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بررسی شبکههای اجتماعی در فضای مجازی به عنوان یک
پدیده اجتماعی نوپدید وتأثیرآن بر کانون خانواده
( مطالعه موردی :منطقه هشت شهرستان اهواز)
 بهرام نیک بخش

1

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی شبکههای اجتماعی در فضای مجازی و تأثیرات آن بر کانون خانواده پرداخته
شده است  .نمونه آماری پژوهش  300نفر از شهروندان منطقه  8شهرستان اهواز است که به صورت
خوشه بندی متناسب با حجم گزینش شده اند  .فرضیات تحقیق تاثیر شبکههای اجتماعی مجازی را بر
روی کانون خانواده بر حسب متغیرهایی نظیر :پرخاشگری ،طالق عاطفی ،کاهش حریم خانوادگی ،
کاهش اعتماد و برخی از متغیرهای زمینه ای سنجیده شده اند .سرانجام با استفاده از نرم افزار  spssو
از طریق آزمونهایی نظیر رگرسیون ساده  ،رگرسیون ترتیبی و ضریب همبستگی تفکیکی  ،دادههای
جمع آوری شده با ابزار پرسشنامه ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد .نتیجتا ،تمام متغیرهای
زمینهای نظیر تحصیالت ،شغل و جنس بر محور شبکههای اجتماعی بر بنیان خانواده تاثیر گذار هستند.
همچنین بین متغیر طالق عاطفی و تاثیر گذاری شبکههای اجتماعی وجود نداشت.
واژگان کلیدی :آسیب اجتماعی ،شبکه اجتماعی ،فضای مجازی ،انزوای فردی ،سبک زندگی ،حریم
خانوادگی ،طالق عاطفی
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مقدمه و بیان مساله
با توجه به رشد سریع تکنولوژی و فناوری اطالعات و سرعت باالی ارتباطات و تبادل اطالعات
عصر چهارمی در دنیا شروع شده که چهارمین موج تغییر در جهان بوده و به فضای مجازی 1یا
زندگی دوم2یا زندگی مجازی 3شهرت دارد و به عصر مجازی معروف شده است .عصر مجازی
یعنی زندگی در وایبر ،4الین ،5واتس آپ ، 6تانگو  ،7بیتالک ،8فیسبوک ،9توئیتر ،10لینکدین،11
مای اسپیس ،12نینگ ، 13تلگرام14و دیگر شبکههای مجازی  .عصر مجازی در واقع شکل توسعه
و تکامل یافته عصر اطالعات و دانش است و در آینده نزدیک ظهور کرده و فضای سه بعدی را
در اختیار بشر قرار خواهد داد تا تخیّل انسان بتواند به حقیقت نزدیک شده و فضای بسیار
توسعه یافتهتر و متفاوتتری با جهان امروز را فرا روی بشر قرار دهد(.مصطفوی االنق.)94:42 ،
مسأله مهمی که در برنامهریزی فرهنگی خانوادههای ایرانی بخصوص جوانان جلب توجه
میکند ،همان پدیده نوین عصر مجازی15است که با توجه به ظهور عرصهی نوین برای زندگی
بشر به خصوص نسل جوان ،برنامهریزی و اتخاذ استراتژیهای مناسب با این فضا برای پرورش
خانواده با الگوهای ایرانی و اسالمی اهمیت و ضرورت پیدا میکند .وسایل ارتباط جمعی در
خانوادهها ،ارزشهای اجتماعی خانوادهها تحت تأثیر قرار گرفته و موجب شده است تا شاهد
تغییراتی در رفتار و گفتمان نسل جوان باشیم .بروز آسیبهای نوپدید می تواند زمینه ساز نوع
جدیدی از آسیبهای اجتماعی و روانی باشد .به همین دلیل ،برنامه ریزی برای شناسایی،
پیشگیری و کاهش آسیبهای نو پدید الزم و ضروری می نماید .آسیبهای نوپدید ،آسیبهای
مرتبط با فناوریهای جدید است که آسیبهای ناشی از استفاده از ماهواره ،بازیهای رایانه ای،
تلفن همراه و اینترنت می توانند در این مجموعه قرار گیرند(ابراهیم پور و همکاران .)92:2 ،با
توجه به عواقبی که استفاده از اینترنت برای خانواده دارد؛ مثل تغییر دادن سبک زندگی به
منظور صرف زمان بیشتر در اینترنت ،کاهش عمومی فعالیت بدنی ،بی توجهی به سالمت خود در
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نتیجه کار با اینترنت ،اجتناب از فعالیتهای مهم زندگی به منظور صرف وقت بیشتر در اینترنت،
کاهش روابط اجتماعی ،نادیده گرفتن خانواده و دوستان ،مشکالت مالی ناشی از هزینه های
استفاده از اینترنت ،مشکالت تحصیلی و غیره را خواهد داشت( .سولر :1996 ،1به نقل ازاسمعیل
زاده .)95:82 ،از نمودهای تأثیر رسانه بر تغییر رفتارها و الگوی زندگی نسل کنونی :عدم
پایبندی به سنتها و ارزشهای فرهنگی خود است(یوسفی 83:114 ،به نقل ازفرامرزیانی و
همکاران .)95:124 ،شناخت این که ما در استفاده از وسایل ارتباط جمعی در چه وضعیتی
هستیم ،اهمیت ویژهای دارد؛ «چرا که انقالب تکنولوژی اطالعات که مهمترین عامل در به
وجود آوردن تغییرات محسوب میشود ،باید به رسمیت شناخته شود( ».جوادی13 :1387 ،؛ به
نقل از :مادن ساراپ . )1382 ،2نخستین مشکلی که این رسانهها در خانوادهها ایجاد میکنند،
تقویت فردگرایی و گوشهگیری در خانواده است( .نوری .)1389:104 ،همچنین با توجه به این
مسأله که امروزه بسیاری از اعضای خانواده به تلفن همراه و اینترنت دسترسی دارند و از آن
استفادههای مختلفی به عمل می آورند ،لذا از جمله مشکالتی که ممکن است برای اعضای
خانواده در نتیجه اشتغال زیاد با تلفن همراه و اینترنت پیش بیاید ،افت اخالقی و کاهش
ارتباطات درون ختنوادگی بین آنان می باشد .افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی و به ویژه
شبکههای اجتماعی موبایلی این روزها به رغم استفاده های مفیدی که دارد ،در کنار اشتغال به
کار طوالنی والدین و تغییر نگرش والدین به تربیت فرزندان ،موجبات دوری اعضای خانواده از
یکدیگر را فراهم ساخته است به گونهای که به رغم نزدیکی فیزیکی و در زیر یک سقف بودن
در داخل خانواده ،گاه فاصله عاطفی و معنوی زیادی را از یکدیگر تجربه می کنند و افراد
خانواده کمترین مراودات و گفتگوی همدالنه را با هم دارند(اینگلهارت .)2007 ،3ورود عناصر
جدید فرهنگی ،به واسطه ی جذابیت فضای مجازی اینترنت و تجربه و حضور مستمر قشر جوان
در این محیط با نیازها و انگیز ههای مختلف منجر به بازتولید سلیقههای مجازی شده است (فرخ نیا و لطفی )213:90 ،تربیت ،در یک بستر ارزشی رخ می دهد ،غایت آن نیز تربیت افراد،
متناسب با ارز شهای اجتماعی ،اقتصادی ،دینی و فرهنگی مورد قبول جامعه است (رایلی،4
 )2004بروز آسیبهای نوظهور می تواند زمینه ساز نوع جدیدی از آسیبهای اجتماعی و روانی
باشد .به همین دلیل ،برنامه ریزی برای شناسایی و آسیب شناسی آنها ضروری می نماید.
آسیبهای نوظهور ،آسیبهای مرتبط با فناوریهای جدید است که آسیبهای ناشی از استفاده
از اینترنت می توانند در این مجموعه قرار گیرد .رسانههای نوین با توجه به تحوالت مختلف
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فناوری ،تجهیزات و حجم روش؛ به عنوان منتقل کنندگان پیام می توانند ،در ساخت فرهنگ
عمومی و ار شهای مطلوب یا نامطلوب ،باورها و افکار عمومی مؤثر باشند .آنها بدون در نظر
گرفتن مرزهای جغرافیایی ،عقیدتی و ارزشی ،امکان حضور در همه نقاط جغرافیایی را پیدا کرد
هاند (رحمان فضلی .)1380،کاستلز معتقد است ،حوزۀ فرهنگ که نظا مهایی از عقاید ،رفتارها و
گرایشات ارزشی را شامل می شود ،با ظهور تکنولوژی جدید دستخوش دگرگون یهای بنیادین
می گردد و به دنبال آن ،ساختار مناسبات و ارتباطات انسانی شکل جدیدی به خود می
گیرد(کاستلز . )2002 ،1اینترنت یک رسانه جمعی پنهان است که الیههای آن ناشناخته تر از
رسانههای جمعی دیگرمی باشد(پاکدامن )110:1391،با توجه به توسعۀ همه جانبۀ علم و
فناوری در سا لهای اخیر ،اینترنت توانست ،تأثیرات چشمگیری بر زندگی روزمرۀ مردم بگذارد .
هنگام پیدایش اینترنت در سال  ، 1960پیش بینی این که این پدیدۀ نوظهور بتواند طی پنج
دهه چنین تحولی را در زندگی افراد ایجاد کند ،غیرممکن می نمود (دانایی مقدم .) 1390،در
این پژوهش هدف کلی این است که شبکههای اجتماعی مجازی چه تاثیراتی برکانون خانواده
خواهد داشت و تقویت یا تضعیف ارزشهای خانواده چقدر متاثر از شیوع و دسترسی آسان به
شبکههای اجتماعی در فضای مجازی می باشد.

