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چکیده 
ابعاد  در  ارتباطات  حوزۀ  در  نوین  فناوری های  واسطۀ  به  بشر  زندگی  سریع  تغییرات 
قاعده  این  از  نیز  آن ها  بر  حاکم  روابط  و  فرهنگ  و  خانواده  و  شده  حاصل  مختلف 
و  مخاطرات  شناسایی  راستا  این  در  نیز  پژوهش  این  هدف  است.  نبوده  مستثنی 
آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی در چارچوب روابط افراد در درون نهاد خانواده 
تعامالت  بر  اجتماعی  مجازی  شبکه های  آسیب های  کاهش  برای  راهکارهایی  ارائه  و 
شبکه های  متأهل  کاربران  آماری  جامعه  و  پیمایشی  پژوهش،  روش  است.  خانوادگی 
افراد،  به  و  شده  استفاده  خوشه ای  نمونه گیری  روش  اصفهان،  شهر  مجازی  اجتماعی 
بر اساس  نیز  نمونه  حجم  شده است.  توزیع  ساخته  محقق  پرسشنامه  اتفاقی  روش  به 
فرمول کوکران معادل ۳۸۰ نفر تعیین شد. در این پژوهش شبکه های مجازی اجتماعی 
را متغیر مستقل در نظر گرفته و مناسبات خانوادگی متغیر وابسته منظور شد. در تجزیه 
پژوهش  نظری  چارچوب  برده ایم.  بهره   Amos و   spss برنامه های  از  داده ها  تحلیل  و 
گربنر،  کاشت  فلور،  دی  و  روکیچ  بال  وابستگی  رایزمن،  تنها  انبوه  نظریه  مبتنی بر 
یا  استحکام  نظریه  و  گیدنز  ساخت یابی  شیلر،  فرهنگی  امپریالیسم  نظریه  همچنین 
نشان  شد  حاصل  تحقیق  این  از  که  نتایجی  است.  برلسون  و  الزارسفلد  محدود  تأثیر 
شناختی،  بنیان های  ارزشی،  نظام  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  می دهد 
افزایش  با  همچنین  می گذارد.  اثر  انسان  فردی  میان  نامتعارف  ارتباطات  و  احساسات 
میزان و مدت زمان استفاده از این شبکه ها، تعامالت و میزان مراودات اعضای خانواده 

کاهش و نیز بی اعتمادی بین زوجین افزایش می یابد.
نظریۀ  کاشت،  نظریۀ  خانوادگی،  تعامالت  مجازی،  اجتماعی  شبکه های  کلیدواژه ها: 

استحکام، نظریۀ ساخت یابی.

کاربران  ارتباطات  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  تأثیر  بررسی 
متأهل در خانواده

دریافت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۴، پذیرش: ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
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مقدمه
وسیع  تغییرات  موجبات  همیشه  تکنولوژیکی  پیشرفت های 
چنانچه  کرده اند،  فراهم  انسان  زندگی  در  را  سریعی  و 
گردهم  کوچک  گروه های  در  که  بشری  اولیه  اجتماعات 
دیگری  ارتباطی  راه  شفاهی  گفتار  و  زبان  جز  به  می آمدند 
انسانی  تجمعات  یافتن  وسعت  با  و  تدریج  به  ولی  نداشتند 
به  پیام  می بایست  آن ها  بین  مکانی  فواصل  افزایش  نیز  و 
آتش  از  شد،  بلندتر  فریادها  لذا  می شد  منتقل  دوردست ها 
بردند.  بهره  دیگر  نمادهای  و  عالئم  و  نشانه ها  و  دود  و 
بعدترها  و  بود  اندیشه ها  نگارش  نوعی  به  که  تجسمی  خط 
بر این اساس  و  آمد  پدید  قراردادی  حروفی  با  الفبایی  خط 
اختراع  با  روند  این  یافت.  وسعت  مستقیم  غیر  ارتباطات 
بزرگ  انقالب  گوتنبرگ،  کهکشان  توسعه  و  چاپ  دستگاه 
ارتباطات ایجاد و با تکثیر کتاب ها و روزنامه ها، علوم و فنون 
بشری رونق یافت. به موازات این تحوالت وسایل فنی جدید 
ضبط  نوار  صفحه،  بی سیم،  تلفن،  تلگراف،  عکس،  نظیر 
صوت و فیلم به این مجموعه افزوده شد تا با انتقال سریع تر 
در  افراد  دیگر  زندگی  شیوه های  و  افکار  رویدادها،  اخبار، 
دیگر نقاط عصر تازه ای در ارتباطات نمودار شود و این روند 
در عصر فناوری های نوین ارتباطی منجر به طرح مفاهیمی 
با  را  مار  و  شد  سایبری  فضای  و  مجازی  واقعیت  چون  نو 
جهان جدیدی مواجه ساخت که شیوه تفکر، نوشتار، گفتمان 

و ساختار روابطمان و همه ابعاد زندگی را متحول ساخت. 
مائونل کاستلز۱ بیان می کند فناوری های نوین اطالعات، 
توانسته است نقاط دور را در عالم به وسیله شبکه های جهانی 
به هم متصل کند و در نتجیه موجب دگرگونی در ساختارها 
نظام  ازجمله  و  انسان ها  معنوی  و  مادی  زندگی  روند  و 
خانواده و فرهنگ حاکم برآن شده است. به گفته کاستلز در 
همچنین  و  باورها  و  عقاید  از  مجموعه ای  که  فرهنگ  حوزۀ 
رفتارهاست با پیدایش همین تکنولوژی های جدید ارتباطی 
خانواده  بنیان های  و  شده است  ایجاد  شگرفی  تغییرات 
انسانی  مناسبات  و  ساختارها  که  گونه ای  به  ساخته  متحول 
 .(۱۴۶ همکاران:  و  (نوابخش  است  یافته  جدیدی  شکل 
بر این اساس یک نکته بسیار مهم مطرح است و آن این که 
چند  تحوالتی  و  زمینه ها  معلول  خود  که  پدیده  این  پیدایش 
بوده پس از ظهورش خود منشاء تحوالت بسیار زیادی بوده 
است (سلطانی فر و یگران، ۱۳۹۲: ۱۷۲) به این معنا که این 
شبکه ها هم معلول زمینه ها و شرایط خاصی بودند و هم خود 

عامل و منشاء پدیده های نوینی در عرصۀ زندگی بشر شدند 
و توانستند با ایجاد فضایی جذاب و متنوع ارتباطات فراگیری 
را بین کاربران خود فراهم آورده و در مدت زمان کوتاهی به 

سرعت رشد کنند و از تبعات مثبت و منفی آن متأثر شوند.

بیان مسئله 
رشد فضای مجازی توانسته است ارتباطات را متحول کند، 
آنان که از هم دورند را به هم نزدیک کند تا از حال هم با خبر 
شوند، اخبار و اطالعاتشان را منتقل نمایند، ولی آنان که در 
کنار یکدیگرند را از هم دور کرده و روابط چهره به چهره را 
کاسته است، چه بسیارند کاربرانی که در یک جمع خانوادگی 
آن  بیرون  به  نگاهشان  اما  مشترکند  محیطی  در  دوستانه  یا 
غیر  دیگربه  جایی  از  سخنانی  کننده  مصرف  است،  محیط 
از آن جمع هستند. در جامعه ایران نیز این شبکه ها جایگاه 
کالن  از  یکی  عنوان  به  نیز  اصفهان  شهر  و  دارند  را  مهمی 
شهرها با جمعیتی بالغ بر دو و نیم میلیون نفر با بسیاری از 
طالق،  مجازی،  اجتماعی  شبکه های  از  بهره مندی  آمارهای 
و  تفریحی  اماکن  آموزشی،  فضاهای  تحصیالت،  سطح 
ایران  شهرهای  بین  در  دیگر  مسائل  بسیاری  و  گردشگری 
دارای اهمیتی ویژه است. طبـق جدیدترین آمار به دست آمده 
میلیارد   ۲ از  فیس بوک  فعال  کاربران  تعداد   ۲۰۱۷ ژوئن  در 
 (h ps://fa.wikipedia.org/wiki/ س بوک (ف گذشت  نفر 
همچنین مرکز آسیب شناسی و سالمت فضای تولید و تبادل 
مردم  ۷۰ درصد  حدود  کرد  اعالم  اصفهان  استان  اطالعات 
این کالنشهر حداقل از یکی از شبکه های اجتماعی مجازی 
بهره می برند و ۹۰ درصد آنان عضو این شبکه های اجتماعی 

