فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيك
سال هفدهم ،شماره  ،75بهار 9318
مقاله هشتم ،از صفحه 963-981

بررسی پیامدها و آثار مخرب شبکههای اجتماعی (تلگرام ،الین ،وایبر)...،
در فروپاشی خانوادهها
1

عبدالرضا ادهمی  ،مرتضی پژوهان فر
دریافت مقاله09/90/32 :

2

پذیرش مقاله09/03/90:

چکیده
در جهان روبهپیشرفت و مدرن كنونی وقايع و اتفاقات مهمی بر زندگی افراد تأثیر ميیگياارد در ايي
میان از مهمتري عوامل تأثیرگاار ،شبكههاي اجتماعی میباشد كه بهطور گسيترد رفتيار افيراد را در ي
خانواد و محیط اجتماعی بهصورت مثبت و منفی دگرگون میكند تحقیق حاضر با هدف برر ی پیامدها و
آثار مخرب شبكههاي اجتماعی (تلگرام ،الي  ،وايبر و ) در فروپاشيی خيانواد هيا انايام ميیگیيرد رو
تحقیق توصیفی ي تبیینی و نوع تحقیق كاربردي ا ت جامعه آماري تحقیق مشتمل بر  083نفر از شيهروندان
متأهل اك شهر تهران كه در نی  22الی  03الگی میباشند رو
میدانی ا ت براي گردآوري اطالعات در اي پژوهش از رو

جمعآوري اطالعات ،كتابخانيهاي و

پر شنامهاي محقق اخته ا تفاد گرديد كه

پايايی پر شنامه از طريق آلفاي كرونباخ 3/967 ،به د ت آمد ا ت جهت تحلیل داد ها و آزمون فرضیهها،
از نرمافزار  spssا تفاد شد و براي توصیف داد ها از آمار هايی مانند میانگی  ،میانه ،مد ،فراوانی و درصيد
فراوانی و

و براي تبیی داد ها و آزمون فرضیهها از رو

همبستگی پیر ون ا يتفاد شيد ا يت نتياي

آزمونهاي آماري نشاندهند آن ا ت كه شیو و میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی عاميل فروپاشيی و ييا
ا تحكام خانواد هستند و بهطوركلی شبكههاي اجتمياعی شمشيیر دولپيهاي هسيتند كيه از يي

يو محيل

خالقیت ،آگاهی ،ارتباط و آزادي ا ت از وي ديگر هموار عامل اضمحالل ،فروپاشی و فاصله ا يت؛ اميا
آنچه كه مهم و ا ا ی ا ت و تأثیر شبكههاي اجتماعی را مشخص میكنيد شيیو و میيزان ا يتفاد از ايي
شبكههاي اجتماعی ا ت
واژگان کلیدی :شبكههاي اجتماعی ،ر انههاي جمعی ،خانواد  ،روابط زناشويی

 1دانشیار ،جامعهشنا ی ،دانشگا آزاد ا المی واحد تهران شمال (نويسند مسئول)adhamiab@yahoo.com
 2كارشناس ارشد جامعهشنا ی دانشگا آزاد ا المی واحد تهران شمالmpahjouhanfar@gmail.com ،
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مقدمه
امروز تمام مردم دنیا بر اي باورند كه جهيان وارد عصير و دوران تياز اي شيد كيه نمياد آن
اهمیت يافت اطالعات ا ت بسیاري از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بير ايي باورنيد
كه تركیب و همگرايی فناوريهاي اطالعاتی و ارتبياطی و تادييد ياختار نظيام يرمايهداري در
دهههاي اخیر ما را وارد عصر و جامعه تاز اي كرد  ،كه دانیل بل 1آن را جامعه فرا صنعتی ،كا تلز

2

جامعه شبكهاي و تادائو اومه ائو 0آن را جامعه اطالعاتی نامید ا ت و آنچه كه دراي بيی اتفيا
افتاد گستر

روابط بی انسانی و كمرنگ شدن  1يكی از كارهاي روزمر در نظر گرفته میشيود

درواقع شبكههاي اجتماعی ماازي مكانهايی هستند كه در آنها افراد فرصت پیدا میكنند تا خيود
را معرفی كرد و ويژگیهاي شخصیتی خود را مخفی و يا بروز داد و با اير افراد ارتبياط برقيرار
كيييرد و در ايييي محيييیطهيييا ايييي ارتباطيييات را حفيييز نماينيييد و از طرييييق هميييی
شبكههاي اجتماعی خبرهايی را تولید و اشاعه كنند
با اي اوصاف شبكههاي اجتماعی ماازي با جاي دادن طیف گسيترد اي از بيازيگران و كنشيگران
در فضاي ماازي ،از ي

و ابزاري براي تبلیغ و اشاعه عقايد كنشگران اجتماعی گوناگون هسيتند

و از وي ديگر ،منبعی مهم در ارائه آگاهیهاي اجتماعی در جهان و عامل ارتباط فعاالن اجتماعی
با مردم به شمار میروند ازاي رو میتوان گفت شبكههاي اجتماعی تالی و نشانه قدرت نميادي ،
هويت ازي و تغییر و تحوالت بینشی و نگرشی در عصر جديد بيهوييژ در خيانواد هسيتند كيه
موجب كاهش و يا افزايش انساام در خانواد ها میشود
با توجه به م البی كه پیرامون شبكههاي اجتماعی و خانواد ها بیان شد ،در اي م العه به دنبال
برر ی و م العه بر روي پیامدها و آثار شبكههاي اجتماعی (تلگرام ،الي و وايبر ) در فروپاشی و
يا انساام خانواد ها هستیم همچنی

