط بین زوجین نیز بیشتر می شود. 

گرایش های انزواجویانه زوجین نیز در س���طح  رابطه بین ش���بکه های اجتماعی مجازی و 

گرایش  که هرچه میزان  اطمینان 99% و ضریب همبستگی پیرسون )r= 0/39( معنی دار شد 

گرایش های انزواجویانه زوجین نیز بیش���تر  به ش���بکه های اجتماعی مجازی بیش���تر باش���د، 

می ش���ود. سرانجام اینکه استفاده از ش���بکه های اجتماعی مجازی با بی اعتمادی زناشویی 

زوجین هم در س���طح اطمینان 99%  و ضریب همبس���تگی پیرسون )r= 0/45( رابطه مثبت 

گرایش به ش���بکه های اجتماعی مجازی بیشتر باشد، بی اعتمادی  دارد؛ یعنی هرچه میزان 

زناشویی زوجین نیز بیشتر می شود.

4-1-5. متغیرهاى مس���تقل زمینه  اى )پایگاه اقتصادی- اجتماعی( و متغیرهاى مس���تقل اصلی 
گرام، الی���ن، تانگو، وایبر،  گرایش به ش���بکه های اجتماع���ی مجازی مثل تلگرام، اینس���تا )می���زان 
گوگل پالس، بی تالک، ایمو، اس���کایپ( بر متغیر وابسته )تغییرات جاری  فیس���بوک، واتس اپ، 

خانواده در بین زوجین منطقه یک شهر تهران( تأثیر معناداری دارد.

ب���ه  منظور تحلیل نقش متغیرهای مس���تقل بر روی تغییرات ج���اری در حوزه خانواده از 

روش رگرس���یون چندگانه به ش���یوه همزمان اس���تفاده شد. برای مقایس���ه نقش متغیرهای 

 )Beta( مس���تقل موجود در مدل رگرس���یون بر روی متغیر وابس���ته از ضرایب اس���تاندارد شده

استفاده شد. 

جدول شماره 6: یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه توأم

سطح معناداریضرایب استانداردخطای استانداردضرایب غیر استانداردمتغیر مستقلردیف

میزان استفاده از شبکه های 1
X 1 اجتماعی

0/5130/0950/4150/000

2X 3 2830/139/1320/043/پایگاه اجتماعی و اقتصادی

 R  =0/801    R2 =0/641     AdjR2 =0/632   F = 13/916           Sig F=0/000 

جدول »شماره 6« یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه توأم را نشان 

می دهد. با توجه به نتایج به دس���ت آمده، میزان ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل برابر 
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0/641 است، پس 64/1 % از تغییرات متغیر معیار را می توان با رابطه خطی آن با متغیرهای 

پیش بین، تعیین نمود. 

کوچک تر از س���طح خطای 0/05است، بنابراین   F به دس���ت آمده برای آزمون »p «مقدار

ف���رض صفر مبنی بر ناهمبس���ته بودن متغیر معیار )تغییرات در ح���وزه خانواده( و متغیرهای 

پیش بین )متغیرهای مس���تقل( رد می ش���ود. از این رو، متغیر معی���ار و متغیرهای پیش بین 

همبسته هستند. با توجه به عالمت مثبت در ضریب همبستگی رگرسیون، بین متغیرهای 

پایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان اس���تفاده از ش���بکه های اجتماع���ی مجازی )متغیرهای 

مس���تقل( و تغییرات جاری در خانواده های ش���هر تهران )متغیر وابس���ته( رابطه مس���تقیمی 

که با افزایش پایگاه اقتصادی- اجتماعی زوجین و افزایش اس���تفاده  وجود دارد. بدین معنا 

از شبکه های اجتماعی مجازی، تغییرات در خانواده ها بیشتر می شود و برعکس.

که با متغیر وابسته رابطه  که از میان متغیرهای مستقل  همچنین نتایج نشان می دهد 

داش���ت، متغیرهای »میزان اس���تفاده از ش���بکه های اجتماعی مجازی و  پای���گاه اجتماعی و 

اقتصادی«  نقش معناداری بر متغیر وابس���ته داش���تند و به  طور تعامل���ی 64/1 % از تغییرات 

متغیر وابسته )تغییرات در حوزه خانواده( را تبیین می کنند.

