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   همسران اجتماعی تعامالت در مجازي اجتماعی هاي شبکه نقشبررسی 

  )تهران شهر همسران جوان:مورد مطالعه(
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 ۴/۶/١٣٩۶: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢٠/٧/١٣٩۶:ذیرش مقالھتاریخ پ                                                                                 

  

 خیلـی  عمـر  اینکـه  بـا  کـه  هسـتند  اجتماعی روابط فضاي از جدیدي نسل ،مجازي اجتماعی هاي شبکه

خـود، معـایبی نیـز    در کنار مزایـاي   این شبکه ها. کنند باز جا مردم زندگی در اند توانسته ندارند، زیادي

 میان صمیمیت شدن کمرنگ و زوجین طفیعا ها، طالق خانواده بنیاد شدن دارند که مهمترین آنها سست

 بـر  مجـازي  اجتماعی هاي شبکه به بررسی نقش ،با توجه به اهمیت موضوع این مقاله.همسران می باشد

 410و نمونـه آمـاري آن    2000000،جامعه آماري پژوهش حاضر .می پردازدهمسران  اجتماعی تعامالت

ول کوکران و به روش نمونه گیـري خوشـه اي چنـد    زوجین تهرانی می باشد که با استفاده از فرمنفر از 

تکنیک پرسشنامه داده ها و اطالعات با استفاده از روش پیمایشی و کاربرد . مرحله اي انتخاب شده است

براي تحلیل داده ها از رگرسیون چنـد متغیـره و مـدل سـازي معـادالت       ،همچنین. جمع آوري شده اند

تعامـل  آزمون فرضیه ها بیانگر آن است که بین متغیرهاي . استفاده شده است )Smart PLS(ساختاري 

 بـین  اعتمـاد " ،)-565/0("همسـران  رضـایتمندي "، )P = -726/0("همسران تعهد "اجتماعی و ابعاد آن

 ،)-272/0("همسـران  بـین  انسـجام "، )P=157/0("همسـران  بـین  در تفـاوتی  بی" ،)-590/0("همسران

 سـخت  و خشـک  رابطـه " ،)-565/0("همسـران  وکراتیـک دم روابـط " ،)-571/0("همسران سازگاري"

میـزان اسـتفاده از شـبکه هـاي اجتمـاعی       با )-213/0( "همسران بین اجتماعی مداراي" و) 243/0("گیر

از مدل سـازي   ،همچنین به منظور آزمون کلی و جزئی الگوي نظري. معناداري وجود دارد مجازي رابطه
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اي برازش باال حاکی از حمایـت بسـیار خـوب داده هـا از     معادالت ساختاري بهره گرفتیم که شاخص ه

  .مبانی نظري می باشد

  

مـداراي   روابط دموکراتیـک و ، سازگاريشبکه هاي اجتماعی مجازي، تعامل اجتماعی،  :واژگان کلیدي
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   مقدمه

 تعـامالت  و ی، مناسـبات فضـای  سـاختار  بنـدي  پیکـره  و شهري زندگی و شهر بر ،ایران به مدرنیته ورود

) 94: 1395دهقان و دیگـران،  ( .است نهاده گسترده اي اثرات آن بروز و عرصه ظهور عنوان به اجتماعی

 در خصـوص سـطح جامعـه، بـه     افـراد در سبک زندگی ، در سال هاي اخیرو به ویژه  طی این چند دهه

این تغییـرات در  . تی قابل مشاهده اسمه طبقات اجتماعو تقریباً در هتغییر اساسی پیدا کرده کالنشهرها 

نظیـر گسـترش    هاي جدید به دنیـاي رسـانه و افـزایش سـرعت بـی      آوري فن با ورودسبک زندگی افراد 

فضـاي  . بـه وجـود آورد   ي شـهر  خانواده هـاي  ارتباطی، تغییرات زیادي در ساختار -آوري اطالعاتی فن

ان را از یکدیگر جدا کرده و شخصیت جدیـد  ، شهروندیننو ها آوري وجود آمده ناشی از فنه مجازي ب

ها که روزگاري به سبب  شهر ،در نتیجه .تحت کنترل خود در آورده استفضاهاي اجتماعی و سیاسی را 

اشتیاق بشر براي برقراري ارتباط با همنوعان و تبادل عقاید و افکار شکل گرفته بودند، در حال از دست 

  )1: 1392ضیاء، ( .خود هستند  دادن این خصوصیت برجسته

کم شدن ارتباط بین ساکنان محیط هاي شهري به خصـوص کالنشـهري تنهـا در بیـرون از خـانواده هـا       

نیسـتند و   امشاهده نمی شود و حتی خانواده هاي شهري نیز از آسیب هاي ناشی از فضاي مجـازي مبـر  

فعالیت هاي  بسیاري از رهادر شه امروزه. می توان شاهد کم شدن تعامل بین همسران در خانواده ها بود

کار، سرگرمی، تولید، توزیع، خرید، فروش، یادگیري، پژوهش و خود زندگی  :فردي و اجتماعی از جمله

براي حضور و فعالیت در فضاي مجازي، مکان دیگر محدودیت . در حال انتقال به فضاهاي مجازي است

است و حتی بـر نحـوه گذرانـدن اوقـات     و در هر زمان این حضور میسر  به شمار نمی رود و در هر جا

  ).23-25: 1393ذکایی،(فراغت در فضاهاي شهري تأثیرگذار است 

نشهري به عنوان الدر فضاهاي ک خانواده هانحوه تعامل  ،اما آنچه که توجه به آن مسئله اي اساسی است

 بخـش  گـذار  پایـه  ،خـانواده  .یکی از محیط هاي اصلی در معرض شبکه هاي اجتماعی مجازي می باشد

 عملکـرد  و سـالمت  اخالق، آینده، زندگی مشی خط و سبک تعیین در و است انسان سرنوشت از مهمی

 اجتمـاعی  واحـد  اولـین  اینکـه  وجـود  بـا و ) 2: 1390، نریمانی( دارد عهده بر بزرگی نقش آینده در فرد

 شکارکردهـای  و اتتأثیر و آن شناخت که طوري به است؛ فراوانی هاي پیچیدگی داراي شود، می شناخته

 ارائه آن براي نیز متفاوتی کارکردهاي اساس این بر و قرار گرفته مختلف نظران صاحب توجه مورد بسیار
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 پـذیري،  جامعه روانی، بهداشت :چون هایی عرصه شامل و دارد وسیعی گستره کارکردها، این. است شده

  )24-25: 1385، و همکاران بستان( .شود می جنسیتی و اقتصادي کارکرد

تنی بر سازگاري ، دوام و رشد خانواده اثر می گذارد، روابط سالم و مبکه بر بقایکی از مهم ترین عواملی 

تعامل اجتماعی بین همسران به عنـوان یکـی از مهـم    . ، به خصوص زن و شوهر استو تفاهم بین اعضا

نبود تعامل و سـازگاري  ). 634: 1999، 1سینها و مکرجی(ترین عوامل اثر گذار بر عملکرد خانواده است 

مناسب بین همسران بر کیفیت عملکرد والدینی، طول عمر، میزان سـالمت، رضـایت از زنـدگی، میـزان     

 .احساس تنهایی، رشد و تربیت فرزندان، روابط اجتماعی و گـرایش بـه انحرافـات اجتمـاعی تـأثیر دارد     

  )126: 1389اده هنرمند و دیگران، مهرابی ز(

. بکه هاي اجتماعی مجازي می باشداستفاده از ش ،در شهرها رتبط بر تعامل بین همسرانعوامل مجمله از 

شبکه هاي اجتماعی مجازي، نسل جدیدي از فضاي روابط اجتماعی هستند که با ایـن کـه عمـر خیلـی     

مـردم بسـیاري در سـنین    . زیادي ندارند، به خوبی توانسته اند جاي خود را در زنـدگی مـردم بـاز کننـد    

و از گروه هاي اجتماعی متفاوت، در شبکه هاي اجتماعی مجازي کنار هم گـرد آمـده انـد و از     مختلف

 .فاصله هاي بسیار دور در دنیاي واقعی، از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند

این سایت . شبکه هاي اجتماعی، نقش پررنگی در دنیاي امروز دارند که نمی توان آن ها را نادیده گرفت

بر ابعاد مختلف زندگی فردي و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تأثیرگذارند و به ها 

همین دلیل، در حال گسترش هستند و در آینده، به مراتب نقش بیشتر و مهم تـري را در زنـدگی بـازي    

داراي  تمـاعی هـاي اج   هـاي رسـانه    هاي اجتماعی از سویی به عنوان یکـی از گونـه   شبکه  .خواهند کرد

امکانات تعاملی قابل توجهی براي کاربران اینترنتـی فـراهم کـرده و در     کارکردهاي مثبت زیادي است و

ها با آسیب هـاي   این شبکه  ،از سوي دیگر .دها مؤثر بوده ان افزایش مشارکت شهروندان در برخی فرآیند

استفاده از کودکـان،   مجازي، سوء ه اي در حوزه هایی هم چون حریم خصوصی، کپی رایت، اعتیاد گسترد