مجازی (تلگرام و اینستاگرام) هستند.
آن  منفی  و  مثبت  عواقب  پذیرای  باید  گستردگی  این  با 
ابعاد  در  کاربران  عملکرد  شیوۀ  بر  شبکه ها  این  آثار  بود، 
مبحث  می تواند  و...  خانوادگی  تحصیلی،  شغلی،  مختلف 
آثار  این  بررسی  باشد.  اجتماعی  تحقیقات  برای  وسیعی 
به  خانواده  نقش  اهمیت  با توجه به  خانوادگی  روابط  بر 
شبکه ها  این  با  رابطه  در  اجتماعی  نهاد  زیربنایی ترین  عنوان 
خانوادگی  مناسبات  و  روابط  و  تعامالت  بر  آن  تأثیرات  و 
جانبه  همه  و  جامعه شناختی  عمیق  بررسی های  نیازمند 
است؛ چراکه رشد این شبکه های اجتماعی مجازی موجب 
شده است.  خانواده  زندگی  در  بسیاری  چالش های  پیدایش 
اعضای  رو در روی  ارتباط  کاهش  موجب  که  گونه ای  به 
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خانواده و سایر گروه ها شده و کاربران کمتر وارد صحبت با 
یکدیگر می شوند، به این معنا که با وجود فاصله کم فیزیکی 
و  می کنند  دنبال  ارتباطی  ابزارهای  طریق  از  را  خود  امورات 
خود را با برنامه های متنوع موجود در فضای مجازی مشغول 
زندگی  سبک  در  توانستند  شبکه ها  این  همچنین  می دارند. 
افراد، ادبیات و گفتمان، نوع پوشش و سبک لباس پوشیدن و 
بر این اساس  سازند.  دگرگون  را  مخالف  جنس  با  روابط  نیز 
هدفی که در این نوشتار دنبال می شود بررسی و مطالعه دقیق 
نتایج حاصل از نفوذ این شبکه ها بر روابط و مناسبات گروه 

خانوادگی (کاربران متأهل) است. 

پیشینه تحقیق
فضای  نقش  عنوان  با  پژوهشی  در  ضابط (۱۳۹۹)  و  رادمهر 
اذعان  یزد،  مشاوران  دیدگاه  از  خانواده  فروپاشی  در  مجازی 
دارند که اینترنت به تنهایی نمی تواند در فروپاشی خانواده مؤثر 
واقع شود، در حقیقت شکاف و تعارضات زوجین زمینۀ ورود 
فضای مجازی و پرکردن این شکاف را به عهده می گیرد. چنانچه 
به اعتقاد مشاوران باید به عدم عاملیت مستقل متغیر اینترنت در 
فروپاشی خانواده توجه داشت. به این معنا که علی رغم دیدگاه 
جبرگرایی تکنیکی این متغیر نقش تشدیدکنندگی و تسهیل گر 

و سرعت دهندگی به ایجاد فاصله بین زوجین را ایفا می کند.
را  تحقیقی   (۱۳۹۶) همکارانش  و  حاج محمدی 
بر  مجازی  فضای  از  استفاده  اخالقی  تأثیرات  عنوان  تحت 
و  داده  انجام  خانواده  در  فرزندان  روابط  و  زناشویی  پیوند 
اعضای  برای  تهدیدی  خانواده  در  شبکه  این  دریافتندنفوذ 
بر  را  جبرانی  قابل  غیر  آسیب های  و  می شود  تلقی  خانواده 
ارتباط  کم شدن  جمله اند:  آن  از  که  است  کرده  وارد  آن 
والدین با فرزندان و همسر، تضعیف نقش خانواده به منزله 
رواج  زوجین،  بین  بی اعتمادی  جو  حاکمیت  اعضا،  مرجع 
زوجین،  بین  روانی  و  عاطفی  فاصلۀ  افزایش  دروغگویی، 
ارتباطات  و  مجازی  عشق های  ترویج  طالق،  آمار  افزایش 

نامشروع و بی توجهی افراد نسبت به مسئولیت هایشان.
عنوان  با  خود  پژوهش  در   (۱۳۹۳) همکاران  و  سفری 
که  مجازی»  فضای  در  همسر  به  اعتماد  مفهوم  «برساخت 
با رویکرد استقرایی و اکتشافی انجام شده است مقوالتی را 
مدل  یک  و  کرده  تنظیم  زنان  دید  از  اساسی  نکتۀ  سه  دربارۀ 
پارادایمی ترسیم کرده اند که عبارتند از ۱. ادراک پاسخگو از 
گفتاری  صداقت  و  روانی  و  ذهنی  آرامش  شامل  پدیده  این 

و  گفتار  تطابق  شامل  پدیده  آن  مؤثر بر  ۲. عوامل  عملی؛  و 
شاخصه های  و  شناخت  و  اخالقی  و  عاطفی  روابط  رفتار، 
شامل  پدیده  این  با  برخورد  ۳. استراتژی های  همسر؛ 
اجتماعی  روابط  به  گرایش  و  روابط  در  اختالل  اعتراض، 
جدید، اضطراب، تردید و نگرانی و برخورد مثبت و منطقی. 
نشان دهندۀ  مصاحبه  متون  بررسی  و  تحقیق،  این  نتیجۀ 

بی اعتماد شدن همسران به یکدیگر است.
کاربرد  عنوان  تحت  پژوهشی  در   (۲۰۱۸) جنسن۲ 
تنهایی  و  افسردگی  احساس  بر  تأثیر  اجتماعی:  رسانه های 
دریافت که مجموع تقریبًا ۵۰ درصد از پاسخ دهندگان در این 
تحقیق احساس افسردگی و تنهایی داشته اند. مک دوگال۳ و 
همکارانش (۲۰۱۶) نیز در تحقیقی با عنوان تأثیر سایت های 
شبکه های اجتماعی بر رابطه بین حمایت اجتماعی درک شده 
اجتماعی  شبکه های  که  رسیدند  نتیجه  این  به  افسردگی  و 
اجتماعی  حمایت  میان  ارتباط  در  توجهی  قابل  تعدیلی  اثر 
درک شده و افسردگی و نمره افسردگی مثبت با میزان استفاده 
از این شبکه ها در طول روز وجود دارد. دیو و توالن۴ (۲۰۱۵) 
در پژوهشی با موضوع رابطه بین استفاده از رسانه های سرگرم 
کننده از یک سو و رضایت، تعارض و ادراک بی ثباتی ازدواج 
از سوی دیگر، دریافتند که تعارضات زناشویی و نارضایتی بین 
زوجینی که مدت زمان زیادی را صرف بازی های کامپیوتری و 
حضور در شبکه های اینترنتی می کنند و بیش از حد به فضای 

مجازی اهمیت می دهند بیشتر از سایر افراد است.
سیمونا سیکا و همکارانش۵ (۲۰۰۹) در تحقیقی اکتشافی 
به بررسی تأثیرات استفاده از محیط های مجازی و شبکه های 
مجازی برفرایند برساخت هویت افراد بزرگسال پرداختند و 
دریافتند چهار گروه واژگانی مرتبط با این فرایند وجود دارد 
که عبارتند از: کنجکاوی و اکتشاف، نیاز به وابستگی و پنهان 
مقوله ها  این  مناسک.  تأثیر  و  بالقوه  خود  احساسات،  کردن 
نه تنها نمایانگر وجود ریسک های مرتبط با برساخت هویت 
هستند بلکه می توانند نشان دهنده مزیت های مرتبط با ابعاد 
.(۹۹  :۱۳۹۱ (عدلی پور،  باشند  نیز  احساسی  و  تعاملی 
به  پاسخ  دنبال  به  مطالعه ای  در   (۲۰۰۸) جوینسون۶ 
شبکه های  سایت های  در  چیزی  چه  که  بودند  سئوال  این 
به  تحریک  را  شخص  که  دارد  وجود  مجازی  اجتماعی 
ماندن در فضای شبکه می کند، به این منظور وی با مصاحبه 
و  نیازها  باورها،  شخصی،  خصوصیات  شبکه ها  کاربران  با 
عوامل انگیزشی افراد را شناسایی کرده و به این نتیجه رسید 
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شبکه ها  این  از  افراد  استفاده  اصلی  دلیل  تماس  حفظ  که 
اجتماعی مجازی است (شهابی و بیات، ۱۳۹۱: ۷۱).

جنیفر ماری المجلد۷ (۲۰۰۸) در پژوهش خود با عنوان 
ادبیات  تمرین  برای  جدید  رسانه ای  مای اسپیس،  دختران 
گروه  یک  محتوای  تحلیل  با  هویتی  شکل گیری  و  جنسیتی 
منطقه  در  دبیرستانی  دختر  دانش آموزان  توسط  ساخته شده 
در  عضویت  که  داد  نشان  آمریکا  متحده  ایالت  میدوسترون 
مای اسپیس چگونه توانسته است سبک زندگی اعضای شبکه 
اینترنتی را دگرگون کند. نظر به این که کلیه اعضای این گروه 
دانش آموزان دختر و ساکن یک منطقه خاص بودند می بایست 
تفاوت های موجود در پروفایل ها و نظرات ارسال شده ناشی از 
تأثیرات فرهنگی شبکه مای اسپیس و اعضای این گروه در شبکه 
مورد بررسی باشد. نتایج نشان داد میان عضویت و حضور در 
شبکه های اینترنتی با نوع عکس ها و پیام های منتشر شده توسط 
اعضا ارتباط وجود دارد و می توان این نوع تغییرات را در سایر 

اقشار نیز مالحظه کرد (بشیر و افراسیابی، ۱۳۹۱: ۴۳).