عی داريم دراي بی راهكارهايی را باوجود ا تفاد از شبكه-

هاي اجتماعی ،ارائه دهیم كه بتوان ا تحكام خانواد ها را حفز نمود
اهمیت و ضرورت اي

تحقیق اي

ا ت كه خانواد بهعنوان اصلیتري

نهاد اجتماعی و

زيربناي جوامع و منشأ فرهنگها و تمدنها در تاريخ بشر م رح بود ا ت پرداخت به اي بناي
مقدس و بنیادي و حمايت و هدايت آن به جايگا واقعی و متعالیا  ،هموار

بب اصالح
1- Daniel Bell.
2- Castels
3-Tada umesao
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جامعه بزرگ انسانی و غفلت از آن ،موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و قوط به ورطه
هالكت و ضاللت بود ا ت بايد اهمیت خانواد و نقش آن ازلحاظ اجتماعی درك شود در
برنامه هاي جامعه بايد مسئله تشكیل خانواد و آشنايی به مسائلی كه در خانواد پیش میآيد ،براي
تمامی افراد جامعه امري ضروري ا ت رو

ادار خانواد و تربیت فرزند و تأمی وضع اقتصادي

خانوار از اموري هستند كه بايد افراد جامعه آنها را فرا بگیرند
با توجه به اهمیت آ یبشنا ی فضاي ماازي در تو عه جوامع ،در جامعه ما نیز در الهاي
اخیر به ف آوري اطالعات و ارتباطات توجه زيادي شد ا ت ولی در اي راب ه آ یبهاي جدي
وجود دارد كه ضرورت دارد كه به ريشهيابی آن پرداخت كشور ما ازنظر بهر مندي از اينترنت در
بی

 189كشور جهان رتبه  89را دارد كه بر ا اس طبقهبندي اتحاديه جهانی مخابرات جزء

كشورهاي متو ط به شمار میرود  02درصد ا تفاد كنندگان اينترنت را قشر جوان تشكیل می-
دهند و میانگی صرف شد براي اينترنت  22دقیقه در هفته ا ت ( ايت ر می شركت مخابرات
ايران)1073 ،
شبكههاي دو تيابی در كشور ما به رعت در میان جوانان ايرانی محبوب شد

ت و ايرانیها

رتبه وم را در اي شبكهها كسب كرد اند فرهنگ ر انهاي اينترنت ،فضاي ذهنی جوانان را
اشغال كرد و م العات اخیر نشان میدهد كه ا تفاد از اينترنت ،بب ايااد احساس ناكامی،
تنهايی ،اض راب و بهطوركلی كاهش المت روانی میشود اشخاصی كه از اينترنت بیشتر ا تفاد
میكنند عالو بر آنكه بر زندگی خانوادگی آنها تأثیر منفی میگاارد ،زمان كمتري با خانواد
صحبت میكنند و احساس تنهايی ،افسردگی ،كمبود عزتنفس و در آنها بیشتر میشود لاا براي
جلوگیري از آ یبهاي احتمالی شبكههاي اجتماعی ،بايد در جهت آگا ازي خانواد ها تال
كرد (كفاشی)06 :1088 ،
با توجه به اينكه برنامهريزي و شنا ايی آ یبهاي اجتماعی ضروري میباشد لاا در اي مقاله
عی شد ا ت تا به آ یبهاي مرتبط با شبكههاي اجتماعی پرداخته و براي رفع اي گونه
معضالت راهكارها و پیشنهادهايی ارائه گردد
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فرضیههای پژوهش:

فرضیه اصلی:
 میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی در فروپاشی خانواد مؤثر ا تفرضیههای فرعی:
 1ا تفاد بیرويه و صرف زمان زياد در شبكههاي اجتماعی باعث ايااد فاصله بيی زن و شيوهر
میشود
 2عدم وجود جاابیت در محیط خانواد يكی از داليل ا تفاد از شبكههاي اجتماعی ا ت
 0صرف وقت كمتر از طرف همسر ،در ا تفاد از شبكههاي اجتماعی مؤثر ا ت
مبانی نظری
 -پیشینه شناسی:

باوجود پژوهش هاي صورت گرفته پیرامون شبكههاي اجتماعی و فروپاشی خانواد  ،تاكنون معدود
پژوهشی در خصوص تأثیر اي شبكههيا (ماننيد تلگيرام ،اليي و وايبير ) بير فروپاشيی خيانواد
اناامشد ا ت؛ بنابراي بيه پيژوهش هيايی كيه بيه موضيوع و متغیرهياي تحقیيق حاضير ارتبياط
نزدي تري دارند در اي بخش از پژوهش بهاجمال معرفی میشوند
سید هاشم رضافرخجسته :دانشاوي كارشنا ی ارشد رشته مشاور خانواد در دانشگا بی الملليی
قشم موضوع پاياننامه خود را تحت عنوان «مقايسيهي میيزان نگير

بيه روابيط فيرا زناشيويی و

تعارضات زناشويی در كاربران و غیر كاربران شبكههاي اجتماعی (شهر تان كرج)» در يال 1070
انتخاب نمود جامعه آماري اي پژوهش را  23نفر از شاكیان ،متهميان و ميراجعی بيه دادگيا هياي
خانواد و مراكز مشاور درمانی شهر تان كرج تشكیل میدهند تعداد  92نفر بهعنوان نمونه آماري
انتخاب میشوند ازآناايیكه در پژوهش حاضر براي تكمیل پر شنامه باييد رضيايت و همكياري
آزمودنها جلب شود از رو