  )2-5: 1391، اسالمی( .دزدي اطالعات و هویت و مواردي این چنینی مواجه بوده اند

 ،ي به ویژه ساکنان در  کالنشـهرها ها خانوادهبین  در جمعی ارتباط وسایل و تکنولوژي ورود با ،بنابراین

 گفتمـان  و رفتـار  در تغییراتـی  تـا  شـده  موجـب  و قرارگرفته تأثیر تحت ها خانواده اجتماعی هاي ارزش

هاي اجتماعی موبایلی ایـن روزهـا بـه    افزایش استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه. به وجود بیاید زوجین

بـه   ؛هاي مفیدي که دارد، موجبات دوري اعضاي خانواده از یکدیگر را فراهم ساخته اسـت رغم استفاده 
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در زیر یک سقف بودن در داخل خانواده، گـاه فاصـله عـاطفی و    اي که به رغم نزدیکی فیزیکی و  گونه

کمترین مراودات و گفتگوي همدالنـه را بـا    ،کنند و افراد خانواده معنوي زیادي را از یکدیگر تجربه می

هاي متمادي در والدین و فرزندان ساعت  ،هاهاي جدید به خانه  با ورود وسایل و تکنولوژي. هم دارند

  . می نشینند بدون آن که حرفی براي گفتن داشته باشندکنار یکدیگر 

هـاي مـدرن و    اي، فضاي مجازي، رسانه هاي ماهواره روزه خانواده ایرانی در سبد فرهنگی خود با شبکهام

عادي . اند مواجه است که هر کدام به نوبه خود بخشی از فرآیند تأثیرگذاري در خانواده را هدف گرفته... 

دادن روابط جنسی دختر و پسر پـیش از ازدواج، تـرویج     ن به یکدیگر، عادي جلوهسازي خیانت همسرا

هاي  پیام... سامان ولجام گسیخته در مقابل ساختار خانواده، ترویج فرهنگ ازدواج سفید و  هاي بی خانواده

  )5-7: 1391، اسالمی( .باشد هاي اجتماعی می مشترك این شبکه

ها به وجود آورده که در کنار سایر عوامل مخـرب در روابـط    خانواده هایی را نیز در این موضوع آسیب

ها و طالق عاطفی زوجین و کمرنگ شدن صمیمیت میان شدن بنیاد خانواده خانوادگی، موجبات سست 

 را فواصل ،جمعی ارتباط وسایل .اعضاي خانواده و همچنین گسترش شکاف نسلی را فراهم کرده است

 ازجملـه  اجتمـاعی،  هـاي  گـروه  بـر  وسـایل  این که توان تصورکرد براین چگونه میبنا .سازند می ناپدید

 بیشتر کالنشهر که در است این موضوع اهمیت دالیل از  .نگذارند اثر خانواده معنی، یعنی تمام به گروهی

 عنـو  در الگـوبرداري  و تغییـر  به میل یافته، به رسانه هاي جدید دسترسی براحتی مختلف طبقات از افراد

 در را طبقـات  ایـن  برخـی از  مالی، مسائل که چند هر. است مشهود کامأل آنان رفتار در نگرش و پوشش

 همسـو  در هـا  شبکه این تدارك و توسعه سریع روند اما کند، می محدودیت دچار ناهنجار هاي کنش بروز

 و جمعـی  نـدگی ز تـا  است شده موجب رسانه هاي جدید از استفاده. دارد ادامه همچنان کردن مخاطبان

 پیدا یکدیگر با عمیقی عاطفی فاصله خانواده اعضاي و رددگ تحول خانواده دچار اعضاي صمیمانه روابط

است که استفاده از شبکه هاي اجتماعی  اصلی لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال. کنند

  ؟دارددر کالنشهر تهران ر تعامالت اجتماعی همسران د نقشیمجازي چه 

  

  پژوهشتجربی  پیشینه

 شـهر  در عـاطفی  طالق بر اجتماعی هاي شبکه اثر"عنوان  باپژوهشی ) 1394(ی نوغانی و دیگران فاسکا

 آنها شبکۀ اعضاي و زوج 30 نمونه حجم با مشهد شهر زوجین تحقیق، این در .به انجام رساندند "مشهد

 دوسـت  4 همسر، هر براي که زوجین صمیمی دوست 181 متأهل، زوج 30 شامل -نفرند 600 جمعاً که
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 بـه  -)همسـران  از یـک  هـر  اصـلی  خـانوادة  اعضـاي ( زوجین خانوادة هاي شبکه عضو 395 و صمیمی

 تأییـد،  انـدازه،  اي، رابطـه  متغیرهاي بین در که است داده نشان نتایج .دادند پاسخ محقق هاي پرسشنامه

 بـر  همپوشـانی  و نزدیکـی  مرکزیـت  مشـترك،  هـاي  فعالیـت  صـمیمیت،  پیوند، قوت انسجام، حمایت،

 بـین  در. دارد عـاطفی  طـالق  بـر  را اثـر  بیشـترین  ،همسـر  بـا  صمیمیت و است مؤثر همسر با صمیمیت

 از قبـل  همسـر  شـناخت  و همسـر  بـا  قبلی نسبت ازدواج، مدت فرزندان، تعداد اي، خصیصه متغیرهاي

  .مؤثرند عاطفی طالق و همسر با صمیمت بر ازدواج

 هـاي  شـبکه  درعرصـه  ایرانـی  خانواده شناسی آسیب"تحقیقی را با عنوان ) 1392( خجیر و حسین نظر

بـی  عـاملی در   ،نتایج نشان دادند که استفاده از شبکه هاي مجـازي . به انجام رساندند "مجازي اجتماعی

ترویج سبک  ،انحراف و ابتذال اخالقی ،اعتیاد به آن و پرخاشگري افراد ،سردي روابط ،خیانت ،اعتمادي

آنهـا   سوء اسـتفاده از  و شکسته شدن حریم خصوصی افراد ،یافتن نیازهاي کاذب ارزش ندگی غربی وز

 .می شود

بـه   "خانواده روانی امنیت و اینترنت کارکرد اجتماعی"پژوهشی را با عنوان ) 1392(مرتضوي و دیگران 

 جمعـی  و گروهـی ، فـردي  ادابعـ  داراي اینترنت اجتماعی یافته ها نشان دادند که کارکرد. انجام رساندند

 توانـد  مـی  والـدین  مـدیریت  وشـیوه  خانواده اعضاي عنوان به کاربران اقدام برحسب کارکرد این .است

 فعالیـت  در جدید هاي فرصت ایجاد به یا باشد روانی بعد از خانواده وجمعی فردي امنیت براي خطري

 حـریم  در نـاامنی  ،الویـت  ترتیب به که گردد منجر موزشیآ و علمی هاي تجربه کسب و اجتماعی هاي

   بـا  خـانواده  درحریم درصد و ناامنی 20 اقتصادي ناامنی، درصد 26 اخالقی ناامنید، درص 38 با شخصی

  .ندادند جواب سوال این بهنیز  دهندگان پاسخ درصد10 -قرار دارند درصد 6

 موردي مطالعه( طالق پدیده روزب در ماهواره و خانواده تعامل تأثیر"پژوهشی را با عنوان ) 1390(نعیمی 

که بـراي ایجـاد تـوازن در ارزش هـاي مسـلط در       نتایج نشان دادند. به انجام رساند ")گرگان شهرستان

زوجین و براي جلوگیري از تغییرات ناگهانی و یا تضاد ارزشی در بین آنان باید تعاملی سنجیده بین این 

  .دو بال مهم جامعه پذیري صورت گیرد

نشان داد که به نمایش گذاشتن خشونت جنسی در رسانه ها بـه  ) 2006( 1هش ماالموس و بریرنتایج پژو

ایـن نکتـه را    ،همچنـین  .توسعه الگوي تفکري منجر می شود که از خشونت علیه زنان حمایت می کنـد 

                                                           
1 . Malamuth & Briere 
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 ،و در نتیجـه  که این نوع تفکر به شکل هاي مختلـف بـه رفتارهـاي ضـداجتماعی     سازدخاطر نشان می 

  .در خانواده ها منجر می شودو تعامل سازگاري کاهش 

 يو اسـتفاده از شـبکه هـا    ییزناشو تیخانواده و رضا"در مقاله اي با عنوان ) 2014( ایریانا شارایواسکا

به  ی روسن يتمام گروه ها انیدر م ی مجازياجتماع هاي شبکه تیمحبوببیان داشته است که  "یاجتماع

ثبـات   درکه  يدیاز عوامل کل یکبه نظر می رسد ی ،گرفتههاي صورت  با توجه به بررسی. است شیافزا

از . دارد استفاده از شبکه هاي اجتمـاعی مـی باشـد   نقش  زناشویی تیازدواج و خانواده و رضا تیفیو ک

 تیخـانواده و رضـا   يتوسـط اعضـا   يمجـاز  یاجتماع ياستفاده از شبکه ها نیفعل و انفعال ب ،رو این

 یاجتمـاع  ياستفاده از شـبکه هـا  نتایج تحقیق نشان داد  .ردیقرار گ یمورد بررس دیو خانواده با ییزناشو

  .ي منجر به افزایش درگیري ها و تنش ها در روابط خانوادگی شده استمجاز

 يهـا شـبکه   اسـتفاده از  چگونـه  یبررس: بوك و روابط سیف"در تحقیقی با عنوان ) 2013( ریانه فاروگیا