اهداف تحقیق
بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  که  مثبتی  تأثیرات  کنار  در 
از  داشته اند،  اطالع رسانی  رشد  و  فاصله ها  دادن  کاهش 
مهم ترین اثرات این شبکه ها کاهش ارتباط مستقیم افراد بوده، 
چنانچه کاربران کمتر به دیدار دوستان و آشنایان خود رغبت 
نشان می دهند و ترجیح می دهند آنالین و با ارسال پیام این 
برخطی،  روابط  جدید  نوع  این  دامنه  باشند.  داشته  را  ارتباط 
همسرانی  دامن  به خصوص  و  شده  کشیده  نیز  خانواده ها  به 
که از شرایط زندگی شان ناراضی و ناخشنودند را گرفتار کرده 
وآن ها را وسوسه کرده تا این نارضایتی را در خارج از خانه و با 
افراد دیگری که آماده برقراری رابطه هستند دنبال کنند و زمینه 
پیدایش  جریان  این  متعاقب  شود.  فراهم  خانواده  به  خیانت 
و  می گیرد  شکل  بدگمانی ها  و  سوء ظن  و  بی اعتمادی  جو 
همسران  روابط  و  دوستی ها  شبکه  گرفتن  نظر  زیر  به  تمایل 
مطرح می شود. به این ترتیب پس از سال ها اعتماد و زندگی 
مشترک ایجاد و توسعۀ شک و بی اعتمادی می تواند تا بدانجا 
با توجه به  بنابراین  بپاشد.  هم  از  زندگی  شیرازه  که  رود  پیش 
خانواده  نهاد  روی  بر  می توانند  شبکه ها  این  که  تأثیراتی 
روابط  بر  شبکه ها  این  مخرب  تأثیرات  بررسی  باشند،  داشته 
برخوردار  خاصی  ارزش  و  اهمیت  از  خانوادگی  مناسبات  و 

است. بر این اساس اهداف این پژوهش عبارتند از: 

هدف کلی تحقیق
ارتباطات  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  نقش  بررسی 

کاربران متأهل در خانواده

اهداف جزیی تحقیق
اجتماعی  شبکه های  آسیب های  و  مخاطرات  ــ شناسایی 

مجازی در چارچوب روابط افراد در درون نهاد خانواده
ــ بررسی تأثیر بهره مندی از این شبکه ها بر روابط و اعتماد 

میان زوجین 
شبکه های  آسیب های  کاهش  برای  راهکارهایی  ــ ارائه 

اجتماعی مجازی
ــ ارائه راه هایی برای استفاده از امکانات شبکه های اجتماعی 

مجازی در جهت اثرگذاری مثبت بر تعامالت خانوادگی

مبانی نظری تحقیق
یۀ انبوه تنها۸ نظر

دیوید رایزمن محور حرکت جوامع را از منظر ظهور و توسعه 
اول  دوران  در  وی  زعم  به  می نگرد.  جمعی  ارتباط  وسایل 
و  آزموده  شیوه های  عنوان  به  سنت ها  راهبر)  سنت  (انسان 
تقدس یافته، موجبات ایجاد تسلسل بین نسل های تاریخی 
اختراع  با   .(۵۲  :۱۳۷۳ (ساروخانی،  می سازند  فراهم  را 
انسان  و  دوم  دوران  مکتوب  اسناد  توسعه  و  چاپ  دستگاه 
در  و  می گیرد.  شکل  فردگرایی  خاص  ویژگی  با  راهبر  درون 
پدیده هایی  و  جمعی  ارتباط  وسایل  ظهور  با  که  سوم  دوران 
چون هدایت از دور مواجه هستیم، انسانی دگر راهبر را داریم 
چند» (صاحبان  آن «دیگرانی  در  رایزمن  زعم  به  که  دورانی 
می سازند  را  اجتماعی  حیات  الگوهای  ارتباطی)  وسایل 

(ساروخانی، ۱۳۷۳: ۵۵). 

یه وابستگی۹  نظر
رسانه ها  به  افراد  متفاوت  وابستگی های  بر  وابستگی  نظریه 
گروه ها  و  افراد  بین  در  وابستگی ها  این  هرچند  دارد  کید  تأ
دی فلور۱۱  و  بال روکیچ۱۰  باشد.  متفاوت  بسیار  می تواند 
در  معتقدند  کردند،  مطرح   ۱۹۷۶ سال  در  را  نظریه  این  که 
جامعه صنعتی و نوین شهری، مخاطبان وابستگی شدیدی به 
اطالعات رسانه های جمعی پیدا کرده اند و بسیاری از اعمال 
اطالعات  این  بر اساس  را  خود  تجاری  روابط  و  زندگی  و 
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انجام می دهند. آن ها به رابطه سه جانبه رسانه ها، مخاطبان 
کید دارند و در هر یک از این واحدها عواملی در  و جامعه تأ

افزایش و یا کاهش میزان وابستگی دخیل هستند.
اثرگذار  جامعه مهم و  مهمی که در یک  یکی از عناصر 
است بحث تغییرات و بی نظمی و وجود تضاد است و هرگاه 
اطمینان  عدم  مردم  بین  در  باشند  شدید  و  زیاد  تغییرات  این 
فلور  دی  و  روکیچ  بال  دیدگاه  بر اساس  می یابد.  افزایش  نیز 
چقدر  هر  و  می یابند  بیشتری  پیچیدگی  جوامع  هرچقدر 
اطالعات  به  وابستگی  درجه  شود،  پیچیده تر  رسانه  فناوری 
این  درجه  البته  می شود  بیشتر  مخاطبان  بین  در  رسانه ها 
برخی  ورزش،  به  برخی  است.  متفاوت  افراد  بین  وابستگی 
دیگر  مختلف  مسایل  به  بعضی  و  سهام  بازار  به  دیگر 
عالقه مند هستند. آن ها معتقدند هرچه درجه وابستگی فرد به 
یک پیام بیشتر باشد احتمال این که شناخت ها، احساسات و 
رفتارهای مخاطب را تغییر دهد بیشتر است. از سویی وجود 
ممکن  افراد  نتیجه  در  و  است  تشویش آور  متنوع  پیام های 
است برای کاهش آن به رسانه های جمعی روی بیاورند و این 
امر می تواند در تعریف و شکل دهی واقعیت، قدرت زیادی 

به رسانه ها بدهد (سورین و تانکارد، ۱۳۸۶: ۴۱۲-۴۱۵).
عنصری  را  مخاطب  وابستگی  نظریه  می رسد  نظر  به 
منفعل و غیر پویا فرض می کند و حال آن که توانایی رسانه ها 
ناشی از زمینه های پیشین مخاطب و ساختارهای اجتماعی 
است  مؤثر  فرد  رفتار  و  دانش  بر  پیام  نظریه  این  طبق  است. 
اما تفاوت این دیدگاه با نظریه تزریقی در این است که نظریه 
می کند،  ایجاد  انفعال  افراد  در  رسانه  است  معتقد  تزریقی 
بر این اساس مخاطبان فیلم های خشونت بار، خشن می شوند 
ولی بر اساس نظریه استحکام تنها کسانی که زمینه خشونت 
دارند خشن خواهند شد و بر اساس دیدگاه وابستگی مخاطبان 
.(۸۷-۸۸  :۱۳۸۱ هستند (رزاقی،  بی حسی  دچار  نوعی  به 

یه کاشت۱۲ نظر
درازمدت  و  تدریجی  آثار  بر  زیادی  کید  تأ کاشت  نظریه 
دنیای  از  مخاطبان  ذهنی  تصورات  شکل گیری  بر  رسانه ها 
جرج  دارد.  اجتماعی  واقعیت  از  آنان  مفهوم سازی  و  اطراف 
گربنر۱۳ این نظریه را در دهه ۱۹۶۰ مطرح کرد و در این راستا 
تأثیر  تا  داد  انجام  فرهنگی  شاخص های  عنوان  با  تحقیقات 
تماشای تلویزیون را بر باورها و دیدگاه های بینندگان دربارۀ 
سنت  درون  در  نظریه  این  کند.  بررسی  آنان  واقعی  جهان 

سنت اثر  مبتنی بر  پژوهش های  هرچند  می گیرد  جای  تأثیر 
از اهداف اصلی تلویزیون یعنی مستحیل کردن جریان های 
گوناگون در درون یک جریان اصلی ثابت و مشترک غفلت 