غیر احتمالی در د ترس بهعنوان نمونهبيرداري ا يتفاد شيد ا يت

نتاي حاصل از برر ی فرضیهاي پژوهش نیز نشان داد كه بی میانگی نگر

نسبت به روابط فيرا

زناشويی در كاربران و غیر كاربران شبكههياي اجتمياعی مايازي تفياوت معنيیداري وجيود دارد
درحالیكه بی میانگی تعارضات زناشويی در كاربران و غیر كاربران شبكههياي اجتمياعی تفياوت
معنیداري وجود ندارد در برر ی معنیداري تفاوت در میانگی ابعاد مختلف تعارضات نیز نتياي
نشان داد كه تفاوت معنیداري در ابعاد كاهش راب ه جنسی ،افزايش واكنشهاي هیايانی ،كياهش
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راب ه با خويشاوندان همسر ،افزايش راب ه فردي با خويشاوندان خود و جدا كيردن اميور ميالی از
يكديگر بی كاربران و غیر كاربران شبكههاي اجتماعی وجود دارد
مهديه احمدی براورسان دانشاوي كارشنا ی ارشد دانشگا آزاد ا المی واحيد بيی المليل قشيم
موضوع پاياننامه خود را تحت عنوان «برر ی و تحلیل نقش شيبكههياي اجتمياعی بير انحرافيات
جوانان در شهر تان جیرفت» در ال  1070انتخاب نمود جامعه آماري تحقیق مشتمل بر  083نفر
از جوانان شهر جیرفت میباشند رو

تحقیيق توصيیفی  -پیمايشيی هسيت؛ و بيراي گيردآوري

اطالعات از ف مراجعه به ا ناد و مدارك ،پر شنامه ،ا تفاد شد ا ت؛ و نتاي حاصل از برر ی
فرضیههاي پژوهش نیز نشان داد كه نقش شبكههاي اجتماعی در انحرافيات غیرقابيلانكيار هسيت
چهبسا جوانان و نوجوانانی كه مرتكب جرمی میشوند و شبكههاي مايازي و اجتمياعی را عاميل
انحراف خود میدانند؛ بنابراي با توجه به تازيهوتحلیل پر شنامه شبكههياي اجتمياعی تيأثیرات
متعددي ازجمله :اشاعه فحشا ،انتشار تصاوير و عكسهاي مستها  ،بیهويتی جوانان ،وءا تفاد
جنسی ،كمرنگ شدن عفاف و حااب ،عدم پاي بندي به آموز هاي دينی و بير جوانيان در شيهر
جیرفت داشته ا ت
سمیه روحی دانشاوي كارشنا ی ارشيد دانشيگا آزاد ا يالمی واحيد خميی و حسيی داوودي
ا تاديار ،گرو مشاور  ،دانشگا آزاد ا المی واحيد خميی در مقاليهاي بيا عنيوان «برر يی نقيش
شبكههاي اجتماعی بر بروز پديدۀ طال در زوجی  23تا  03اله ا تان همدان در  6ماهه اول ال
 »70اناام داد اند كه رو

تحقیق توصیفی ي پیمايشی و نوع تحقیق كاربردي ا ت جامعۀ آمياري

 1303نفر بودند كه تعداد  281نفر از آنها به رو

نمونهگیري در د ترس انتخياب شيدند رو

جمعآوري اطالعات ،كتابخانهاي و میدانی ا ت جهت جمعآوري داد ها ،از پر شنامۀ شبكههياي
اجتماعی ا تفاد شد ا ت نتاي آزمونهاي آماري نشاندهند آن ا ت كه شبكههاي اجتمياعی بير
بروز پديد طال در زوجی  23تيا  03ياله ا يتان هميدان در  6ماهيه اول يال نقيش مثبيت و
معناداري دارد نتاي آزمون تی ت

متغیر همچنی نشان داد كه هر ي

از ابعاد شبكههاي اجتماعی

(میزان ا تفاد  ،نوع ا تفاد و میزان اعتماد به كاربران) بر بروز پديدۀ طال نقش مثبت و معناداري
دارد .درنهايت آزمون فريدم نشان داد كه رتبهبنيدي اظهيارات پا يخگويان در هير يي

از ابعياد

شبكههاي اجتماعی بر بروز پديدۀ طال در زوجی  23تا  03اله ا تان همدان به ترتیيب شيامل؛
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میزان ا تفاد  ،میزان اعتماد به كاربران و نوع ا تفاد ا ت كه نتياي آزميون نشيان داد كيه معنيادار
ا ت
گرينفلد )9118( 9در م العهاي كه روي كاربران اينترنت اناام داد پی برد كه  2/9درصد از نمونيه
تحقیق وي داراي معیار ا تفاد غیرارادي از اينترنت بودنيد از میيان ايي افيراد ،عميد تيري ميواد
مصرفی اينترنت عبارتاند از :اتا هياي چيت ،هيرز نگياري ،خرييد آناليي و ناميه الكترونیكيی،
همچنی  ،حدود ي
بهعنوان ي

وم از مشاركتكنندگان در اي م العه اظهار داشتهانيد كيه آنهيا از اينترنيت
فرار از وضع همیشگی و يا تغییر خلقوخويشان ا تفاد میكنند

رو

بولن و هری 1در م العه خود به اي نتیاه ر یدند كه هر چه خانواد ها زمان بیشتري را با اينترنت
ر كنند ،در مقابل از میزان زمانی كه صرف محیط اجتماعی واقعیشان خواهند كيرد ،كا يته ميی-
شود بهعالو اينكه معتادان به اينترنت همانند اير معتيادان ،دچيار عالئيم و شاخصيههياي اعتیياد
مشخص هستند
3

گوستا و مش ( )1991در تحقیقی تحت عنوان «تأثیر اينترنت بير كیفیيت ارتبياط نوجوانيان»
پرداخته و به اي نتاي د تيافتهاند كه ارتباط اينترنتی و میزان ا تفاد از اي ف آوري بيهصيورت
منفی به ادراك نوجوانان از كیفیت ارتباط با فامیل راب ه دارد و نوجوانيانی كيه معميوالا از اينترنيت
ا تفاد میكنند با والدي خود دچار مشيكل هسيتند و ايي مسيئله بير كیفیيت ارتبياط آنهيا اثير
میگاارد
ب ـ مفهوم شناسی:

نظريههاي مختلفی در خصوص تأثیر ر انه و شبكههاي اجتماعی بر ا تحكام يا تضعیف روابط
خانوادگی وجود دارد كه در ادامه به چند نظريه و تأثیر آن در اي خصوص اشار خواهد شد
هابرماس :4هابرماس جامعه اطالعاتی و جهانیشدن ر انهاي را در قالب «حوز عمومی»
موردتوجه قرار داد ا ت وي اينترنت را محی ی میداند كه ي

حوز و فضاي عمومی را در

جامعه فراهم كرد ا ت حوز عمومی هابرماس عرصهاي ا ت كه در آن حضور افراد در مباحثات
باز و علنی و كنش ارتباطی و از طريق بیان و گفتگو تحقق میيابد اي حوز فقط در جامعههاي
باز و مردم االر شكوفا میشود ،قدرت در آن دخالتی ندارد و در اي فضا گفتگوها بهصورت
1 - Greenfeld
2 -Bolen&herry
3 -Gosta & mash
4 -Habermas
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آزادانه اناامشد و افراد میتوانند مسائل موردعالقه خود را م رح كنند در نگا هابرماس شبكه
ارتباطی اينترنت مدتها ت كه بهعنوان ي
بعضیها آن فقط ي

حوز عمومی جديد م رحشد و هرچند به نظر

حوز عمومی ماازي ا ت ،ولی بااي حال اي حوز بهشدت در حال رشد

ا ت
ولمن :9به اعتقاد ولم اينترنت تنها ي

ابزار ارتباطی نیست امكانات بسیار متنوعی در اينترنت

وجود دارد از قبیل ايتهاي خبري ،وبالگها ،چت و ايمیل و نیز ايتهاي مو یقی ،فیلم و
بازيهاي اينترنتی كه ا تفاد از آنها فعالیتی اجتماعی محسوب نمیشود درواقع ،ولم دو گونه
ا تفاد از اينترنت را برمیشمارد :ا تفاد هاي اجتماعی مثل ايمیل ،چت و ا تفاد هاي غیراجتماعی
مثل وب گردي و دانلود مو یقی و بازي زمانی كه اينترنت مردم را با فعالیتهاي غیراجتماعی
درگیر میكند ،حتی بیش از تلويزيون میتواند آنان را از اجتماع ،ازمانها ،مشاركت یا ی
وزندگی خانوادگی دور كند در مقابل زمانی كه مردم از اينترنت براي ارتباط با دو تان ،خويشان و
ازمانها (دور يا نزدي ) ا تفاد میكنند ،آنگا اينترنت همچون ابزاري براي اخت و حفز
رمايه اجتماعی خواهد بود
درواقع ،ولم اثرات اينترنت را كامالا در جهت افزايش ارتباطات اجتماعی ارزيابی نمیكند ،بلكه
آن را تابع نوع ا تفاد اي كه از آن میشود ،میداند بدي ترتیب ،نظريه ولم نیز در تبیی برخی
ابعاد موضوع تحقق میتواند كم
نظريه شکاف آگاهی :اطالعات ي

نمايد
منبع ا ت اطالعات ارز

دارد و به افراد امكان كارهايی را
2

میدهد كه در صورت نبودن آن نمیتوانستند اناام دهند اي فرضیه بهو یله تیكنور  ،ارائهشد
ا ت مؤلفان شكاف آگاهی را به اي طريق بیان میكنند وقتی ريز

اطالعات ر انههاي جمعی

به نظامهاي اجتماعی افزايش يابد بخشهايی از جمعیت با پايگا اجتماعی ي اقتصادي باالتر
ريعتر از بخشهايی با پايگا پايی تر ،اي

اطالعات را كسب میكنند بهطوريكه شكاف در

آگاهی میان اي بخشها بهجاي اينكه كاهش يابد افزايش پیدا میكند اي فرضیه پیشبینی میكند
كه به خاطر اطالعات اضافه ،افراد داراي پايگا اجتماعی ي اقتصادي پايی به افراد داراي پايگا باال
هر دو آگاهی به د ت میآورند ،اما افراد داراي پايگا باال ،اطالعات بیشتري به د ت میآورند
اي بدان معنا ت كه شكاف نسبی در آگاهی میان افراد مرفه و افرادي كه داراي رفا كمتري
1-Welman
2- Ticnor
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هستند افزايش خواهد يافت ،ازنظر اي متفكري  ،وقوع شكاف آگاهی بهويژ در حوز هايی از
عاليق عمومی مثل مسائل عمومی و اخبار علمی محتمل ا ت ولی احتمال وقوع آن در حوز هاي
حاصل مثل ورز  ،چم كاري و باغبانی كه مرتبط با عاليق خاص مردم ا ت كمتر
ا ت (گیدنز)1086،
نق ه قابلذكر اي ا ت كه عوامل متعددي ازجمله درجه دانش يا آگاهی دربار ي

موضوع،

رويداد و میزان منابعی كه فرد يا گرو در د ت دارد و زمان ،تأثیر دارند؛ يعنی میتوان گفت در
الگوي تأثیر عوامل متعددي ممك ا ت نقش داشته باشد نتاي پژوهش در باب شكاف آگاهی
هنوز ناتمام ا ت پژوهشها نشان میدهد كه هنگام م العه شكاف آگاهی بهعنوان اثر ارتباطی،
چندي متغیر را بايد در نظر داشت (دانش)20 :1082،
مدل مفهومی تحقیق:

مدل مفهومی پژوهش متغیرها ،ابعاد و راب ه آنها را بهگونهاي منسام نشان

میدهد و ا اس كار پژوهشی را تشكیل میدهد هدف از پژوهش برر ی پیامدها و آثار مخرب
شبكههاي اجتماعی (الي  ،وايبر ،تلگرام و ) در فروپاشی خانواد ها ت در اي پژوهش براي
ناش از مدل زير ا تفاد میشود بر اي ا اس میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی در دو بعد
(میزان ا تفاد  ،نوع ا تفاد ) موردبرر ی قرار میگیرد و تأثیر آن بر فروپاشی خانواد ها برر ی
میشود كه اي راب ه در شكل زير نشان داد میشود
میزان استفاده از شبکه
اختالف و شکاف در بین زن و مرد

استفاده صحیح

استفاده نامناسب

گسیحنگی خانواده

عدم نشاط در خانواده

عدم سرگرمی در خانواده

انسجام خانواده

نوع شبکه مورد استفاده
صرف وقت کمتر از طرف همسر

شکل  :9مدل مفهومی
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روششناسی
اي پژوهش به لحاظ رو

توصیفی و به لحاظ اجرا میدانی و ازنظر هدف كاربردي ا ت جامعيه

آماري پژوهش حاضر عبارت ا ت از  083نفر از شهروندان متأهيل ياك تهيران (من قيه  2و )0
كه در نی  22تيا  03يالگی ميیباشيند بيراي گيردآوري اطالعيات در ايي پيژوهش از رو
پر شنامهاي محقق اخته ا تفاد گرديد
با توجه به اينكه پژوهش ميا روي شيهر تهيران متمركيز بيود

يعی شيد حايم نمونيه و رو

نمونهگیري بر ا اس كل جمعیت مناطق  2و  0موردم العه ،اقدام شود چونكه جمعیت  22تيا 03
ال و متأهل اي مناطق مشخص نبود با توجه به رشماري آمار ال  1073ماموع افرادي كه در
مناطق موردم العه زندگی میكردند كه شامل دو من قه هست  709327نفر بودند كه بيا ا يتفاد از
فرمول كوكران  083نفر بهعنوان نمونه جهت ناش فرضیهها انتخاب شدند و پس از هر من قيه
 173نفر نمونه به رو

نمونهگیري غیر احتمالی اتفاقی 1انتخاب شدند

در اي پژوهش جهت گردآوري اطالعات ،از منابع كتابخانهاي همانند كتاب ،مقاالت ،همايشهيا و
همچنی منابع اينترنتی ا تفاد شد
براي تعیی میزان پايايی متغیرها از الفاي كرونباخ ا تفاد شد ا ت و با ا تفاد از آلفياي كرونبياخ
میزان پايايی گويهها انداز گیري شد ا ت و همچنی ازآناايیكه پژوهش حاضر بهصيورت كميی
هست ابزار جمعآوري پژوهش پر شنامه ا ت
تعاریف عملیاتی:

پژوهش حاضر در پی آن ا ت تا اثرات متغیر «میزان ا تفاد  ،نوع شبكه موردا تفاد » را بير متغیير
فروپاشی خانواد مورد ناش قرار دهد كه مؤلفههاي فروپاشی خانواد شامل عدم وجود جياابیت
و نشاط در محیط خانواد  ،صرف وقت كمتر از طرف همسير و اخيتالف و شيكاف در بيی زن و
شوهر هست

1. Accidental sampling.
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ناش اي متغیر در ي

گويه بهصورت محقق اخته میباشد

كه از نمونههاي پژوهش اي پر ش م يرحشيد ا يت كيه «نيوع شيبكههيايی كيه از آن ا يتفاد
میكنید؟» الزم به ذكر ا ت ابتدا از افراد پر ید شد ا ت كه عضو شبكههاي اجتماعی هستید در
صورت عضويت در شبكهها پر شنامه توزيعشد ا ت
تعریف عملیاتی میزان استفاده از شبکههای اجتماعی:
*آيا از شبكههاي اجتماعی اينترنتی ا تفاد میكنید:
خیر

در صورت بله ،ل فاا به ؤاالت زير پا خ دهید

بلی

*در شبانهروز در حدود چند اعت ا تفاد میكنید؟
* شبكههاي ماازي كه در آن عضويت داريد؟ل فاا هركدام كه عضويت داريد ،عالمت بزنید و میزان
ا تفاد از آن را نیز بیان نمايید

تانگو 
تلگرام 
وايبر 
ايمو 
فیسبوك 
واتساب 
بیتاك 

الي
غیر

میزان ا تفاد
میزان ا تفاد
میزان ا تفاد
میزان ا تفاد
میزان ا تفاد
میزان ا تفاد
میزان ا تفاد
میزان ا تفاد

(درصورتیكه غیر از شبكههاي ماكور ،در شبكههاي ديگري عضويت داريد دكه بیاننشد ا ت

گزينه غیر را عالمت بزنید )
درصورتیكه غیر را عالمت زد ايد شبكههايی كه عضويت داريد را ذكر كنید و میزان ا تفاد از هر ي
را بیان نمايید
نام شبكه ماازي

میزان ا تفاد

نام شبكه ماازي

میزان ا تفاد

نام شبكه ماازي

میزان ا تفاد

نام شبكه ماازي

میزان ا تفاد
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تعریف عملیاتی مؤلفههای فروپاشی خانواده

گويهها

مؤلفههای فروپاشی خانواده

م بینهايت با خانواد ام شاد هستم
اطمینان دارم كه آيند خانواد ام رشار از امید ا ت
م درماموع از همهچیز راضی هستم
احساس میكنم تمام ابعاد زندگی تحت كنترل م قرار دارد
جاابیت و نشاط محیط خانواد

م همیشه میخندم
زندگی خانوادگی م درماموع هدفدار و معنیدار ا ت
م همیشه ارتباط خوبی با ايري دارم
م به زندگی خانوادگیام عشق میورزم
م خیلی به خانواد ام و همسرم عالقهمند هستم
م هموار احساس نشاط میكنم
درگیري م و همسرم نسبت به چند وقت قبل زيادتر شد ا ت
كا