به این نتیجه دست یافتند که بین استفاده از فـیس بـوك و    "تاثیر می گذارد بر روابط بلند مدت یاجتماع

نتایج نشان داد استفاده بلند مدت از فیس بوك رابطـه اي  . رضایت در زندگی زناشویی رابطه وجود دارد

  .مثبت با حسادت و کاهش روابط دارد

  نظري پژوهش مبانی

ذاري رسانه ها بر ابعاد مختلف زندگی انسان ها از جمله تاکنون نظریه هاي متعددي در زمینه تأثیرگ      

به علت فراوانی این نظریه ها کـه در ایـن مجـال نمـی گنجـد، در ایـن       . تعامل اجتماعی مطرح شده اند

چارچوب نظري را تشـکیل   و پژوهش تنها از نظریه هایی استفاده می شود که مبناي استخراج فرضیه ها

  .می دهند

  ایتمنديرض و استفاده نظریه

به طرق  هایی است که مخاطب را وا می دارد تامندي، به دنبال علل و انگیزه یتنظریه استفاده و رضا     

مهـرداد،  (مختلف و اشکال گوناگون، از رسانه استفاده کند و بدان وسیله به ارضاي نیازهاي خود بپردازد 

مـک کوایـل،   (و دوري از تنش و فراغت  یاز به هدایت، امنیت، کنش متقابلنیازهایی مثل ن ؛)147: 1380

فرض اصلی نظریه استفاده و رضامندي این است که افراد مخاطب، کم و بیش بـه صـورت   ). 73: 1382

بستگی به نیازها و  ،درجه این رضایت. که بیشترین رضایت را فراهم کند هستند دنبال محتواییبه فعال، 

احتمال  ،ند که محتواي واقعی نیاز آنان را برآورده می کندهر قدر افراد بیشتر احساس کن. عالیق فرد دارد
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بـه ارضـاي   در ایـن شـبکه هـاي اجتمـاعی      محتوا را انتخاب کنند بیشتر است و به همین دلیل اینکه آن

ریشه هاي اجتمـاعی  " :الگوي این رویکرد را بلومر و کاتز چنین ارائه کرده اند .نیازهاي خود می پردازند

ث نیازهایی می شود که نتیجه آن ها انتظارات از رسانه هاي جمعی است کـه سـبب   و روان شناختی باع

پیامدهاي دیگري نیز . گونه گونی الگوهاي عرضه رسانه ها می شود و به برآورده شدن نیازها می انجامد

قابل ذکر است که بیشـتر محققـان الگـوي اسـتفاده و رضـامندي، عنصـر       . دارد که اغلب ناخواسته است

این الگوها نوعاً با عواملی آغاز مـی شـوند کـه بـر     . ه را از فراگرد ارتباط جمعی کنار می گذارندفرستند

  )69: 1387مهدي زاده، . (انتخاب مخاطبان از محتواي رسانه ها تاثیر می گذارند

  شیکاگو مکتب نظریه

 و دارند خود طبانمخا روي بر بسیاري تأثیرات جمعی ارتباط وسایل، 1شیکاگو مکتب نظریه طبق بر      

 توسـعه  بـه  کننـده  تعیـین  ابـزار  یـک  عنـوان  به جمعی ارتباط وسایل که است آن نظریه این بارز ویژگی

 آزادي بیـان و  آزادي لیبرالیسـم،  توسعه، این شرط .کند می کمک اقتصادي و فرهنگی سیاسی، ،اجتماعی

  : کند می مطرح را اصلی کارکرد 4 جمعی ارتباط وسایل براي مکتب این .است مطبوعات

  ؛رسانی اطالع و خبر طریق از اجتماعی هاي سازمان و نهادها عملکرد بر نظارت) الف

  ؛اجتماعی تعهد تقویت و ایجاد) ب  

  ؛فرهنگی میراث انتقال و حفظ و پذیري جامعه) ج  

  )693: 1387 دنیس، و دفلور( .سرگرمی و تفریح) د  

  هابرماس نظریه

اتی و جهانی شدن رسانه اي را در قالب حوزه عمومی و همگانی مورد توجه جامعه اطالع ،هابرماس     

او اینترنت را محیطی می داند که یک حوزه و فضاي عمومی را در جامعـه فـراهم کـرده    . قرار داده است

عرصه اي است که در آن حضور افراد در مباحـث بـاز و علنـی و کـنش      ،حوزه عمومی هابرماس. است

این حوزه فقط در جامعـه هـاي   ). 65: 1382آذرنگ، (یان و گفت و گو تحقق می یابد ارتباطی از طریق ب

باز و مردم ساالر شکوفا می شود، قدرت در آن دخالتی ندارد و در این فضا گفـت و گوهـا بـه صـورت     

در نگاه . و افراد می توانند مسائل مورد عالقه و حتی خصوصی خود را مطرح کنند می شودآزادانه انجام 

شبکه ارتباطی اینترنتی و مجازي که به عنوان یک حوزه عمومی جدید مطرح شده و هر چنـد   ،برماسها

                                                           
1  .  Chicago School 
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به نظر بعضی ها آن فقط یک حوزه عمومی مجازي است، ولی با این حال به شدت در حال رشد اسـت  

جـود  در تمام انسان هاي آزاد یکسري نیازهاي اساسی و اصیل و ،م هابرماسعبه ز). 37: 1382آذرنگ، (

در محـیط  . کشـف خواهـد شـد    ،دارد و این نیازها زمانی که فرد با دیگران صمیمانه وارد گفتگویی شود

شرایط آرمـانی مـورد   "در واقع ...) ایمیل، وبالگ، سایت هاي مختلف، چت روم و(هاي تعاملی اینترنتی 

می توانند نیازهاي خـود  در این محیط ها افراد معموالً راحت تر . به خوبی تحقق می یابد "نظر هابرماس

. را مطرح کنند و این طرح کردن نیازها باعث شکل گیري یک فضاي گفـت و گـو و مباحثـه مـی شـود     

    کاربران در آن شبکه به گفت و گو می پردازند، احساسات خـود را ابـراز مـی کننـد و از یکـدیگر تـاثیر       

 تـوان  مـی  را اینترنـت  تعاملی محیط،  1هابرماس نظریه اساس بر). 126: 1384زنجانی زاده، (می پذیرند 

 ابـراز  و صـمیمیت  فضـاي . پردازنـد  می وگو گفت به آن در راحتی به کاربران که گرفت نظر در فضایی

 آن در کـاربران  و پذیرفتـه  تـأثیر  یکدیگر از که گیرد می شکل اینترنت تعاملی هاي محیط در احساسات

 مصـرف  ها محیط این در را خود عاطفی وانرژي نندک مطرح را خود مشکالت و مسائلنیازها،  ها گروه

      یکـدیگر  بـا  خـانواده  اعضـاي  ارتبـاط  و خـانواده  هـاي  ارزش بر احتماالً انرژي تخلیه این که نمایندمی 

  ).60: 1388 کفاشی،( شود واقع مؤثر تواند می

  نظریه کنترل اجتماعی تراویس هیرشی 

که باعث جلـوگیري از رفتارهـاي انحرافـی نوجوانـان و      بر اساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، عاملی

به اعتقاد هیرشی، پیوندهاي اجتماعی داراي چهار عنصر اصلی . است "پیوند اجتماعی"جوانان می شود، 

ضعف هر یک از این چهار عنصر در فرد مـی توانـد موجـب    . دلبستگی، تعهد، مشغولیت و اعتقاد است

  .بروز رفتارهاي انحرافی او شود

کسانی که به دیگران دلبستگی و عالقه اي ندارند، نگران این نیستند که روابط : بستگیدل -1

اجتماعی خود را به خطر اندازند و به همین علت بیشتر احتمال دارد که مرتکب رفتار انحرافی 

  .شوند

هر چقدر میزان تعهد فرد نسبت به خانواده، شغل، دوستان و غیره کمتر باشد، احتمال : تعهد -2

  .کاب رفتار انحرافی بیشتر خواهد بودارت

کسانی که مشارکت مداوم در فعالیت هاي زندگی، کار، خانوادگی و غیره ): مشغولیت(درگیري  -3

  .ندارند و بیکارند، فرصت بیشتري براي انحراف دارند

                                                           
1  .  Habermas 
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د قوي به ارزش ها و اصول اخالقی یک گروه نداشته باشد یا به این اگر فرد اعتقا: باور و اعتقاد -4

امیدوار و (رزش ها وفادار نباشد، احتمال گرایش وي به رفتار انحرافی بیشتر خواهد بود ا

  ).56: 1381صارمی،

 ،  به عنوان مثال. نظریه هیرشی می تواند  قسمتی از علت هاي وابستگی به اینترنت را توضیح دهد     

ارند یا زمان مشخصی را براي می توان خانواده اي را در نظر گرفت که به فرزندان خود توجه کافی ند

فرزندان خود اختصاص نمی دهند که در این حالت فرزندان می توانند براي پر کردن این خال ایجاد 

بیشتر به سمت رفتار  ،افرادي که فرصت بیشتري داشته باشند. شده به اینترنت و رایانه روي آورند

