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چکیده
 شمهر8 هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تعهد و صممیمی همرمران مقط مه
 علمی و بما- پژوهش حاضر از نوع تبییقی.  در این پژوهش چارچوب نظری مبتقی بر نظریات باومن و گیدنز اس.تهران میباشد
 تهران کمه بما روش نمونمهگیمری ووشمهای8  جامعه آماری تمامی زنان و مردان متأهل ساکن در مقط ه. روش پیمایشی اس
 ابزار گردآوری اطالعات پرسشقامه تعهد و صمیمی بروک.  نفر انتخاب شده اس033 چقدمرحلهای و بر اساس فرمول کوکران
 نتمای تح یمق.  در این تح یق تجزیه و تحلیل دادهها با ضریب همبرتگی پیرسون انجما گرفتمه اسم.  ) اس991( و برتمن
 نتای بیانگر آن اس که بین اسمتفاده. درصد از زوجین از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکققد99 ،نشان داده اس که
 در حالی که بین استفاده از شمبکههمای اجتمماعی و.از شبکههای اجتماعی مجازی و تعهد زوجین رابطه معقاداری وجود ندارد
 همچقین نتای نشان داده اس که بین استفاده از شمبکههمای اجتمماعی.صمیمی زوجین رابطه مقفی و معقاداری وجود دارد
 در حالی که بین استفاده از شبکههای. عالقه و محب زوجین رابطه مقفی و معقاداری وجود دارد،مجازی و پایبقدی به تعهدات
. اجتماعی مجازی و توافق زوجین و صادق بودن زوجین رابطه معقاداری مشاهده نشده اس
 زوجین،  صمیمی، تعهد، شبکههای اجتماعی مجازی:واژه های کلیدی
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Investigating the use of virtual social networks and couples' commitment and intimacy
Abstract
The main objective of this study was Investigating the use of virtual social networks and
couples' commitment and intimacy. In this study, theoretical framework is based on the
theories of Bauman and Giddens.This study is kind of causual explanation and survey method.
The population of all married men and women living in the 8th Tehran that with District
random (potential) cluster sampling method and according to Cochran formula is selected 033
spouses. The questionnaire commitment is intimacy Brooke and Bertman (5991). In this study,
data analysis was performed by Pearson correlation coefficient and Regression. Research
results show that 969 of couples use virtual social networks. The results indicate that there is
not a meaningful relationship between the using virtual social networks and couples'
commitment. While there is a negative and significant relationship between the using virtual
social networks and couples' intimacy. Also the results show that there is a negative and
significant relationship between the using virtual social networks and adherence to the
commitments, love and affection of couples. While, there is not significant relationship
between the using virtual social networks and Couple agreement and couples honesty.
Keywords: virtual social networks, Commitment, Intimacy, couples
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مقدمه
در آستانه هزاره سو  ،وانواده همچقان به عقوان مهمترین قرارداد زندگی شقاوته میشود و
تعهد زناشویی مهمممتممرین عاملی اس که مممیتواند پایبقدی به این قرارداد را تضمین کقد .در
آموزههای دیقی و در فرهقﮓ اصیل ایرانمممی هم وفاداری ،تعهمممد ،گﺬش  ،صممممیمی و عشق
پایههای اصلی استحکا وانواده اس (جهانشماهی و جهمانی .)0 : 093 ،امما اممروزه استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی موجب شده اس تا زندگی جمعی و روابﻂ صمیمانه اعضای وانواده
دچار تحمممول گشته و اعضای وانواده فاصمممله عاطفی عمی ی با یکدیگر پیدا کققمممد (ارجمقمممد
سیاهپوش و پیرامون .) : 090 ،کاهش ارتباطمات کالممی کمه از سمادهتمرین نموع مقاسمبات
انرانی در وانواده محروب میشود و رسیدن آن به  1تا  1دقی ه در روز سبب کمرنﮓ شدن
همدلی و گرر عاطفی در وانواده ها گردیده و از بین رفتن صمیمی و گررم عماطفی بمه
نوعی موجب ازوودبیگانگی و ولق زمیقه گرر فکری شده ،تا حدی که نابودی سالم فکر و
رفتار بیققدگان ،آنها را دچار حال مرخ شدگی و از دس رفتن ع النی کرده اسم (مقمادی،
 .) 39 : 081به همین سبب ن ش شبکههای اجتماعی مجازی بر ابعاد مختلف زندگی زناشویی
زوجین بایرتی مورد توجه قرار گیرد.
بیان مسأله
ازدواج صمیمیترین نوع رابطه و متفاوت از تمامی انواع روابﻂ اس (هوسمتون و همکماران،
 ،)1 : 99اما مهم ترین عامل شاوص و تعیینکققده در ازدواج ،کیفی و نوع رابطه بمین زن
و شمموهر اس م (گمماتمن 33 ،بممه ن ممل از مشمماک .)88 : 088 ،از نظر اندیشمقدان تعهممدات
زناشممویی قممویترین و پایدارترین عامل پممیشبیقممیکققده کیفی و ﺛبات رابطه زناشویی اس
(جهانشاهی و جهانی .)0 : 093 ،از دیدگاه استرنبرگ ،0تعهد یﮏوابرتگی شقاوتی بهفرد دیگر
اس  .رشد تعهد به زمان زیادی نیاز دارد بهکقدی آﻏاز میشود و در صورت مﺜب بودن رابطه با
سرعتی بیشتر افزایش مییابد؛ اگر رابطه موفمق نباشد تعهد از بین میرود (صفاییراد و وارسمته
فر )99 : 09 ،و رابطه ﻏیرعش ی یا ﻏیرعاش انه 8زمانی رخ میدهد که هیچ تعهد ،صممیمی و
2. marital commitment
4. Non-Love