پیشینه تحقیق
حکیمی ( )1390طی تحقیقی با عنوان نقش شبکههای اجتماعی بر هویت اجتماعی دریافت که
این فضا می تواند ضمن فراهم آوردن بستری برای ارتباط قومیتهای مختلف در بازنمایی هویت
جهانی اقوام محلی نقش عمدهای فراهم آورد .نوغانی ،چرخ زرین و صادقی ()1391در تحقیق
خود ،متوجه شدند که عوامل متعددی بر میزان تعامالت اعضا مؤثر است که در این زمینه می
توان به نقش اینترنت و شبکه اجتماعی فیسبوک اشاره کرد .
ابوالقاسمى( )1392در تحقیقی با عنوان :تأثیر اینترنت بر ارزشها :از منظر هویت دینی و
ملی ،به بررسى تأثیر اینترنت بر ارزشهاى خانواده پرداخته است .نتایج تحقیق حاکى از وجود
رابطه ی معنادار و معکوس بین متغیرهاى وابستگى به اینترنت ،وارد شدن به فضای ..صمیمیت،
بحث و مناظره ی گروهى ،ایجاد روابط احساسى در محیط تعاملى اینترنت و میزان استفاده از
اینترنت ،با ارزشهاى خانواده می باشد(رضایی قادی.)26:1390 ،
کفاشی( ،)1388در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که بین متغیرهای مستقل شامل :
دسترسی دانشجویان به اینترنت ،محیط تعاملی ،فضای صمیمیت ،روابط احساسی ،وارد شدن
دانشجویان در بحث و مناظره گروهی ،پذیرفته شدن آنها در محیط تعاملی اینترنتی ،احساس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رضایت از گمنام بودن در اینترنت ،میزان اطالع خانواده در مورد استفاده فرزندان از محیطهای
اینترنتی و متغیر وابسته ارز شهای خانواده ،رابطه ی آماری معکوس وجود دارد .تحقیق مه سیما
پورشهریاری با عنوان مقایسۀ «افسردگی ،انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش آموزان
دختر کاربرو غیرکاربر در دبیرستانهای تهران » صورت گرفت .همچنین نتیجۀ حاصل از آزمون
کاربران و غیرکاربراننشان داد که در بین سه متغیر افسردگی ،انزوای اجتماعی و ارتباطات
خانوادگی تفاوت معناداری وجود ندارد(پورشهریاری.)49:1386،
علی محمد جوادی( )83در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده در
بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه  3مشهد» نشان داد میزان پذیرش در اینترنت ،بیشتر وارد
فضای صمیمیت شدن و میزان استفاده از اینترنت تأثیر منفی بر ارزشهای خانوادگی دارد.
تامپسون )1996( 1به نقل از حبیب پور( )84و روحانی ( )90به مطالعه اختالالت اعتیاد
اینترنتی در بین مردم پرداخت براساس نتایج مطالعه ایشان 72درصد از پاسخگویان اذعان به
وجود نوعی اعتیاد یا وابستگی به اینترنت در خود داشته اند و 33درصد از آنها نیز به اثرات سوء
استفاده از اینترنت بر زندگی شان اشاره کرده اند .یانگ )96(2به نقل از حبیب پور()84در
تحقیق خود دریافتند که  80درصد ازپاسخگویان ،کاربران وابستۀ اینترنت بودند که انگارههای
رفتاری معتادانه قابل توجهی را از خود بروز دادند .کینگ استورم ،)96(3طی مطالعهای دریافت،
افرادی که اعتیاد اینترنتی دارند ،تنها وکمرو و خجالتی هستند و دچار افسردگی می باشند.
کابی )2008:166-182(4در پژوهش خود عنوان نمودند که استفاده زیاد از اینترنت با چالشهای
جدی در عملکرد فردی؛ نظیر مشکالت تحصیلی ،تنهایی ،مشکالت خواب و  ...مربوط است.
نتایج پژوهشهای پیرسی ) 2000 ( 5و یانگ)1999( 6نشان می دهد که مشکالت خانوادگی
چون سردی روابط بین افراد خانواده ،نزاع ،طالق ،مشکالت درسی و شغلی در خانواد ه هایی که
فرزندان آنها وابسته به اینترنت هستند ،زیاد می باشد .اریک( 2000 ) 7در مطالعه بین میزان
استفاده از اینترنت و تنهایی و انزوا ،رابطه ی معناداری را به دست آورده است .به این معنا هر چه
فرد ،بیشتر به اینترنت وابسته شود ،ارتباط وی با اجتماع و دیگران کمتر می شود.
نتایج تحقیقات هانسن ) 2001(8نشان میدهد که کودکان ،بیشتر از نوجوانان ،پسران بیشتراز
دختران و سفیدپوستان بیشتر از سیاهپوستان از رایانه استفاده می کنند .استفاده ی زیاد از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اینترنت بر مهارتهای شناختی ،اثر منفی ندارد؛ حتی ممکن است استفاده از آن ،به ویژه ایمیل بر
روابط شخصی و حفظ روابط اجتماعی کمک کند.
تایلور )22003(1به نقل از اعزازی ( )84تأثیر اینترنت را در زمینه اجتماعی مورد واکاوی قرار
داده اند .در مورد کار کرد خانواده ،فعالیت با اعضای خانواده است که بین استفاده کنندگان و
عدم استفاده کنندگان تفاوت معنی داری بوجود می آورد .رس و نینگتنگل )2008( 43در
پتحقیقی تحت عنوان تاثیر اینترنت بر کیفیت ارتباط جوانان نشان داد که ارتباط اینترنتی و
میزان استفاده از این فن آوری به صورت منفی با ادراک نوجوانان از کیفیت ارتباط با فامیل رابطه
دارد .یافتهها نشان می دهند که نوجوانانی که معموالً از اینترنت استفاده می کنند با والدین خود
دچار مشکل هستند و این مسئله بر کیفیت ارتباط آنها اثر می گذارد.