اختالف و شكاف بی
زن و شوهر

صمیمت م و همسرم بهروزهاي قبل بازگردد

م و همسرم هرروز صمیمیتر میشويم
همسرم معموالا با تصمیمات م مخالفت میكند
همسرم به م بیاعتماد ا ت
دو ت دارم وقتی در خانه تنها هستم همسرم در خانه نباشد
همسرم مدام به م مشكوك ا ت
همسرم مدام ر

صرف وقت كمتر از طرف همسر

شلوغ ا ت

دو ت دارم وقت بیشتري در كنار همسرم باشم
در هنگام فراغت بیشتر از اينكه با همسرم باشم مشغول اينترنت هستم
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تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
تجزیهوتحلیل آماری دادههای جمعیت شناختی

جدول  :1توزيع نمونهها برحسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

مرد

237

22

22

زن

191

02

133

كل

083

133

 22درصد يعنی  237نفر از نمونههاي پژوهش مرد و  02درصد يعنی  191نفر زن بود اند
جدول  :2توزيع نمونهها برحسب

تحصیالت

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

زير ديپلم

108

06/0

06/0

ديپلم

113

28/7

62/0

فو ديپلم

29

9/1

92/0

لیسانس

91

18/9

71/1

فو لیسانس

02

8/0

77/2

دكتري

2

3/2

133

كل

083

133

يافتههاي حاصل از توزيع نمونهها برحسب

تحصیالت در جدول باال توزيعشد بیانگر آن

ا ت كه بیشتري فراوانی ( 108نفر) مربوط به تحصیالت زير ديپلم بود ا ت و كمتري فراوانی
مربوط به تحصیالت دكتري ( 2نفر) هست همچنی ديگر توزيع نمونهاي پژوهش به شرح جدول
صدراالشار هست
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جدول :0توزيع درصد فراوانی مربوط به نوع شبكههاي موردا تفاد (متغیر مستقل)

نوع شبکههای

خیر(عدم عضو شبکه)

بلی(عضو شبکه)

مجازی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

تانگو

110

27/9

269

93/0

تلگرام

031

97/2

97

23/8

وايبر

99

23/0

030

97/9

ايمو

118

01/1

262

68/7

فیسبوك

212

26/6

162

00/0

واتساب

101

09/1

207

62/7

بیتاك

122

02/1

228

69/7

الي

117

01/0

261

68/9

ويچت

20

10/7

029

86/1

اينستاگرام

102

00/9

208

62/0

تاك

61

16/1

017

80/7

تی

در جهت شنا ايی ا تفاد از نوع شبكههاي موردا تفاد  ،ابتدا از نمونههاي موردپژوهش پر ید
شد ا ت كه آيا از شبكههاي اجتماعی ا تفاد میكنند كه در صورت ا تفاد از آن ،نوع شبكهها
پر ید شد ا ت كه  27درصد از افراد واقع در شبكههاي ماازي از تانگو 97 ،درصد از
تلگرام 01،درصد از ايمو عضويت دارند همچنی

اير شبكههاي ماازي بهصورت فراوانی و

درصد فراوانی در جدول صدراالشار نشان داد شد ا ت
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جدول :0توزيع درصد فراوانی مربوط به میزان ا تفاد از شبكههاي ماازي (متغیر مستقل)
 4ساعت و

نوع شبکههای
مجازی

کمتر از 9
ساعت

 9الی  9/51دقیقه

 1الی  1/51دقیقه

 3الی 3/51

تانگو

66/8

20/2

8/0

3/2

3

تلگرام

00/9

29/6

22/0

0/2

0/2

وايبر

81/1

16/6

2/0

3

3

ايمو

80/7

12/2

3/0

3/0

3

فیسبوك

03/2

20/9

10/2

3/8

3/8

واتساب

83/8

16/0

2/1

3/8

3

بیتاك

09/0

01/0

23/2

3/0

3/2

الي

96/0

16/6

2/8

1/0

3

ويچت

93

22/0

6/6

1/1

3

ايستاگرام

60/2

26/6

9/1

1/8

3/0

تاك

86/0

10/9

3

3

3

تی

بیشتر

بر مبناي آنچه از اي جدول حاصل میگردد كاربران شبكههاي اجتماعی كه از تانگو ا تفاد
میكنند  66/8درصد از آنها كمتر از ي

اعت ا تفاد میكنند  20/2درصد بی  1الی  2اعت

و  8/0درصد بی  2الی  0اعت به اي شبكه اجتماعی مشغول هستند اما با توجه به اينكه تلگرام
در بی نمونهها بیشتري كاربرد داشته ا ت  00/9درصد از آنان كمتر از ي

اعت در اي شبكه

مشغول هستند  29/6درصد در بی  1اعت و  2اعت  22/0درصد در بی  2الی  0اعت و
 6/0درصد بیشتر از  0اعت در اي شبكه مشغول هستند همچنی توزيع ديگر شبكهها در جدول
صدراالشار نشان داد شد ا ت
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جدول :2توزيع فراوانی مربوط به متغیر فروپاشی خانواد (متغیر وابسته)
مؤلفههاي فروپاشی
خانواد

جاابیت و نشاط محیط خانواد

كامالا مخالف

مخالف

بینظر

موافق

2/0

0/9

22

17/9 08/2

كامالا موافق

گويهها

م بینهايت با خانواد ام شاد هستم
اطمینان دارم كه آيند خانواد ام رشار از امید ا ت

0/0 19/0 09/0 21/1 23/8

م درماموع از همهچیز راضی هستم

0/7

احساس میكنم تمام ابعاد زندگی تحت كنترل م قرار
دارد

0/0

12

17/2 29/6 00/2

17/2 00/2 01/0 12/6

م همیشه میخندم

3/2 22/1 29/7 06/1

زندگی خانوادگی م درماموع هدفدار و معنیدار
ا ت

2/1 18/7 00/7 29/0 19/6

م همیشه ارتباط خوبی با ايري دارم
م به زندگی خانوادگیام عشق میورزم
م خیلی به خانواد ام و همسرم عالقهمند هستم
اختالف و شكاف زن و شوهر

