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 چکیده
 پرداخته  خانوادهکانون فضای مجازی و تأثیرات آن بر  اجتماعی درهای  شبکهبه بررسی  حاضر پژوهش

شهرستان اهواز است که به صورت  8نفر از شهروندان منطقه  300شده است . نمونه آماری پژوهش 

اجتماعی مجازی را بر های  ه اند . فرضیات تحقیق تاثیر شبکهخوشه بندی متناسب با حجم گزینش شد

کاهش حریم خانوادگی ،  طالق عاطفی، روی کانون خانواده بر حسب متغیرهایی نظیر: پرخاشگری،

و   spssسرانجام با استفاده از نرم افزار  زمینه ای سنجیده شده اند.های  کاهش اعتماد و برخی از متغیر

های  ، رگرسیون ترتیبی و ضریب همبستگی تفکیکی ، داده ظیر رگرسیون سادهاز طریق آزمونهایی ن

نتیجتا، تمام متغیرهای  تحلیل قرار گرفته شد. و تجزیه مورد جمع آوری شده با ابزار پرسشنامه، 

اجتماعی بر بنیان خانواده تاثیر گذار هستند. های  نظیر تحصیالت، شغل و جنس بر محور شبکهای  زمینه

 اجتماعی وجود نداشت.های  بین متغیر طالق عاطفی و تاثیر گذاری شبکههمچنین 

سبک زندگی، حریم  انزوای فردی،، فضای مجازی، شبکه اجتماعیآسیب اجتماعی،  :واژگان کلیدی

 خانوادگی، طالق عاطفی
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 مقدمه و بیان مساله

و تبادل اطالعات با توجه به رشد سریع تکنولوژی و فناوری اطالعات و سرعت باالی ارتباطات 

یا  1عصر چهارمی در دنیا شروع شده که چهارمین موج تغییر در جهان بوده و به فضای مجازی

شهرت دارد و به عصر مجازی معروف شده است. عصر مجازی  3یا زندگی مجازی2زندگی دوم

، 11ین، لینکد10، توئیتر9بوک ، فیس8، بیتالک7، تانگو  6، واتس آپ5، الین4یعنی زندگی در وایبر

های مجازی . عصر مجازی در واقع شکل توسعه  و دیگر شبکه14، تلگرام 13، نینگ12مای اسپیس

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 

(. 94:42)مصطفوی االنق، تری با جهان امروز را فرا روی بشر قرار دهد. تر و متفاوت افتهتوسعه ی

جوانان جلب توجه ایرانی بخصوص های  خانوادهریزی فرهنگی  مسأله مهمی که در برنامه

ی نوین برای زندگی  است که با توجه به ظهور عرصه15کند، همان پدیده نوین عصر مجازی می

 های مناسب با این فضا برای پرورش ریزی و اتخاذ استراتژی وان، برنامهبشر به خصوص نسل ج

کند. وسایل ارتباط جمعی در  با الگوهای ایرانی و اسالمی اهمیت و ضرورت پیدا می خانواده

ها تحت تأثیر قرار گرفته و موجب شده است تا شاهد  های اجتماعی خانواده ها، ارزش خانواده

 نوع ساز زمینه تواند می نوپدیدهای  آسیب بروز .مان نسل جوان باشیمتغییراتی در رفتار و گفت

 شناسایی، برای دلیل، برنامه ریزی همین به .باشد روانی و اجتماعیهای  آسیب از جدیدی

های  نوپدید، آسیبهای  آسیب .نماید می ضروری و الزم پدید نوهای  آسیب کاهش و پیشگیری

 ای، رایانههای  بازی ماهواره، از استفاده از ناشیهای  آسیب که است جدیدهای  فناوری با مرتبط

 (. با92:2گیرند)ابراهیم پور و همکاران،  قرار مجموعه این در توانند می اینترنت و تلفن همراه

 به زندگی سبک دادن مثل تغییر دارد؛ خانواده برای اینترنت از استفاده که عواقبی به توجه

 در خود بدنی، بی توجهی به سالمت فعالیت عمومی کاهش ینترنت،ا در بیشتر زمان صرف منظور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cyber Space  
2 Second Life 
3 Cyber Life 
4 Viber 
5 Line 
6 Whats App 
7 Tango 
8 Bee Talk 
9 Facebook 
10 Twitter 
11 Linkedin 
12 My Space 
13 Ning 
14 Telegram 
15 Cyber Space 
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 اینترنت، در بیشتر وقت صرف به منظور زندگی مهمهای  فعالیت از اجتناب اینترنت، با کار نتیجه

های  هزینه  از ناشی مالی دوستان، مشکالت و خانواده گرفتن نادیده اجتماعی، روابط کاهش

: به نقل ازاسمعیل 1996، 1)سولر و غیره را خواهد داشت. صیلیتح مشکالت اینترنت، از استفاده

 عدم: کنونی نسل زندگی الگوی و رفتارها تغییر بر رسانه تأثیر نمودهای (. از95:82زاده، 

به نقل ازفرامرزیانی و  83:114است)یوسفی،  خود فرهنگیهای  ارزش و سنتها به پایبندی

استفاده از وسایل ارتباط جمعی در چه وضعیتی که ما در  شناخت این(. 95:124همکاران، 

ترین عامل در به  چرا که انقالب تکنولوژی اطالعات که مهم»ای دارد؛  هستیم، اهمیت ویژه

؛ به 13: 1387)جوادی، « شود، باید به رسمیت شناخته شود. وجود آوردن تغییرات محسوب می

کنند،  ها ایجاد می ها در خانواده سانهنخستین مشکلی که این ر.  ( 1382، 2نقل از: مادن ساراپ

همچنین با توجه به این  .(1389:104گیری در خانواده است. )نوری،  تقویت فردگرایی و گوشه

به تلفن همراه و اینترنت دسترسی دارند و از آن  اعضای خانوادهمسأله که امروزه بسیاری از 

اعضای کالتی که ممکن است برای لذا از جمله مش ، مختلفی به عمل می آورندهای  استفاده

و کاهش  اخالقیدر نتیجه اشتغال زیاد با تلفن همراه و اینترنت پیش بیاید، افت  خانواده

اجتماعی و به ویژه های  افزایش استفاده از شبکه .آنان می باشد ارتباطات درون ختنوادگی بین

ی که دارد، در کنار اشتغال به مفیدهای  اجتماعی موبایلی این روزها به رغم استفاده های  شبکه

کار طوالنی والدین و تغییر نگرش والدین به تربیت فرزندان، موجبات دوری اعضای خانواده از 

که به رغم نزدیکی فیزیکی و در زیر یک سقف بودن ای  یکدیگر را فراهم ساخته است به گونه

تجربه می کنند و افراد در داخل خانواده، گاه فاصله عاطفی و معنوی زیادی را از یکدیگر 

 عناصر ورود (.2007، 3خانواده کمترین مراودات و گفتگوی همدالنه را با هم دارند)اینگلهارت

 جوان قشر مستمر حضور و تجربه و مجازی اینترنت فضای جذابیت واسطه ی به فرهنگی، جدید

 )فر شده است مجازی های سلیقه بازتولید به منجر مختلف ههای و انگیز نیازها با محیط این در -

افراد،  تربیت نیز آن غایت می دهد، رخ ارزشی بستر یک در تربیت، (213:90 لطفی، و خ نیا

، 4)رایلی است جامعه قبول مورد فرهنگی و دینی اقتصادی، اجتماعی، شهای ارز با متناسب

و روانی  اجتماعیهای  نوظهور می تواند زمینه ساز نوع جدیدی از آسیبهای  بروز آسیب( 2004

ضروری می نماید. ها  باشد. به همین دلیل، برنامه ریزی برای شناسایی و آسیب شناسی آن

ناشی از استفاده های  جدید است که آسیبهای  مرتبط با فناوریهای  نوظهور، آسیبهای  آسیب

 مختلف تحوالت به توجه با نوینهای  . رسانهاز اینترنت می توانند در این مجموعه قرار گیرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 souller 
2
 surap 

3
 inghelhart 

4
 reiley 
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 فرهنگ ساخت در می توانند، پیام کنندگان منتقل عنوان  به روش؛ حجم و تجهیزات فناوری،

 نظر در بدون آنها .باشند مؤثر عمومی افکار و باورها یا نامطلوب، مطلوب شهای ار و عمومی