5. بحث و نتیجه گیری

تحلیل های جامعه شناختی و پژوهش های تجربی بیانگر  این است که با ورود عناصر مدرنیته 

گرفته است. شبکه های اجتماعی  به زندگی، خانواده در معرض تغییر و تحوالت شگرفی قرار 

مجازی در جایگاه یکی از مهم ترین این ابزارها، با قابلیت ها و امکانات خود تأثیرات عمیقی بر 

گذارده  اس���ت. به نظر برخی از متخصصان،  گون  گونا کاربران در جوامع  جنبه های اجتماعی 

کاربران  این ش���بکه های اجتماعی مجازی تجلی زندگی دوم1 انسان است. استفاده روزافزون 

گریز  ایرانی به ویژه زوجین از ش���بکه های اجتماعی مجازی مس���ئله ای بدیهی است و به طور 

ناپذی���ری، زوجی���ن در مواجهه با اینترن���ت و فضای مج���ازی تأثیر پذیری زی���ادی دارند و این 

تأثیرپذیری بر جنبه های مختلف زندگی زناشویی آنها اثر سوء گذاشته است که نتایج پژوهش 

1. Second Life
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حاضر نیز این موضوع را تأیید می کند. 

گرایش به ش���بکه های اجتماعی مج���ازی و تغییرات  ب���ه منظور تبیی���ن رابطه بین میزان 

جاری در خانواده های شهر تهران، پژوهش حاضر بر روی 400 نفر از زوجین منطقه یک شهر 

گرایش به ش���بکه های  ک���ه هر چه میزان  ته���ران انجام ش���د. نتایج این پژوهش، نش���ان داد 

اجتماعی مجازی افزایش یابد، پیوندهای خویشاوندی زوجین سست می شود، پایبنیدی 

کاهش می یابد، روابط زناشویی زوجین سرد می شود، اعتماد  زوجین به تعهدات زناش���ویی 

کاهش پیدا می کند، احس���اس شک و بدبینی به یکدیگر افزایش می یابد،  زناش���ویی زوجین 

گرایشات انزاواجویانه زوجین افزایش می یابد، همیاری و مشارکت در خانواده رنگ می بازد، 

کمرنگ می شود و در نهایت، زمینه برای تغییر و تحوالت  احساس رضایت از زندگی زناشویی 

خانواده و در نتیجه از هم گسیختگی خانوادگی فراهم می شود.

که اس���تفاده از ش���بکه های اجتماعی  با توجه به نتایج به دس���ت آمده، مش���خص ش���د 

که  این  مج���ازی از عوامل اصلی سس���ت ش���دن پیوندهای خویش���اوندی زوجین می باش���د 

که  نتیجه مطابق با یافته های علی احمدی )1389( اس���ت. دی فلور و بال روکیج نیز معتقدند 

کمتری برای پرداختن به خانواده وجود دارد و این ممکن  با وابس���تگی به اینترنت، فرصت 

کاهش روابط خانوادگی شود.  کاربر و درنتیجه،  کم اهمیت ش���دن خانواده نزد  اس���ت سبب 

که تعامل های مجازی، در نهایت به انزوای اجتماعی  زیگمونت باومن نیز استدالل می کند 

کاربر در دنیای واقعی منجر می شود و استفاده بیشتر از اینترنت سبب  کاهش تمایل های  و 

کاه���ش ارتباط ه���ای اجتماعی ب���ه ویژه ارتباط���ات نزدی���ک و صمیمی با اعض���ای خانواده و 

دوستان می گردد. همچنین مطابق با نظریه والدهال و کالپر می توان گفت که هرچه زوجین 

کمتری ب���ا خانواده خواهند  کنند، ارتباط  از ش���بکه های اجتماعی مجازی بیش���تر اس���تفاده 