می کردند (مهدی زاده، ۱۳۸۹: ۶۵).
گربنر و همکارانش معتقد بودند نظریۀ کاشْت یک فراگرد 
بدون جهت نیست بلکه بیشتر شبیه فراگردی جاذبه ای است. 
جهت  در  است  ممکن  بینندگان  از  گروه  هر  که  معنا  این  به 
جریان  تأثیر  تحت  گروه ها  همه  اما  کند  حرکت  متفاوتی 
فراگرد  یک  از  بخشی  کاشت  لذا  هستند.  واحدی  مرکزی 
قبلی  زمینه های  و  پیام ها  میان  تعامل  پیش رونده  و  دائمی 
کاشت  نظریه  لذا   .(۳۷۳  :۱۳۸۷ دیگران،  و  است (ویندال 
مدل های  مبتنی بر  و  نمی کند  بیان  را  ساده  خطی  رابطه  یک 
تغییر  و  استمرار  رابطه  یک  به  بلکه  نیست؛  محرک ـ پاسخ 

تدریجی در دراز مدت متوجه است.
پیام هاست،  طریق  از  تعامل  ارتباطات،  گربنر  نظر  طبق 
یک فرایند متمایز انسانی که هم آفریننده محیط نمادین است 
که فرهنگ را می سازد و هم تحت هدایت آن محیط است. 
بنابراین می توان گفت ارتباطات جمعی بر قدرت سیاسی و 
که  پیام هایی  خلق  قدرت،  سویی  از  و  دارد  داللت  فرهنگی 
گاهی جمعی را کشت می کند، این عمل یک فرایند دوسویه  آ
است: حق تولید پیام از قدرت اجتماعی نشأت می گیرد اما 
احتمال دارد قدرت اجتماعی از طریق همین حق تولید پیام 

حاصل شود (مهدی زاده، ۱۳۸۹: ۶۵-۶۷).

یالیسم فرهنگی۱۴ یه امپر نظر
تکنولوژی  تسلط  به  که  را  فرهنگی  امپریالیسم  نظریه 
هربرت  توسط  دارد،  تأکید  جامعه  فرهنگ  بر  رسانه ای 
در  آمریکایی  امپراتوری  و  توده ای  ارتباطات  کتاب  در  شیلر 
انگیزۀ  که  می دارد  بیان  دیدگاه  این  شد.  مطرح   ۱۹۶۹ سال 
تجاری  منافع  طلب  به منظور  ارتباطات  جهانی شدن  اصلی 
که  بوده  آمریکایی  چندملیتی  و  بزرگ  شرکت های  سوی  از 
اغلب در جهت همکاری با منافع سیاسی و نظامی غرب و 
علی الخصوص آمریکا عمل می کرده اند. این جریان شکلی 
فرهنگ  هجوم  به  منجر  که  آورد  به وجود  را  وابستگی  از  تازه 
غربی و در نتیجه نابودی فرهنگ های سنتی و بومی شده است. 
فرهنگ  جهانی شدن  بر  نو  استعمار  شیوه  که  جدید  عصر  در 
غربی متمرکز شده و از ابزارهای رسانه ای مدرن بهره می برد، به 
جایگزینی استعمار نوپای آمریکایی بجای امپراتورهای سنتی 
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جدید  امپراتوری  این  شد.  منجر  اسپانیا)  و  پرتغال  (بریتانیا، 
اقتصادی  قدرت  اول  است:  استوار  کلیدی  عامل  دو  پایه  بر 
زمینه  کردن  فراهم  با  که  ارتباطات  دانش  بر  احاطه  دیگری  و 
و  آمریکا  تسلط  و  احاطه  جهت  در  فرهنگی،  یکسان سازی 

فرهنگ آن بر کلیه نقاط کره ارض تالش مستمر دارد.
دسترس  قابل  و  ارزان  زمینه  این  که  داشت  توجه  باید 
انتقال عناصر فرهنگی هرچند برای همه جوامع فراهم است 
تکنولوژی  دارای  کشورهای  را  فراگیر  و  اصلی  بهره  ولی 
رسانه ای می برند و آنان در غالب کردن و قالب نمودن عناصر 
فرهنگیشان موفق عمل می کنند. از سویی گسترش ارتباطات 
موجب افزایش تناقض ها در روابط انسانی می شود و جالب تر 
این که در دنیای شفاف اطالعات، به دلیل کاهش تعامل های 
رو در روی انسان ها بسیار کمتر از گذشته قادر به درک نیازهای 

یکدیگر می شوند (گلچین و همکاران، ۱۳۹۱: ۹۳-۹۵).

یه ساخت یابی۱۵ نظر
نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز۱۶ تلفیق بین تعامل گرایی 
و  انسانی  عامل  نظریه  این  مطابق  است.  ساختارگرایی  و 
ساخت در یک رابطه دیالکتیکی قرار می گیرند و در این رابطه 
بر این اساس  می شود،  پرداخته  و  ساخته  گاهی  آ و  ساختار 
و  پویا  شکلی  به  ساختارها  و  انسان  عاملیت  رابطه  به  گیدنز 

تاریخی و تدریجی اعتقاد دارد.
که  دارد  وجود  مکان  و  زمان  بین  جدایی  نظریه  این  در 
در جوامع پیشامدرْن زمان و مکان را به گونه ای یکنواخت و 
وارد  یکدیگر  کنار  در  مردم  که  کرد  مشاهده  می توان  همبسته 
تعامل با هم می شوند اما مدرنیته این ظرفیت را برای زندگی و 
فعالیت هایمان فراهم کرد تا گسترۀ زمان و مکان به شکلی مجزا 
نمود داشته باشند و در این فرایند امتداد زمان و مکان تجربیات 
اطالعاتی  ما  به  که  هستند  کنش  بیرونی  شرط  رسانه ای شده 
دربارۀ دیگران می دهند و روایتی را که ما دربارۀ دیگران داریم را 

تغییر می دهند (قاسمی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۴-۱۵).

یه استحکام۱۷ نظر
تحت  نظریه ای   ۱۹۴۰ دهه  اواخر  در  برلسون  و  الزارسفلد 
ارتباطی  پیام های  تأثیرات  که  کردند  مطرح  استحکام  عنوان 
راستای  در  عمدتًا  و  محدود  را  مخاطب  رفتار  و  برنگرش 
استحکام بخشیدن به اعتقادات قبلی مخاطب عمل می کند. 
دو  جریانی  را  ارتباط  تزریقی،  نظریه  برخالف  نظریه  این 

مرحله ای می داند که طی آن پیام های ارتباطی از رسانه ها به 
واسطه هایی به نام رهبران فکری می رسد و از طریق آنان در 

بین مردم انتقال و اشاعه می یابد (مهدی زاده، ۱۳۸۹: ۵۳).
همین جا می توان به نکته مهمی که در این نظریه مطرح 
رسانه  مستقیم  تأثیر  به  فقط  نظریه  این  که  کرد  اشاره  می گرد 
و  فرایند  یک  در  را  آن  بلکه  ندارد  کید  تأ مخاطبان  بر  پیام  و 
فرایند  این  در  است.  داده  قرار  توجه  مورد  اجتماعی  زمینه 
و  اجتماعی  روابط  فکری،  رهبران  نقش  اجتماعی،  شرایط 
پذیرش مردم را مد نظر قرار می دهد. لذا تأثیر رسانه نه یک 
سویه است و نه در خال اجتماعی است بلکه در حین روابط 
اجتماعی و با توجه به نقش مهم و اثرگذار رهبران فکری که 

می توانند به عنوان کاتالیزور عمل کند، مطرح شده است.

چارچوب نظری پژوهش 
و  متغیرها  است  قادر  نظری  چارچوب  واسطه  به  پژوهشگر 
مسائل  که  آنجا  از  اما  کند  مشخص  را  تحقیق  فرضیه های 
کید بر یک نوع نظریه تحلیل  اجتماعی را نمی توان تنها با تأ
کرد، با رویکردی ترکیبی از همه نظریات مطروحه و مرتبط 
اساس  که  نظریه هایی  علی الخصوص  برد.  خواهیم  بهره 
کاشت  نظریه  شده،  نهاده  آن  بر  کار  اصلی  چارچوب  و 
تنهایی  انبوه  نظریه  گیدنز،  ساخت یابی  نظریه  پرورش،  یا 
الزارسفلد  استحکام  نظریه  نیز  و  می کند  مطرح  رایزمن  که 
رسید  خواهیم  تحلیلی ـ تبیینی  مدل  یک  به  برلسون  و 
شبکه های  و  رسانه ها  از  استفاده  اثرگذاری  چگونگی  تا 
مناسب  شکلی  به  را  خانوادگی  روابط  بر  مجازی  اجتماعی 
یک  در  منظور  این  به  دهیم  قرار  مداقه  و  بررسی  مورد 
از  استفاده  چگونگی  و  مختلف  رویکردهای  از  جمع بندی 