ها بیشتر متاهل ها، جوانان بیش از بزرگساالن از این رو شاید بتوان گفت مجرد .انحرافی کشیده می شوند

افرادي که روابط اجتماعی کمتري  ،همچنین. شاغالن در معرض اعتیاد اینترنتی هستند از و بیکارها بیشتر

با  تا ، ممکن است تالش کننداحساس می کنندصمیمیت کمتري با دیگران  رند، منزوي ترند ودا

 مدت،  1هیرشی عقیده به). 44: 1390زالی کاهکش، (مایند فضاهاي مجازي این کمبودها را جبران ن

. است گذار اثر خانوادگی روابط در آن از استفاده مداومت و دارد دسترسی اینترنت به فرد که زمانی

 احتماالً استفاده میزان این ،کنیم استفاده بیشتر اینترنت از هرچه شد گفته قبالً که طور همان گونه بدین

 آزادارمکی( گردد می خانوادگی روابط کاهش به منجر خود و شود می خانواده با تباطار شدن کم باعث

 براي کمتري فرصت ،شود وابسته اینترنت به کاربر اندازه هر ،هیرشی نظر بر بنا). 41: 1383 امامی، و

 نتیجه در و اینترنتی کاربر نزد خانواده شدن اهمیت کم باعث است ممکن این و دارد خانواده به پرداخت

  .گردد خانوادگی روابط کاهش

  نظریه میلتون روکیج

 براي مهم شرط که باورند براین ها رسانه به وابستگی دربارة خویش الگوي در 3روکیچ بال و 2فلور دي 

 آوردن دست به براي مردم که مجرایی .است ارتباطی هاي رسانه بعضی به وابستگی میزان اثرات، بروز

 که مجرایی تادارد  اثرات ایجاد براي بیشتري توان کنند، می وابستگی احساس نآ به نسبت مهم اطالعات

       نظریه این کمک با. است اهمیت فاقد کند می فراهم که اطالعاتی و ندارد دیگر مجاري با تفاوتی

 تاینترن به شدن وابسته با اینترنتی کاربر که صورت بدین ؛کرد مطرح را اینترنت به وابستگی توان می

 نزد خانواده شدن اهمیت کم باعث است ممکن این و دارد خانواده به پرداختن براي کمتري فرصت

 تامپسون،( شود آنها شدن منزوي نتیجه در و خانواده اعضاي ارتباط کاهش نتیجه در و اینترنتی کاربر

1380 :14.(  

  ولخارت و نظریه کلی

                                                           
1  .  Hirschi 
2 . Defleur 
3 . Ball Rokeach 
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 و برخوردارند گروه در فرد عضویت حفظ براي ییباال انگیزه از که افرادي دریافتند 1ولخارت و کلی

 نمایند قبول را هایی پیام و ارتباطات که رسد می نظر به بعید دارند، تأیید به بیشتري وابستگی بنابراین

. کنند می عمل شخصی و فردي بیشتر افراد بنابراین. هستند گروه هاي وارزش هنجارها مقابل نقطۀ که

 این یعنی کرد، تعبیر گروه توسط پذیرش به توان می اینجا در. آورد دست به ار تأیید و موافقت باید فرد

 مناظرة. است بیشتر گروه بر پیام تأثیر احتمال بگیرند، قرار گروه پذیرش مورد بیشتر هرچه اعضا که

 اگر همچنین .است برخوردار ها نگرش تغییر در مدت دراز بخشی اثر از ،ها سخنرانی به نسبت گروهی

 - داشت خواهد گروه اعضا به بخشی اثر در بیشتري تأثیر ،شود برگزار آزادانه طور به گروهی مناظرة این

 کند احساس اینترنتی کاربر هرچه. آورد می وجود به بیشتري تغییر وعقاید افکار در آزاد مناظره و بحث

 هاي ارزش بر که شد خواهد باعث احتماالً ،شود می واقع پذیرش مورد بیشتر اینترنت محیط در که

 و بحث وارد بیشتر کاربران هرچه ،همچنین .شود واقع مؤثر یکدیگر با دوستان اعضاي ارتباط و خانواده

         اینترنت تعاملی هاي محیط با خود موضوعات کردن مطرح باعث احتماالً ،شوند گروهی مناظره

 شدن اهمیت کم باعث همین -کنند می مطرح دوستان یا و خانواده با را خود مسائل کمتر و شوند می

  ).84: 1381 صارمی، و امیدوار( شود می یکدیگر با دوستی عمیق هاي ارتباط و خانواده هاي ارزش

  بریر و نظریه ماالموس

 الگوي توسعه به ها رسانه در جنسی خشونت گذاشتن نمایش به که دادند نشان) 2006( بریر و ماالموس

      نشان خاطر را نکته این همچنین .کند می حمایت زنان علیه تخشون از که شود می منجر تفکري

 سازگاري کاهش نتیجه در و  ضداجتماعی رفتارهاي به مختلف هاي شکل به تفکر نوع این که کند می

  .شود می منجر ها خانواده در

  2نظریه ولمن

سازد، جهانی بودن آن  از ویژگی هاي منحصر به فردي که فضاي سایبر را از دیگر رسانه ها ممتاز می 

هر فردي در هر نقطه از جهان می تواند از طریق آن به آسانی، به جدیدترین اطالعات دست یابد  .است

تقریباً عقاید . و مرزهاي جغرافیایی تا کنون نتوانسته از گسترش روزافزون فضاي سایبر جلوگیري کند

ع در حال تغییر می باشد و مهم ترین اثرات پارادایم جوام ،به نظر او .ولمن همانند کاستلز می باشد

جوامع صنعتی که روابط بین افراد به  خالفبرکنونی جوامع در  .فناوري بر شیوه ارتباطات می باشد

با اعضاي بیشتر  ؛ کنش ها به راحتی ، روابط به صورت افقی می باشداستصورت سلسله مراتبی 

انه متغیر هستند و شبکه ها از انسان ها و جوامع و صورت می گیرد و ارتباطات در بین شبکه هاي چندگ

  بر  گروه هاي مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از آن ها ساختارهاي خرد و کالن اجتماعی را در

  ).84: 1385محسنی، دوران، سهرابی، (می گیرد 

                                                           
1  .  Keley and Wolkhart 
2  .  Wellman 
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ا یکدیگر ارتباط ارتباطات نوین از نظر ولمن باعث می شود که مردم در مناطق مختلف به راحتی ب     

به وسیله ارتباطات غیر حضوري و . سرعت مبادالت را افزایش دهد ،کنند و ارتباطات با رایانهبرقرار 

روابط  از آن جا که. برخی استرس ها در ایجاد ارتباط از بین خواهد رفت ،روح حساس و ظریف افراد

ن بیشتري از خود نشان می دهند و رو در رو وجود ندارد و به دور از هنجارها می باشد، افراد هیجا

  .فقدان بازخورد مستقیم شکل هاي گسترده تري از ارتباط را افزایش می دهد

ارتباطات الکترونیکی سبب خواهد شد که افراد این احساس را داشته باشند که به همه دسترسی      

قط با افراد نزدیک و خاص دارند و این در حالی است که بدون اینترنت به دلیل محدودیت ها، افراد  ف

ارتباط برقرار می کنند و فناوري هاي نوین این امکان را می دهد که با محیط هاي چندگانه اجتماعی در 

به نظر ولمن  ،در مجموع. تماس باقی بمانند و حتی روابط سطحی به روابطی قوي و عاطفی تبدیل گردد

ارزش ها و اطالعات در سطحی ي تبادل مکانی برا ؛جمعی است ،واقعی و مکان آن ،فضاي سایبر

همه این موارد باعث  کهمردم متعلق به اجتماعات مجازي هستند و متعلق به مکان خاصی نیستند . جهانی

در این گونه شبکه ها، اطالعات . می شود که گروه هاي جداگانه تبدیل به شبکه هاي گسترده اي شوند

به طوري که کنترل تکثیر اطالعات توسط دولت مانند  ؛به صورت باور نکردنی در حال پخش می باشد

  )34: 1384حسنی، (. اد از آزادي عمل بیشتري برخوردارندجوامع صنعتی امکان پذیر نمی باشد و افر

با مطالعه و بررسی این که  ي دیدگاه هاي گوناگونی وجود داردشبکه هاي اجتماعی مجاز مورددر      

با توجه به نظریات ارائه شده . مل مهم و تاثرگذار را مشخص نمودبرخی از عوا می توان دیدگاه ها

محقق سعی نموده تا با تلفیق آن ها، چارچوب نظري خاصی را براي پژوهش حاضر در نظر بگیرد تا 

  .بتواند به تبیین موضوع مورد مطالعه بپردازد

  مبناي نظري استخراج فرضیه ها: 1جدول 

  مبناي نظري  فرضیه ها

  کاگویمکتب ش هینظر  .دارد وجود و تعهد همسران ارتباطشبکه هاي اجتماعی مجازي استفاده از بین میزان 

  يتمندیاستفاده و رضا هینظر  .دارد وجود همسران ارتباط رضایتمندي و مجازي اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان بین

  ولمن  .دارد وجود ارتباط و اعتماد بین همسرانشبکه هاي اجتماعی مجازي بین میزان استفاده از 

  ولمن .دارد وجود همسران ارتباط بین انسجام و مجازي اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان بین

  ماالموس و بریر  .دارد وجود همسران ارتباط و سازگاريشبکه هاي اجتماعی مجازي بین میزان استفاده از 

  .دارد وجود همسران ارتباط ابط دموکراتیک در بینرو و مجازي اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان بین
 ولخارت و کلی

  کالپروالدهال 

  .دارد وجود بین میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي و بی تفاوتی در بین همسران ارتباط
 هیرشی

  روکیچ بال و فلور دي

 وجود همسران ارتباط ینب رابطه خشک و سخت گیر و مجازي اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان بین

  .دارد

 ولخارت و کلی

  کالپروالدهال 



١٣ 
 

  هابرماس  .دارد وجود همسران ارتباط مداراي اجتماعی بین و مجازي اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان بین

  

  مدل نظري پژوهش

  
  مدل نظري تحقیق: 1نمودار 

  فرضیه هاي پژوهش

 و مولفه هاي آن  عی مجازي و تعامالت اجتماعیاز شبکه هاي اجتما همسران استفاده میزان بین

  . رابطه وجود داردشهر تهران در 

 رابطه همسران تعامالت اجتماعی و مجازي اجتماعی هاي شبکه مدت زمان عضویت در بین 

  .دارد وجود

 دارد وجود رابطه همسران تعامالت اجتماعی و عضو مجازي اجتماعی هاي شبکه تعداد بین.  