1.Hewston & et al
3. Sternberg

استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و تعهد و صمیمیت زوجین

29

یا شور و اشتیاقی در رابطه وجود ندارد و در واقع به نوعی عد رابطه دالل ممیکقمد تما رابطمه
(الرن و دیفرین  .) 10 : 3 ،آکمر و دیموی (  ) 99معت دنمد کمه تعهمد قدرتمقمدترین
پیشبین رابطه عاش انه میباشد.
از سویی دیگر ،صمیمی  0در یﮏ رابطه عاش انه به زن و شوهر امکان میدهمد تما از دنیمای
تقهایی و جدایی به درآیقد و به فضای یکپارچگی احراس و عواطف وود با دیگران برسقد ،بایمد
باورها و تجربهه ای وود را با هم در میان بگﺬارند ،هر چه وجوه مشترک بیشتر شود ،صممیمی
عمیقتر ممیشمود (مشماک .)89 : 088 ،از دیمدگاه اسمترنبرگ ،صمیمی یمﮏ نزدیکی ،روابﻂ
شخﺼی عاش انه یا هیجانی با شخص دیگر اسم (محممدی ) 91 : 09 ،کمه معموالً مرتلز
سطوح باالتر وودافشایی و به اشتراک گﺬاردن آن دسته از اطالعات شخﺼی اس که معموالً به
دلیل احراس وطر فاش نمیشوند .صمیمی با افزایش نزدیکی بمه تدری افزایش مییابمد و با
رشمد رابطمه عمیمقتمر ممیشمود (صفایی راد و وارسته فر.)99 : 09 ،
امروزه فضای بیروح و کمنشاط وانوادگی ،گفتمان مقفی و رفتارهای تح یر آمیز و پمرتحکم
والدین و اعضای وانواده نرب به یکدیگر و ت وی نیروی گریز از مقزل موجبات تعل ات ناپایدار
همرران و دیگر اعضای وانواده به کانون وانواده و بعضاً فرار و پقاه بمردن آنهما بمه کمانونهما و
فضاهای مجازی و پروطمر چمون شمبکههمای اجتمماعی مجمازی 8را فمراهم ممیآورد (ارجمقمد
سیاهپوش و پیرامون.) : 090 ،
شبکههای اجتماعی مجازی به مقزله نوعی اجتماع مجازی به کاربران اجازه ممیدهقمد تما بما
یکدیگر ارتباط برقرار کققد ،در طیف گرتردهای از فعالی های اجتماعی درگیر شوند و اطالعات
مورد نیاز یا دلخواه وود را کرب کققد (وانﮓ و همکاران .) 3 : 3 1 1،این ابزارها ،بمهتمدری
فضای روانی و محیطی گفتگو را ودشهدار میکققد و اعضای وانواده را به جمای همگرایمی ،بمه
واگرایی سوق می دهقد؛ تا جایی که هر عضو وانواده ،صمرفاً در یمﮏ فضمای فیزیکمی مشمترک
زندگی میکقد و کاهش تعاملها ،اهداف آنها را نیز نرب به هم ،واگراتر میکقد .درنتیجه ،افراد
وانواده به جای ارتباط با یکدیگر که به ت وی پیوندهای عاطفی و انرجا اعضای وانواده مقجر
میشود ،با ابزارهای الکترونیکی ارتباط برقرار میکققمد؛ ارتبماطی کمه بمار عماطفی ،احراسمی و
هیجانی ندارد (گقجی و همکاران .) 99 : 098 ،باومن 9معت د اس مهمترین چیزی که از ایمن
2. Acker & Davis
4. virtual social networks
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تماسها و روابﻂ به دس میآورند «آزادی» اس ولمی در عموآ آن چیزهمایی مانقمد امقیم ،
تعهد ،اعتماد و پایداری روابﻂ را از دس میدهقد و در نتیجه استرس و فشارهای روانی زیمادی
به آنها وارد میشود (کقعانی و محمدزاده .) 1 : 091 ،نیز فضای مجازی نظا ارزشی انران را