 کرد پیدا را جغرافیایی نقاط همه در حضور امکان ارزشی، و جغرافیایی، عقیدتی مرزهای گرفتن

 و رفتارها عقاید، از مهایی نظا که فرهنگ حوزۀ است، معتقد (. کاستلز1380فضلی، )رحمان هاند

 بنیادین یهای دگرگون دستخوش جدید تکنولوژی ظهور با می شود، شامل ارزشی را گرایشات

می  خود به جدیدی شکل انسانی ارتباطات و مناسبات ساختار آن، دنبال و به می گردد

 از تر ناشناخته آنهای  الیه که است پنهان جمعی رسانه یک . اینترنت( 2002، 1گیرد)کاستلز

 و علم جانبۀ همه توسعۀ به توجه با (110:1391جمعی دیگرمی باشد)پاکدامن،های  رسانه

 .بگذارد مردم روزمرۀ زندگی بر چشمگیری تأثیرات توانست، اینترنت اخیر، لهای در سا فناوری

 پنج طی بتواند نوظهور پدیدۀ این که این پیش بینی ، 1960 سال در اینترنت هنگام پیدایش

 (. در 1390)دانایی مقدم، می نمود غیرممکن کند، ایجاد افراد زندگی در را تحولی چنین دهه

 خانواده برکانون تاثیراتی چه اجتماعی مجازیهای  این است که شبکه  هدف کلی پژوهش این

شیوع و دسترسی آسان به  از متاثر انواده چقدرخهای  ارزش تضعیف یا خواهد داشت و تقویت

 می باشد. اجتماعی در فضای مجازیهای  شبکه

 تحقیق پیشینه
 که هویت اجتماعی دریافت بر اجتماعیهای  شبکه نقش عنوان با تحقیقی طی (1390) حکیمی

 تهوی در بازنمایی مختلف قومیتهای ارتباط برای بستری آوردن فراهم ضمن تواند می فضا این

 تحقیق (در1391صادقی ) و زرین چرخ نوغانی، .آورد فراهمای  عمده نقش محلی اقوام جهانی

 می که در این زمینه است مؤثر اعضا تعامالت میزان بر متعددی که عوامل  شدند متوجه خود،

  .کرد اشاره اجتماعی فیسبوک شبکه و اینترنت نقش به توان

 و دینی منظر هویت از :ارزشها بر اینترنت تأثیر :عنوان با تحقیقی در (1392ابوالقاسمى)

وجود  از حاکى تحقیق نتایج .است پرداخته خانواده ارزشهاى بر اینترنت تأثیر بررسى به ملی،

 صمیمیت، ..فضای به شدن وارد اینترنت، به وابستگى متغیرهاى بین معکوس و معنادار رابطه ی

 از استفاده و میزان اینترنت تعاملى محیط در احساسى روابط ایجاد گروهى، مناظره ی و بحث

 (.26:1390می باشد)رضایی قادی،  خانواده ارزشهاى با اینترنت،

 :شامل مستقل متغیرهای بین که یافت دست نتیجه به این خود پژوهش در (،1388کفاشی)

 شدن وارد احساسی، روابط صمیمیت، تعاملی، فضای محیط اینترنت، به دانشجویان دسترسی

 احساس اینترنتی، تعاملی محیط آنها در شدن پذیرفته گروهی، مناظره و بحث در نشجویاندا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 custelz 
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 محیطهای از مورد استفاده فرزندان در خانواده اطالع میزان اینترنت، در بودن گمنام از رضایت

 سیما مه تحقیق .دارد معکوس وجود آماری رابطه ی خانواده، شهای ارز وابسته متغیر اینترنتی و

 آموزان دانش خانوادگی ارتباطات و اجتماعی انزوای افسردگی،» عنوان مقایسۀ با شهریاریپور

آزمون  از حاصل نتیجۀ همچنین صورت گرفت.« تهران های  غیرکاربر در دبیرستان کاربرو دختر

 ارتباطات و اجتماعی انزوای افسردگی، متغیر سه در بین غیرکاربراننشان داد که و کاربران

 (.49:1386ندارد)پورشهریاری، وجود معناداری تفاوتخانوادگی 

 در خانوادههای  ارزش بر اینترنت تأثیر بررسی»عنوان  با تحقیقی در (83جوادی) محمد علی

وارد  بیشتر اینترنت، در پذیرش میزان داد نشان «مشهد 3 ناحیه دبیرستانی دانش آموزان بین

  خانوادگی دارد.های  ارزش بر منفی تأثیر اینترنت از استفاده میزان و شدن صمیمیت فضای

1تامپسون
 اعتیاد اختالالت مطالعه ( به90( و روحانی )84( به نقل از حبیب پور)1996) 

 به اذعان پاسخگویان از درصد 72مطالعه ایشان نتایج براساس پرداخت مردم بین در اینترنتی

 سوء اثرات به نیزها  آن از درصد33 و اند داشته خود در اینترنت به وابستگی یا اعتیاد نوعی وجود

 (در84( به نقل از حبیب پور)96)2اند. یانگ کرده اشاره شان زندگی بر اینترنت از استفاده

های  انگاره که بودند اینترنت وابستۀ کاربران ازپاسخگویان، درصد 80 که دریافتند تحقیق خود

 دریافت،ای  مطالعه طی (،96)3نگ استورمدادند. کی بروز خود از را توجهی قابل معتادانه رفتاری

می باشند.  افسردگی دچار و هستند خجالتی و وکمرو تنها دارند، اینترنتی اعتیاد که افرادی

4کابی
های  چالش با اینترنت از زیاد استفاده که عنوان نمودند خود پژوهش (در182-2008:166) 

 است. مربوط ... و خواب کالتتنهایی، مش تحصیلی، مشکالت نظیر فردی؛ عملکرد در جدی

5پژوهشهای پیرسی نتایج
6یانگ و ( 2000 ) 

 خانوادگی مشکالت که (نشان می دهد1999) 

 که ه هایی خانواد در شغلی و درسی مشکالت طالق، نزاع، خانواده، افراد بین روابط چون سردی

7اریک .باشد می زیاد هستند، اینترنت به وابسته فرزندان آنها
 میزان بین مطالعه در )2000 ( 

 چه هر معنا این به .است آورده به دست را معناداری رابطه ی انزوا، و تنهایی و اینترنت از استفاده

 .می شود کمتر و دیگران اجتماع با وی ارتباط شود، وابسته اینترنت به بیشتر فرد،

 بیشتراز پسران نوجوانان، از بیشتر کودکان، که میدهد نشان ( 2001)8هانسن تحقیقات نتایج

 از زیاد استفاده ی .می کنند استفاده رایانه از سیاهپوستان از بیشتر سفیدپوستان و دختران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 tamsoon 

2
 young 

3
 King storm 

4
 kubey 

5
 peirsi 

6
 yung 

7
 eric 

8
 hansen 
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 بر ایمیل ویژه به آن، از استفاده است ممکن حتی ندارد؛ منفی اثر شناختی، مهارتهای اینترنت بر

 .کند کمک اجتماعی روابط حفظ و روابط شخصی

 قرار واکاوی مورد اجتماعی زمینه در را اینترنت تأثیر (84ازی )( به نقل از اعز20032)1تایلور

 و کنندگان استفاده بین که است خانواده با اعضای فعالیت خانواده، کرد کار مورد در اند. داده

 ( در2008) 34رس و نینگتنگل .آورد می بوجود داری معنی تفاوت کنندگان استفاده عدم

 و اینترنتی ارتباط که داد ت بر کیفیت ارتباط جوانان نشانتحت عنوان تاثیر اینترن  پتحقیقی

 رابطه فامیل با ارتباط کیفیت از نوجوانان ادراک با منفی به صورت آوری فن این از استفاده میزان

 خود والدین با کنند می استفاده اینترنت از که معموالً نوجوانانی که دهند می نشانها  یافته. دارد

 . گذارد اثر میها  آن ارتباط کیفیت بر مسئله این و هستند مشکل دچار

 نظری تحقیق مبانی

 ورگن هابرماس و زوال حوزه عمومی ی

هابرماس چنین استدالل می کند که حوزه عمومی یا دقیق تر )حوزه عمومی بورژایی( به علت 

د. کلیدی جامعه در حال گسترش سرمایه داری در انگلستان قرن هیجدهم ظهور کرهای  ویژگی

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 

 (1378.)علیخواه، دادند

. در بین است را خلق نمودهای  مدرنیته تشدید یافته و روند جهانی شدن ، جامعه شبکه

بهترین تالش را برای روشن نمودن زوایای تاریک و  کاستلزصاحب نظران و اندیشمندان جهان، 