آن ها در تحلیل متغیرهای تحقیق خواهیم پرداخت: 
قوانین  محدودیت  قید  در  بودن،  فرازمان  المکانی، 
دولت ها نبودن، قابلیت دسترسی آسان و همزمان، بهره مندی 
سیاسی،  و  اقتصادی  عقیدتی،  فرهنگی،  متنوع  فضاهای  از 
آزادی عمل کاربران و جذابیت هنری ویژگی های شبکه های 
جذاب  کاربران  برای  را  آن  که  هستند  مجازی  اجتماعی 
می کند و افرادی با سالیق متفاوت را به خود مشغول می دارد. 
بر این اساس و با توجه به نظریات مطرح شده می توان گفت: 
استنباط  می توان  گیدنز  ساخت یابی  نظریه  با توجه به 
کرد که شبکه های اجتماعی مجازی محصول و برآیند کنش 
این  خود  انسان ها  که  هرچند  انسان هاست.  میان  معنادار 
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خالق  برای  شکل گیری  از  پس  ولی  کرده اند  خلق  را  محیط 
خود محدودیت هایی را ایجاد می کند همچنین با حضور و 
بیشتر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  در  افراد  بیشتر  مشارکت 

تحت تأثیر آن خواهند بود.
و  شیوه  مجازی  اجتماعی  شبکه های  در  بیشتر  حضور   
چنانچه  است.  داده  تغییر  را  آنان  فراغت  اوقات  گذران  نحوه 
و  مجازی  سرگرمی های  وجود  و  فضا  این  تنوع  واسطه  به 
وقت گیر فرصت تعامل با دیگران از انسان می گیرد به گونه ای 
که گذران اوقات فراغت گروهی و دسته جمعی را که مستلزم 

تعامالت نزدیک است را از بین می برد.
کاربران  چه  هر  پرورش  و  کاشت  نظریه  بر اساس 
مشارکت و حضور بیشتری در شبکه های اجتماعی مجازی 
داشته باشند و زمان زیادی را صرف فضای مجازی کنند، در 
پیوندهای  و  بود  خواهند  خانواده  اعضای  با  کم تری  تعامل 
اجتماعی کم رنگ تر می شود و این خود می تواند بی اعتمادی 

همسران را نسبت به هم بیشتر کند.

فرضیه های پژوهش
بی اعتمادی  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  ــ استفاده 
زوجین نسبت به یکدیگر در خانواده های اصفهانی تأثیر دارد.
تعامل  میزان  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  ــ استفاده 

افراد با اعضای خانواده های اصفهانی تأثیر دارد.
شیوه  تغییر  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  ــ استفاده 

گذران اوقات فراغت تأثیر دارد.
انزوای  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  ــ استفاده 

اجتماعی افراد خانواده تأثیر دارد.
به  نگرش  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  ــ استفاده 
ارتباطات نامتعارف و خارج از چارچوب خانواده تأثیر دارد.

مدل نظری پژوهش

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش و جامعه آماری

پیمایشی  تحقیق  روش  پژوهش،  موضوع  و  نوع  بر اساس 
است. جامعه آماری که همان جامعه اصلی است که از آن 
(ساروخانی،  باشد  آمده  به دست  معرف  یا  نمایا  نمونه ای 
۱۳۸۴: ۱۵۷). جامعه آماری در این تحقیق، کاربران متأهل 

شبکه های اجتماعی مجازی شهر اصفهان هستند.

شیوۀ نمونه گیری 
شده،  گرفته  نظر  در  پژوهش  این  برای  که  نمونه گیری  روش 
تحقیق  نمونه  آن  در  که  است  خوشه ای  نمونه گیری  روش 
مختلف،  مناطق  بین  از  که  می شود  انتخاب  به گونه ای 
خیابان  مختلف،  خیابان های  بین  از  و  خاص  منطقه ای 
و  منطقه  آن  در  پرسشنامه ها  تا  می شود  انتخاب  خاصی 

خیابان ها به صورت اتفاقی بین افراد توزیع شود.

حجم نمونه
می شود؛  تعیین  اصلی  عامل  دو  بر اساس  نمونه  حجم 
و  می شود  گرفته  نظر  در  نمونه  برای  که  دقتی  درجۀ  نخست 
اصلی  خصوصیات  طبق  نمونه  جمعیت  در  تغییر  میزان  دوم 
مورد مطالعه (دواس، ۱۳۹۳: ۷۸). حجم نمونه ای بر اساس 
تعیین  حاضر  پژوهش  برای  نفر   ۳۸۰ معادل  کوکران  فرمول 

شد. 

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل پژوهش
متغیر مستقل: در پژوهش حاضر شبکه های اجتماعی مجازی 
متغیر مستقل است و منظور از آن خدمات مبتنی بر وب است 
که کاربران می توانند برای خود شرایطی خاص را تعریف و 
نیز  و  بگذارند  اشتراک  به  دیگران  با  را  اطالعاتی شان  منابع 
در جست وجوی ارتباطاتی جدید متناسب با نیازشان باشند.

تعریف عملیاتی شبکه های اجتماعی مجازی 
نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی: در پژوهش حاضر، 
در  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  کاربران  استفاده  نوع 
۴. واتس آپ،  ۳. وایبر،  ۲. الین،  ۱. فیسبوک،  طبقه:  هفت 
۵. توئیتر، ۶. تلگرام و ۷. سایر شبکه های اجتماعی مجازی، 

دسته بندی شده است.
پژوهش  این  در  مجازی:  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  میزان 
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سطوح دسترسی کاربران به شبکه های اجتماعی مجازی در 
چهار طبقه: ۱. کمتر از یک ساعت تا یک ساعت، ۲. از یک 
ساعت تا دو ساعت، ۳. از دو ساعت تا چهار ساعت، ۴. از 

چهار ساعت تا بیشتر، دسته بندی شده است.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته پژوهش

است.  خانوادگی  مناسبات  حاضر،  پژوهش  وابسته  متغیر 
راه  از  که  می شود  اطالق  چیزی  هر  به  خانوادگی  مناسبات 
خانواده،  افراد  بین  واکنش  طرز  و  فهم  ارزشیابی،  ادراک، 
برای   .(۸۰۷  :۱۳۷۶ دیگران،  و  (گولد  دارد  جریان 

برای  که  بود  الزم  خانوادگی  مناسبات  مفهوم  عملیاتی سازی 
آن ابعادی تعیین شود. 

سنجش متغیرهای تحقیق
سنجش متغیرهای تحقیق در «جدول ۱» آورده شده است.

اعتبار و پایایی 
بررسی اعتبار به دو شکل صوری و تجربی انجام می پذیرد 
که در این پژوهش از اعتبار صوری بهره برده ایم. به این معنا 

جدول ۱. سنجش متغیرهای تحقیق.

تعداد گویه هاشاخص هاابعادمتغیر

شبکه های 
اجتماعی 
مجازی

استفاده از 
شبکه های 
اجتماعی 
مجازی

۱. فیسبوک ۲. الین ۳. وایبر ۴. واتس آپ ۵. توئیتر ۶. تلگرام ۷. سایر شبکه های اجتماعی مجازی، نوع استفاده

میزان استفاده
میزان دسترسی کاربران به شبکه های اجتماعی مجازی در چهار طبقه: ۱. کمتر از یک ساعت تا یک 
ساعت، ۲. از یک ساعت تا دو ساعت، ۳. از دو ساعت تا چهار ساعت، ۴. از چهار ساعت تا بیشتر، 

دسته بندی شده است.

مناسبات 

مناسبات 
انزوای اجتماعی خانوادگی

۱. فکر می کنید تا چه اندازه اعضای خانواده شما گوشه گیر هستند.
۲. تا چه اندازه هر کدام از اعضای خانواده در تنهایی خود به سر می برند.

۳. تا چه اندازه اتحاد و هم دلی درخانواده شما وجود دارد.

مناسبات 
خانوادگی

بی اعتمادی 
نسبت به همسر 

۱. احساس کمبود عاطفه بین و خود و همسرم می کنم.
۲. همواره از ایجاد جدایی بین خود و همسرم نگرانم.

۳. از سست شدن ارتباطم با همسرم نگرانم.

نگرش به 
ارتباطات 

نامتعارف با افراد

۱. تا چه اندازه اعضای خانواده شما معتقد به داشتن روابط با جنس مخالف هستند.

۲. تا چه اندازه خواهان صحبت در مورد مسائل جنسی با افراد غیرهمجنس هستید.
۳. تاچه اندازه معتقدید که گفت وگو با جنس مخالف می تواند راهی برای اجتماعی شدن باشد.

۴. تا چه اندازه معتقدید که روابط دختر و پسر به زندگی آینده آنان لطمه می زند.
۵. تا چه اندازه معتقدید که افراد می توانند با هر کسی که دوست دارند رابطه ای عاطفی داشته باشند.

۶. تا چه اندازه درخانواده تان عشق های کاذب وروابط نامناسب با جنس مخالف وجود دارد.
۷. به نظر شما امروزه خانواده ها تا چه اندازه با مسئله خیانت زناشویی درگیرند.

۸. به نظر شما افراد تا چه اندازه به خاطر نیاز به محبت به ارتباط با افراد غیرهمجنس روی می آورند.

کاهش تعامل 
افراد با اعضای 

خانواده

۱. تا چه اندازه گفت وگو و تبادل نظر در میان اعضای خانواده شما وجود دارد.
۲. تا چه اندازه در مورد اتفاقات روزمره خود با همسرتان صحبت می کنید.