دچار تحول میکققد و بر نوع نگاه به مرایل جقری ،رضای زناشویی و روابﻂ جقری تأﺛیر می-
گﺬارند (پیرسون و کارل .) 3 ،از دیمدگاه گیمدنز (  ) 99از جملمه پیاممدهای دیگمر ورود
تکقولوژی ارتباطی جدید برحیات اجتماعی معاصر ،تغییر شکل نموع و نحموه ارتباطمات بمین دو
جق یا دگردیری صمیمی  0بین آنها بوده اس (کقعانی و محمدزاده.) 8 : 091 ،
حال با توجه به سرع تحوالت پیرامون شبکههای اجتماعی مجازی میتوان پیشبیقی کرد
که ایقترن بهتدری جایگزین واقعی ارتباط انرانها در زندگی روزمره شود و از آنجا که زنمدگی
اجتماعی بر اساس همان روابﻂ و ارتباطات میان انرانی بقا میشود ،شقاو آسیبهایی که این
روابﻂ را تهدید کققد حائز اهمی اس (ربیعی و محمدزاده یزد .)81 : 09 ،بقابراین ممیتموان
اذعان داش کمه امروز بیش از هر چیز ،روابﻂ وانوادگی زوجین اسم کمه در بحمران ناشمی از
شتاب و ژرفای تغییرات بیوقفه اجتماعی ،مرئلهآفرین میشود و لمزو بررسمی آن ،دو چقمدان
مهم و ضروری مینماید (ریتزر .) 81 : 338 8،بقمابراین مح مق در نظمر دارد بما همدف اصملی،
بررسی رابطه استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،تعهد و صمیم زوجین پرداوته اس .
پیشینه پژوهش
پقاهی و تبریزی ( ) 091در پژوهشمی تحم عقموان «مﺼمرف ایقترنم و تغییمر در روابمﻂ
همرران» با واکاوی چهل پژوهش از  991تاکقون ،تأﺛیر ایقترن بر ایمن تغییمر در مقاسمبات
زندگی روزمره ،و تغییر در مرزها و حدود زناشویی را تأیید نموده اس  ،اما چقین تأییدی مقموط
به در نظر داشتن پیچیدگیها و ابعاد مختلف این رابطه اس  .ارتباط ایقترن با زنمدگی روزممره
همرران به میزان ،زمان و مکان مﺼرف ،و نوع استفاده و شرایﻂ و برههای برتگی دارد که افراد
در حال تجربه آنقد.
اسکافی و همکاران ( ) 098در پژوهشی تح عقوان «اﺛر شمبکههمای اجتمماعی بمر طمالق
عاطفی شهر مشهد» نشان دادهاند که در بین متغیرهای رابطهای ،اندازه ،تأیید ،حمای  ،انرجا ،
2. Giddens
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قوت پیوند ،صمیمی  ،فعالی های مشترک ،مرکزیم نزدیکمی و همپوشمانی بمر صممیمی بما
همرر مؤﺛر اس و صمیمی با همرر بیشترین اﺛر را بر طالق عاطفی دارد .در بمین متغیرهمای
وﺼیﺼه ای ،تعداد فرزندان ،مدت ازدواج ،نرب قبلی با همرر و شقاو همرمر قبمل از ازدواج
بر صمیم با همرر و طالق عاطفی مؤﺛرند.
گقجی و همکاران ( ) 098در پژوهشی تح عقوان «بررسی تأﺛیر اعتیماد بمه فقماوریهمای
نوین ارتباطی (ایقترن و ماهواره) بر از همگریختگی وانوادگی در شهرکرد» نشمان داده اسم
که تأﺛیر استفاده از فقاوری های نوین ارتباطی و نیز تمایل به ارتباط دوستی و جقرمی ومارج از
چارچوب وانواده بر از همگریختگی وانوادگی معقادار اس .
والقزوال و همکاران ( ) 3 8در پژوهشمی تحم عقموان «شمبکههمای اجتمماعی مجمازی و
رضای از ازدواج و نرخ طالق در ایاالت متحده آمریکا» نشان داده اس که شبکههای اجتماعی