چند وی ریشه به وجود آمدن جهان نو را در تالقی .انجام داده استای  پوشیده جامعه شبکه

وژی انقالب تکنول  :م جستجو می کند 1970م و نیمه دهه  1960فرایند تاریخی در اواخر دهه 

 ساالری و تجدید ساختار متعاقب آن؛ داری و دولت اقتصادی سرمایههای  بحران اطالعات؛

خواهی، حقوق بشر، فمینیسم و  اجتماعی فرهنگی، همچون: آزادیهای  شکوفایی جنبش

 .طرفداری از محیط زیست

به عقیده وی تعامل میان این فرایندها، یک ساختار نوین اجتماعی مسلط؛ یعنی جامعه 

جهانی و یک فرهنگ نوین؛ یعنی فرهنگ  -بکه ای، یک اقتصاد؛ نوین یعنی اقتصاد اطالعاتی ش

مجازِ واقعی را به عرصه وجود آورده است. منطق نهفته در این اقتصاد، جامعه و فرهنگ، زیر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. 1380، 1بنای کنش و نهادهای اجتماعی در سراسر جهانی به هم پیوسته خواهد بود. )کاستلز

های دیگر است و نه به معنای  یت الزاماً نه به معنای ناتوانی در ایجاد ارتباط با هویتاحراز هو

آلن تورَن پا را از این نیز فراتر  ناتوانی برای در بر گرفتن کل جامعه در چارچوب چنین هویتی. 

صنعتی که در آن به جای کاالهای مادی،  -کند که در جامعه فرا نهد و چنین استدالل می می

مات فرهنگی جایگاه اصلی را در تولید به خود اختصاص داده است، دفاع از شخصیت و خد

ها و بازار است که جایگزین ایده مبارزه طبقاتی  فرهنگ فاعل اجتماعی در برابر منطق دستگاه

 (.91)رضوی دینانی و ابستام آذری، شود.  می

 محتوای از استفاده با که زدپردا می شناختی فرایندهای توصیف به تاثیر – استفاده نظریه

 رویکرد در آنها کاربرد نتیجه، در کند؛ می هدایت رفتاریهای  انتخاب سمت به فردرا شده ارایه

 یاها  رسانه معرض در خود قراردادن مورد در فردهای  انتخاب بر طورکلی به رضامندی و استفاده

 انتظارات بین تاثیر – استفاده ( مدل80:1380ودیگران، )نیکو .دارد تأکید آن خاصهای  پیام

 این از و گذارد می آمده تفاوت دست بههای  خرسندی ارضاها و شده( خواستههای  )خرسندی

 آنگاه بنابراین .کند می را شناسایی زمان طول درای  رسانه کاربرد از فزاینده مندی بهره نوعی رو،

 ارضای که میزان یابد می ایشافز نیز احتمال این باشد، بیشتر شده خواستههای  خرسندی که

 تواند می همای  رابطه چنین عکس .شود می بیشتری آنها تاثیر و توجه میزان و باالتر مخاطبان

 و اثرات کارگیری به درصدد وسایل این از استفاده با ارتباطی وسایل کاربر واقع در .اتفاق بیفتد

های  برنامه حرفه، و شغل بر تواند می تاثیرات این .است خویش زندگیهای  برنامه در آنها نتایج

 دیگران با ارتباط و فراغت اوقات کردن پر منظور به که برنامه هایی حتی و روزانه، تفریحی

 (. 112:1380 ،2گیرد)گیدنز کار به نماید می ترسیم و طراحی

، عاملی که باعث جلوگیری از رفتارهای انحرافی 3بر اساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی

انان و جوانان می شود، پیوند اجتماعی است. به اعتقاد هیرشی، پیوندهای اجتماعی دارای نوجو

چهار عنصر اصلی دلبستگی، تعهد، مسئولیت و اعتقاد است. ضعف هر یک از چهار عنصر در فرد 

،آزادی مطلق نیز نظریه هیرشی(. 84)حبیب پور، تواند موجب بروز رفتارهای انحرافی او شود. می

 اجتماعی در بین افراد و جامعه را فراهمهای  رزندگی اجتماعی، زمینه ساز آسیبافراد د

افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف  می بزهکاری زمانی اتفاق وی سازد. به اعتقاد  می

بندهای افتد که فرد نسبت به قید و اق میشود یا به کلی از بین برود، بعبارتی انحرافات وقتی اتف

و ها  اعتنا یا اصال بی اعتنا باشد. بر اساس این نظریه اگر افراد نسبت به باید اجتماعی کم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)فرامرزیانی نداشته باشند و خود را فردی آزاد و مستقل در نظر بگیرندای  نبایدهای جامعه توجه

 (.132:1395و همکاران، 

 مدل نظری تحقیق

 
 ترسیم مدل نظری تحقیق-1نمودار شماره 

 ملیاتی متغیرها مفهومی و ع تعاریف

 تعاریف مفهومی متغیرها الف(

های نوپدید:با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، جوامع مختلف در گذر از جامعه سنتی  آسیب

های اجتماعی که از قبل موجود بوده  به یک جامعه پیشرفته عالوه بر حفظ بسیاری از آسیب

به خاطر نداشتن سبقه و پیشینه در  شوند که های اجتماعی جدید روبه رو می است، با آسیب

  گویند. های اجتماعی نوپدید می جوامع انسانی به آنها آسیب

ی زندگی انسان، خشت بنای  ی بنیادین اجتماع، سلول سازنده خانواده پایه خانواده:

ی استوار  های اجتماعی است و شالوده ها، هنجارها و ارزش جامعه، کانون اصلی حفظ سنت

ماعی و روابط خویشاوندی و کانونی برای بروز و ظهور عواطف انسانی و پرورش پیوندهای اجت

آید و از آغاز پیدایی خود،  اجتماعی است.خانواده واحدی است که براساس ازدواج پدید می

ی  ای در درون شبکه همچون حریمی امن، زندگی انسان را در بر گرفته و موج تازه

 کند  خویشاوندی ایجا می

های اجتماعی است. شبکه  های اجتماعی، شبکه یکی از مهمترین رسانه اجتماعی:های  شبکه

های شبکه اجتماعی یا حضور غیر فیزیکی افراد  ای از ارتباطات و گروه اجتماعی مجازی زنجیره

مانند که مردم در  های مختلفی می های اجتماعی به مثابه راه در یک محل مجازی است. شبکه

توانند در مورد مسائل مختلف باهم صحبت کنند، اطالعات عمومی یا  زمان عبور از آن می

 اشتراک بگذارند. به های مختلف  خصوصی خود را در قالب
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ها از طریق کامپیوتر  هایی از ارتباطات درونی انسان فضای سایبر به مجموعه فضای مجازی:

یک سیستم آنالین،  شود. و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می

توانند از طریق ایمیل با یکدیگر ارتباط برقرار  ای از فضای سایبر است که کاربران آن می نمونه

کنند  های مجازی هستند که در آنها افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. فضای مجازی، مکان

 های اینترنتی ممکن شده است.  و این ارتباط توسط فناوری

شود درواقع در این  طالق عاطفی به سردی رابطه میان زن و شوهر گفته میفی: طالق عاط

شود به سردی تمامی روابطی که یک زوج  رابطه ضعف ارتباط عاطفی زن و شوهر منجر می

توانند با هم داشته باشند مانند رابطه روحی، جسمی، عاطفی و حتی گفتاری. وجود این  می

ها در  شود زوج و کم شدن انرژی مثبت در خانواده می مهری مشکل در یک رابطه باعث بی

خانه یا یک مصاحب که به او  اند و فقط برای هم حکم یک هم بیگانگی دنیای یکدیگر گم شده

ای که از لحاظ روحی و جسمی با یکدیگر دارند خط  اند را دارند. این افراد با فاصله عادت کرده

 کند.  و هرکدام در خلوت خود دیگری را متهم می اند قرمزهایی را برای همدیگر مشخص کرده

 ب(تعاریف عملیاتی متغیرها
 تعاریف عملیاتی متغیرها -1جدول شماره

 متغیر وابسته
متغیرهای  ابعاد

 مستقل
 ها گویه

سطح 
 سنجش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های  )تاثیر شبکه
اجتماعی بر کانون 

