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چکیده
طی سالهای اخیر ،رشد و پیشرفت تکنولوژیهای نوین ارتباطی و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ
اینترنت در ایران و در پناه آن ،افزایش تعداد سایت ها ،وبالگها و پایگاههای اطالع رسانی در این
شبکه جهانی از یک سو و شکل گیری اپلیکیشنهای مبتنی بر تلفن همراه از سوی دیگر ،سهولت
دسترسی به شبکههای اجتماعی مجازی ،توجه ویژه کاربران به این شبکهها را دنبال داشته است.
حضور زنان در این فضا به عنوان نیمی از جمعیت اثرگذار جامعه ،قابل تامل و هدف کلی نوشتار
حاضر ،مطالعه تطبیقی در زمینه بررسی عوامل تشدید کننده ارتباطات ناسالم زنان در شبکههای
اجتماعی مجازی در شهرهای تهران و استانبول است.
این تحقیق ،از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمی و از نوع توصیفی _ پیمایشی و از نظر هدف از
نوع کاربردی است .جامعه آماری پژوهش ،زنان ساکن شهرهای تهران و استانبول هستند .حجم نمونه
آماری  384نفر تعیین و به منظور گردآوری اطالعات با رویکرد میدانی از ابزار پرسشنامه محقق
ساخته پس از تایید روایی و پایایی ،به تعداد  192پرسشنامه برای توزیع در بین زنان تهرانی و به
همین تعداد ،با مشارکت زنان ساکن شهر استانبول بهره گرفته شده است.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق ،بین شش ویژگی شبکههای اجتماعی(ارتباط
آسان ،سریع و نامحدود ،در معرض فیلم و تصویرهای مبتذل بودن ،ارزش زدایی مفاهیم ارزشی،
عادی سازی بی بندوباری ،ترویج تفکر آزاداندیشی ،ارزش زدایی مفاهیم دینی و فضای آزاد در
خانواده) با افزایش میزان ایجاد و تداوم ارتباطات ناسالم زنان ساکن شهر تهران در شبکههای
اجتماعی در سطح  99درصد ارتباط معنی دار مثبت وجود دارد ،همچنین نتایج حاصل گویای این
مهم است که بین این شش ویژگی شبکههای اجتماعی و ارتباطات ناسالم در شبکههای اجتماعی در
زنان ساکن شهر استانبول در سطح یک درصد رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .با توجه به اینکه
کلیه نمونههای مورد مطالعه ،موافق حضور زنان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بودند،
ضرورت دارد که فرهنگ سازی و ارتقاء سواد رسانه ای دختران جوان(مادران آینده) و زنان ،در
اولویت برنامههای سیاستگذاری کالن جامعه قرار گیرد؛ تا استفاده از فضای مجازی در جهت آگاهی و
ارتقاءدهی آنان و کارهای روزمره مفیدشان باشد.
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مقدمه
معانی متعدد برای رابطه ناسالم خانوادگی وجود دارد .از جمله این معانی ،پیمان شکنی ،نقض
عهد و بی وفایی است .این قبیل ارتباطات ،در پاره ای موقعیتهای مختلف زمانی و مکانی ،به
خیانت تعبیر میشود .واژه خیانت نیز تعاریف و انواع مختلف دارد .از جمله ،خیانت عاطفی زن
خانواده که از نظر احساسی به مرد دیگری جز همسر خود عالقه مند میشود ،از صحبت کردن
با او لذت میبرد و تمایل دارد اوقات فراغت خود را با او بگذراند .این نوع خیانت که در زندگی
مشترک به عنوان خیانت زناشویی شناخته میشود؛ در بسیاری موارد ،زمانی روی میدهد که
به دالیل قابل تامل در حوزه جامعه شناسی ،پیوند عاطفی با همسر ندارد یا احساس میکند به
شخص دیگری جز همسر خود عالقه پیدا کرده است و از درمیان گذاشتن افکار و عالیق خود با
شخص سوم لذت میبرد .این شکل خیانت ،مسأله تکان دهنده برای زوج ها ،خانواده و جامعه
همچنین ،پدیده ای نسبتاً رایج در زندگی امروزه جوامع بزرگ است .شرکت در روابط خارج
ازحیطه زناشویی ،شیوع قابل توجه در جامعه ایرانی یافته است و آشفتگیهای قابل توجهی
برای افراد مرتکب ،همسران و فرزندان آنها و نیز گستره اجتماعی به وجود میآورد .علی
الخصوص در جامعه سنتی روبه گذار ایرانی ،مردان ،انتظار تک همسری در روابط جنسی و
پرهیز از روابط نامشروع از همسران خود دارند .مردانی که به آنها خیانت میشود ،احساساتی
چون خشونت ،عزت نفس پایین ،اضطراب ،بدبینی ،افسردگی و درماندگی را تجربه میکنند.