مبانی نظری تحقیق
یورگن هابرماس و زوال حوزه عمومی
هابرماس چنین استدالل می کند که حوزه عمومی یا دقیق تر (حوزه عمومی بورژایی) به علت
ویژگیهای کلیدی جامعه در حال گسترش سرمایه داری در انگلستان قرن هیجدهم ظهور کرد.
بازرگانان سرمایه داری برای حفظ استقالل به مبارزه با کلیا و دولت برخاستند کم کم سرمایه
داران از جهان فرهنگ و ادب حمایت کردند و از این طریق وابستگی به اربابان را تقلیل
دادند(.علیخواه)1378 ،
مدرنیته تشدید یافته و روند جهانی شدن  ،جامعه شبکهای را خلق نموده است .در بین
صاحب نظران و اندیشمندان جهان ،کاستلز بهترین تالش را برای روشن نمودن زوایای تاریک و
پوشیده جامعه شبکهای انجام داده است.وی ریشه به وجود آمدن جهان نو را در تالقی چند
فرایند تاریخی در اواخر دهه  1960م و نیمه دهه  1970م جستجو می کند :انقالب تکنولوژی
اطالعات؛ بحرانهای اقتصادی سرمایهداری و دولتساالری و تجدید ساختار متعاقب آن؛
شکوفایی جنبشهای اجتماعی فرهنگی ،همچون :آزادیخواهی ،حقوق بشر ،فمینیسم و
طرفداری از محیط زیست.
به عقیده وی تعامل میان این فرایندها ،یک ساختار نوین اجتماعی مسلط؛ یعنی جامعه
شبکه ای ،یک اقتصاد؛ نوین یعنی اقتصاد اطالعاتی  -جهانی و یک فرهنگ نوین؛ یعنی فرهنگ
مجازِ واقعی را به عرصه وجود آورده است .منطق نهفته در این اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،زیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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بنای کنش و نهادهای اجتماعی در سراسر جهانی به هم پیوسته خواهد بود( .کاستلز.)1380 ،1
احراز هویت الزاماً نه به معنای ناتوانی در ایجاد ارتباط با هویتهای دیگر است و نه به معنای
ناتوانی برای در بر گرفتن کل جامعه در چارچوب چنین هویتی .آلن تورَن پا را از این نیز فراتر
مینهد و چنین استدالل میکند که در جامعه فرا -صنعتی که در آن به جای کاالهای مادی،
خد مات فرهنگی جایگاه اصلی را در تولید به خود اختصاص داده است ،دفاع از شخصیت و
فرهنگ فاعل اجتماعی در برابر منطق دستگاه ها و بازار است که جایگزین ایده مبارزه طبقاتی
میشود( .رضوی دینانی و ابستام آذری.)91 ،
نظریه استفاده – تاثیر به توصیف فرایندهای شناختی می پردازد که با استفاده از محتوای
ارایه شده فردرا به سمت انتخابهای رفتاری هدایت می کند؛ در نتیجه ،کاربرد آنها در رویکرد
استفاده و رضامندی به طورکلی بر انتخابهای فرد در مورد قراردادن خود در معرض رسانهها یا
پیامهای خاص آن تأکید دارد (.نیکو ودیگران )80:1380،مدل استفاده – تاثیر بین انتظارات
(خرسندیهای خواسته شده) و ارضاها خرسندیهای به دست آمده تفاوت می گذارد و از این
رو ،نوعی بهره مندی فزاینده از کاربرد رسانهای در طول زمان را شناسایی می کند .بنابراین آنگاه
که خرسندیهای خواسته شده بیشتر باشد ،این احتمال نیز افزایش می یابد که میزان ارضای
مخاطبان باالتر و میزان توجه و تاثیر آنها بیشتری می شود .عکس چنین رابطهای هم میتواند
اتفاق بیفتد .در واقع کاربر وسایل ارتباطی با استفاده از این وسایل درصدد به کارگیری اثرات و
نتایج آنها در برنامههای زندگی خویش است .این تاثیرات میتواند بر شغل و حرفه ،برنامههای
تفریحی روزانه ،و حتی برنامه هایی که به منظور پر کردن اوقات فراغت و ارتباط با دیگران
طراحی و ترسیم مینماید به کار گیرد(گیدنز.)112:1380 ،2
بر اساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی ،3عاملی که باعث جلوگیری از رفتارهای انحرافی
نوجو انان و جوانان می شود ،پیوند اجتماعی است .به اعتقاد هیرشی ،پیوندهای اجتماعی دارای
چهار عنصر اصلی دلبستگی ،تعهد ،مسئولیت و اعتقاد است .ضعف هر یک از چهار عنصر در فرد
میتواند موجب بروز رفتارهای انحرافی او شود(.حبیب پور .)84 ،نظریه هیرشی نیز،آزادی مطلق
افراد درزندگی اجتماعی ،زمینه ساز آسیبهای اجتماعی در بین افراد و جامعه را فراهم
میسازد .به اعتقاد وی بزهکاری زمانی اتفاق میافتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف
شود یا به کلی از بین برود ،بعبارتی انحرافات وقتی اتفاق میافتد که فرد نسبت به قید وبندهای
اجتماعی کم اعتنا یا اصال بی اعتنا باشد .بر اساس این نظریه اگر افراد نسبت به بایدها و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نبایدهای جامعه توجهای نداشته باشند و خود را فردی آزاد و مستقل در نظر بگیرند(فرامرزیانی
و همکاران.)132:1395 ،