 خانواده(
 

 مقیاس دسته بندی متغیر

 جنس
 :زن1کد 

 :مرد2کد
 اسمی

 تحصیالت
 به شش طبقه -

فوق  -لیسانس -فوق دیپلم -دیپلم -زیر دیپلم -
 لیسانس و دکتری

 ترتیبی

 
 اشتغال

 به دو طبقه

شوند و منظور از  می شاغل و غیر شاغل دسته بندی
 باشد می شاغل اشتغال بیرون از کانون خانواده

 اسمی

 طالق عاطفی
 

کی از ویزگی اخالقی نامطلوب در زوجین ، خشونت ی
های  وضعیت روحی و عاطفی والدین ، دخالت-زوجین

 بی مورد در زندگی مشترک

 ضعف مهارتهای ارتباطی کالمی و غیر کالمی

 
 

 ترتیبی

های  شبکه
 اجتماعی

 

شکاف  -ارتباط مجازی مستمر -دامنه ارتباطات
قدرت پنهان  -در سطح جامعه و خانوادهای  فاصله

خودبیگانگی و تغییر سبک زندگی و از -شبکه های
 فردگرایی

 
 

 اسمی

 حریم خانوادگی
حریم -حریم اطالعات-حریم جسمانی-حریم خلوت
 حریم ارتباطات و حریم شخصیت-جنسی

 اسمی
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 تعاریف عملیاتی متغیرها -1دول شمارهادامه ج

 متغیر وابسته
متغیرهای  ابعاد

 مستقل
 ها گویه

سطح 

 سنجش

 

 اعتماد
 

نظم خانوادگی  حمایت از-احساس امنیت خانوادگی
-مشارکت خانوادگی-امیدواری به ارضا نیازها-موجود

همبستگی خانوادگی و صداقت در رفتار و کردار اعضا 
 عدم دوستی و محبت در خانواده-خانواده

 اسمی

 پرخاشگری
 

الگوهای نامناسب -نحوه برخورد والدین با فرزندان
عوامل خانوادگی -خود آزاری-تنبیه والدین-خانوادگی

 اعتماد به نفس-مجازیهای  نقش رسانه-حیطیو م
 اسمی

 فرضیات تحقیق
اجتماعی در فضای مجازی برحسب متغیرهای های  تاثیر پذیری اعضای خانواده از شبکه -1

 )سن، تحصیالت و تاهل( متفاوت خواهد بود. ای زمینه

تفاوت  اجتماعی در بین اعضا خانواده برحسب متغیر پرخاشگریهای  وری به شبکهآ روی -2

 معنا داری خواهد داشت.

اجتماعی در بین اعضا خانواده برحسب  متغیرطالق عاطفی های  وری به شبکهآ روی -3

 تفاوت معنا داری  خواهد داشت.

اجتماعی در بین اعضا خانواده برحسب متغیر اعتماد تفاوت معنا های  وری به شبکهآ روی -4

 داری خواهد داشت.

اجتماعی در بین اعضا خانواده برحسب متغیر حریم خانوادگی های  وری به شبکهآ روی -5

 تفاوت معنا داری خواهد داشت.

 روش تحقیق
در این پژوهش، از روش پیمایش با هدف توصیف و تبیین متغیرهای مورد بررسی انتخاب شده 

های مورد بررسی برای  است. در سطح توصیفی تالش شده تا تصویری از شرایط یا پدیده

شتر شرایط موجود در نمونه ترسیم گردد. در سطح تحلیل،  نیز هدف یافتن روابط شناخت بی

بین متغیرهای مستقل و وابسته و تالش برای تبیین تغییرات یا واریانس متغیر وابسته با توجه 

اجتماعی  است.  همچنین جهت گردآوری اطالعات از های  به متغیرهای مستقل شبکه

های  نمونه( استفاده شده است. جامعه آماری، تمام خانواده)مراجعه حضوری به  پرسشنامه

  300ساکن در منطقه هشت اهواز در نظر گرفته شدند.که از بین تمام جامعه آماری تعداد 
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 15منتخب)مشتمل بر اعضای خانواده باالتر از های  نمونه از طریق مراجعه حضوری به خانواده

ول کوکران به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش سال اعم از والدین و فرزندان(بر حسب فرم

های  انتخاب گردیدند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل یافتهای  چند مرحلهای  خوشه

اطالعات استفاده شده  جهت کسب sppssتوصیفی و استنباطی فرضیات و متغیرها از نرم افزار 

بودن فرضیه اول و دوم از سطح آزمون ای  طهبه این صورت که با توحه به پارامتریک و راب .است

رگرسیون ترتیبی و رگرسیون خطی و همچنین جهت سنجش فرضیات سوم تاپنجم که 

بودن سطح این ای  متغیرهای این فرضیات در سطح ترتیبی بوده و با نظر به ناپارامتریک و رابطه

 فرضیات از آزمون همبستگی تفکیکی یا جزیی استفاده شده است.

 تحقیق 2و پایایی 1روایی
ی ضریب آلفا، انسجام  های مربوط به هر یک از متغیرها و محاسبه با بررسی ضریب آلفای گویه

 تأیید شدند. ها  درونی باالی گویه
 های مربوط به هر یک از متغیرها ضریب آلفای گویه. 2جدول شماره 

 آلفای کرونباخ نهایی آلفای کرونباخ پیش آزمون ابعاد شماره

 713/0 873/0 نون خانوادهکا 1

 765/0 837/0 اجتماعیهای  شبکه 2

 708/0 840/0 پرخاشگری 3

 714/0 746/0 اعتماد 4

 729/0 750/0 حریم خانواده 5

 765/0 776/0 طالق عاطفی 6

 توصیفیهای  یافته
 38)  مرد نفر 114   تعداد که، دادند پاسخ سواالت به پاسخگو 300 تعداد پژوهش این در

سن جامعه آماری  ، دهند می تشکیل را آماری جامعه(  درصد 62)  زن نفر 186 و( صددر

سال که 20-24باشد که بیشترین آمار پاسخگویان مربوط به سنین بین  می سال وباالتر15

درصد)بیشترین پاسخگویان(  35.7آمار  اساس درصد را به خود اختصاص داده اند .بر26.7

درصد از پاسخگویان)کمترین آمار( اعالم داشتند که دارای مدرک  0.7دارای مدرک لیسانس و  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 ability 

2
 reliability 
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درصد اعالم داشتند که  35درصد پاسخگویان غیرشاغل و  65باشند.  همچنین   می دکتری

 0.3درصد پاسخگویان مجرد بوده ) دارای بیشترین آمار( و در ادامه 65.7باشند.  می شاغل

های  باشند .در راستای میزان استفاده از شبکه می درصد از پاسخگویان اعالم داشتند که مطلقه

 اجتماعی در فضای مجازی،  به ترتیب اولویت : گزینه تلگرام مورد بررسی قرارگرفته است که بر

درصد پاسخگویان  44.7نفر در کل  این گزینه را انتخاب نموده اند یعنی  249،  آمار اساس

باشد. سپس گزینه  می اده آنها در فضای مجازیاعالم داشتند که  تلگرام در اولویت اول استف

نفر این گزینه را انتخاب نموده اند  249آن،  اساس واتساپ مورد بررسی قرارگرفته شد، که بر

درصد پاسخگویان اعالم داشتند که  واتساپ در اولویت اول استفاده آنها در  41.7بنابراین 

رصد از پاسخگویان اعالم داشتند که د 6.7باشد . در ادامه می اجتماعی مجازیهای  شبکه

باشد که کمترین آمار را به خود اختصاص داده اند، در گام  می واتساپ در اولویت سوم استفاده

نفر در کل  این  144،  آمار اساس بعدی  گزینه اینستگرام مورد بررسی قرارگرفته شد که بر

افزار محبوب اجتماعی خود را این  درصد پاسخگویان نرم 3/24گزینه را انتخاب نموده اند یعنی 

درصد پاسخگویان اعالم داشتند که فیسبوک در اولویت پنجم  3/3گزینه انتخاب نمودند. 

درصد پاسخگویان اعالم داشتند که  49باشد.  می اجتماعی مجازیهای  استفاده آنها در شبکه

درصد از  6.3در ادامه کنند و می اجتماعی در روز استفادههای  بین یک تا چهار ساعت از شبکه

 کنند. می اجتماعی استفادههای  ساعت از شبکه 10پاسخگویان اعالم داشتند بیشتر از 

 جداول  استنباطی

اجتماعی در فضای مجازی بر حسب های  تاثیر پذیری اعضای خانواده از شبکه-فرضیه اول

 متغیرهای زمینه ای)سن، ، تحصیالت و تاهل( متفاوت خواهد بود.