در میان شرک کققدگان از محبوبی باالیی برووردار اس و استفاده از شبکههای مجازی باعث
سردی روابﻂ بین زوجین شده اس .
ویتی ( ) 338در پژوهشی تح عقوان «آزادی یا نابودی؟ بررسمی روابمﻂ عاشم انه ،رابطمه
جقری و دوستی در شبکه مجازی» به این نتیجه رسید کمه فضمای مجمازی محمیﻂ مقحﺼمربه
فردی را برای یادگیری و تجربة افراد در مورد روابﻂ و تمایالت جقری در اوتیار آنها قرار ممی-
دهد .همچقین معت د اس که ف دان نشانههای سقتی در ایقترن میتواند به ایجاد رابطمههمای
بریار شخﺼی و صمیمی مقجر شود.
کورن ول و الندگرن ) 33 ( 0در پژوهشی تح عقوان «بررسی م ایرهای گمزارش روابممﻂ
عاشم انه از اعضای چ رو در فضای مجازی در م ابل ارتباط رودررو در روابمﻂ روزممره» نشان
دادهاند که تعهد و جدی در فضای مجازی کمتر از فضای واقعی اس .
چارچوب نظری
در تح یق حاضر چارچوب نظری تح یق مبتقی بر نظریمه بماومن و گیمدنز ممیباشمد .بماومن
معت د اس که گرترش ایقترن همراه با تغییر ارزشها ،نگرشها و کقشهای افراد ،سبﮏهای
متفاوتی از دوستیها و آشقاییها و رابطهها را رقم زده و مرزبقدی سقتی و مدرن رای در جامعه
1. Valenzuela
2. Whitty
3. Cornwell & Lundgren
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را در هم شکرته اس که از آن به عقوان «تماسهای شبکهای» نا برده اس  .تماس شمبکهای
نوعی تعامل در فضای مجازی اسم کمه در آن زنمان و ممردان ممیتوانقمد بمه طمور همزممان و
نامحدود ،فارغ از زمان مکان از طریق ایمیل یا اتاقهای گف وگوی مجازی به تعامل مجمازی بما
یکدیگر بپردازند .از نظر باومن ،عد قطعی  ،سیال بودن و مﺼرفی شدن به شمدت نماامقی ایمن
روابﻂ را تح تأﺛیر قرار دادهاند و این تعامالت به دلیل ماهیم مجمازی آن بمه شمدت زنمدگی
بشری را تهدید میکقد (کقعانی و محمدزاده .) 1 : 091 ،اﻏلمب ارتباطمات در ایمن فضما بمه
صورت نوشتاری اس اﻏلب ،فاقد احراسی اس که در فضممای واقعی از طریق قد زدن ،سخن
گفتن و ...به دس ممیآیمد .افراد با وجود امکانمات ارتبماطی در فضمای مجمازی دیگمر اهمیتی
به کیفی روابﻂ نمیدهقد و ایمن مرأله به کاهش بیشتر احراسات مقجر میشود (درسمتانی و
روحانی .)19 : 090 ،در این روابﻂ که متقاسب با موقعی زندگی سیال مدرنانمد« ،احتمماالت
عاش انه» با سرعتی هر چه بیشتر در عبور و مرورند و وعده تعهد به رابطه بلقدمدت ،پوچ و بمی-
معقی اس  .در ح ی در این رابطه ،به «آزادی و رضای » بیشتر اهمی داده میشود (نیمازی
و پرنیان.)199 : 090 ،
گیدنز معت د اس که ایقترن امکان شکلگیری انمواع نمموین روابممﻂ و مقاسمبات را فمراهم
میآورد :کاربران «بینا و نشان» شبکه میتوانقد در چم رو هما با هم مالقات کمرده و درباره-
ی موضوعات مورد عالقه وویش گفتگو کققد .تماسهای مجمازی گماه تبمدیل بمه دوستیهمای
تما عیار میشود و یا حتی بمه مالقاتهای حضموری ممیانجاممد .برممیاری از کاربران ایقترن