مدل نظری تحقیق

نمودار شماره -1ترسیم مدل نظری تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
الف) تعاریف مفهومی متغیرها
آسیب های نوپدید:با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی ،جوامع مختلف در گذر از جامعه سنتی
به یک جامعه پیشرفته عالوه بر حفظ بسیاری از آسیبهای اجتماعی که از قبل موجود بوده
است ،با آسیبهای اجتماعی جدید روبه رو میشوند که به خاطر نداشتن سبقه و پیشینه در
جوامع انسانی به آنها آسیبهای اجتماعی نوپدید میگویند.
خانواده :خانواده پایه ی بنیادین اجتماع ،سلول سازنده ی زندگی انسان ،خشت بنای
جامعه ،کانون اصلی حفظ سنتها ،هنجارها و ارزش های اجتماعی است و شالودهی استوار
پیوندهای اجت ماعی و روابط خویشاوندی و کانونی برای بروز و ظهور عواطف انسانی و پرورش
اجتماعی است.خانواده واحدی است که براساس ازدواج پدید می آید و از آغاز پیدایی خود،
همچون حریمی امن ،زندگی انسان را در بر گرفته و موج تازه ای در درون شبکهی
خویشاوندی ایجا میکند
شبکههای اجتماعی :یکی از مهمترین رسانههای اجتماعی ،شبکههای اجتماعی است .شبکه
اجتماعی مجازی زنجیرهای از ارتباطات و گروههای شبکه اجتماعی یا حضور غیر فیزیکی افراد
در یک محل مجازی است .شبکههای اجتماعی به مثابه راههای مختلفی میمانند که مردم در
زمان عبور از آن می توانند در مورد مسائل مختلف باهم صحبت کنند ،اطالعات عمومی یا
خصوصی خود را در قالبهای مختلف به اشتراک بگذارند.
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فضای مجازی :فضای سایبر به مجموعههایی از ارتباطات درونی انسانها از طریق کامپیوتر
و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته میشود .یک سیستم آنالین،
نمونهای از فضای سایبر است که کاربران آن میتوانند از طریق ایمیل با یکدیگر ارتباط برقرار
کنند .فضای مجازی ،مکانهای مجازی هستند که در آنها افراد با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند
و این ارتباط توسط فناوریهای اینترنتی ممکن شده است.
طالق عاطفی :طالق عاطفی به سردی رابطه میان زن و شوهر گفته میشود درواقع در این
رابطه ضعف ارتباط عاطفی زن و شوهر منجر میشود به سردی تمامی روابطی که یک زوج
می توانند با هم داشته باشند مانند رابطه روحی ،جسمی ،عاطفی و حتی گفتاری .وجود این
مشکل در یک رابطه باعث بیمهری و کم شدن انرژی مثبت در خانواده میشود زوجها در
بیگانگی دنیای یکدیگر گم شدهاند و فقط برای هم حکم یک همخانه یا یک مصاحب که به او
عادت کردهاند را دارند .این افراد با فاصله ای که از لحاظ روحی و جسمی با یکدیگر دارند خط
قرمزهایی را برای همدیگر مشخص کردهاند و هرکدام در خلوت خود دیگری را متهم میکند.
ب)تعاریف عملیاتی متغیرها
متغیر وابسته

(تاثیر شبکههای
اجتماعی بر کانون
خانواده)

جدول شماره -1تعاریف عملیاتی متغیرها
ابعاد متغیرهای
گویهها
مستقل
دسته بندی
متغیر
کد :1زن
جنس
کد:2مرد
 به شش طبقه زیر دیپلم -دیپلم -فوق دیپلم -لیسانس -فوقتحصیالت
لیسانس و دکتری
به دو طبقه
شاغل و غیر شاغل دسته بندی میشوند و منظور از
اشتغال
شاغل اشتغال بیرون از کانون خانواده میباشد
ویزگی اخالقی نامطلوب در زوجین  ،خشونت یکی از
زوجین-وضعیت روحی و عاطفی والدین  ،دخالتهای
طالق عاطفی
بی مورد در زندگی مشترک
ضعف مهارتهای ارتباطی کالمی و غیر کالمی
دامنه ارتباطات -ارتباط مجازی مستمر -شکاف
شبکههای
فاصلهای در سطح جامعه و خانواده -قدرت پنهان
اجتماعی
شبکه های -تغییر سبک زندگی و ازخودبیگانگی و
فردگرایی
حریم خلوت-حریم جسمانی-حریم اطالعات-حریم
حریم خانوادگی
جنسی-حریم ارتباطات و حریم شخصیت

سطح
سنجش
مقیاس
اسمی
ترتیبی

اسمی

ترتیبی

اسمی
اسمی
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ادامه جدول شماره -1تعاریف عملیاتی متغیرها
متغیر وابسته

ابعاد متغیرهای
مستقل
اعتماد

پرخاشگری

گویهها

سطح
سنجش

احساس امنیت خانوادگی-حمایت از نظم خانوادگی
موجود-امیدواری به ارضا نیازها-مشارکت خانوادگی-
همبستگی خانوادگی و صداقت در رفتار و کردار اعضا
خانواده-عدم دوستی و محبت در خانواده

اسمی

نحوه برخورد والدین با فرزندان-الگوهای نامناسب
خانوادگی-تنبیه والدین-خود آزاری-عوامل خانوادگی
و محیطی-نقش رسانههای مجازی-اعتماد به نفس

اسمی

فرضیات تحقیق
 -1تاثیر پذیری اعضای خانواده از شبکههای اجتماعی در فضای مجازی برحسب متغیرهای
زمینهای (سن ،تحصیالت و تاهل) متفاوت خواهد بود.
 -2رویآوری به شبکههای اجتماعی در بین اعضا خانواده برحسب متغیر پرخاشگری تفاوت
معنا داری خواهد داشت.
 -3رویآوری به شبکههای اجتماعی در بین اعضا خانواده برحسب متغیرطالق عاطفی
تفاوت معنا داری خواهد داشت.
 -4رویآوری به شبکههای اجتماعی در بین اعضا خانواده برحسب متغیر اعتماد تفاوت معنا
داری خواهد داشت.
 -5رویآوری به شبکههای اجتماعی در بین اعضا خانواده برحسب متغیر حریم خانوادگی
تفاوت معنا داری خواهد داشت.