 نتایج ازمون نسبت مدل. 3اره جدول شم

1مقدار کای اسکوار درجه ازادی سطح معنادلری
 

 احتمال وارد شدن متغیر

 22-به ازای  
 مدل

 مدل رهگیری 242/522   

 مدل نهایی 360/34 242/522 15 /000

که حاصل تفاوت مقدار  242/522دهد مقدار امار کای اسکوار  می نشان -3جدول شماره 

/ است و مدل نهایی توانسته است 01ل نهایی است. کمتر از سطح معنی داری مدل صفر و مد

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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های  مستقل نظیر تحصیالت، شغل، سن اعضای خانواده بر محور شبکههای  مجموعه متغیر

 باشد. می اجتماعی

اجتماعی در بین اعضا خانواده بر حسب متغبر های  اوری به شبکهروی  -فرضیه دوم

 پرخاشگری رابطه معنا داری خواهد داشت.

 میزان ضرایب متغیر مستقل بر حسب مقادیر استاندارد و غیر استاندارد. 4جدول شماره

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T مقدار 
سطح 

 تاب خطای معیار مقدار B معناداری

1 

1
 /462 /736  303/8 110/6 (مقدار ثابت)

 /000 918/8 /459 /532 749/4 پرخاشگری

/ در 459..ضریب رگرسیون استاندارد شده برای متغیر کانون خانواده برابر-4جدول شماره 

/ معنی دار است و با افزایش یک واحد تغییر انحراف استاندارد در 01سطح خطای کمتر از

  Tیابد. آماره  می / انحراف استاندارد افزایش459انواده، پرخاشگری به مقدارمتغیر کانون خ

دهد.معموال هر گاه قدر مطلق مقدار این آماره بزرگتر  می اهمیت متغیر پرخاشگری را نشان

/ بوده پس متغیر پرخاشگری تاثیر آماری معنی 05باشد، سطح خطای آن نیز کوچکتر از 2/32از

 اجتماعی بر کانون خانواده دارد.های  وابسته تاثیر شبکهداری در تبیین متغیر 

اجتماعی در کانون خانواده بر حسب متغیر طالق عاطفی های  بین شبکه فرضیه سوم:

 رابطه مستقیم وجود دارد.

 اجتماعی با کنترل متغیر طالق عاطفیهای  همبستگی بین شبکه. 5جدول شماره 

 کانون خانواده متغیرهای کنترل شده
های  هشبک

 اجتماعی
 عاطفی طالق

 بدون کنترل

 ( خانواده)کانون 

 /450 /083 000/1 مقدار همبستگی

 /000 /154 . سطح معنی داری

 298 298 0 درجه آزادی

های  شبکه)

 اجتماعی(

 /037 000/1 /083 مقدار همبستگی

 /519 . /154 سطح معنی داری

 298 0 298 درجه آزادی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 constant 



  1397  تابستان/ بیست  و هفتم شماره/ هفتم سال/  ی جامعه، فرهنگ و رسانهترویج -علمی  فصلنامه 76
 

 

 

 های اجتماعی با کنترل متغیر طالق عاطفی . همبستگی بین شبکه5شماره دول ادامه ج

 کانون خانواده متغیرهای کنترل شده
های  شبکه

 اجتماعی
 عاطفی طالق

 عاطفی( طالق) 

 000/1 /037 /450 مقدار همبستگی

 . /519 /000 سطح معنی داری

 0 298 298 دامنه آزادی

 عاطفی طالق

 (خانواده)کانون 

  /074 000/1 ار همبستگیمقد

  /204 . سطح معنی داری

  /297 0 درجه آزادی

های  شبکه)

 اجتماعی(

  000/1 /074 مقدار همبستگی

  . /204 سطح معنی داری

  0 297 درجه آزادی

های  آزمون همبستگی تفکیکی یا جزیی ، رابطه بین شبکه -5برحسب جدول شماره  

ده یک رابطه واقعی است. زیرا در هر دو حالت همبستگی بدون کنترل و اجتماعی و کانون خانوا

همبستگی با کنترل رابطه آنها معنی دار شده است.در حالت همبستگی بدون کنترل متغیر 

/ معنی دار 01اجتماعی و کانون خانواده در سطح زیر های  طالق عاطفی، رابطه بین شبکه

باشد. در حالت همبستگی با کنترل متغیر طالق  یم / ضعیف و پایین083نیست و شدت رابطه 

/ معنی دار 01اجتماعی و تاثیر بر کانون خانواده در سطح زیر های  عاطفی، رابطه بین شبکه

شود  می / تایید این مدعا خواهد بود. بنابراین فرضیه تایید074نیست و شدت رابطه ضعیف 

رل متغیر طالق عاطفی رابطه  معنی دار و اجتماعی و کانون خانواده با کنتهای  یعنی بین شبکه

 مستقیمی وجود ندارد.

بین  :تحلیل آماری فرضیه چهارم براساس آزمون همبستگی تفکیکی یا جزیی

اجتماعی در کانون خانواده برحسب متغیر اعتماد رابطه معنادار و معکوس وجود های  شبکه

 دارد.
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 اجتماعی و کانون خانوادههای  شبکههمبستگی تفکیکی  سنجش رابطه متغیر -6جدول شماره 

  اعتماد  اجتماعیهای  شبکه  خانوادهکانون خانواده   کنترل متغیرها

 بدون کنترل

 ه(خانواد)کانون 

 /890 /283 000/1 مقدار همبستگی

 /000 /000 . سطح معنی داری

 948 948 0 درجه آزادی

 اجتماعی(های  شبکه)

 /191 000/1 /283 مقدار همبستگی

 /000 . /000 سطح معنی داری

 948 0 948 درجه آزادی

 (عتماد)ا

 000/1 /191 /890 مقدار همبستگی

 . /000 /000 سطح معنی داری

 0 948 948 درجه آزادی

 اعتماد

 ه(خانواد)کانون 

  /135 000/1 مقدار همبستگی

  /000 . سطح معنی داری

  947 0 درجه آزادی

 اجتماعی(ی ها شبکه)

  000/1 /135 مقدار همبستگی

  . /000 سطح معنی داری

  0 947 درجه آزادی

های  آزمون همبستگی تفکیکی یا جزیی رابطه بین شبکه-6بر حسب جدول شماره 

اجتماعی و کانون خانواده یک رابطه واقعی است. زیرا در هر دو حالت همبستگی بدون کنترل و 

طه آنها معنی دار شده است. در حالت همبستگی بدون کنترل متغیر همبستگی با کنترل راب

/ معنی دار است و 01اجتماعی و کانون خانواده در سطح زیر های  اعتماد، رابطه بین شبکه

های  باشد. در حالت همبستگی با کنترل متغیر اعتماد، رابطه بین شبکه می /283شدت رابطه 

/ تایید 135/ معنی دار است و شدت رابطه 01ر سطح زیر اجتماعی و تاثیر بر کانون خانواده د

اجتماعی و کانون های  شود یعنی بین شبکه می این مدعا خواهد بود. بنابراین فرضیه تایید

 خانواده بر حسب  متغیراعتماد  رابطه معنی دار وجود دارد.

بین  :تحلیل آماری فرضیه پنجم براساس آزمون همبستگی تفکیکی یا جزیی

اجتماعی در کانون خانواده بر حسب متغیر حریم خانوادگی رابطه  معنادار و معکوس های  شبکه

 وجود دارد.
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 اجتماعی و حریم خانوادگیهای  همبستگی تفکیکی  سنجش رابطه متغیر شبکه-7جدول شماره 

 کنترل متغیرها
کانون خانواده 

 خانواده

های  شبکه

 اجتماعی
 اعتماد

 بدون کنترل

)کانون 

 (هخانواد

 721 /412 000/1 مقدار همبستگی

 /000 /000 . سطح معنی داری

 812 745 0 درجه آزادی

های  شبکه)

 اجتماعی(

 /175 000/1 /412 مقدار همبستگی

 /000 . /000 سطح معنی داری

 812 0 745 درجه آزادی

)حریم 

 خانوادگی(

 000/1 /175 721 مقدار همبستگی

 . /000 /000 سطح معنی داری

 0 812 812 درجه آزادی

حریم 

 خانوادگی

)کانون 

 ه(خانواد

  /120 000/1 مقدار همبستگی

  /000 . سطح معنی داری

  811 0 درجه آزادی

های  شبکه)

 اجتماعی(

  000/1 /120 مقدار همبستگی

  . /000 سطح معنی داری

  0 811 درجه آزادی

های  مبستگی تفکیکی یا جزیی رابطه بین شبکهآزمون ه-7بر حسب جدول شماره 

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 

/ معنی دار 01واده در سطح زیر اجتماعی و کانون خانهای  حریم خانوادگی، رابطه بین شبکه

باشد. در حالت همبستگی با کنترل متغیر اعتماد، رابطه بین  می /412است و شدت رابطه 

/ معنی دار است و شدت رابطه 01اجتماعی و تاثیر بر کانون خانواده در سطح زیر های  شبکه

اجتماعی و های  ن شبکهشود یعنی بی می / تایید این مدعا خواهد بود. بنابراین فرضیه تایید120

 کانون خانواده بر حسب متغیرحریم خانوادگی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد.