عضمو اجتماعمات فعمال ایقترنتمی هرمتقد کمه بمه لحماظ کیفممی متفمماوت از اجتماعاتی اس
که آنان در دنیای فیزیکی ساکقان آن هرتقد (گیدنز .)983 : 089 ،از دیدگاه گیدنز (  ) 99از
جمله پیامدهای ورود تکقولوژی ارتباطی جدید بر حیات اجتماعی معاصمر ،تغییمر شمکل نموع و
نحوه ارتباطات بین دو جق یا دگردیری صمیمی بین آنها بوده اس (کقعمانی و محممدزاده،
 .) 8 : 091صمیمی یﮏ فرایقد پویا و تعاملی اس که براساس اطمیقمان و احتمرا مت ابمل
شکل میگیرد (محمدی.) 98 : 09 ،
روششناسی
روش پژوهش کلید فهم واقعی ها و ح ایق فردی و اجتمماعی اسم  .بمدون بروممورداری از
روش پژوهش مشمخص ،پژوهشمگر در اقیانوسی از واقعی هما ﻏمرق میشود و نمیتواند یافتمه-
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های مشخﺼی را به دس آورد (عاملی .)1 : 09 ،این پژوهش از نظر دسترسی بمه موضموع ،از
نوع پژوهشهای پیمایشی اس و از نظر هدف مطالعه ،از نوع پمژوهشهمای کماربردی و عملمی
اس و از طرف دیگر چون در نظر دارد تأﺛیر شبکههای اجتماعی مجازی را بر تعهد و صمیمی
زوجین مورد ارزیابی قرار دهد ،یﮏ پژوهش تبییقی  -علی به شمار میآید .روش ایمن پمژوهش،
پیمایشی اس و اطالعات مورد نیاز با تکقیﮏ پرسشقامه جمعآوری شده اس  .پرسشمقامههمای
استفاده شده در این پژوهش عبارتقد از :پرسشقامه تعهد و صمیمی بروک و برتمن ( ،) 991و
پرسشقامه فضای مجازی برگرفته از مطالعات حاجیمانی و محممدزاده ( .) 098شمایان بمه ذکمر
اس که این تح یق میتوانر با روش کیفی انجا گیرد .اما به دلیل داشتن دادههای بیشمتر و
تعمیمپﺬیری باالتر از روش پیمایش استفاده شد .همچقین در روش پیمایش به دلیمل سمواالت
حراس صرف وق الز  ،اعتمادسازی صورت گرفته اس  .دادههای به دس آمده از پرسشقامه-
ها با استفاده از نر افزار  spssمورد ارزیابی قرار گرف  .برای تعیین روایمی پرسشمقامه از اعتبمار
صوری و برای تعیین پایایی گویههای پرسشقامه با استفاده از ضمریب آلفمای کرونبماخ بما 3/9
برای شبکههای اجتماعی مجازی و  3/9تعهد و صمیمی زوجین مورد تأیید قرار گرف .
جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان و مردان متأهل ساکن در مقط ه  8تهران بوده اس  .در
این پژوهش استفاده از فضای مجازی به عقوان متغیر مرت ل در چهار بعمد میممزان اسمتفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی ،ممدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و نوع عضموی و نوع
استفاده (استفاده ارتباطی ،استفاده اطالعاتی و استفاده تفریح و سرگرمی از شبکههای اجتماعی
مجازی) با  01گویه مورد سقجش قرار گرف  .تعهد و صمیم زوجین در ایمن پمژوهش متغیمر
وابرته اس که تعهد با  00گویه با دو بعد پایبقدی بمه تعهمدات و توافمق زوجمین و صممیمی
زوجین از طریق گویه با دو بعد صادق بودن زوجین و عالقه و محبم زوجمین بمه یکمدیگر
مورد سقجش قرار گرف .
جامعه آماری این پژوهش را وانوارهای ساکن مقط ه  8شهر تهران تشمکیل ممیدهقمد کمه