روش تحقیق
در این پژوهش ،از روش پیمایش با هدف توصیف و تبیین متغیرهای مورد بررسی انتخاب شده
است .در سطح توصیفی تالش شده تا تصویری از شرایط یا پدیدههای مورد بررسی برای
شناخت بی شتر شرایط موجود در نمونه ترسیم گردد .در سطح تحلیل ،نیز هدف یافتن روابط
بین متغیرهای مستقل و وابسته و تالش برای تبیین تغییرات یا واریانس متغیر وابسته با توجه
به متغیرهای مستقل شبکههای اجتماعی است .همچنین جهت گردآوری اطالعات از
پرسشنامه (مراجعه حضوری به نمونه) استفاده شده است .جامعه آماری ،تمام خانوادههای
ساکن در منطقه هشت اهواز در نظر گرفته شدند.که از بین تمام جامعه آماری تعداد 300
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نمونه از طریق مراجعه حضوری به خانوادههای منتخب(مشتمل بر اعضای خانواده باالتر از 15
سال اعم از والدین و فرزندان)بر حسب فرم ول کوکران به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش
خوشهای چند مرحلهای انتخاب گردیدند .در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل یافتههای
توصیفی و استنباطی فرضیات و متغیرها از نرم افزار  sppssجهت کسب اطالعات استفاده شده
است .به این صورت که با توحه به پارامتریک و رابطهای بودن فرضیه اول و دوم از سطح آزمون
رگرسیون ترتیبی و رگرسیون خطی و همچنین جهت سنجش فرضیات سوم تاپنجم که
متغیرهای این فرضیات در سطح ترتیبی بوده و با نظر به ناپارامتریک و رابطهای بودن سطح این
فرضیات از آزمون همبستگی تفکیکی یا جزیی استفاده شده است.

روایی 1و پایایی 2تحقیق
با بررسی ضریب آلفای گویههای مربوط به هر یک از متغیرها و محاسبهی ضریب آلفا ،انسجام
درونی باالی گویهها تأیید شدند.
جدول شماره  .2ضریب آلفای گویههای مربوط به هر یک از متغیرها
شماره

ابعاد

آلفای کرونباخ پیش آزمون

آلفای کرونباخ نهایی

1

کانون خانواده

0/873

0/713

2

شبکههای اجتماعی

0/837

0/765

3

پرخاشگری

0/840

0/708

4

اعتماد

0/746

0/714

5

حریم خانواده

0/750

0/729

6

طالق عاطفی

0/776

0/765

یافتههای توصیفی
در این پژوهش تعداد  300پاسخگو به سواالت پاسخ دادند که ،تعداد  114نفر مرد ( 38
درصد) و  186نفر زن (  62درصد ) جامعه آماری را تشکیل میدهند  ،سن جامعه آماری
15سال وباالتر می باشد که بیشترین آمار پاسخگویان مربوط به سنین بین 20-24سال که
26.7درصد را به خود اختصاص داده اند .بر اساس آمار  35.7درصد(بیشترین پاسخگویان)
دارای مدرک لیسانس و  0.7درصد از پاسخگویان(کمترین آمار) اعالم داشتند که دارای مدرک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

ability
2
reliability
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دکتری میباشند .همچنین  65درصد پاسخگویان غیرشاغل و  35درصد اعالم داشتند که
شاغل میباشند 65.7 .درصد پاسخگویان مجرد بوده ( دارای بیشترین آمار) و در ادامه0.3
درصد از پاسخگویان اعالم داشتند که مطلقه میباشند .در راستای میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی در فضای مجازی ،به ترتیب اولویت  :گزینه تلگرام مورد بررسی قرارگرفته است که بر
اساس آمار  249 ،نفر در کل این گزینه را انتخاب نموده اند یعنی  44.7درصد پاسخگویان
اعالم داشتند که تلگرام در اولویت اول استفاده آنها در فضای مجازی میباشد .سپس گزینه
واتساپ مورد بررسی قرارگرفته شد ،که بر اساس آن 249 ،نفر این گزینه را انتخاب نموده اند
بنابراین  41.7درصد پاسخگویان اعالم داشتند که واتساپ در اولویت اول استفاده آنها در
شبکههای اجتماعی مجازی میباشد  .در ادامه 6.7درصد از پاسخگویان اعالم داشتند که
واتساپ در اولویت سوم استفاده میباشد که کمترین آمار را به خود اختصاص داده اند ،در گام
بعدی گزینه اینستگرام مورد بررسی قرارگرفته شد که بر اساس آمار  144 ،نفر در کل این
گزینه را انتخاب نموده اند یعنی  24/3درصد پاسخگویان نرم افزار محبوب اجتماعی خود را این
گزینه انتخاب نمودند 3/3 .درصد پاسخگویان اعالم داشتند که فیسبوک در اولویت پنجم
استفاده آنها در شبکههای اجتماعی مجازی میباشد 49 .درصد پاسخگویان اعالم داشتند که
بین یک تا چهار ساعت از شبکههای اجتماعی در روز استفاده میکنند و در ادامه 6.3درصد از
پاسخگویان اعالم داشتند بیشتر از  10ساعت از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.

جداول استنباطی
فرضیه اول-تاثیر پذیری اعضای خانواده از شبکههای اجتماعی در فضای مجازی بر حسب
متغیرهای زمینه ای(سن ، ،تحصیالت و تاهل) متفاوت خواهد بود.
جدول شماره  .3نتایج ازمون نسبت مدل
مدل

احتمال وارد شدن متغیر
به ازای 22-

مدل رهگیری

522/242

مدل نهایی

34/360

مقدار کای اسکوار 1درجه ازادی سطح معنادلری

522/242

15

/000

جدول شماره  -3نشان میدهد مقدار امار کای اسکوار  522/242که حاصل تفاوت مقدار
مدل صفر و مدل نهایی است .کمتر از سطح معنی داری  /01است و مدل نهایی توانسته است
مدل صفر را بی اثر سازد و مدل مناسبی برای پیش بینی متغیر وابسته نهاد خانواده توسط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Chi-square
2
2log likelihood
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مجموعه متغیرهای مستقل نظیر تحصیالت ،شغل ،سن اعضای خانواده بر محور شبکههای
اجتماعی میباشد.
فرضیه دوم -روی اوری به شبکههای اجتماعی در بین اعضا خانواده بر حسب متغبر
پرخاشگری رابطه معنا داری خواهد داشت.
جدول شماره .4میزان ضرایب متغیر مستقل بر حسب مقادیر استاندارد و غیر استاندارد