م هموار احساس نشاط میكنم
درگیري م و همسرم نسبت به چند وقت قبل
زيادتر شد ا ت
كا صمیمت م و همسرم بهروزهاي قبل
بازگردد
م و همسرم هرروز صمیمیتر میشويم
همسرم معموالا با تصمیمات م مخالفت میكند
همسرم به م بیاعتماد ا ت
دو ت دارم وقتی در خانه تنها هستم همسرم در
خانه نباشد
همسرم مدام به م مشكوك ا ت

طرف همسر

صرف وقت كمتر از

همسرم مدام ر

شلوغ ا ت

دو ت دارم وقت بیشتري در كنار همسرم باشم
در هنگام فراغت بیشتر از اينكه با همسرم باشم
مشغول اينترنت هستم

½
0/2
7/2
2/8

0/0

20/2 03/8 28/0 2/2
27/2 29/1 22/2 10/9
17/9
22
22 23/8
23 01/1 20/7 17/2

0/0 10/2 28/0 21/6

2/1

23 10/0 07/2 16/8

13/0

7 12/0 20/9 19/6
8/0
10 10/2 28/9
0/7 7/2 12/2 67/2

0/0
0/9
2/1

8/0

6/6

9/1 19/1 63/8

2/6 0/9 9/7 19/7 96/7
7/9 13/8 13/8
23 08/9
2/0 10/2 20/2 22/0 06/6
2/2 29/6 01/8 27/2

2/8
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تجزیهوتحلیل یافتههای تحقیق

بهمنظور برر ی صحتو قم فرضیه اصلی و فرضیات فرعی اي تحقیق از آزمونهياي همبسيتگی
پیر ون ا تفاد شد كه در اي قسمت به آنها پرداخته میشود
براي پرداز
اينكه رو

داد ها از نرمافزار  spssا تفاد شد و  083مورد براي تحلیل وارد شد بيا توجيه بيه
تحقیق ما توصیفی و تبیینی هست از

میانگی  ،میانه ،مد ،فراوانی و درصد فراوانی و

توصیفی بهو یله آمار هاي توصيیفی ماننيد
و همچنيی رو

اينكه متغیر از چه نوعی ا ت و چه توصیفی دارد از رو

تبیینيی و همبسيتگی برحسيب

همبستگی پیر ون براي آزميون فرضيیه

ا تفاد شد ا ت
آزمون فرضیه اصلی :میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی در فروپاشی خانواد مؤثر ا ت
شدت همبستگی بی دو متغیر از طريق آزمون ضريب همبستگی پیر ون محا به و برابر 3/166
بهد تآمد ا ت كه نشاندهند همبستگی بی

با توجه به میزان خ اي(

دو متغیر ا ت

)sig= 3/313میتوان با اطمینان  72درصد گفت كه همبستگی بی دو متغیر معنادار ا ت و فرضیه
محقق تائید میشود
جدول  :6ضريب همبستگی پیر ون ،میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی با فروپاشی خانواد

متغیر مستقل

متغیر وابسته

میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی

فروپاشی خانواد

آمار
همبستگی

sig

3/166

3/313

آزمون فرضیه اول :ا تفاد بیرويه و صرف زمان زياد در شبكههاي اجتماعی باعث ايااد شكاف
بی زن و شوهر میشود
شدت همبستگی بی

دو متغیر از طريق آزمون ضريب همبستگی پیر ون محا به و برابر

3/268بهد تآمد ا ت كه نشاندهند همبستگی بی دو متغیر ا ت با توجه به میزان خ اي
( )sig= 3/333میتوان با اطمینان  72درصد گفت كه همبستگی بی دو متغیر معنادار ا ت و
فرضیه محقق تائید میشود
جدول  :9ضريب همبستگی پیر ون ،میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی با شكاف بی زن و شوهر

متغیر مستقل

متغیر وابسته

میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی

شكاف بی زن و شوهر

آمار
همبستگی
3/268

sig
3/333
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آزمون فرضیه دوم :عدم وجود جاابیت و نشاط در محیط خانواد يكی از داليل ا تفاد از
شبكههاي اجتماعی ا ت
شدت همبستگی بی دو متغیر از طريق آزمون ضريب همبستگی پیر ون محا به و برابر 3/121
بهد تآمد ا ت كه نشاندهند همبستگی بی

دو متغیر ا ت با توجه به میزان خ اي

 )sig= 3/30میتوان با اطمینان  72درصد گفت كه همبستگی بی دو متغیر معنادار ا ت و فرضیه
محقق تائید میشود
جدول  :8ضريب همبستگی پیر ون ،میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی با عدم وجود جاابیت و نشاط در محیط خانواد

متغیر مستقل
میزان ا تفاد شبكههاي اجتماعی

متغیر وابسته
جاابیت و نشاط در محیط
خانواد

آمار
همبستگی

sig

3/121

3/30

آزمون فرضیه سوم :صرف وقت كمتر از طرف همسر ،در ا تفاد از شبكههاي اجتماعی مؤثر
ا ت
شدت همبستگی بی دو متغیر از طريق آزمون ضريب همبستگی پیر ون محا به و برابر 3/113
بهد تآمد ا ت كه نشاندهند همبستگی بی