بقابر آورین اطالعات دریافتی از مرکز آمار ایران در سرشماری مرمکن و نفموس سمال  091و
معاون برنامهریزی شهرداری مقط ه  8شهر تهران تعداد  0181وانوار را شمامل ممیشمدند.
حجم نمونه 033نفر از زوجین شامل  13نفر مرد و  13نفمر زن در نظمر گرفتمه شمد .شمیوه
نمونهگیری ،ووشهای چقد مرحلهای ،همچقین تﺼادفی بود تا متأهلین مقط مه  8شمهر تهمران
شان یکرانی در انتخاب شدن داشته باشقد.
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یافتهها
در یافتههای آماری توصیفی (درصد فراوانی ،شاوصهایی نظیر میانگین و انحمراف معیمار) و
در آمار استقباطی ،نتای حاصل از آزمون فرضیههای مطرح شده پژوهش ،با اسمتفاده از ضمریب
همبرتگی پیرسون ،توضیح داده شدهاند.
نتای توصیفی نشان میدهد که  13/3درصد از پاسخگویان مرد و  13/3درصد زن بمودهانمد؛
همچقین سن پاسخگویان بین  3تا  9سال نوسان داشته اس و  13/8درصمد از پاسمخگویان
در زمان بررسی بمین  01-9سمال سمن داشمتهانمد .بررسمی سمطح تحﺼمیالت پاسمخگویان و
همررانشان نیز حاکی اس کمه  11/1درصمد از پاسمخگویان و  99/1درصمد همرمران آنهما از
تحﺼیالت دانشگاهی برووردارند .همچقین نتای نشان داده اس که  8 /0درصد از پاسخگویان
و  8 /9درصد همرران پاسخگو در زمان بررسی شاﻏل بودهانمد .میمزان درآممد ماهانمه ومانواده
افراد مورد بررسی ،از حداقل  933هزار تومان تا  1میلیون توممان در نوسمان بموده و میمانگین
درآمد ماهانه وانواده آنها به  0093301تومان رسیده اس .
نتای نشان داده اس که  99درصد از پاسخگویان در طول شبانهروز از شبکههای اجتمماعی
مجازی استفاده میکققد .اکﺜری پاسخگویان در طول شبانهروز باالتر از یمﮏ سماع از شمبکه-
های اجتماعی مجازی در طول شبانهروز استفاده میکققد کمه معمادل  1179درصمد از جمعیم
نمونه مورد بررسی اس  .پاسخگویان از شبکههای اجتماعی مجازی تلگرا بیشترین اسمتفاده را
در طول شبانهروز دارند .در حالیکه از ویچ  ،بیتاکو تانگو کمترین استفاده را دارند .بیشترین
پاسخگویان در زمان بررسی بیش از سال اس که از شبکههمای اجتمماعی مجمازی اسمتفاده
میکققد که معادل  13/1درصد از جمعی نمونه مورد بررسی اس  .پاسمخگویان در گمروههمای
مجازی آموزشی بیشترین و در گروههای مجازی همکاران کمترین فعالی را دارند.
به مقظور سقجش رابطه استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و تعهد و صمیمی زوجین و
ابعاد آن از ضریب همبرتگی پیرسون استفاده شده اس .
فرضیه  :بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و تعهد زوجین رابطه وجود دارد.
نتای به دس آمده از جدول نشان میدهد؛ بین استفاده از شمبکههمای اجتمماعی مجمازی و
تعهد زوجین رابطه معقاداری وجود ندارد (  r= -3/30و .) sig=3/118
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جدول : 6ضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و تعهد زوجین