سطح
معناداری

 Tمقدار

/462

/736

/000

8/918

ضرایب استاندارد
بتا
/459

ضرایب غیر استاندارد

مدل

خطای معیار

 Bمقدار

8/303

6/110

)مقدار ثابت(

/532

4/749

پرخاشگری

1

1

جدول شماره ..-4ضریب رگرسیون استاندارد شده برای متغیر کانون خانواده برابر /459در
سطح خطای کمتر از /01معنی دار است و با افزایش یک واحد تغییر انحراف استاندارد در
متغیر کانون خانواده ،پرخاشگری به مقدار /459انحراف استاندارد افزایش مییابد .آماره T
اهمیت متغیر پرخاشگری را نشان می دهد.معموال هر گاه قدر مطلق مقدار این آماره بزرگتر
از 32/2باشد ،سطح خطای آن نیز کوچکتر از /05بوده پس متغیر پرخاشگری تاثیر آماری معنی
داری در تبیین متغیر وابسته تاثیر شبکههای اجتماعی بر کانون خانواده دارد.
فرضیه سوم :بین شبکههای اجتماعی در کانون خانواده بر حسب متغیر طالق عاطفی
رابطه مستقیم وجود دارد.
جدول شماره  .5همبستگی بین شبکههای اجتماعی با کنترل متغیر طالق عاطفی
طالق عاطفی

شبکههای
اجتماعی

کانون خانواده

متغیرهای کنترل شده

/450

/083

1/000

مقدار همبستگی

/000

/154

.

سطح معنی داری

298

298

0

درجه آزادی

/037

1/000

/083

مقدار همبستگی

/519

.

/154

سطح معنی داری

298

0

298

درجه آزادی

(کانون خانواده )
بدون کنترل
(شبکههای
اجتماعی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
constant

1
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ادامه جدول شماره  .5همبستگی بین شبکههای اجتماعی با کنترل متغیر طالق عاطفی
طالق عاطفی

شبکههای
اجتماعی

کانون خانواده

متغیرهای کنترل شده

1/000

/037

/450

مقدار همبستگی

.

/519

/000

سطح معنی داری

0

298

298

دامنه آزادی

/074

1/000

مقدار همبستگی

/204

.

سطح معنی داری

/297

0

درجه آزادی

1/000

/074

مقدار همبستگی

.

/204

سطح معنی داری

0

297

درجه آزادی

(طالق عاطفی)

(کانون خانواده)
طالق عاطفی
(شبکههای
اجتماعی)

برحسب جدول شماره  -5آزمون همبستگی تفکیکی یا جزیی  ،رابطه بین شبکههای
اجتماعی و کانون خانواده یک رابطه واقعی است .زیرا در هر دو حالت همبستگی بدون کنترل و
همبستگی با کنترل رابطه آنها معنی دار شده است.در حالت همبستگی بدون کنترل متغیر
طالق عاطفی ،رابطه بین شبکههای اجتماعی و کانون خانواده در سطح زیر  /01معنی دار
نیست و شدت رابطه  /083ضعیف و پایین میباشد .در حالت همبستگی با کنترل متغیر طالق
عاطفی ،رابطه بین شبکههای اجتماعی و تاثیر بر کانون خانواده در سطح زیر  /01معنی دار
نیست و شدت رابطه ضعیف  /074تایید این مدعا خواهد بود .بنابراین فرضیه تایید میشود
یعنی بین شبکههای اجتماعی و کانون خانواده با کنترل متغیر طالق عاطفی رابطه معنی دار و
مستقیمی وجود ندارد.
تحلیل آماری فرضیه چهارم براساس آزمون همبستگی تفکیکی یا جزیی :بین
شبکههای اجتماعی در کانون خانواده برحسب متغیر اعتماد رابطه معنادار و معکوس وجود
دارد.
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جدول شماره -6همبستگی تفکیکی سنجش رابطه متغیر شبکههای اجتماعی و کانون خانواده
کنترل متغیرها

اعتماد شبکههای اجتماعی کانون خانواده خانواده
/890

/283

1/000

مقدار همبستگی

/000

/000

.

سطح معنی داری

948

948

0

درجه آزادی

/191

1/000

/283

مقدار همبستگی

/000

.

/000

سطح معنی داری (شبکههای اجتماعی) بدون کنترل

948

0

948

درجه آزادی

1/000

/191

/890

مقدار همبستگی

.

/000

/000

سطح معنی داری

0

948

948

درجه آزادی

/135

1/000

مقدار همبستگی

/000

.

سطح معنی داری

947

0

درجه آزادی

1/000

/135

مقدار همبستگی

.

/000

سطح معنی داری (شبکههای اجتماعی)

0

947

(کانون خانواده)

ا(عتماد)

(کانون خانواده)
اعتماد

درجه آزادی

بر حسب جدول شماره -6آزمون همبستگی تفکیکی یا جزیی رابطه بین شبکههای
اجتماعی و کانون خانواده یک رابطه واقعی است .زیرا در هر دو حالت همبستگی بدون کنترل و
همبستگی با کنترل راب طه آنها معنی دار شده است .در حالت همبستگی بدون کنترل متغیر
اعتماد ،رابطه بین شبکههای اجتماعی و کانون خانواده در سطح زیر  /01معنی دار است و
شدت رابطه  /283میباشد .در حالت همبستگی با کنترل متغیر اعتماد ،رابطه بین شبکههای
اجتماعی و تاثیر بر کانون خانواده در سطح زیر  /01معنی دار است و شدت رابطه  /135تایید
این مدعا خواهد بود .بنابراین فرضیه تایید میشود یعنی بین شبکههای اجتماعی و کانون
خانواده بر حسب متغیراعتماد رابطه معنی دار وجود دارد.
تحلیل آماری فرضیه پنجم براساس آزمون همبستگی تفکیکی یا جزیی :بین
شبکههای اجتماعی در کانون خانواده بر حسب متغیر حریم خانوادگی رابطه معنادار و معکوس
وجود دارد.
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جدول شماره -7همبستگی تفکیکی سنجش رابطه متغیر شبکههای اجتماعی و حریم خانوادگی
شبکههای

کانون خانواده

اجتماعی

خانواده

721

/412

1/000

مقدار همبستگی

/000

/000

.

سطح معنی داری

اعتماد

کنترل متغیرها

812

745

0

درجه آزادی

/175

1/000

/412

مقدار همبستگی

/000

.

/000

سطح معنی داری

812

0

745

درجه آزادی

1/000

/175

721

مقدار همبستگی

.

/000

/000

سطح معنی داری

0

812

812

درجه آزادی

/120

1/000

مقدار همبستگی

/000

.

سطح معنی داری

811

0

درجه آزادی

1/000

/120

مقدار همبستگی

.