داشت. )کفاشی، 1388(

گرایش به ش���بکه های اجتماعی مجازی و عدم پایبنیدی  در پژوهش حاضر، رابطه بین 

زوجین به تعهدات زناش���ویی نیز معنادار شد. بنابراین، شبکه های اجتماعی مجازی نقش 

که پرسه زنی زوجین در  کاهش تعهدات زناش���ویی زوجین دارد، به طوری  بس���یار مهمی در 

ش���بکه های مجازی آنان را از مهم ترین مس���ئولیت زناشویی غافل می کند و آنان را به دنیای 
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گس���ترش روز افزون  کاس���تلز، به دلیل  جدیدی با قابلیت های نامحدود وارد می کند. از نظر 

ارزش های مدرن ارزش های زوجین مدام در حال تغییر است و امکان تعامل بین دو جنس 

از طریق فضای مجازی افزایش یافته است و این امر سبب شده است که زوجین از مهم ترین 

تعهدات مروبط به زناشویی غافل شوند. )کاستلز، 1380(

بر اس���اس نتایج پژوهش، ارتباط بین اس���تفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و سردی 

روابط بین زوجین نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در حقیقت گرایش به شبکه های اجتماعی 

مج���ازی و درگی���ری بیش از حد زوجی���ن در فضای مجازی، س���بب غفلت آن���ان از مهم ترین 

وظایف زناش���ویی می ش���ود. یافته های پژوه���ش عرب انصاری، رمضانی و صالح���ی )1393( نیز 

که حضور و تعامل در ش���بکه های اجتماعی مجازی باعث س���ردی روابط  کی از آن اس���ت  حا

گرایش زوجین به شبکه های اجتماعی مجازی و  زناش���ویی زوجین می شود. بر این اساس، 

استفاده بیش از حد از محتوای فضای سایبری با احساس تنهایی خانوادگی و خالء عاطفی 

که بیش از  پنج س���اعت بر روی این ش���بکه ها وق���ت می گذارند و به  هم���راه اس���ت. زوجین���ی 

که نیاز عاطفی اس���ت، توجه نمی کنند، زمینه اختالف در روابط  اصلی ترین نیاز همس���ر خود 

زناشویی و در نتیجه سردی روابط زناشویی را فراهم می کنند.

گرایش به شبکه های  که بین  بعد از انجام آزمون آماری در پژوهش حاضر، مشخص شد 

گرایش های انزواجویانه زوجین رابطه معنادار وجود دارد. در این رابطه  اجتماع���ی مجازی و 

که تغییرات و رش���د روز افزون تکنول���وژی و فن آوری  گفت  مطاب���ق ب���ا دیدگاه پاتن���ام می توان 

کاهش س���رمایه اجتماعی اس���ت. به عقیده وی فن آوری  رس���انه ها عامل انزوای اجتماعی و 

که به س���هم خود به ش���کل گیری  نق���ش اساس���ی در خصوص���ی ش���دن فزآین���ده تجرب���ه دارد 

جامع���ه ای متف���رق و بی س���امان منجر می ش���ود. همچنین نتای���ج حاص���ل از  این پژوهش 

همبس���تگی مثبت بین اس���تفاده از ش���بکه  های اجتماعی مجازی و بی اعتمادی زناش���ویی 

که بی اعتمادی زناشویی زوجینی  زوجین را نش���ان داد. همچنین مقدار آزمون T نشان داد 

که از شبکه های اجتماعی  که از ش���بکه  های اجتماعی مجازی اس���تفاده می کنند از زوجینی 

که  گیدنز مکان و پیوندهای خویشاوندی  مجازی اس���تفاده نمی کنند، بیشتر اس���ت. به باور 

گذشته زمینه اعتماد و روابط  در ش���رایط مدرنیته تحلیل رفته اند، دیگر نمی توانند به میزان 
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کنند )گیدنز، 1383(. صمیمانه را در بین زوجین فراهم 

در پژوهش حاض���ر، همچنین بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی زوجین و تغییرات جاری 

خان���واده تف���اوت معناداری مش���اهده ش���د؛ یعنی ب���ا افزایش پای���گاه اقتص���ادی- اجتماعی 