  پژوهشروش شناسی 

توصیفی و  ، از نوعلحاظ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها به و لحاظ هدف، از نوع کاربردي به تحقیقین ا

در ) متغیر وابسته(هدف آن شناخت و توصیف وضعیت موجود تعامالت اجتماعی .همبستگی می باشد

بکه هاي فردي و مولفه هاي ش  –ن رابطه آن با ویژگی هاي اجتماعیجامعه آماري مورد مطالعه و تعیی

کتابخانه (گردآوري داده ها از دو روش اسنادي دربنابراین . می باشد) متغیر مستقل(اجتماعی مجازي 

در روش اسنادي جهت تدوین جامع چارچوب . استفاده شده است) پیمایش و مصاحبه(و میدانی) اي

الت اجتماعی نظري تحقیق، مطالعات انجام گرفته قبلی و نظریه هاي جامعه شناسی در تحلیل تعام

از یک طرف و  ،همسران بررسی شده است و پس از ارزیابی تحقیقات و نظریه هاي مرتبط با موضوع

  .گرفته است صورتشناخت وضعیت فعلی جامعه، تدوین شاخص ها و متغیرهاي تحقیق 

  جامعه و نمونه آماري و استراتژي نمونه گیري و تعیین حجم نمونه

جامعه آماري تحقیق حاضر شامل مجموعه اهداف مورد نظر،  وهش و با توجه به ماهیت موضوع پژ   

با توجه به  .باشند که در شهر تهران بزرگ سکونت دارند سال و باالتر می 18 همسران جوان گروه سنی
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که براساس  شود ه عنوان واحد آماري محسوب میهر یک از افراد این گروه سنی ب ،تعریف جامعه آماري

روش نمونه ). 1395سرشماري عمومی نفوس و مسکن (نفر است  2000000بر برا 1395آمار سال 

، در مرحله بر این اساس. است "نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي"گیري در این تحقیق، از نوع 

که  به طوري؛ گانه شهرداري تهران به سه قسمت یا خوشه تقسیم شدند 22، مناطق اول نمونه گیري

بر . طبقه بندي شدند 3در گروه  22تا  15و مناطق  2در گروه  14تا  6، مناطق 1 در گروه 5تا  1مناطق 

لذا از روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي . نفر می باشد 384حجم نمونه  ،طبق فرمول کوکران

سپس . گانه تهیه گردید 22بدین صورت که ابتدا نقشه شهر تهران بر اساس مناطق  ؛استفاده شده است

در ادامه هر کدام از خوشه . خوشه تقسیم بندي گردید 24دست آمده از شهرداري به ه ق اطالعات ببر طب

در مرحله بعد با استفاده از نمونه . ها به شهرك ها و محله و در ادامه به بلوك هایی تقسیم بندي گردید

باشد گیري تصادفی از هر خوشه، از بین محله هاي مشخص شده یک محله که معرف کل خوشه 

در ادامه از داخل هر کدام از نواحی که به بلوك هایی مشخص تقسیم شده اند اطالعات . انتخاب شد

به (بدین صورت که بین فهرست بلوك هاي هر قسمت تعیین شده، تعدادي بلوك  ؛جمع آوري شد

 10به صورت تصادفی انتخاب و سپس با منظور کردن عدد ) تعداد یک دهم حجم نمونه در هر قسمت

در هر بلوك نقطه  ،بعالوه. خانوار به صورت منظم انتخاب شدند 10به عنوان فاصله نمونه، در هر بلوك 

شروع نمونه گیري در هر . به صورت تصادفی تعیین شده است 10تا  1شروع نمونه گیري از بین اعداد 

که کمتر بلوك از سمت شمال شرقی آن و در جهت حرکت عقربه ساعت صورت گرفته و بلوك هایی 

 .خانوار دارند همراه با بلوك سمت غرب یا نزدیکترین بلوك مسکونی به آنها در نظر گرفته شدند 10از 

  :روش تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به صورت زیر بوده است

 

  
سطح احتمال در نتیجه . استدر نظر گرفته شده  95/0که در آن حد مطلوب اطمینان در این پژوهش 

. است 96/1برابر با )  t( ضریب اطمینانیا  متغیر در توزیع طبیعی ةازو اند 05/0برابر با ) d( د نظرمور

گویی به  ترین نمونه الزم براي پاسخبزرگ. برآورد استفاده کردتوان از پیشبراي تعیین واریانس، می

برابر ) p( احتمال دارا بودن صفت یا قرار گرفتن در نمونه آید کهمی به دستسواالت یک تحقیق وقتی 

). 124: 1384سرایی، (گیرد ترین مقدار را به خود میدر این صورت، اشتباه استاندارد کم. باشد 5/0

سال و  18افراد ) N(جامعه آماري  1395همچنین، بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

هاي باال و فرمول ، با توجه به دادهدر نهایت. است 2000000رگ برابر با باالتر ساکن در شهر تهران بز

که این مقدار را براي کاهش خطاي ناشی از نمونه  - نفر خواهد بود 384برابر با ) n(کوکران حجم نمونه 

  .  نفر افزایش داده است 410به  گیري و احتمال ناقص بودن برخی از پرسشنامه ها،
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 اتی مفاهیم و متغیرهاتعریف مفهومی و عملی

  شبکه اجتماعی   

هایی هستند که از یک توان گفت سایتمی مجازيهاي طور کلی در تعریف شبکه به" :تعریف مفهومی

سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت 

هاي اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون کاربر شبکه. نددهگذاري را به کاربران خود ارائه میاشتراك

در . پردازند اینترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطالعات می

به . اندهاي اجتماعی براي افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضاي مجازي طراحی شدهشبکه ،واقع

گیرد مانند عکس کاربر، اطالعات شخصی عاتی که بر روي پروفایل افراد قرار میاز طریق اطال ،طور کلی

برقراري ارتباط تسهیل ) آوردهویت فرد فراهم می موردها اطالعاتی را در که همه این(و عالیق 

 دمانن مختلف کاربردي هايبرنامه طریق از و ببینند را دیگران هايپروفایل توانند می کاربران  .گردد می

  ).228: 2009و همکاران،  1پِمپِک( کنند برقرار ارتباط یکدیگر با چت و ایمیل

و تعداد شبکه هاي  غیر شبکه هاي اجتماعی از دو عامل میزان استفاده براي سنجش مت: تعریف عملیاتی

  . استفاده شده است -باشد صورت محقق ساخته میه که سواالت ب - اجتماعی عضو

  که هاي اجتماعی میزان استفاده از شب   

می     مدت زمانی از شبانه روز که فرد از شبکه هاي اجتماعی استفاده  :عبارت است از :تعریف مفهومی

  .کند

 که هاي اجتماعی مجازي در شش طبقه شاملدر پژوهش حاضر میزان استفاده از شب: تعریف عملیاتی

، طراحی شده ساعت شتر از چهارکمتر از یک ساعت، بین یک تا دو ساعت، بین دو تا سه ساعت، بی

  .است

  تعداد شبکه هاي اجتماعی 

  .مدت زمانی که فرد به عضویت شبکه هاي اجتماعی در آمده است :عبارت است از: تعریف مفهومی

هاي اجتماعی شش نوع شبکهدر  عضو شبکه هاي اجتماعی تعداددر پژوهش حاضر : تعریف عملیاتی

و سواالت  قرار گرفته استمدنظر  )وایبر، اینستاگرام و ماي اسپیسفیسبوك، توییتر، واتس آپ، ( مجازي

  .طراحی شده است ا و میزان استفاده بیشتر از آنهاهبهتر بودن شبکه بر اساس

  تعامل 

 و شود می آنها میان واکنشی به منجر که باشد بیشتر یا نفر دو بین رابطه ایجاد معناي به: تعریف مفهومی

 قرار تعریف این زمره در معنا بدون روابط بنابراین .است شده شناخته طرف دو ره براي واکنش نوع این