/000

سطح معنی داری

0

811

درجه آزادی

(کانون
خانواده)
(شبکههای
اجتماعی)

بدون کنترل

(حریم
خانوادگی)
(کانون
خانواده)
(شبکههای
اجتماعی)

حریم
خانوادگی

بر حسب جدول شماره -7آزمون همبستگی تفکیکی یا جزیی رابطه بین شبکههای
اجتماعی و کانون خانواده یک رابطه واقعی است .زیرا در هر دو حالت همبستگی بدون کنترل و
همبستگی با کنترل رابطه آنها معنی دار شده است.در حالت همبستگی بدون کنترل متغیر
حریم خانوادگی ،رابطه بین شبکههای اجتماعی و کانون خانواده در سطح زیر  /01معنی دار
است و شدت رابطه  /412میباشد .در حالت همبستگی با کنترل متغیر اعتماد ،رابطه بین
شبکههای اجتماعی و تاثیر بر کانون خانواده در سطح زیر  /01معنی دار است و شدت رابطه
 /120تایید این مدعا خواهد بود .بنابراین فرضیه تایید میشود یعنی بین شبکههای اجتماعی و
کانون خانواده بر حسب متغیرحریم خانوادگی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد.

نتیجه گیری و یافتههای تحقیق
طبق فرضیه اول :تاثیر پذیری اعضای خانواده از شبکههای اجتماعی در فضای مجازی بر
حسب متغیرهای زمینه ای(سن ، ،تحصیالت و تاهل) رابطهای معنی دار وجود دارد .چرا که
تمامی متغیرهای مستقل(بیش از 77درصد) نظیر تحصیالت ،شغل اعضای خانواده و
شبکههای اجتماعی قدرت تبیین متغیر وابسته را دارند .این فرضیه با نظریه کنترل اجتماعی
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هیرشی در بخش ادبیات نظری تحقیق مطابقت دارد چراکه ،هرچه افراد به جای آموزش صحیح
و واقعی در نهادهای علمی ،بیشتر وارد فضای کنجکاوانه و شبه آموزشی در شبکههای اجتماعی
بدین مضمون شوند این فضای اقیانوس گونه در بسترهای مجازی باعث خواهد شد ارزشهای
خانواده تحت تاثیر این فضا قرار گیرد به گونهای که به تذریج دنیای اجتماعی مجازی جایگزین
آموزش و تربیت در محیط اینترنت میگردد .در ارتباط بامتغیر تحصیالت اعضای خانواده ،طبق
نتایج بدست آمده این پژوهش ،یکی از دالیل سپری کردن میانگین چهار ساعت در روز در این
شبکههای اجتماعی بعد از پر کردن گزینه اوقات فراغت ،کسب علم و اطالعات گوناگون است.
به گونهای که همین موضوع والدین را برای تهیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری استفاده از
شبکههای اجتماعی(جهت ارتقای آموزش) متقاعد ساخته است .در این خصوص ،هیرشی معتقد
است هرچه فرزندان زمان بیشتری را به فعالیتهای فرهنگی،آموزشی و هنری اختصاص بدهند و
در این زمینه با دیگر گروهها مشارکت نمایند خیلی کمتر نسبت به کسانی که فارغ از هر گونه
فعالیتی سازنده هستند دچار آسیبهای افت تحصیلی ،افسردگی ،خستگی ،احساس تنهائی و
عدم امنیت میگردند .در این راستا قاعده مند نمودن زندگی بر حسب ضریب نفوذ پارامترهای
فضای مجازی ،عمدتا با آموز ش و استفاده بهینه از زمان بر حسب امکانات دنیای واقعی افراد را
بیشتر نسبت به شغل ،تحصیالت ،جنسیت و سایر ارزشهای خانواده محفوظ و ایمن خواهد
داشت .در پایان یافتههای این فرضیه با نتایج پژوهش پیرسی( )2000همخوانی دارد.
طبق فرضیه دوم - :روی اوری به شبکههای اجتماعی در بین اعضا خانواده با میزان
پرخاشگری رابطه معنا دار و مستقیم دارد .یعنی  /77درصد از تغییرات متغیر وابسته تاثیر
شبکههای اجتماعی بر کانون خانواده توسط متغیر پرخاشگری پوشش داده میشود .این
فرضیه با نظریه وابستگی مخاطب ـ رسانه و نظریه جامعه اطالعاتی کاستلز و نظریه مکتب
تنظیم بویلز مطابقت دارد .نظریه وابستگی مخاطب ـ رسانه ـ جامعه بر این نکته تاکید دارد که
میتوان از روابط سه گانه بین رسانهها ـ مخاطبان ـ جامعه و پیامدهای شناختی ،عاطفی و
رفتاری رسانه بر مخاطبان سخن گفت .اولین پیامد تأثیر رسانهها ،ایجاد ابهام و تشدد ذهنی در
مخاطبان و سپس رفع آن ابهام است .ابهام ،خود ،ناشی از برخورد اطالعات متناقض با یکدیگر و
در نتیجه چندگانگی و تنش فکری منجر به رفتار پرخاشگرایانه در فرد میشود .هنگام رخ
دادن وقایع غیر منتظره یا وضعیتهای خاص ،مردم پیامهای متناقضی از شبکههای اجتماعی
در فضای مجازی دریافت میکنند ،اما با بوجود آمدن تضاد فکری نمی دانند چگونه باید آنها را
در جامعه و خانواده تفسیر نمایند .براثر این فشار ،افراد در مرحله بعد اخذ اطالعات کاملتر در
این بستر مجازی این ابهام را رفع میکنند و به این ترتیب ،به علت ناهمخوانی با ارزشهای
خانواده و جامعه دچار تعارض عقیدتی و ارزشی خواهند شد و این ناپایداریهای منجر به تنش
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نقشی در خانواده خواهد شد.خانوادههای امروزی راه پیشگیری از این تنشها و حاالت
پرخاشگری فرزندان را به خوبی فرا نگرفته و عمدتا نوع نگاه ،نگاه همه یا هیچ است که در این
حالت فرزندان به دلیل توجه زیاد استقالل ندارند یا به دلیل بیتوجهی مفرط غرق در انزوا و
حاالت افسردگی و پرخاشگرایانه خود هستند .از منظر آسیبشناسی نیز فرزندانی که خانوادهای
صمیمی ندارند به دلیل الهام گرفتن از جمعهای ناباب دوستی ،وارد دنیای ناشناخته شبکههای
اجتماعی شده و از این طریق مطالبه محبت و عاطفه مینمایند .یافتههای این فرضیه با نتایج
رضایی قادی( )1391در بخش پیشینه داخلی همسو است.
طبق فرضیه سوم :بین شبکههای اجتماعی و کانون خانواده با کنترل متغیر طالق عاطفی
رابطه وجود ندارد .استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی در محیط خانواده با کاهش سطح
ارتباطات عاطفی ،میزان گفتگو در خانواده را حتی از  15دقیقه در روز هم کمتر کرده است.
ضمن اینکه استفاده نادرست از این امکانات(در حد غیر متعارف) ،باعث از بین رفتن بسیاری از
حریم ها در خانواده ها شده و حتی در مواردی منجر به بروز اختالفات تا سرحد طالق و جدایی