۳. تا چه اندازه بین اعضای خانواده شما احساس همدری وجود دارد.
۴. تا چه اندازه بین اعضای خانواده شما محبت کالمی وجود دارد.

۵. تا چه اندازه با فرزندانتان صحبت می کنید.
۶. تا چه اندازه خانواده شما در تصمیم گیری ها با هم مشورت می کنند.

۷. تا چه اندازه فرزندانتان شما را به عنوان یک دوست قبول دارند.

مناسبات 
خانوادگی

 تغییر اوقات 
فراغت

۱. تا چه اندازه با خانواده تان به گردش و تفریح می روید.
۲. تا چه اندازه رفت و آمد فامیلی دارید.

۳. تا چه اندازه با دوستان، همکاران و آشنایان رفت و آمد دارید.
کافی  پارک،  به  رفتن  دارید (مثل  فرزندانتان  و  همسر  با  روزانه  تفریحات  برای  فرصت  اندازه  چه  تا   .۴

شاپ، سینما) 
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که پرسشنامه تهیه شده را به سه نفر از کارشناسان متخصص 
استادان  از  که  انسانی  علوم  حوزۀ  پژوهش های  امور  در 
دانشگاه بودند ارائه کردیم و پس از بررسی و اعمال نظر آنان 

به اجرا گذاشته شود.
در بحث پایایی به این معنا که اگر مردم در مواقع مکرر 
به پرسش ها، پاسخ یکسانی بدهند، آن پرسش دارای پایایی 
است (دواس، ۱۳۹۳: ۶۲). به این منظور آلفای کرونباخ را 
پایایی  تعیین  و  اندازه گیری  راه های  بهترین  از  یکی  عنوان  به 
برگزیدیم. این روش برای هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری 
ازجمله پرسشنامه و یا آزمون هایی که خصصیه های مختلف 
دیگران،  و  (سرمد  می رود  کار  به  می کنند،  اندازه گیری  را 
اکثر  برای  که  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با   .(۱۶۹  :۱۳۸۰
پرسشنامه  پایایی  از  آمد  دست  به   ./۷۰ از  بیش  متغیرها 

اطمینان حاصل شد. (جدول ۲)

تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی (محاسبه 
آمار  سطح  در  و   SPSS نرم افزار  از  میانگین)  و  فراوانی ها 
برازش  و  تأییدی  عاملی  (تحلیل  الگو  برازش  و  استنباطی 
تحلیل  و  تجزیه  سپس  و  ساختاری)  معادالت  تحلیل 
نرم افزار  از  آن ها  آزمون  و  متغیرها  بین  روابط  و  فرضیه ها 

AMOS استفاده شده است.

یافته های پژوهش
یافته های توصیفی 

نمونه آماری  می شود  استنباط  «جدول ۳»  از  چنانکه 
متشکل از ۵۸/۴ درصد زنان و ۴۱/۶ درصد مردان هستند. 
توزیع  مختلف  سنی  گروه های  در  پاسخگویان  اکثریت 
قرار  سال   ۳۰  –۴۰ سنی  طبقه  در  آن ها  بیشترین  و  شده اند 

۴۳/۲ درصد  حدود  تحصیالت  سطح  بر اساس  دارند. 
سایر  دارای  ۵۶/۸ درصد  و  دارند  دیپلم  مدرک  پاسخگویان 
۵۰ درصد  نیز  اشتغال  وضعیت  لحاظ  به  تحصیلی.  مدارج 
پاسخگویان شاغل و مابقی خانه دار، در حال تحصیل، یا به 

خدمت سربازی مشغول اند.
شبکه های  این  در  معتقدند  پاسخگویان  اکثریت 
مربوط  فراوانی  باالترین  دارند.  عضویت  مجازی  اجتماعی 
به شبکه واتس آپ و پایین ترین فراوانی شبکه فیسبوک است. 
ساعت  یک  از  کمتر  پاسخگویان  (۴۵/۳ درصد)  اکثریت 
و  می کنند  استفاده  مجازی  اجتماعی  شبکه های  این  از 
۲۲/۱ درصد یک تا دو ساعت و ۱۹/۵ درصد ۲ تا۴ ساعت 
و ۱۳/۲ درصد ۴ ساعت و بیشتر از این شبکه های اجتماعی 

مجازی استفاده می کنند.

جدول ۳.

جمع تعداد 
ـ درصدد درصد تعداد طبقات متغیر

۳۸۰ ـ ۱۰۰
۴۱/۶ ۲۲۲ زن

جنسیت
۵۸/۴ ۱۵۸ مرد

۳۸۰ ـ ۱۰۰

۱۹/۲ ۷۳ زیر ۲۵ سال

گروه های 
سنی

۳۲/۹ ۱۲۵ ۲۵ تا زیر ۳۰ 
سال

۳۷/۶ ۱۴۳ ۳۰ تا زیر ۴۰ 
سال

۹/۲ ۳۵ ۴۰ تا زیر ۵۰ 
سال

۱/۱ ۴ ۵۰ سال و باالتر

۳۸۰ ـ ۱۰۰

۱۱/۶ ۴۴ زیر دیپلم

سطح 
تحصیالت

۴۳/۲ ۱۶۴ دیپلم
۱۹/۷ ۷۵ فوق دیپلم
۱۴/۵ ۵۵ لیسانس
۸/۲ ۳۱ فوق لیسانس
۲/۸ ۱۱ دکتری

۳۸۰ ـ ۱۰۰

۵۴ ۲۰۵ شاغل
وضعیت 
اشتغال

۳۳/۷ ۱۲۸ خانه دار

۱۲/۳ ۴۷ درحال تحصیل/ 
سرباز

جدول ۲. میزان آلفای کرونباخ برای متغیرها.

میزان آلفاتعداد گویه هامتغیرها
۰/۶۸۸ ۳انزوای اجتماعی

۰/۸۲۷ ۳بی اعتمادی نسبت به همسر
۰/۷۰۵ ۸نگرش به ارتباطات نامتعارف میان افراد
۰/۸۸۸ ۷کاهش تعامل افراد با اعضای خانواده

۰/۷۴۱ ۴تغییر اوقات فراغت افراد
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یافته های استنباطی 
الف- برآورد الگو: در بحث برآورد الگو و تحلیل شاخص های 
کلی و جزیی الگو که مشخص می کند آیا داده های تجربی 
نظری  الگوی  برای  خوبی  حمایت کنندۀ  در مجموع 
ساختار  بررسی  گفت  می توان  خیر،  یا  هستند  تدوین شده 
تفسیر  بامعناتر  و  منطقی تر  زمانی  پنهان،  متغیرهای  بین 
می شوند که اندازه گیری سازه های پنهان با توجه به معیارهای 
علمی قابل قبول باشند و برعکس (قاسمی، ۱۳۸۹: ۱۳۰). 
و  تجزیه  در  بخش  مهم ترین  گفت  می توان  به عبارت دیگر 
تحلیل آماری SEM ارزیابی برازش الگو نسبت به داده هاست. 
ولی قبل از این بررسی باید دید باید از آزمون های پارامتریک 
نرمال بودن  آزمون  لذا ابتدا  استفاده بشود یا غیرپارامتریک، 

را انجام می دهیم. 
ب- آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف: همانطور که قبال ذکر شد 
در صورت نرمال بودن (یکنواخت و نمایی) داده ها می توان 
از آزمون های پارامتریک استفاده کردبه این منظور با استفاده 
از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف این شرط را مورد بررسی 

قرار داده ایم. نتیجه در «جدول ۴» زیر قابل مالحظه است.

جدول ۴. نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف در نمونه.

آزمون متغیرها
سطح معناداریکولموگروف ـ اسمیرنف

استفاده از شبکه های 
۱/۲۲۳۰/۱۰۰اجتماعی مجازی 

۱/۳۰۱۰/۰۶۸مناسبات خانوادگی

بر اساس «جدول ۴» سطح معناداری آزمون نرمال بودن 
کولموگروف – اسمیرنف باالتر از ۰۵/. است به این معنی که 
و  شده است  پذیرفته  پرسشنامه  سؤاالت  بودن  نرمال  شرط 

می توان در پژوهش از آزمون های پارامتریک بهره برد.

عاملی  (تحلیل  اندازه گیری  الگوهای  آزمون  و  برآوردکردن 
تأییدی) 

برای کسب اطمینان از این که شاخص ها تا چه میزان برای 
اول  گام  در  دارند،  پذیرش  قابلیت  اندازه گیری  الگوهای 
می بایست همه الگوهای اندازه گیری را به صورت مجزا مورد 
مربوط  اندازه گیری  الگوی  دسته  دو  نتایج  داد.  قرار  بررسی 

به متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق را که مورد آزمون قرار 
داده ایم، در «جدول ۵» آمده است.

جدول ۵. شاخص های کلی برازش الگوهای اندازه گیری.