                                                           
1  .  Pempek 
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 باشد افراد بین ارتباط و مکالمه یک نگاه، یک فیزیکی، موضوع یک تواند می اجتماعی تعامل .گیرد نمی

 و فضا در مردم پذیري نقش نتیجه در و متناسب هاي فعالیت و رویدادها تعریف مستلزم خود که

  .)22: 1386چرخیان،  و دانشپور(است  اجتماعی هاي شبکه و ها گروه در آنها عضویت

 بین همسران، اعتماد همسران، رضایتمندي تعهد متغیرتعامل اجتماعی از نه بعد: تعریف عملیاتی

 سخت و خشک تفاوتی، رابطه دموکراتیک، بی همسران، روابط همسران، سازگاري بین همسران، انسجام

باشد و سواالت هر مولفه بر اساس  صورت محقق ساخته و استاندارد میه ه سواالت بک - اراو مد گیر

  .استسنجیده شده   -اي طراحی شده طیف لیکرت به صورت پنج گزینه

 روایی و پایایی ابزار اندازه گیري

 اراعتب. است شده استفاده ییمحتوا اعتبار از پرسشنامه، سواالت اعتبار برآورد جهت به پژوهش نیا در

. باشد یم داوران به مراجعه قیطر از پژوهش يها معرف ای ها شاخص اعتبار ییشناسا یمعن به ییمحتوا

 حوزه نیا خبرگان نظر و موضوع اتیادب یبررس قیطر از پژوهشگران حاضر پژوهش در ،بیترت نیبد

 مورد میمفاه ییمعنا حوزه معرف پرسشنامه التادرسو شده گنجانده شاخص که اند دهیرس جهینت نیا به

 قرار آزمون شیپ مورد پرسشنامه سنجش، ابزار ییایپا از نانیاطم حصول يبرا ،نیهمچن. هستند مطالعه

 از پس. نمودند لیتکم را شده میتنظ پرسشنامه انیپاسخگو از نفر 50 تعداد که صورت نیا به ؛گرفت

 يآلفا لهیوس به ها آن ییایپا و شدند وارد SPSS افزار نرم در و يکدگذار مذکور يها پرسشنامه ل،یتکم

 نشان که بود درصد 70 از شیب موارد غالب در آمده دست به جینتا اساس نیا بر .دیگرد یابیارز کرونباخ

 افزار نرم از استفاده با زین ها سازه ییروا يبرا) 1 جدول( باشد یم پرسشنامه اعتماد تیقابل و ییایپا دهنده

Amos نرم با ها داده. دیگرد اقدام ها داده لیتحل به آن اعتبار از نانیاطم اب سپس و گرفت انجام یعامل 

براي تحلیل  ،همچنین . پردازش قرار گرفت مورد یاستنباط و یفیتوص سطح دو درنیز  spss افزار

  .استفاده شد Smart PLS  سازي معادالت ساختاري ها از رگرسیون چند متغیره و مدل داده

  هاي تحقیق نباخ مقیاسضریب آلفاي کرو :1 جدول

  ضریب آلفاي کرونباخ  متغیرهاي پنهان

  مقیاس  خرده مقیاس  خرده مقیاس  مقیاس

  شبکه اجتماعی
  82/0  عضو  هاي شبکه تعداد

84/0  
  78/0  مدت زمان استفاده

تعامل اجتماعی 

  همسران

  85/0  تعهد همسران

86/0  

  79/0  همسران رضایتمندي

  78/0  همسران بین اعتماد

  80/0  همسران بین انسجام

  82/0  همسران سازگاري
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  82/0  همسران دموکراتیک روابط

  85/0  همسران بین در تفاوتی بی

  73/0  گیر سخت و خشک رابطه

  80/0  همسران بین اجتماعی مداراي

 روش و تجزیه و تحلیل داده ها 

آزمون فرضیه ها با .تاري آزمون شده اندفرضیه هاي اصلی تحقیق با استفاده از مدل سازي معادله ساخ

استفاده از این تکنیک به محقق یاري می رساند تا با متغیرهاي اصلی درگیر در فرضیه به عنوان متغیرهاي 

. برآورد پارامترهاي مرتبط با آزمون فرضیه دخالت دهد و خطاهاي اندازه گیري را در ندپنهان برخورد ک

  .استفاده شده است Smart PLS وspss دو نرم افزار  22ه به منظور انجام محاسبات از نسخ

  یافته هاي پژوهش

  هاي پژوهش هاي توصیفی متغیر یافته

درصد  7/44مرد و ) نفر 332(درصد افراد مورد مطالعه  3/55که نتایج فراوانی متغیر جنس نشان می دهد 

درصد  2صیالت نشان می دهد که سطح تحنتایج فراوانی متغیر  .اندرا زن تشکیل داده )نفر 268(دیگر

درصد داراي  25درصد داراي سطح تحصیالت دیپلم،  14پاسخگویان داراي سطح تحصیالت زیر دیپلم، 

درصد دیگر داراي  3/14درصد داراي سطح تحصیالت کارشناسی و 2/44سطح تحصیالت کاردانی، 

بوط به متغیر سن، بیشترین مر يبر اساس یافته ها .سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر هستند

و کمترین تعداد پاسخگویان در گروه سنی ) درصد2/21(سال  49 – 41تعداد پاسخگویان در گروه سنی 

  .می باشند) 5/2(سال  21 -18

 تعامل اجتماعی و مولفه هاي آن

  توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تعامل اجتماعی :2جدول 

 ابعاد تعامل اجتماعی
تعاملمیزان    

یلی کمخ  میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط کم 

  76/2  10  33/15  33/30  34/29  15  تعهد همسران

  95/2 67/14 17/10 66/30 5/44 -  همسران رضایتمندي

  75/3 66/21 17/37 5/38 - 67/2  همسران بین اعتماد

  80/3 67/36 6/17 38 5 66/2  همسران بین انسجام

  66/3  17/21  5/37  34/33  66/2  33/5  همسران سازگاري

  01/3  17/12  17/12  73/42  5/30  33/2  همسران دموکراتیک روابط

  89/2  67/14  17/12  28  83/37  33/7  همسران بین در تفاوتی بی

  09/3  67/17  83/16  30  17/28  33/7  گیر سخت و خشک رابطه
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  94/2  33/2  83/27  17/39  67/24  6  همسران بین اجتماعی مداراي

  20/3       تماعیمیانگین کل تعامل اج

همسران داراي بیشترین میانگین  بین اجتماعی، انسجام دهد که در بین مولفه هاي تعاملها نشان مییافته

میانگین رضایتمندي همسران  ،همچنین. می باشد) 76/2(و تعهد همسران داراي کمترین میانگین ) 80/3(

 ، بی)01/3(همسران  دموکراتیک ، روابط)66/3(، سازگاري همسران )75/3(همسران  بین ، اعتماد)95/2(

و مداراي اجتماعی بین همسران ) 09/3(، رابطه خشک و سخت گیر )89/2(همسران  بین در تفاوتی

بوده که با توجه به اینکه حداقل و  20/3در جامعه مورد مطالعه  تعامل میانگین  ،در کل. می باشد) 94/2(

تقریبا در حد  همسراندر بین  تعاملشان می دهد که میزان می باشد ن 5و  1حداکثر نمره به ترتیب 

 .متوسط رو به باال می باشد

 مجازي اجتماعی  هاي شبکهمیزان استفاده از 

  مجازياستفاده از شبکه اجتماعی  میزانتوزیع پاسخگویان بر حسب مقیاس هاي  :3جدول 

 نوع استفاده
  میزان استفاده

 میانگین کم متوسط زیاد

  43/3  5/24  2/48  3/27  بکه اجتماعی عضوتعداد ش

  34/3  1/29  7/42  2/30  مدت زمان عضویت

7/28  شبکه اجتماعیاستفاده از  میزانمقیاس کل   5/45  8/26  38/3  

شبکه هاي اجتماعی استفاده ازمیزان توزیع پاسخگویان را برحسب شاخص یا مقیاس هاي  ،3 جدول

و  43/3بوط به مولفه تعداد شبکه هاي اجتماعی با میانگین که بیشترین میانگین مر نشان می دهد مجازي

در . می باشد 38/3کمترین میانگین مربوط به مدت زمان عضویت در شبکه هاي اجتماعی با میانگین 

بوده که با توجه به   38/3میانگین  استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي در جامعه مورد مطالعه  ،کل

می باشد نشان می دهد که میزان استفاده از شبکه ها در بین  5و  1مره به ترتیب اینکه حداقل و حداکثر ن

  .همسران تقریبا در حد متوسط رو به باال می باشد

  آزمون فرضیه ها

  رابطه میزان استفاده از شبکه اجتماعی  مجازي و تعامل اجتماعی همسران

و مولفه هاي آن در  زي و تعامل اجتماعیاجتماعی  مجا هاي اولین فرضیه، بین میزان استفاده از شبکه

یعنی هرچه میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي  ؛وجود دارد معکوسهمسران رابطه  بین

جهت بررسی فرضیه هاي پژوهش  .نیز کاهش می یابد تعامالت اجتماعی همسرانافزایش یابد سطح 