گفت: زوجینی  زوجین، تغییرات در روابط زناش���ویی نیز بیش���تر می شود و بالعکس. می توان 

که پایگاهی باالتر دارند، دسترسی آنها به منابع و امکانات نیز بیشتر است. بر این اساس این 

رس���انه ها برای همه افراد به صورت یکس���ان قابل دسترسی نیست و برخی محدودیت های 

مالی، فرهنگی اجتماعی، مذهبی و... مانع دستیابی افراد به این امکانات به صورت یکسان 

که روزانه س���اعات بس���یاری را برای  می ش���ود. در نتیجه، خواس���ته ها و نگرش های زوجینی 

دریافت حجم وسیعی از پیام ها و القائات شبکه های اجتماعی مجازی مختلف می گذرانند 

که به ش���بکه های اجتماعی مجازی دسترس���ی ندارند،  با خواس���ته ها و نگرش های زوجینی 

تفاوت های چشمگیری  دارد.

که از  که زوجینی  بدین ترتیب یافته های تجربی تأییدی اس���ت بر این اس���تدالل نظری 

ش���بکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند و در معرض پیام ها و محتوای این شبکه ها 

که هیچ گونه استفاده ای از شبکه های اجتماعی مجازی ندارند،  قرار دارند، بیشتر از زوجینی 

کلی نتایج پژوهش نشان می دهد  روابط زناشویی شان دچار تغییر و تحول می شود. به طور 

ک���ه جامعه مورد مطالع���ه دچار اختالل هنجاری1 )آنومی( اس���ت و ضرورت مدیریت تغییرات 

اجتماعی و فرهنگی در جامعه مورد مطالعه احساس می شود.

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، برای بهبود و ارتقای سطح کیفی زندگی 

که از  که با توجه به سست شدن پیوندهای خویشاوندی زوجین  زوجین، پیشنهاد می شود 

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر می پذیرد، خانه های سالمت و سراهای محالت با 

کالس ها،  بهره گیری از مشاوران و متخصصان حوزه خانواده و ازدواج مددجسته و به برگزاری 

کارگاه ها و دوره های آموزشی برای افزایش تعهدات زناشویی زوجین اقدام کنند. افزایش سواد 

رس���انه ای زوجین در برخورد با محتوا و مطالب ش���بکه های اجتماعی مجازی س���بب افزایش 

اس���تفاده درست و ارزش���ی از تکنولوژی های نوین می شود. همچنین برنامه ریزی فرهنگی بر 

1. Normative Disorder
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کنترل و جهت دهی ش���یوه اس���تفاده از شبکه های اجتماعی مجازی  روی نهاد خانواده برای 

می توان���د در تروی���ج فرهنگ صحیح اس���تفاده از این رس���انه های نوظهور مؤثر باش���د. عرضه 

محص���والت فرهنگی و اطالع رس���انی به خانواده ها از طریق نهاده���ای فرهنگی مانند ادارات 

فرهنگ و ارش���اد اسالمی، ورزش و جوانان، معاونت اجتماعی- فرهنگی شهرداری، سراهای 

که  کند  گس���ترش دهد و شرایطی فراهم  محالت و ... می تواند س���واد رس���انه ای خانواده ها را 

زوجین با خیالی آسوده بتواند از رسانه های جدید ارتباطی استفاده کنند و از گزندهای آن نیز 

کالن برای حل مسائل خانواده برای باال بردن تفاهم  در امان باش���ند. همچنین برنامه ریزی 

کاهش میزان  و س���ازگاری زناشویی از طریق آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و در نتیجه 

طالق عاطفی نیز در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود. 

گاهی ه���ای عمومی )به ویژه توس���ط صدا و س���یما(، تقویت تفکر   همچنی���ن ب���ا افزایش آ

که هن���گام رویارویی با دنیاهای فرهنگی-  انتقادی و رش���د تعهد اجتماعی، افراد می آموزند 

اجتماع���ی جدی���د به ش���کلی منفعالن���ه از آن تأثی���ر نپذیرند. ب���ه این ترتیب می ت���وان ضریب 

کاهش داد.  آسیب پذیری زوجین را در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی 
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