 تحقیقهای  نتیجه گیری و یافته
اجتماعی در فضای مجازی بر های  :  تاثیر پذیری اعضای خانواده از شبکهطبق فرضیه اول

معنی دار  وجود دارد. چرا که  ای حسب متغیرهای زمینه ای)سن، ، تحصیالت و تاهل( رابطه

درصد( نظیر تحصیالت، شغل اعضای خانواده و  77تمامی  متغیرهای  مستقل)بیش از

اجتماعی قدرت تبیین متغیر وابسته را دارند. این فرضیه با نظریه کنترل اجتماعی های  شبکه
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زش صحیح به جای آمو هرچه افرادهیرشی در بخش ادبیات نظری تحقیق مطابقت دارد چراکه، 

اجتماعی های  شبکهدر  کنجکاوانه و شبه آموزشیبیشتر وارد فضای  و واقعی در نهادهای علمی،

های  باعث خواهد شد ارزش بسترهای مجازیدر  اقیانوس گونهشوند این فضای  بدین مضمون

 که به تذریج دنیای اجتماعی مجازی جایگزینای  به گونه تحت تاثیر این فضا قرار گیردخانواده 

طبق ، اعضای خانواده. در ارتباط بامتغیر تحصیالت گردد می محیط اینترنت آموزش و تربیت در

نتایج بدست آمده این پژوهش، یکی از دالیل سپری کردن میانگین چهار ساعت در روز در این 

اجتماعی بعد از پر کردن گزینه اوقات فراغت، کسب علم و اطالعات گوناگون است. های  شبکه

که همین موضوع والدین را برای تهیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری استفاده از ای  به گونه

، هیرشی معتقد این خصوصدر  اجتماعی)جهت ارتقای آموزش( متقاعد ساخته است.های  شبکه

زمان بیشتری را به فعالیتهای فرهنگی،آموزشی و هنری اختصاص بدهند و  فرزنداناست هرچه 

مشارکت نمایند خیلی کمتر نسبت به کسانی که فارغ از هر گونه ها  دیگر گروهدر این زمینه با 

افت تحصیلی، افسردگی، خستگی، احساس تنهائی و های  فعالیتی سازنده هستند دچار آسیب

در این راستا قاعده مند نمودن زندگی بر حسب ضریب نفوذ پارامترهای گردند.  می عدم امنیت

ش و استفاده بهینه از زمان بر حسب امکانات دنیای واقعی افراد را فضای مجازی، عمدتا با آموز

بیشتر نسبت به شغل، تحصیالت، جنسیت و سایر ارزشهای خانواده محفوظ و ایمن خواهد 

 ( همخوانی دارد.2000این فرضیه با نتایج پژوهش پیرسی)های  داشت. در پایان یافته

اعی در بین اعضا خانواده با میزان اجتمهای  روی اوری به شبکه -طبق فرضیه دوم: 

/ درصد از تغییرات متغیر وابسته تاثیر 77پرخاشگری رابطه معنا دار و مستقیم دارد. یعنی 

 این  شود. می اجتماعی بر کانون خانواده  توسط متغیر پرخاشگری پوشش دادههای  شبکه
ستلز و نظریه مکتب و نظریه جامعه اطالعاتی کانظریه وابستگی مخاطب ـ رسانه فرضیه با 

که  داردنظریه وابستگی مخاطب ـ رسانه ـ جامعه بر این نکته تاکید  تنظیم بویلز مطابقت دارد. 

ها ـ مخاطبان ـ جامعه و پیامدهای شناختی، عاطفی و  توان از روابط سه گانه بین رسانه می

در  و تشدد ذهنی  ابهامها، ایجاد  رفتاری رسانه بر مخاطبان سخن گفت. اولین پیامد تأثیر رسانه

و  مخاطبان و سپس رفع آن ابهام است. ابهام، خود، ناشی از برخورد اطالعات متناقض با یکدیگر

هنگام رخ  .شود می در فرد  در نتیجه چندگانگی و تنش فکری  منجر به رفتار پرخاشگرایانه

اجتماعی های  بکهشهای متناقضی از  های خاص، مردم پیام دادن وقایع غیر منتظره یا وضعیت

آنها را  باید چگونه با بوجود آمدن تضاد فکری نمی دانندکنند، اما  دریافت میدر فضای مجازی 

در  تر اطالعات کامل اخذدر مرحله بعد  افراد. براثر این فشار، نمایندتفسیر در جامعه و خانواده 

ناهمخوانی با ارزشهای  به علتکنند و به این ترتیب،  این ابهام را رفع می این بستر مجازی

خانواده و جامعه دچار تعارض عقیدتی و ارزشی خواهند شد و این ناپایداریهای منجر به تنش 
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و حاالت ها  های امروزی راه پیشگیری از این تنش نقشی در خانواده خواهد شد.خانواده

است که در این  پرخاشگری  فرزندان را به خوبی فرا نگرفته و عمدتا نوع نگاه، نگاه همه یا هیچ

توجهی مفرط غرق در انزوا و  حالت فرزندان به دلیل توجه زیاد استقالل ندارند یا به دلیل بی

ای  شناسی نیز فرزندانی که خانواده حاالت افسردگی و پرخاشگرایانه خود هستند. از منظر آسیب

های  اشناخته شبکههای ناباب دوستی، وارد دنیای ن صمیمی ندارند به دلیل الهام گرفتن از جمع

این فرضیه با نتایج های  نمایند. یافته می اجتماعی شده و از این طریق مطالبه محبت و عاطفه

 ( در بخش پیشینه داخلی همسو است.1391رضایی قادی)

اجتماعی و کانون خانواده با کنترل متغیر طالق عاطفی های  بین شبکهطبق فرضیه سوم: 

اجتماعی در محیط خانواده با کاهش سطح های  ش از حد از شبکهرابطه وجود ندارد. استفاده بی

دقیقه در روز هم کمتر کرده است.  15میزان گفتگو در خانواده را حتی از   ارتباطات عاطفی،

ضمن اینکه استفاده نادرست از این امکانات)در حد غیر متعارف(، باعث از بین رفتن بسیاری از 

حتی در مواردی منجر به بروز اختالفات تا سرحد طالق و جدایی شده و ها  در خانواده ها  حریم 

نیز شده است. ارتباط گرفتن هر یک از زوجین با افراد غریبه و حتی افرادی از جنس مخالف در 

شود و با کاهش سطح اعتماد   می دوستان و آشنایان منجر به کاهش سطح اعتماد در بین آنها

بیند. از عوارض  می ود و در نهایت نهاد خانواده آسیب جدیش می در خانواده، آرامش خدشه  دار

زیانبار استفاده مدیریت نشده از فضای مجازی آن است که تنوع  طلبی عاطفی و های  و جنبه 

روانی و اجتماعی زیادی دارد. طالق های  جنسی در جامعه شیوع پیدا کرده که خود آسیب

ثبت شده در میان های  درصد طالق 68ی که عاطفی نیز به شدت در حال افزایش است به طور

مجازی های  کشور جهان، به علت ارتباط یکی از زوجین با جنس مخالف از طریق شبکه  140

 ( همسو است.200پژوهشی اریک و یانگ)های  این فرضیه با یافتههای  است .یافته

یراعتماد  اجتماعی و کانون خانواده با کنترل متغهای  بین شبکه طبق فرضیه چهارم:

رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد. این فرضیه با نظریه گراف و نظریه کنترل اجتماعی 

 کانالهای شناخت و توصیف خانواده، ساختار بررسی راههای از هیرشی مطابقت دارد. یکی

 گیرند. می قرار استفاده مورد آن درون در که است اجتماعی مجازیهای  ارتباطی از جمله شبکه

 افراد تعامل و اعتماد که گردند می خانواده در هایی شبکه تشکیلی به منجر ارتباطی کانالهای این

 .شود می داده نشان خانواده عضو چند یا و عضو یک با ارتباط در مشخصی، کامالً طور به آنها در

 ج اعتماد ورای الگوهای ارتباط، برقراری مختلف و کانالهای خانواده در ارتباطیهای  شبکه بررسی

عفتی، ترویج خیانت و تقویت  بیکند  می  شناسایی خانوادهای هر در راای  شبکه ارتباط

نسبت به یکدیگر در خانواده،  احترامی  اعتنایی به فرزندان، بی گرایی، بی وفایی، تجمل بی

های  است که به عنوان آموزه اعتنایی نسبت به حدود محارم، موضوعات مهمی غیرتی و بی بی
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خانواده است. در این شرایط،  و بی اعتماد سازی سازی ها در حال برجسته ورد هدف این شبکهم

ای سخت و دشوار پیش رو دارند و برای مقابله با این توطئه باید با تمام قوا و  ، وظیفهها

های مادی و انسانی خود، دست به کار شوند و به  هوشیاری و استفاده بهینه از سرمایه

امعه خویش در برابر این امواج بپردازند. آگاه کردن جامعه به اهداف تبلیغاتی سازی ج ایمن

 و خانوادگی های ملی اساسی در جهت پاسداری از هویت وارزش ، گامیاجتماعیهای  شبکه

 تحوالت جدید، فناورانه دگرگونیهای پی در فرهنگ است، معتقد  کاستلز .شود محسوب می

 (.1380اند)کاستلز، گذر می سر را از دیگری بنیادی

اجتماعی و کانون خانواده با کنترل متغیرحریم های  بین شبکه طبق فرضیه پنجم:

خانوادگی رابطه معنی دار وجود دارد. این فرضیه با نظریه مدیریت و دستکاری اطالعات 

تاثیرات  درخصوص نظریه این هابرماس ونظریه استفاده و تاثیر مک کوییل مطابقت دارد.. 

 گرایی وتکامل سازی فرایندجایگزین از تاسی با ولی بر بنیان خانواده است اجتماعیای ه شبکه

 به اجتماعیهای  شبکه به را نظریه این توان می افتاده اتفاق اجتماعیهای  شبکه حوزه در که

جهانی  مخاطبان توجه جذب در باالیی بسیار رشد از که اجتماعیهای  رسانه از عنوان یکی

 بوده شناختی سطح درها  رسانه اثر اشکال از یکی نظریه این .گرفت به کار نیز اند شده برخوردار

 تواند می حد چه تا اجتماعی،های  شبکه معرض در گرفتن قرار که است این موضوع به مربوط و

های  خانوادگی اعضای خانواده در راستای از بین بردن خیلی از حریمهای  و نگرش باورها به

 شده تبیین تحلیل، از الگویی ارائه برای اشاعه یا کاشت نظریه داشته باشد. خانوادگی نقش 

 در اساساً که باشد، از جمله فضای اجتماعی نوپدیدها  بلندمدت رسانه تأثیر دهنده نشان تا است؛

از  استفاده اوجگیری ابتدای در (.310:1384 کنند )گونتر، می عمل اجتماعی، برداشت سطح

پیدایش  موجب کردند، اذعان غربی کارشناسان که طور آن غرب، در مجازی اجتماعیهای  شبکه

به  رو موارد آن سال، چندین گذشت از پس که شد جوامع آن در جدید اجتماعی مسائل از موجی

 امروزی جامعه وضع گرفتن نظر در با چنانکه .دارد وجود نیز هنوز البته و گذاشت کاهش و نزول

 خانواده در منازل به نتها کافی داخل از پرسرعت اینترنت ورود جمله از( دارد وجود که و مسائلی

 ایرانی جامعه به ورود راه در که را جدیدی فناوری همچنین و )همراههای  رایانه و همراه تلفنهای

 پیدا راه غرب به گذشته دهه در که وضعیتی نکته رسید؛ این به میتوان دقیقتر نگاهی با است، 

 از ایران جامعه در اکنون میرود، پیش تعادل به سمت اکنون هم و رسید اوج به یافت، رشد کرد،

کند که نیاز به مراقبت بیشتری  می عبور، به سمت اوج گیری حرکت تولد و ورود مرحله

 به فناوریها دست این از ایرانی استفاده خانوادههای نوع میرسد نظر ( .به95دارد.)فالحی، 

 گفت توان می ها این یافته گیری از بهره دارد. با نیاز آگاهی و دانش اب همراه مناسب، بسترسازی

مخاطبان در زمینه نقض  بر به تلویزیون نسبت تری شگرف تاثیر اجتماعیهای  شبکه که
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 باعث اجتماعیهای  شبکه عرصه در متنوع و متعدد پیامهای کاشت .دارد خانوادگیهای  حریم

 در پیامها این اثرات و شده کاربران هنجار شکنانه رفتارهای بعضا وها  گیری نگرش شکل

 ارایه در فرد تصمیمات شوند می اجتماعی باعثهای  شبکه .است مشاهده قابل نیز درازمدت

 این .شود منجر خاصای  زمینه جدیدی در نگرش به شود و تغییر دچار خانوادگیهای  ارزش

 فضای در همگن کاشت پیامهای و تولید با و مداوم صورت به اجتماعیهای  شبکه کارکرد از وجه

 تاثیر اعضای خانواده در حریم خانواده رفتار وها  نگرش بر روز به روزها  شبکه این

( در بخش پیشینه داخلی 1392ابوالقاسمی)های  این پژوهش با نتایج یافتههای  یافته.گذارد می

  همسو است.

 منابع 
 های اجتماعی مجازی  های نوپدید، شبکه (. آسیب1391) پور کومله، سمیرا و خزایی، کامیان ابراهیم

، تهران، های اجتماعی نوپدید در کمین خانواده ایرانی، نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب

 .1-14وزارت تعاون، 

 ،بر تأثیر اینترنت"(1392) محسن نوبریان، طالب زاده و عباسعلی نوروزی، محمود؛ ابوالقاسمی 

(، 55)3، شماره 14دوره  ملی، مطالعات فصلنامه ،"و ملی دینی هویت منظر از :خانواده ارزشهای

55-3. 

 (بررسی آسیب95اسمعیلی زاده، وحید :)  اجتماعی فضای سایبری در خانواده، فصلنامه علمی های

 .14-28، 17تخصصی دانش انتظامی ایالم، شماره

 جمه: محمد حافظی. تهران: مرکز های آن در غرب. تر . تلویزیون و دکترین(1372)س. ،بیریوکوف

  .ها مطالعات و تحقیقات رسانه

 ،آن پیامدهای و اینترنت از نوجوانان استفاده نحوه بر والدین (، تأثیر1391) شهال؛ پاکدامن » 

 .1-28 .بهشتی شهید دانشگاه :تهران شدن، جهانی و خانواده لمللی کنگره بین مقاالت مجموعه

 ،خانوادگی دانش ارتباطات و اجتماعی انزوای افسردگی، ،مقایسۀ (1386) سیما مه پورشهریاری 

 سال روانشناختی، مطالعات تهران، فصلنامههای  دبیرستان اینترنتی غیرکاربر و کاربر دختر آموزان

 .49-64، 2شماره سوم،

 ،ادهخانوهای  ارزش بر آن تأثیر و اینترنت از استفاده نوع و میزان بررسی .(1383) محمد علی جوادی 

 ارشد، دوره کارشناسی نامه پایان مشهد، 3 ناحیه دولتی مدارسهای  دبیرستان آموزان دانش بین در

 .فردوسی دانشگاه

 (،بررسی میزان تاثیراستفاده از فضای مجازی بر ارزش خانواده، 93خدامرادی، طاهره و همکاران )

 .155-167، 45و  44فرهنگ ایالم، شماره

 (اعتیا84حبیب پور، کرم ،) سال  63د اینترنتی علل و پیامدهای آن، مجله اعتیاد اینترنتی، شماره .