استفاده از سازه شاخص 
مناسبات خانوادگی شبکه های اجتماعی مجازی

CMIN/DF۱۳/۶۶۲۲۱/۴۲۶
PCFI۰/۷۱۴۰/۸۴۶
GFI۰/۹۲۰/۹۵

RMR۰/۰۴۰/۰۵
CFI۰/۹۰۸۰/۹۰۱

RMSEA۰/۰۸۲۰/۰۸۱

به   «۴ در «جدول  ارائه شده  اطالعات  از  حاصل  نتایج 
شرح زیر است: 

اگر  و  باشد  کوچک تر   (CMIN) کای اسکوئر  مقدار  اگر 
برای  کای اسکوئر  بیاید،  به دست   ۰/۰۵ از  بزرگ تر   P مقدار 
در  بود،  خواهد  مناسب تر  محقق  تدوین شده  الگوی  برازش 
این پژوهش با توجه به این که مقدار P برای اغلب الگوهای 
گرفت  نتیجه  می توان  لذا  بوده   ۰/۰۵ از  بزرگ تر  اندازه گیری 

الگوی تدوین شده دارای سطح قابل قبولی است.
مهم ترین  از  یکی   GFI برازش  نکویی  شاخص 
در   R2 مشابه  و  الگوست  برازندگی  بررسی  شاخص های 
رگرسیون است و هرچه به یک نزدیک تر باشد برازش بهتری 
را نشان می دهد. در این بررسی نیز GFI بیشتر از ۹/. بوده که 

نشان از برازش خوب داده ها از الگوست.
RMR به معنی ماتریس باقیمانده نیز برای ارزیابی برازش 
پارامتر  جزئی  برازش  برای  نیز  و  تدوین شده  الگوی  کلی 
مورد استفاده است که بهتر است  تعریف شده بین دو متغیر 
۰/۰۵ و کمتر از ۰/۰۵ باشد، که در این بررسی نیز مقدار آن 

قابل قبول است.
CFI برازش تطبیقی است که وجود مقادیر ۰/۹ و نزدیک 
به ۰/۹ را می توان نتیجه خوبی برای داده ها نسبت به الگو در 

نظر گرفت.
خطای  مربعات  میانگین  دوم  ریشه  شاخص   RMSEA
برآورد، و مقدار ۰/۰۸ که کمتر از ۱ است، نشان از برازش 

خوب الگوهای اندازه گیری دارد.
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نتایج تحلیل معادالت ساختاری 
الگوهای  تأیید  و  بررسی  به  اول  گام  در  که  این  از  پس 
آزمون  منظور  به  دوم  گام  در  اکنون  پرداخیتم  اندازه گیری 

فرضیه ها از معادالت ساختاری بهره برده ایم. (جدول ۶) 
تحلیل  به  می توان  ساختاری  معادالت  الگوی  بر اساس 
مدل  این  از  چنانچه  پرداخت  متغیرها  بین  رابطه  و  فرضیه ها 
استنباط می شود که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 

FA: مناسبات خانوادگی

شکل ۱. الگوی تحلیل عاملی تأییدی.

US: استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 

شکل ۲. الگوی تحلیل عاملی تأییدی.

Use: استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
SE: میزان انزوای اجتماعی

CO: میزان بی اعتمادی به همسران
RE: میزان نگرش به ارتباطات نامتعارف
COM: میزان تعامل افراد با اعضای خانواده

TI: میزان اوقات فراغت

شکل ۳. الگوی معادالت ساختاری فرضیه های تحقیق

معادالت  مدل  تحلیل  برازش  کلی  شاخص های   .۶ جدول 
ساختاری در فرضیه های تحقیق.

RMSEACFIRMRGFIIFICMIN/
DFCIMIN

۰/۰۸۵۰/۸۷۳۰/۰۲۰/۹۰۰/ ۹۵۱۵/۰۵۴۳/۳۱۹
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۴۷٪ از شکل گیری ارتباطات نامتعارف با فردی بجز همسر 
را تبیین می کند، ۲۹٪ از کاهش روابط و مناسبات و تعامالت 
اوقات  از   ٪۲۸ است،  کرده  تعیین  را  خانواده  اعضای  با 
فراغتی که فرد می تواند و باید با اعضای خانواده بگذراند را 
به خود اختصاص داده، ۱۶٪ از پیدایش بی اعتمادی های بین 
زوجین را رقم زده است و ۱۵٪ منجر به انزوای اجتماعی فرد 

و دورشدن از دیگران را تبیین کرده است.
در  را  پژوهش  فرضیه های  آزمون  نتیجه  بر این اساس 

«جدول۷» به صورت یکجا می توان مالحظه کرد.
 

جدول ۷. ضرایب رگرسیونی (نتیجه آزمون فرضیه های تحقیق).

شماره 
ضریب فرضیهفرضیه

رگرسیونی
مقدار 
نتیجهPبحرانی

۱
شبکه های مجازی 

بی اعتمادی به 
همسر 

تأیید۲/۵۹۱۰/۰۱۰-۱۶ا۰/۵-

۲
شبکه های 

مجازی تعامل 
میان افراد

تأیید۰/۲۸۷۴/۲۵۰۰/۰۰۱

شبکه های مجازی ۳
تأیید۰/۲۷۹۴/۲۱۸۰/۰۰۱اوقات فراغت 

۴
شبکه های 

مجازی انزوای 
اجتماعی

تأیید۰/۱۵۴-۲/۸۰۶۰/۰۰۵-

۵
شبکه های 

مجازی ارتباطات 
نامتعارف

تأیید۰/۴۶۵۳/۵۷۳۰/۰۰۱

تأثیر  ضرایب  با توجه به  و  حاصله  نتایج  بر اساس   
سطح  مقادیر  و  تحقیق  فرضیات  برای  استاندارد شده 
اطمینان  با  پس  است.  فرضیات  تأیید  بیانگر   ،P معناداری 
مجازی  شبکه های  از  استفاده  که  گفت  می توان  ۹۵ درصد 
از  خارج  و  نامتعارف  (ارتباطات  خانوادگی  مناسبات  بر 
چارچوب خانوادگی، میزان مراودات و تعانالت میان اعضای 
بی اعتمادی  جو  ایجاد  فراغت،  گذراناوقات  شیوه  خانواده، 
بین زوجین و منزوی شدن و دوری از یکدیگر) تأثیر و رابطه 

معناداری دارد.
را  پژوهشی  سؤاالت  پاسخ  می توان  شد  ذکر  آنچه  بنابر 

دریافت: 
بی اعتمادی  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 

نسبت به همسر تأثیر دارد.

از  نشان  است   0.05 مقدار  از  کمتر  که   p= 0.01 مقدار 
شبکه های  از  بهره مندی  افزایش  با  که  دارد  رابطه  این  تأیید 
مجازی میزان بی اعتمادی زوجین نسبت به یکدیگر افزایش 

می یابد.
تعامل  میزان  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 

افراد با اعضای خانواده تأثیر دارد.
نشان  است   0.05 مقدار  از  کمتر  که   p= 0.001 مقدار 
فضای  از  بهره مندی  که  معنا  این  به  دارد  رابطه  این  تأیید  از 
کاهش  را  خانواده  اعضای  میان  تعامالت  میزان  مجازی 
سطح  کاهش  و  عاطفی  فاصله  به  منجر  خود  این  و  می دهد 

همدلی آنان می شود.
گذران  نحوه  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 

اوقات فراغت افراد خانواده تأثیر دارد.
نشان  است   0.05 مقدار  از  کمتر  که   p= 0.001 مقدار 
فضای  از  بهره مندی  که  معنا  این  به  دارد  رابطه  این  تأیید  از 
مجازی بر نوع و شیوه گذران اوقات فراغت تأثیر می گذارد و 
افراد بجای صرف وقت آزادشان با خانواده ترجیح می دهند 
خود را با سرگرمی های ارائه شده در این فضا مشغول کنند و 
طالق  نتیجه  در  و  عاطفی  جدایی  به  منجر  خود  مسئله  این 

میان زوجین می شود.
انزوای  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 

اجتماعی افراد خانواده تأثیر دارد.
نشان  است   0.05 مقدار  از  کمتر  که   p= 0.005 مقدار 
فضای  از  بهره مندی  که  معنا  این  به  دارد  رابطه  این  تأیید  از 
مجازی به جدایی از محیط و اطرافیان منجر می شود و این 
خود  نوبۀ  به  می تواند  انزوا  و  اجتماعی  تعامالت  کاهش 
بگذارد  اثر  فرد  عواطف  و  احساسات  و  فکری  جدایی  بر 

به گونه ای که دنیاهای متفاوتی برای خود داشته باشند.
به  نگرش  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 

ارتباطات نامتعارف میان افراد تأثیر دارد.
نشان  است   0.05 مقدار  از  کمتر  که   p= 0.001 مقدار 
فضای  از  بهره مندی  که  معنا  این  به  دارد  رابطه  این  تأیید  از 
همسر  انتظار  از  دور  و  نامتعارف  ارتباطات  میزان  مجازی 
و  بی اعتمادی  جو  ایجاد  به  منجر  خود  مسئله  این  و  است 

دلخوری و جدایی عاطفی و اتمام زندگی زناشویی شود.