متغیر مرت ل

متغیر وابرته

ضریب همبرتگی

Sig

تعداد

استفاده از شبکه های اجتماعی
مجازی

تعهد زوجین

3/30

3/118

033

فرضیه  :بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و پایبقدی به تعهمدات زوجمین رابطمه
وجود دارد.
نتای به دس آمده از جدول نشان میدهد؛ بین شبکههای اجتماعی مجمازی و پایبقمدی
به تعهدات زوجین رابطه مقفمی و معقماداری وجمود دارد (  r= -3/ 8و  .) sig=3/3 8بمدین
معقا که افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی باعث کاهش پایبقدی به تعهدات زوجین
میشود.
جدول : 4ضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و پایبندی به تعهدات زوجین

متغیر مرت ل

متغیر وابرته

ضریب همبرتگی

Sig

تعداد

استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی

پایبقدی به تعهدات
زوجین

-3/ 8

3/3 8

98

فرضیه  :0بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و توافق زوجین رابطه وجود دارد.
نتای به دس آمده از جدول  0نشان میدهد؛ بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجمازی و
توافق زوجین رابطه معقاداری وجود ندارد ( r= -3/0 9و .) sig=3/311
جدول : 9ضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و توافق زوجین

متغیر

ضریب

متغیر مستقل

وابسته

همبستگی

استفاده از

توافق

-3/311

شبکههای

زوجین

Sig
3/0 9

تعداد
98
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اجتماعی مجازی
فرضیه  :8بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و صمیمی زوجین رابطه وجود دارد.
نتای به دس آمده از جدول  8نشان میدهد؛ بین استفاده از شمبکههمای اجتمماعی مجمازی و
صمیمی همرران رابطه مقفمی و معقماداری وجمود دارد ( r= -3/0 1و  .) sig=3/3 8بمدین
معقا که افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی باعث کاهش صمیمی زوجین میشود.
جدول : 2ضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و صمیمیت زوجین

متغیر مرت ل

متغیر وابرته

ضریب همبرتگی

Sig

تعداد

استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی

صمیمی زوجین

-3/0 1

3/33

99

فرضیه  :1بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و صادق بودن زوجمین بما یکمدیگر رابطمه
وجود دارد.
نتای به دس آمده از جدول  1نشان میدهد؛ بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجمازی و
صادق بودن زوجین رابطه معقاداری وجود ندارد ( r= -3/3 1و .) sig=3/111
جدول  : 4ضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و صادق بودن زوجین

متغیر مرت ل

متغیر وابرته

ضریب همبرتگی

Sig

تعداد

استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی

صادق بودن
زوجین

3/3 1

3/111

91

فرضیه  :9بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و عالقه و محب زوجین به یکدیگر رابطمه
وجود دارد.
نتای به دس آمده از جدول  9نشان میدهد؛ بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجمازی و
عالقممه و محبمم زوجممین بممه یکممدیگر رابطممه مقفممی و معقمماداری وجممود دارد ( r=-3/003و
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 .)sig=3/33بدین معقا که با افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی مجمازی ،عالقمه و محبم
زوجین به یکدیگر کاهش مییابد.
جدول : 1ضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و عالقه و محبت
زوجین به یکدیگر