از آزمون  اجتماعی تعامل هاي شاخص با مجازي اجتماعی هاي شبکه از استفادهمبنی بر ارتباط بین 

  .یافته ها به شرح جدول زیر می باشد. ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است
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  همبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق :4جدول 

  ي شاخص ها               نام متغیر           

  تعامل اجتماعی                       

  تعامل اجتماعی

  سطح معناداري  ضریب همبستگی

  

  

  

شبکه هاي استفاده از 

  اجتماعی مجازي

  000/0  -726/0  تعهد همسران

  000/0  -565/0  همسران رضایتمندي

  001/0  -590/0  همسران بین اعتماد

  000/0  -272/0  همسران بین انسجام

  000/0  -571/0  همسران سازگاري

  000/0  -565/0  همسران دموکراتیک روابط

  001/0  157/0  همسران بین در تفاوتی بی

  000/0  243/0  گیر سخت و خشک رابطه

  001/0  -213/0  همسران بین اجتماعی مداراي

  000/0  -666/0  میانگین کل تعامل اجتماعی

  

 )-666/0( تعامل اجتماعیبا  استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازيیافته ها حاکی از آن است که بین 

 اجتماعی هاي شبکه از استفاده رابطه بین ،در این میان. وجود داردبعاد مختلف آن رابطه و ا همسران

 بین در تفاوتی بیبین  رابطهداراي بیشترین ضریب همبستگی و ) =P -726/0( تعهد همسرانو مجازي 

  . دمی باش) P=157/0(داراي کمترین ضریب همبستگی اجتماعی  تعامل کل میانگینو همسران 

، اعتماد بین )-565/0(مجازي و رضایتمندي همسران  اجتماعی هاي شبکه از استفادهبین  ،همچنین

 دموکراتیک روابط، )- 571/0(همسران  ، سازگاري)- 272/0(همسران  بین ، انسجام)-590/0(همسران 

) -213/0(همسران  بین اجتماعی و مداراي) 243/0(گیر  سخت و خشک ، رابطه)-565/0(همسران 

  .تمامی فرضیه هاي پژوهش تأیید می شوندبنابراین  .جود داردارتباط و

 همسران، روابط افزایش استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي باعث کاهش تعهد ،در این میان

همسران  همسران، رضایتمندي همسران، سازگاري بین همسران، انسجام بین همسران، اعتماد دموکراتیک

  .می شود آنانگیر در بین  سخت و خشک سران و رابطههم بین در تفاوتی و افزایش بی

  رگرسیون  تحلیل  آزمون

 در شهر همسران اجتماعی تعامالت به چه میزان توانایی تبیین مجازي اجتماعی هاي متغیر شبکه

  تهران را دارد؟

  

H0: ᵦ = 0 یر نداردتاثتعامل همسران بر  یاجتماع يشبکه ها  

   
H1: ᵦ ≠ 0 دارد یرتاثتعامل همسران ر ب یاجتماع يشبکه ها  
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  »همسران اجتماعی تعامالت و  مجازي اجتماعی هاي شبکه از استفاده میزان«رگرسیون خطی بین 

  تعامل اجتماعی همسراننتایج آزمون تحلیل رگرسیون براي : 5جدول

  نیتخم اریمع يخطا  تعدیل شده R Square  R Squareمقدار   Rمقدار   مدل

1  666/0 -  444/0  443/0  334422/0  

  

بین  باشد که نشان دهنده همبستگی قوي متغیرهاي پیش می -666/0دست آمده برابر  ضریب همبستگی به

با توجه . است) همسران اجتماعی تعامالت(و متغیر معیار) میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي(

توان گفت که  است و می 443/0تعدیل شده براي مدل برابر  دست آمده، میزان ضریب تعیین به نتایج به

  .تعیین نمود بین با متغیر پیش وسیله رابطه خطی آن توان به درصد از تغییرات متغیر معیار را می 3/44

  تعامل اجتماعی همسرانضرایب آزمون تحلیل رگرسیون  6:جدول

ضرایب   ضرایب غیر استاندارد  عنوان متغیر

  استاندارد

  سطح معناداري Tمقدار

B  ستاندارداشتباه ا  Beta 

Constant(  518/4 064/0  -  566/70  001/0(عدد ثابت   

001/0  -263/22  -66/0  019/0  - 423/0  میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی  

  

ی بر متغیر اجتماع يشبکه هابا توجه نتایج حاصله در معادله رگرسیونی، تأثیر گذاري متغیر مستقل 

 بوده و کمتر 001/0برابر   معناداري آن سطح زیرا ،رد تأئید می باشندوابسته تعامل  اجتماعی همسران، مو

    - 66/0ی برابر اجتماع يشبکه هاضریب رگرسیون براي متغیر مستقل  ،همچنین .باشند می 05/0 از

تعامل مقدار استاندارد شده ضرایب که نشان دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته (ضریب بتا . می باشد

برابر ) است یاجتماع يشبکه هاازاي تغییر به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل به  همسران

  . می باشد - 423/0

که متغیرهاي موجود در آن به شرح  به صورت رابطه زیر است که در این معادلهنیز  معادله رگرسیون 

 اجتماعی ز  تعامالتنی Yمیزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي  و  X  ،باشد موارد زیر می

  :همسران می باشد

 X 423/0 -518/4 =Y  

 معکوسهمسران تأثیر  اجتماعی می توان گفت استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي  بر تعامالت پس

میزان  ،دارد؛ بدین صورت که هرچه استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بیشتر باشد يو معنادار

  .تایید می شود، این فرضیه بر این اساس. می شودکمتر  همسران اجتماعی تعامالت
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    (Smart PLS)الگو سازي معادالت ساختاري با کاربرد 

از بر تعامل اجتماعی همسران  اجتماعی مجازي بررسی تأثیر شبکه هايشدت و جهت  نییبه منظور تع

دلسازي معادالت در این پژوهش با استفاده از روش م. بهره گرفته شده است يمدل معادله ساختار کی

دو  ما در این بخش،رویکرد . به آزمون مدل هاي معادله ساختاري پژوهش پرداخته شده است ،ساختاري

بدین معنی که پس از تدوین مدل نظري پژوهش الزم است تا به بحث برآورد مدل یا  ؛مرحله اي است

ی و کلی مدل پرداخت تا به عبارتی دیگر برآورد پارامترهاي آزاد در مدل و تحلیل شاخص هاي جزئ

  .مدل نظري تدوین شده هستند یا خیر مشخص شود که آیا داده هاي تجربی در مجموع حمایت کننده

نرم (برخالف روش کواریانس محور ) PLS(سازي معادالت ساختاري به روش حداقل مربعات مدل

کاي دو  جهت  هاي برازش مدل مبتنی برفاقد شاخص) EQSو   AMOS،LISRELافزارهایی نظیر 

بین این امر به ماهیت پیش -باشدهاي گردآوري شده میبررسی میزان مطابقت مدل نظري با داده

مربوط به  ،اندهاي برازش که به همراه این رویکرد توسعه یافتهبنابراین شاخص. بستگی دارد  PLSمحور

یا  2و حشو 1هاي افزونگیشوند؛ مانند شاخصبینی متغیرهاي وابسته میبررسی کفایت مدل در پیش

ها تا چه حد گیري معرفدهند که براي مدل اندازهها نشان میدر واقع این شاخص.  GOFشاخص

زا تا چه حد و با بینی سازه زیربنایی خود را دارند و براي مدل ساختاري، متغیرهاي برونی پیشیتوانا

 ارزیابی هاي شاخص به مربوط برآوردهاي .رندزا مدل را دابینی متغیرهاي درونی پیشیچه کیفیتی توانا

تعامل  بر شبکه هاي اجتماعی مجازي متغیر اثر( مدل این اصلی پارامترهاي و ساختاري مدل کلیت

  :است شده گزارش زیر جداول و شکل در )اجتماعی همسران

                                                           
1  .  Communality 
2  .  Redundancy 
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  تعامل همسرانشبکه هاي اجتماعی مجازي بر  اثر ساختاري معادله مدل: 2شکل 

  

  ساختاري معادله مدل کلیت ارزیابی شاخص هاي برآورد :7جدول 

  GOF  SRMR  NFI  شاخص  مدل

  91/0  083/0  81/0  مقدار  1

 نظري مدل داده ها که است این بیانگر مجموع در ساختاري معادله مدل کلیت ارزیابی شاخص هاي

 بر داللت خص هاشا و است برقرار مدل به داده ها برازش ،دیگر عبارت به .می کنند پژوهش را حمایت

  .دارند ساختاري مدل معادله مطلوبیت

  همسران تعامل بر مجازي اجتماعی هاي متغیر شبکه اثر برآورد :8جدول 

  معناداري سطح  بحرانی مقدار  اثر ضریب  تعیین ضریب  وابسته متغیر  مسیر  مستقل متغیر

  000/0  ½  -601/0  361/0  همسران تعامل  --->  مجازي اجتماعی هاي شبکه

  

  : است آن بیانگر باال جدول در شده برآورد ادیرمق

 .می کند تبیین همسران را تعامل واریانس متغیر از 60/0 مجموع مجازي در شبکه هاي اجتماعی متغیر) 1

) 36/0( متوسط حد در مقدار تعیین این شاخص ضریب اثر حجم به مربوط مقادیر دادن قرار مدنظر با