 .39-67، 3، شماره16
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 ،و فیسبوک روی موردی مطالعهای( هویت بر اجتماعیهای  شبکه (نقش1390) رویا حکیمی 

 .98-108، 11شماره  .رسانه مجله جهانی .)کرد کاربران
 دانشجویان مطالعه میزان بر اینترنت، به اداعتی تأثیر بررسی (،1390دلنشین؛) مقدم، دانایی 

 ارشد، کارشناسی ن نامه پایا تهران، ههای دانشگا ع رسانی و اطال بداری کتا ارشد کارشناسی

  .بهشتی شهید دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده

 (،ترجمه هوشنگ نایبی،  پیمایش در تحقیقات اجتماعی، تهران، نشر ن94دواس.دی.ای ،)ی 

 .زن «. های فارسی وان های شبکه خوانش مخاطبان سریال» (1390)رضایی، محمد و مونا کالنتری

 .5-24، 5شماره . 3. دوره 2در فرهنگ معاصر. 

 دانشگاه شناسی، جامعه رشته دکتری رساله هویت، بر اینترنت (،  تأثیر1391) خدیجه قادی، رضایی 

 .109-142، 2، شماره12مرکز، دوره  تهران آزاد

 (نظریه شبکه و کاربرد آن در خانواده، مطالعات رسانه ای، 91رضوی دینانی، ابتسام اذری ، کاوه )

 .149-162 16سال هفتم، شماره 

 وزارت :تهران عمومی، فرهنگ گیری شکل در رسانه (  نقش1380) عبدالرضا؛ فضلی، رحمان 

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ

 (بررسی میزان رابط1390روحانی، فضیله ،) ه اعتیاد به اینترنت  و رابطه ان با انگیزه تحصیلی دانش

 .1-28، 6، شماره2اموزان مازندران، سال 

 (بررسی تاثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده در دبیرستان ناحیه 1384زنجانی زاده اعزازی، هما ،)3 

 .121-146،  2مشهد، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 

 ،ارتباطات ، ترجمه دکتر علیرضا دهقان، تهران، های  (، نظریه1832) سورین ورنر، تانکارد جیمز

 انتشارات دانشگاه تهران. خرداد.

 انجمن  فصلنامه ،« مدگرایی بر اینترنت مجازی فضای تأثیر بررسی (1390،) لطفی؛ بهار  خ نیا فر

 . 92-115، 22 شماره ارتباطات، و فرهنگی مطالعات ایرانی

 مجازی در تغییرات های  (،  نقش رسانه95ز هاشمی و علی اکبر دهکردی،)فرامرزیانی، سعید، شهنا

اجتماعی تلگرام و فیسبوک، فصلنامه توسعه انسانی، های  اجتماعی با تاکید بر شبکههای  ارزش

 .52-76، 4، شماره 10دوره 

 (تحلیل1395فالحی، علی ،) خانواده، ساختار مجازی در اجتماعیهای  شبکه تأثیر کمی و کیفی 

 190-171، 35فصلنامه فرهنگی و تربیتی زنان و خانواده، سال یازدهم، شماره 

 (چیستی رسانه با تاکید بر رسانه دینی، فصلنامه معرفت فلسفی،  شماره 1391فوالدی، محمد ،)4 

 .195-210-1، 9سال 

 ( عصر1385کاستلز،مانوئل) رحط:تهران .چاوشیان حسن فرهنگ ترجمه  جامعه  اقتصاد  عات اطال 

 نو،

 (عصر اطالعات، جلد اول، ترجمه افشین خاکباز، طرح نو، چاپ اول، تهران80کاستلز، مانویل ،) 
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 ،پژوهش  علمی فصلنامه ی ، خانواده ارزشهای بر اینترنت تأثیر بررسی (1388مجید؛) کفاشی

 فصل تابستان..3 ه شمار دوم، سال رودهن، واحد اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی،
 (. آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان، فصلنامه پژوهشی 1389) کفاشی، مجید

 .111-123 .6اجتماعی، سال سوم، شماره 
 ،آزاد دانشگاه  پژوهشی –علمی فصلنامه . انتقادی ونظریه مارکوزه هربرت .(،1384مجید) کفاشی 

 .87-107،  4شماره واحدخلخال، اسالمی

 ( ،کنش ارتب78علیخواه، فردین )یورگن هابرماس(، مجله اطالعات سیاسی و های  اطی)اندیشه

 . 39-114-125اقتصادی شماره ، 

  .تأثیر ماهواره بر هویت فرهنگی در » (،1389)محمد پور، احمد و اسداله نقدی و بهزاد نادرنژاد

 .156ـ  131. 4دو فصلنامه تخصصی پژوهش جوانان. فرهنگ و جامعه. «. کردستان ایران

 مخاطبان منفعل یا افراد گزینشگر آن سوی » (1390)، مهدی و عبدالرضا سپنجی.راد محسنیان

 .41-58. 4. دوره 1، تهران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. «ها رسانه

 (آموزش و پرورش و رویارویی با اسیب94مصطفوی االنق، مهدی ،)  نوین، نشره ره اورد نور، های

 .10-17، 52شماره 

 ( ن1385مک کوایل، رنیس .) ظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجاللی، تهران: دفتر مطالعات و

 توسعه رسانه، چاپ دوم.

 ( مقاله تأثیر شبکه1394نیک بخش ،بهرام ومهسا محمدحسینی،)  مجازی بر وضعیت تحصیلی های

دانشجویان شهرستان اللی ،مرکز همایشهای صدا و سیما )دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در 

 .1-20تاری اجتماعی (.علوم رف

  .6سال سوم، شماره فصلنامه طهورا. «. عوامل تضعیف استحکام خانواده» (1389)نوری، اعظم ،

114-87. 

 ،سرمایه برکاهش فیسبوک (تأثیر1390) عطیه صادقی، مرتضی؛ زرین، چرخ محسن؛ نوغانی 

 .نوپدید تماعیاجهای  آسیب و مجازی فضای ملی کنگره نخستین .خانواده پیوندی در اجتماعی

 .1-8.اجتماعی و رفاه تعاون وزارت :تهران

 (مطالعه رابطه بین استفاده از شبکه ماهواره1393نصرتی نژاد، فرهاد ،)  فارسی زبانان با میزان ای

 .98-105،  63پایبندی دینی در بین مادران و دختران گلپایگان،  شماره 

 ،و مطالعات جوانان مرکز :تهران تجربی، و ظرین بررسی نسلها؛ بین شکاف .(،1383) نریمان یوسفی 

 .12-23 .دانشگاهی جهاد اجتماعی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه نسلی مناسبات

 (نظریه81وبستر، فرانک ،)  جامعه اطالعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران، قصیده سرا چاپ های

 اول.

 (تفاوت و جایگاه نقش رسانه در1395هراتی، محمدجواد.)  انقالب اسالمی ایران و تحوالت مصر

 .99-114، 9شماره  2001



 85 های اجتماعی در فضای مجازی به عنوان یک پدیده اجتماعی نوپدید و تأثیر آن ... بررسی شبکه 
 

 

 Eric, J. B. S. (2000).Internet use and relationship to loneliness. Journal Cyber, 

Psychology Behavior. 
 Giddens A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late. Heiydari 

S. 
 Hansen, D.L., B. Shneiderman, M. A. Smith (2011). Analyzing Social Media Networks 

With NodeXL: Insights From a ConnectedWorld. 
 Inglehart, Ronald (2007). World Values Survey. Institute for Social Research, the 

University of Michugan. 
 King storm A. (1996), Internetaddiction. Is the internet addictive, or are addicts using  

theinternet .December. (web  page) 

 Kubey R w, lavinmj, barrows jR. (2001), Internet useand collegiate 

academicperformanscodecrements: Early findings – j commun 382-366 :2001. 

 Piercy, D. (2000).Student psychological well-being and the internet- Areview and - 

discussion of current research. Retrieved for  World Wide Web. 
 Young, K. S. (1999). Internet addiction: Evaluation and treatment. Student BMg - 

 Riley, K. (2004).  Reforming  for democratic schooling: learning for the future not 

yearning for the post. In John Macbeath&LejfMoos.Democraticlearning: The challenge 

to school effectiveness. New York: RoutledgeFalmer. 
 Ross, K & Nightingale, V. (2008) Media and  Audiences , London: McGraw Hill.  
 Taylor, max & Quayle, Ethel. (2003), child pornography: AnInternetcrimenewyorK: 

Brunner- Routledge. 
 