نیز شده است .ارتباط گرفتن هر یک از زوجین با افراد غریبه و حتی افرادی از جنس مخالف در
دوستان و آشنایان منجر به کاهش سطح اعتماد در بین آنها می شود و با کاهش سطح اعتماد
در خانواده ،آرامش خدشه دار میشود و در نهایت نهاد خانواده آسیب جدی میبیند .از عوارض
و جنبه های زیانبار استفاده مدیریت نشده از فضای مجازی آن است که تنوع طلبی عاطفی و
جنسی در جامعه شیوع پیدا کرده که خود آسیبهای روانی و اجتماعی زیادی دارد .طالق
عاطفی نیز به شدت در حال افزایش است به طوری که  68درصد طالقهای ثبت شده در میان
 140کشور جهان ،به علت ارتباط یکی از زوجین با جنس مخالف از طریق شبکه های مجازی
است .یافتههای این فرضیه با یافتههای پژوهشی اریک و یانگ( )200همسو است.
طبق فرضیه چهارم :بین شبکههای اجتماعی و کانون خانواده با کنترل متغیراعتماد
رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد .این فرضیه با نظریه گراف و نظریه کنترل اجتماعی
هیرشی مطابقت دارد .یکی از راههای بررسی ساختار خانواده ،توصیف و شناخت کانالهای
ارتباطی از جمله شبکههای اجتماعی مجازی است که در درون آن مورد استفاده قرار میگیرند.
این کانالهای ارتباطی منجر به تشکیلی شبکه هایی در خانواده میگردند که تعامل و اعتماد افراد
در آنها به طور کامالً مشخصی ،در ارتباط با یک عضو و یا چند عضو خانواده نشان داده میشود .
بررسی شبکههای ارتباطی در خانواده و کانالهای مختلف برقراری ارتباط ،الگوهای رایج اعتماد و
ارتباط شبکهای را در هر خانوادهای شناسایی میکند بیعفتی ،ترویج خیانت و تقویت
بیوفایی ،تجملگرایی ،بیاعتنایی به فرزندان ،بیاحترامی نسبت به یکدیگر در خانواده،
بیغیرتی و بیاعتنایی نسبت به حدود محارم ،موضوعات مهمیاست که به عنوان آموزههای
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مورد هدف این شبکهها در حال برجستهسازی و بی اعتماد سازی است .در این شرایط ،خانواده
ها ،وظیفه ای سخت و دشوار پیش رو دارند و برای مقابله با این توطئه باید با تمام قوا و
هوشیاری و استفاده بهینه از سرمایههای مادی و انسانی خود ،دست به کار شوند و به
ایمنسازی ج امعه خویش در برابر این امواج بپردازند .آگاه کردن جامعه به اهداف تبلیغاتی
شبکههای اجتماعی ،گامیاساسی در جهت پاسداری از هویت وارزشهای ملی و خانوادگی
محسوب میشود .کاستلز معتقد است ،فرهنگ در پی دگرگونیهای فناورانه جدید ،تحوالت
بنیادی دیگری را از سر میگذراند(کاستلز.)1380 ،
طبق فرضیه پنجم :بین شبکههای اجتماعی و کانون خانواده با کنترل متغیرحریم
خانوادگی رابطه معنی دار وجود دارد .این فرضیه با نظریه مدیریت و دستکاری اطالعات
هابرماس ونظریه استفاده و تاثیر مک کوییل مطابقت دارد ..این نظریه درخصوص تاثیرات
شبکههای اجتماعی بر بنیان خانواده است ولی با تاسی از فرایندجایگزین سازی وتکامل گرایی
که در حوزه شبکههای اجتماعی اتفاق افتاده میتوان این نظریه را به شبکههای اجتماعی به
عنوان یکی از رسانههای اجتماعی که از رشد بسیار باالیی در جذب توجه مخاطبان جهانی
برخوردار شده اند نیز به کار گرفت .این نظریه یکی از اشکال اثر رسانهها در سطح شناختی بوده
و مربوط به این موضوع است که قرار گرفتن در معرض شبکههای اجتماعی ،تا چه حد میتواند
به باورها و نگرشهای خانوادگی اعضای خانواده در راستای از بین بردن خیلی از حریمهای
خانوادگی نقش داشته باشد .نظریه کاشت یا اشاعه برای ارائه الگویی از تحلیل ،تبیین شده
است؛ تا نشان دهنده تأثیر بلندمدت رسانهها از جمله فضای اجتماعی نوپدید باشد ،که اساساً در
سطح برداشت اجتماعی ،عمل میکنند (گونتر .)310:1384 ،در ابتدای اوجگیری استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی در غرب ،آن طور که کارشناسان غربی اذعان کردند ،موجب پیدایش
موجی از مسائل اجتماعی جدید در آن جوامع شد که پس از گذشت چندین سال ،آن موارد رو به
نزول و کاهش گذاشت و البته هنوز نیز وجود دارد .چنانکه با در نظر گرفتن وضع جامعه امروزی
و مسائلی که وجود دارد) از جمله ورود اینترنت پرسرعت از داخل کافی نتها به منازل خانواده در
تلفنهای همراه و رایانههای همراه (و همچنین فناوری جدیدی را که در راه ورود به جامعه ایرانی
است ،با نگاهی دقیقتر میتوان به این نکته رسید؛ وضعیتی که در دهه گذشته به غرب راه پیدا
کرد ،رشد یافت ،به اوج رسید و هم اکنون به سمت تعادل پیش میرود ،اکنون در جامعه ایران از
مرحله ورود و تولد عبور ،به سمت اوج گیری حرکت میکند که نیاز به مراقبت بیشتری
دارد(.فالحی. )95 ،به نظر میرسد نوع استفاده خانوادههای ایرانی از این دست فناوریها به
بسترسازی مناسب ،همراه با دانش و آگاهی نیاز دارد .با بهره گیری از این یافتهها میتوان گفت
که شبکههای اجتماعی تاثیر شگرف تری نسبت به تلویزیون بر مخاطبان در زمینه نقض
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حریمهای خانوادگی دارد .کاشت پیامهای متعدد و متنوع در عرصه شبکههای اجتماعی باعث
شکل گیری نگرشها و رفتارهای بعضا هنجار شکنانه کاربران شده و اثرات این پیامها در
درازمدت نیز قابل مشاهده است .شبکههای اجتماعی باعث میشوند تصمیمات فرد در ارایه
ارزشهای خانوادگی دچار تغییر شود و به نگرش جدیدی در زمینهای خاص منجر شود .این
وجه از کارکرد شبکههای اجتماعی به صورت مداوم و با تولید و کاشت پیامهای همگن در فضای
این شبکهها روز به روز بر نگرشها و رفتار اعضای خانواده در حریم خانواده تاثیر
میگذارد.یافتههای این پژوهش با نتایج یافتههای ابوالقاسمی( )1392در بخش پیشینه داخلی
همسو است.
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