متغیر مرت ل

متغیر وابرته

ضریب همبرتگی

Sig

تعداد

استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی

عالقه و محب زوجین
به یکدیگر

-3/003

3/33

91

بحث و نتیجهگیری
صاحبنظران معت دند وانواده از نخرتین نظا های نهادی عمومی و جهانی اس کمه بمرای
رفع نیازمقدیهای حیاتی و عاطفی انران و ب ای جامعه ضرورت تا دارد (شرفی )01 : 080 ،و
وارد شدن هر آف و زوالی به این نهاد و کارکردهای آن از امور مهمم و شایرمته کقکماش اسم
(کفاشی و سرآبادانی .) 9 : 090 ،اما آنچه بدیهی به نظر میرسد آن اس که در زمانگﺬشته
نهاد وانواده به عقوان تقها کارگزار جامعهپﺬیری افراد محروب ممممیشد ،اما با توجه به تغییرات
صورت گرفتمه و رشمد تکقولموژی ،شاهد پیدایی رقبای جدی در کقار وانواده در امممر جامعممه
پمﺬیری افراد هرتیم (نعیمی .) 90 : 093 ،به دنبال گرترش ایقترن  ،تعامالت اجتماعی بین
دو جق به ویژه در فضای مجازی ابعاد جدیدی به ومود گرفتمه اسم (کقعمانی و محممدزاده،
.) 0 : 091
همان طور که نتای تح یق همرو با نظریات گیدنز و نتمای مطالعمات اسمکافی و همکماران
( ،) 098والقزوال و همکاران ( ،) 3 8ویتی ( ) 338نشان داده اس که استفاده از شبکههمای
اجتماعی مجازی بر کاهش عالقه و محب زوجین به یکمدیگر و صممیمی بمین زوجمین مموﺛر
اس  .لﺬا پیشقهاد میگردد زوجین با یادگیرى مهارتهاى ارتباطى نظیر به حرفهماى یکمدیگر
گوش کردن ،احترا به نظرها و ع اید یکدیگر و تشریﮏ مراعى و مشورت کردن با بهرهگیری از
مطالب مفید شبکههای اجتماعی مجازی صمیمی و روابﻂ وود را بهبود بخشقد .طبق نظریات
استرنبرگ ،زوجین باید نهای وفاداری وود را به وانواده و همررانشمان نشمان دهقمد .زوجمین
باید صمیمی بین وود را ارت ا دهقد ،به گونهای که اشتراک گﺬاشتن احراسات و فراهم آوردن
حمای عاطفی طرفین در اولوی برونسمپاری احراساتشمان قمرار بگیمرد .بمرای افمزایش ایمن
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صمیمی زوجین باید زمان بیشتری را به با هم بودن ،مﺼاحب حتی در باب اطالعمات مقتشمر
شده در این شبکهها بپردازند تا نزدیکی به تدری افزایش یابد و با رشد رابطه با همکال شدن و
صحب ها مقجر به رضای رابطه زناشویی گردند.
همچقین نتای بر والف نظریات تماس شبکهای بماومن و مطالعمات کمورن ول و النمدگرن
(  ) 33نشان داده شده اس که شبکههای اجتماعی مجازی بر تعهد زوجین و توافمق زوجمین
موﺛر نبوده اس در حالی که بر کاهش پایبقدی به تعهدات زوجین موﺛر بوده اس  .لﺬا پیشقهاد
میگردد که زوجین برای استفاده ازشبکههای اجتماعی مجازی مدیری زمان داشته باشمقد ،تما
در کقار بهرهمقدی از تکقولوژیهای روز بتوانقد وق کافی برای بودن در کقار همرمر و ومانواده
وود و گفتگو در مورد تعهدات داشته باشقد.
در نهای میتوان گف که اگر قرار باشد از ظرفیم شمبکههمای اجتمماعی مجمازی بممرای
افزیش تعهد و صمیمی زوجین استفاده شود ،بهتمرین راهکمار ترمهیل حضمور و اسممتفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی در کقار ارائه آموزشهای الز اس تا در نهایم  ،بمه ت ویم روابﻂ
همرران مقجر شود و در ادامه تأﺛیر وود را بر افزایش تعهد و صمیمی در بین همرران به جا
گﺬارد .بقابراین میتوان با برگزاری همایش و سمیقارهای مختلف جه یادگیری و بهمرهمقمدی
زوجین از کارکردهای مﺜب شبکه اجتماعی مجازی در جه ت وی و حفم روابمﻂ همرمران
گا مهمی برداشته شود .پ این پژوهش بر ضرورت تبیین سیاس ها و راهکارهمایی متقاسمب
با دنیای جدید و شرایﻂ روز تأکید دارد و با پﺬیرش اصل تکﺜر رسانهای ،افزایش تموان فکمری و
ت وی ارزشهای وانوادگی چون تعهد و صمیمی را از طریق گرترش نهض سمواد رسمانهای
پیشقهاد می کقد.

1. Cornwell & Lundgren
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