دو متغیر ا ت با توجه به میزان خ اي

(  )sig= 3/300میتوان با اطمینان  72درصد گفت كه همبستگی بی دو متغیر معنادار ا ت و
فرضیه محقق تائید میشود
جدول  :7ضريب همبستگی پیر ون ،میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی با صرف وقت كمتر از طرف همسر

متغیر مستقل
میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی

متغیر وابسته
صرف وقت كمتر از طرف همسر

آمار
همبستگی
3/113

sig
3/300
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف ـ نتیجهگیری:

بنابراي تأثیر ا تفاد از شبكههاي اجتماعی در فروپاشی خانواد بهعنوان فرضیه اصلی كه در اي
تحقیق به دنبال آن بوديم بهصورت زير نتیاهگیري شد:
نتاي همبستگی پیر ون نشان داد كه بی میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی ماازي و فروپاشی
خانواد  ،راب ه مستقیم و معناداري وجود دارد ،يعنی با افزايش ا تفاد از شبكه اجتماعی ،فروپاشی
خانواد نیز افزايش میيابد
ا تفاد بیرويه و صرف زمان زياد در شبكههاي اجتماعی باعث ايااد فاصله بی زن و شوهر
میشود نتاي همبستگی پیر ون نشان داد كه بی میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی ماازي و
اختالف و فاصله زن و شوهر راب ه مستقیم و معناداري وجود دارد ،يعنی با افزايش ا تفاد از
شبكه اجتماعی ،فاصله بی زن و شوهر نیز افزايش میيابد
عدم وجود جاابیت و نشاط در محیط خانواد يكی از داليل ا تفاد از شبكههاي اجتماعی ا ت
درواقع اي فرضیه از پژوهش با ا تفاد از همبستگی پیر ون در میزان ا تفاد از شبكه اجتماعی
ماازي آزمون گرديد نتاي همبستگی پیر ون نشان داد كه میزان ا تفاد از شبكه ماازي با عدم
وجود جاابیت و نشاط داراي راب ه معنادار هست به عبارتی هر چه ا تفاد از شبكههاي ماازي
بیشتر باشد ،محیط خانواد نشاط و جاابیت كمتري براي زن و شوهر دارد
فرضیه میزان ا تفاد از شبكه ماازي با صرف وقت كمتر براي همسر داراي راب ه معنادار هست
به عبارتی هر چه ا تفاد از شبكههاي ماازي بیشتر باشد ،وقت كمتري براي همسر اختصاص
داد میشود يعنی هر چه ا تفاد مثبت بیشتر گردد «صرف وقت كمتر براي همسر» كمتر میشود
بر اي ا اس میزان ا تفاد از شبكه اجتماعی بر «صرف وقت كمتر براي همسر» مؤثر ا ت
درواقع يافتهها بیانگر آن ا ت كه تلگرام بیش از همه و ويچت كمتر از همه شبكههاي ماازي
موردا تفاد بود ا ت شبكه تی تاك بیشتر از همه شبكهها كمتر از ي

اعت موردا تفاد بود

ا ت بهطوركلی میزان ا تفاد از شبكههاي اجتماعی در بی  2دقیقه تا  10اعت در شبانهروز
توزيعشد اند میانگی ا تفاد در بی نمونههاي پژوهش در حدود  0اعت ،میانه و مد آن 2
اعت هست درواقع اي میزان در الهاي پیشی بسیار كمتر ( 129دقیقه) بود ا ت كه بدي
ترتیب زندگی ايرانیان تأثیر مستقیمی از شبكههاي ماازي میگیرد
نتیاه كلی اي كه شبكههاي ماازي شمشیري دولبه هستند كه از ي

و محل خالقیت،

آگاهی ،اطالعات ،ارتباط و آزادي ا ت از وي ديگر هموار عامل اضمحالل ،فروپاشی و فاصله
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ا ت اما آنچه مهم و ا ا ی ا ت شیو ا تفاد و میزان ا تفاد از اي شبكههاي ماازي ا ت
نتاي پژوهش بیانگر آن ا ت كه شیو ا تفاد و میزان ا تفاد از شبكههاي ماازي عامل فروپاشی
و يا ا تحكام خانواد هستند
ب ـ پیشنهادها:

الف -پیشنهادها و راهكارهايی بر مبناي نتاي حاصل از پژوهش بیان میگردد نبايد جلوي ا يتفاد
از شبكههاي اجتماعی گرفته شود بلكه بايد ا تفاد در ت از اي نرمافزارهيا را آميوز

دهيیم در

اي را تا برگزاري جلسات آموزشی از وي مسئولی امور فرهنگی در شهر تانها بهمنظيور آشينا
نمودن و اطالعر انی به مردم و زوجینی كه در شرف ازدواج هستند در مورد فناوريهياي جدييد
بهويژ اينترنت نرمافزارهاي جديد ازجمله (تلگرام ،وايبر ،تانگوم ،واتساپ ،الي و )
ب  -برگزاري كالسهاي آموزشی در مدارس جهت آگاهی دادن به نوجوانان و جوانيان در ميورد
مزايا و معايب فناوريهاي جديد و نحو ي ا تفاد ي صحی از آنها
ج  -پخش آگهیهاي آموزند از وي وزارت فرهنگ و ارشاد ا المی در راديو و تلويزيون در
جهت افزايش آگاهی خانواد ها در خصوص خ رات ناشی از شبكههاي اجتماعی
د-پخش برنامههاي كوتا آموزشی دربار ي مزايا و معايب شبكههاي اجتماعی از زبان ورزشكاران
و هنرمندان محبوبی كه متنا ب با نی  03 -22الگی تا آنها را الگوي خود قرار میدهند
هي -ا تفاد از ظرفیتهايی همچون ر انههاي ديداري و شنیداري ،روزنامهها ،مايالت ،نشيريات
براي نهادينه شدن شبكههاي اجتماعی
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