بحث و نتیجه گیری
اجتماعی  شبکه های  تأثیر  بررسی  عنوان  با  حاضر،  پژوهش 
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مجازی بر مناسبات خانوادگی در بین کاربران فضای مجازی 
شهر اصفهان صورت گرفته و برآن بوده تا به وجهی از زندگی 
اجتماعی (تعامالت و مناسبات زندگی افراد خانواده) بپردازد 
که تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته اند و در صدد بررسی آن با 
رویکردی جامعه شناختی بر اساس نظریات مطروحه در این 
زمینه بوده است. اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامۀ 
نرم افزارهای  از  بهره گیری  با  و  شد  جمع آوری  طراحی شده، 
مناسب به آزمون فرضیات و پاسخ به سؤاالت و دغدغه های 

ذهنی پرداخته شد.
فضای  گفته اند   (۱۳۹۹) ضابط  و  رادمهر  که  آنچنان 
مجازی نقش تشدیدکنندگی و تسهیل گر و سرعت دهندگی 
مستقیم  عامل  و  می کند  ایفا  را  زوجین  بین  فاصله  ایجاد  به 
همکاران  و  سفیری  و   (۱۳۹۶) حاج محمدی  نیست، 
فضای  و  داشته  کید  تأ زوجین  بی اعتمادی  بر  نیز   (۱۳۹۳)
مجازی را به عنوان یک تهدید برای اعضای خانواده دانسته اند 
که می تواند آسیب های جبران ناپذیری ازجمله افزایش روابط 
عشق های  ترویج  خانواده،  اعضای  بین  در  متعارف  غیر 
بی مسئولیتی،  زوجین،  بین  عاطفی  فاصله  افزایش  مجازی، 
خانواده نسبت به یکدیگر را  حاکم شدن جو بی اعتمادی در 
ایجاد کند. در این پژوهش نیز مشخص شد افرادی که بیشتر 
از فضای مجازی بهره می برند فاصلۀ بیشتری با همسر خود 
دارند و روابط و تعامالت آنان کاهش یافته، از سویی فاصله 

عاطفی و روحی آنان افزایش می یابد.
تحقیق  بر  تأییدی  مهر  حاصله  نتایج  راستا  همین  در 
جنیفر ماری المجلد (۲۰۰۸) است که بیان داشت عضویت 
اعضا و حضور آن ها در فضای مای اسپیس به طرق مختلف 
می تواند موجبات تغییر در سبک زندگی، شیوه گذران اوقات 
اینترنتی  اجتماعی  شبکه های  اعضای  روابط  نوع  و  فراغت، 

شود.
از آنجایی که حمایت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف 
اساسی برقراری رابطه اجتماعی با دیگران محسوب می شود، 
اطرافیان  با  روابط  نوع  این  در  شخصی  که  هرگاه  عمدتًا  و 
خود دچار مشکل می شود و یا این رابطه مخدوش و کاهش 
می یابد، درصدد جبران آن برمی آید تا از واماندن و تنهایی و 
افسردگی ناشی از آن در امان بماند. رابطه اجتماعی موجبات 
فیزیکی،  و  ابزاری  عاطفی،  و  احساسی  حمایت های  کسب 
عمدتًا  خانواده  اعضای  بین  روابط  در  باشد.  و...  اطالعاتی 
دیگری  سوی  از  عاطفی  و  احساسی  حمایت  دنبال  به  افراد 

است و خلل در این روابط ایجاد خالء عاطفی و روحی برای 
فرد به وجود می آورد و پناه بردن به فضای مجازی و برقراری 
حاصله  کمبود  برای  جبرانی  می تواند  نوع  این  از  روابطی 

باشد.
استفاده  با  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  حاضر  تحقیق  در 
و  نامتعارف  ارتباطات  بر  مجازی،  اجتماعی  شبکه های  از 
میزان اعتماد میان افراد و شیوۀ گذران اوقات فراغتشان تأثیر 
پژوهش های  در  مطروحه  مباحث  با  نتیجه  این  می گذارد. 
نظریه  و  توالن  و  دیو  همکارانش،  و  دوگال  مک  جنسن، 
در  دارد  همخوانی  استحکام  نظریه  و  گیدنز  ساخت یابی 
و  مشارکت  کاربران  چه  هر  که  کرد  استنباط  می توان  واقع 
حضور بیشتری در شبکه های اجتماعی مجازی داشته باشند، 
بیشتر  آن ها  به  نسبت  همسرانشان  بی اعتمادی  احتمال 
می شود چنانچه ۱۶٪ از این بی اعتمادی ها ناشی از حضور 
مجازی  سرگرمی های  همچنین  است.  بوده  شبکه ها  این  در 
مدنی  فعالیت های  و  اجتماعی  مشارکت  به  افراد  عالقه 
سیاسی  و  اقتصادی  تفریحی،  مختلف  انگیزه های  با  را 
تحت الشعاع قرار می دهد و می تواند بر مهارت های اجتماعی 
در  مشارکت  و  حضور  و  گروهی  فراغت های  تدارک  در  آنان 
بحث های اجتماعی و تفریحات جمعی و بازی های فیزیکی 

و غیرمجازی تأثیر منفی بگذارد.
چنانچه در نظریه کاشت و نظریه انبوه تنهای رایزمن نیز 
مطرح شد میزان و مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی 
این  به  است.  اثرگذار  خانواده  اعضای  تعامالت  بر  مجازی 
معنا که هرچه این میزان بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود 
دارد که اعضای خانواده مدت زمان کم تری برای گفت وگوی 
با هم سپری کنند و کاهش گفتمان میان زوجین، اشتراکات 

آنان را می کاهد. 
هم چنین می توان نتیجه گرفت، استفاده از این شبکه ها، 
افراد  فیزیکی  و  رو در رو  ارتباط  کاهش  موجب  می تواند 
مدت زمان  و  میزان  چقدر  هر  دیگر،  سوی  از  شود.  خانواده 
باشد،  بیشتر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  در  سیرکردن 
افزایش  شود  ضعیف  افراد  اجتماعی  پیوند  این که  احتمال 
می شود،  بیشتر  اجتماعی  انزوای  که  معنا  این  به  می یابد، 
با  مستقیم  ارتباط  اجتماعی  انزوای  این  از   ٪۱۵ چنانچه 
استفاده از فضای مجازی دارد. در مجموع این نتیجه حاصل 
مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  میزان  بین  که  شد 
آماری  لحاظ  به  خانواده،  اعضای  با  کاربران  تعامل  میزان  با 
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بی ارتباط  اما  جمع  در  افرادی  دارد،  وجود  معناداری  رابطۀ 
می نامید،  تنها  انبوه  را  آن ها  رایزمن  که  شاهدیم  را  آنان  با 
است،  بیرون  به  نگاهشان  که  آنان  بیرونی اند،  انسان هایی 
کاالها، دیدگاه ها و سرگرمی هایشان را نه در درون خانواده که 

بیرون از آن جست وجو می کنند.

پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهای کاربردی در سطوح نهادی

اطالع رسانی  و  آشنایی  برای  آموزشی  جلسات  ــ تشکیل 
شبکه های  و  نوین  فناوری های  به  نسبت  جامعه  افراد  به 
اصفهان  شهر  در  فرهنگی  متولیان  توسط  مجازی  اجتماعی 

و سایر شهرها.
جهت  دانشگاه ها  و  مدارس  در  درسی  واحدهای  ــ داشتن 
استفاده،  شیوه  مورد  در  جوانان  و  نوجوانان  به  گاهی بخشی  آ

مزایا و معایب و مخاطرات ناشی از این شبکه ها.
و  دانش آموزان  برای  الکترونیکی  فرا  فعالیت های  ــ طراحی 

نادرست  ارتباطات  از  را  آنان  نزدیک  تعامالت  تا  خانواده ها 
در فضای مجازی بی نیاز سازد و به واسطه این نوع فعالیت ها 

ارزش های اخالقی درونی سازی شود.
ــ ارائه آگهی های آموزنده از سوی مصادر فرهنگی در صدا 
گاهی خانواده ها و آموزش  و سیما در جهت افزایش سطح آ
از  ناشی  خطرات  مورد  در  آن ها  برای  زندگی  مهارت های 

شبکه های اجتماعی مجازی.

پیشنهادهای موضوعی پژوهش
ــ انجام تحقیقات در دانشگاه های مختلف در شهرستان های 

دیگر؛
ــ انجام تحقیقاتی که زنان و مردان و فرزندان همزمان مورد 

آزمون قرار گیرند؛
برای  زمینه  این  در  تحقیقاتی  پروژه های  انجام  به  ــ اقدام 

اقشار مختلف جامعه.
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