 تبیین واریانس توان متوسط حد مجازي در اجتماعی هاي شبکه متغیر ،دیگر عبارت به .می شود برآورد

  . دارد همسران شهروندان را تعامل متغیر

فرضیه  بنابراین. معنادار است آماري لحاظ همسران به تعامل مجازي بر اجتماعی هاي شبکه متغیر اثر) 2

         تأیید سران تأثیر دارد،هم تعامل مجازي بر اجتماعی هاي شبکه متغیر اینکه بر مبنی پژوهش کلی
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 متغیر مجازي بر اجتماعی هاي شبکه متغیر اثر گفت می توان تأثیر ضریب مقدار به توجه با .می شود

 شبکه میزان افزایش که معنا این به ؛می شود برآورد نزدیک به باال حد در و همسران منفی، معکوس تعامل

  . همسران گردد تعامل به کاهش منجر مجازي می تواند اجتماعی هاي

   نتیجه گیريبحث و 

استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي  ،تعامل بین همسران اهمانطور که ذکر شد یکی از عوامل مرتبط ب

شبکه هاي اجتماعی مجازي، نسل جدیدي از فضاي روابط اجتماعی هستند که با این که عمر . می باشد

 و تکنولوژي ورود با. جاي خود را در زندگی مردم باز کنند خیلی زیادي ندارند، به خوبی توانسته اند

 موجب شده و قرارگرفته تأثیر تحت ها خانواده اجتماعی هاي ارزش ها، خانواده در جمعی ارتباط وسایل

اي که به رغم نزدیکی فیزیکی و در زیر  به گونه ؛به وجود بیاید زوجین گفتمان و رفتار در تغییراتی تا

کنند و  ر داخل خانواده، گاه فاصله عاطفی و معنوي زیادي را از یکدیگر تجربه مییک سقف بودن د

 . ي همدالنه را با هم دارندهاافراد خانواده کمترین مراودات و گفتگو

در پژوهش حاضر  ،همسران بین تعامل درشبکه هاي مجازي  نقشبا توجه به اهمیت و ضرورت بررسی 

که هاي اجتماعی مجازي و ابعاد مختلف تعامل اجتماعی در بین به تحلیل و بررسی ارتباط بین شب

  . همسران در شهر تهران به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد

) -666/0(یافته ها حاکی از آن است که بین استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي با تعامل اجتماعی 

 اجتماعی هاي شبکه از رابطه بین استفاده ،در این میان. همسران و ابعاد مختلف آن رابطه وجود دارد

 بین در تفاوتی داراي بیشترین ضریب همبستگی و رابطه بین بی) =P -726/0( مجازي و تعهد همسران

  . می باشد) P=157/0(اجتماعی داراي کمترین ضریب همبستگی  تعامل کل همسران و میانگین

، اعتماد بین )-565/0(ایتمندي همسران مجازي و رض اجتماعی هاي شبکه از بین استفاده ،همچنین

 دموکراتیک ، روابط)- 571/0(همسران  ، سازگاري)- 272/0(همسران  بین ، انسجام)-590/0(همسران 

) -213/0(همسران  بین اجتماعی و مداراي) 243/0(گیر  سخت و خشک ، رابطه)-565/0(همسران 

  .ید می شوندبنابراین تمامی فرضیه هاي پژوهش تأی. ارتباط وجود دارد

ه وسیل توان به درصد از تغییرات متغیر معیار را می 3/44نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان دادند که 

  .تعیین نمود بین رابطه خطی آن با متغیر پیش

 اجتماعی هاي شبکه متغیر نیز نشان دادند که (Smart PLS)ساختاري  معادله نتایج حاصل از مدل 

 مقادیر دادن قرار مدنظر با .می کند تبیین را همسران تعامل متغیر واریانس از 60/0 مجموع در مجازي

 عبارت به .می شود برآورد) 36/0( متوسط حد در مقدار تعیین این شاخص ضریب اثر حجم به مربوط

اجتماعی  تعامل متغیر تبیین واریانس توان متوسط حد در مجازي اجتماعی هاي شبکه متغیرT دیگر

  . دارد را همسران
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یافته هاي پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین شبکه هاي اجتماعی مجازي و تعامل اجتماعی با یافته هاي 

  بریر و و ماالموس) 1392( نظر حسین و ، خجیر)1394( دیگران و نوغانی پژوهش هاي اسکانی

یدند که بین هرکدام از متفکران فوق در پژوهش هاي خود به این نتیجه رس. همخوانی دارد) 2006(

 ،بدین ترتیب که شبکه هاي اجتماعی ؛شبکه هاي اجتماعی و تعامل بین همسران ارتباط وجود دارد

نتایجی که با یافته هاي پژوهش حاضر  -عاملی در کاهش تعامالت در خانواده در ابعاد مختلف می باشد

  .مطابق است

مهم کاهش تعامالت در سطح خانواده بنابراین مشاهده می شود که شبکه هاي اجتماعی یکی از عوامل 

تحت . است و با افزایش استفاده از شبکه هاي اجتماعی میزان تعامالت اجتماعی کاهش پیدا می کند

باید از زندگی مشترك انتظار داشته باشد به نوعی تحریف  همسران، آنچه شبکه هاي مجازيتأثیر 

وابط عاطفی و سرانجام خیانت و طالق نارضایتی از زندگی طرفین به سردي گراییدن رو  شود می

هاي مجازي در محیط خانواده باعث از هم گسیختگی  جذابیت و فریبندگی اینترنت و شبکه. انجامد می

  . است شده بین همسريازدواج، روابط زناشویی و روابط 

 را افزارها نرم این از درست استفاده باید بگیریم را تولید جلوي توانیم نمی ما وقتی گفت باید پایان در

 منظور به فرهنگی امور مصادر سوي از آموزشی جلسات برگزاري راستا این در  .دهیم آموزش

اینترنت و  ویژه به جدید هاي فنّاوري مورد در خانواده ها و مردم به رسانی اطالع وسازي آشنا

سودمند  مجازي ماعیاجت هاي شبکه و الین و آپ واتس تانگوم، وایبر،: جمله از جدید هایی افزار نرم

  .خواهد بود

 زمینه در سازي فرهنگ با نمسئوال شود می پیشنهاد تحقیق اصلی فرضیه از حاصل نتایج به توجه با 

 افزایش جهت در موثري هاي گام ،مجازي دنیاي و اجتماعی هاي شبکه از اندازه به و درست استفاده

  .بردارند زناشویی رضایت

 درخود  توانمندسازي و اجتماعی هاي شبکه از صحیح استفاده با ینزوج شود می پیشنهادهمچنین،  

 سازي غنی نیازمند امر این که کنند پیدا دست مشترك زندگی در بیشتري رضایت به ،هیجانات مدیریت

  .باشد می مربوطه مراکز اي مشاوره  هاي برنامه

 هاي شبکه از صحیح استفاده و عاطفی همراهی و صمیمیت افزایش با زوجین شود می پیشنهاد

 بین ها ارزش و احساسات رشد موجب و ببرند باال را هم به نسبت صمیمیت احساس میزان اجتماعی،

  . گردند خانواده اعضاي و خود

 یاتئجز پرسیدن حین در و گفتگوها هنگام را مثبت هاي واکنش و رفتارها زوجین شود می پیشنهاد

 طالق چون هایی آسیب از پیشگیري و خانواده نهاد مشآرا و حفظ موجب و دهند نشان خود از گفتگو

  .گردند
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 هاي گفته به و باشند داشته آمیز توجه نگرش یکدیگر به نسبت ها زوج شود می پیشنهاد ،همچنین

 با و را در پی خواهد داشت همسر به دهی ارزش و احترام افزایش امر این که دهند اعتبار خود همسر

  .همراه خواهد بود آنان ارتباط هبودب و ها زوج در مقاومت کاهش
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The virtual social networks are new generation of social relationship 
environment. Although they are not old established, they could make space in 
people’s lives. These networks have some advantages beside their drawbacks 
in which the most important are undermining the family foundation, 
emotional divorce, fainting of spouse cordiality. Considering the importance 
of virtual social networks & social interactions of spouses, this research is to 
examine the relationship between virtual social networks and social 
interactions of spouses as the main objective using field study, survey 
research, and the questionnaire tool as well as SPSS and Smart PLS software. 
The population of this study is Tehrani spouses in which 600 were chosen as 
sample size. 

The results indicate that there is a significant relationship between virtual 
social networks (P= 0.34) and social interactions and its dimensions, that is 
spouses' commitment (P= -0.726), spouses' satisfaction (-0.565), spouses trust 
(-0.590), spouses' indifference (P= 0.157), spouses' solidarity (-0.272), 
spouses' adaptability (-0.571), spouses' democratic relationship (-0.565), strict 
and tough relationship (0.243) and social compromise between spouses (-
0.213). Thus, all hypotheses of the study are confirmed. Also, the results of 
structural equation (Smart PLS) showed that social network variable totally 
explains (-0.60) of the variance of social interaction variable. Considering the 
related values of index the determination coefficient of this value is estimated 
moderately (0.36). 

Key words: Virtual Social Networks, Social Interaction, Adaptation, 
Democratic Relationships and Social Tolerance 