فرزندانی که در این خانوادهها زندگی میکنند با مشکالت عدیده در پذیرش مسئولیتهای
اجتماعی و برقراری ارتباط با جامعه مواجهند .ناآرامی شدید عاطفی خانوادگی پس از افشای
خیانت زنان ،اغلب با آشفتگیهای شناختی مانند نشخوار فکری ،اختالل در تمرکز و عملکرد
روزانه همراه با تغییر باورهای اعضای خانواده نسب به زنان ،بی اعتمادی و احساس ناامنی در
رابط همسران بروزمی یابد .ارتباطات ناسالم زنان ،موجد استرس و آسیبهای روحی-روانی و
جسمی همسر خیانت دیده و فرزندان خانواده و در نتیجه آسیبهای اجتماعی میشود(تریسی،
.)48 -60 :2000
از سوی دیگر ،از جمله ویژگیهای برجسته ارتباطات در دنیای معاصر این که در مقیاس
جهانی صورت میگیرد و اپلیکیشنهای شبکههای مجازیِ مبتنی بر تلفنِ همراه ،به عنوان یکی
از جدیدترین فناوریهای ارتباطی فضاجهانی ،در حوزههای متعدد اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی،
به کاربران برای حضور روابط اجنماعی موجود ،پیداکردن دوستان جدید ،نغییر تکامل سایتها
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و شریک و سهیم شدن در تجربهها کمک میکنند و زمینه عضویت ،فعالیت و مشارکت کاربران را
فراهم میآورند(.ماریسون )284 :2010 ،حضور بیش از  30هزار وبالگنویس فعال زن در
وبالگستان فارسی و بیش از  35هزار وبالگ نویس فعال زن در ترکیه و نیز حضور گستره آنان در
شبکههای اجتماعی مجازی )indicator/IT.NET.SECR data.worldbank.org/( ،گواه این
مدعاست.
یافتههای پژوهشگران اجتماعی ،حاکی از آن است که شبکههای اجتماعی مجازی ،باعث
تغییرات اساسی در نهاد خانواده شده و عوامل معناساز هویتی را دستخوش تغییر کردهاند .از
این منظر ،همانند دنیای واقعی ،در فضای مجازی نیز زنان نیاز به امنیت دارند؛ اما گاهی این
نیاز امنیتی در فضای مجازی نادیده گرفته میشود .به علت نامشخص بودن هویتها و نیز
امکان دسترسی به اطالعات شخصی افراد ،ممکن است به حریم خصوصی افراد تعدی شود که
زمینه تسهیل ارتباطات ناسالم بین کاربران را فراهم میسازد .در این فضا ،تهدیدهایی برای
حریم خصوصی زنان وجود دارد؛ در صورتی که اطالعات کافی در مورد مسائل امنیتی این فضا
نداشته باشند و در تعاملهای خود دقت نکنند ،ممکن است مورد آسیبهای جدی قرار
بگیرند(.نشاط و جودیت)28 :2005 ،
ورود ابزار تکنولوژیک جدید از قبیل کامپیوتر و ماهواره و استفاده از فناوری اینترنت ،سبب
شده است بسیاری از افراد به ویژه در کشورهای جهان سوم دچار تغییر رفتار یا حتی تغییر
شخصیت شوند .استفاده از فضای مجازی چترومها و شبکههای اجتماعی ،تأثیر مستقیمی بر
رفتار افراد جامعه و بخصوص زنان گذاشته است .البته آمار دقیق در ارتباط با روابط ناسالم در
فضای مجازی و بخصوص در مورد زنان کشور ایران وجود ندارد .اما بر اساس آمار غیررسمی،
پروندههای متعدد در در دادسرای جرایم اینترنتی و همچنین دادگاههای خانواده جمهوری
اسالمی ایران و هم در دادکاههای کشور همسایه ترکیه وجود دارد که یکی از طرفین این
پروندهها را زنان تشکیل می دهند .از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی منتشر شده ،وزارت کشور
ترکیه از تداوم عملیات دستگیری چهار هزار زن مظنون به فعالیتهای مخرب و غیراخالقی در
شبکههای مجازی این کشور خبر میدهد)Persian/trkhyh-1/https://www.trt.net.tr/(.
شبکههای اجتماعی ،عرصه وسیعی از اطالعات و نمودهای مختلف معنایی را ایجاد میکند.
افراد در مواجهه با این فضا و تکثر منابع ،در ایجاد ارتباط ،دچار تعلیق(سردرگمی) میشوند .از
بین رفتن زمان و مکان و نقش بیشتر فضا در دنیای مجازی تجلی آشکاری دارد .افراد در
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مواجهه با این فضای دوم ،بنیانهای هویت خود و خانواده خود را متزلزل میبینند و دچار
تردید و اضطراب میشوند.
شتاب اعجابآور ،رشد تصاعدی ،همهگیری و همهجایی شبکههای اجتماعی ،لزوم تحقیق
بیشتر در آثار و پیامدهای اجتماعی آن را نشان میدهد .در مورد زنان نیز قدری پیچیدهتر و
قابلتوجه است .زنان که به طور معمول و به دلیل نگاه سنتی حاکم بر نقش زن در جامعه
همواره محدودیتهایی در تعامل اجتماعی داشته اند ،در شبکه جهانی اینترنت ،شکل جدیدی
از حضور و تعامل را تجربه میکنند .علت اصلی این انتخاب ،به عنوان حضور در یک محیط
جدید ،در درجه اول شناخت فضای مجازی اینترنت به عنوان یک پدیده نو و فراگیر اجتماعی و
توجه به این نکته است که افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و در کنار آن افزایش
تعداد سایتها و وبالگهای زنان و پایگاههای اطالع رسانی بر روی این شبکه جهانی و توجه
ویژه کاربران زن ایرانی پا به پای دیگر کاربران ،از مهمترین دالیل احساس نیاز برای مطالعه در
این زمینه است.

اهداف و اهمیت پرداختن به موضوع تحقیق
امروزه ،موضوع زنان و توسعه ،از مهمترین سرفصلهای برنامه ریزی اجتماعی -اقتصادی در
جهان است .توسعه ،متضمن ایجاد فرصت مناسب برای ایفای نقش شهروندان در رشد و
پیشرفت جامعه در کنار تأمین نیازهای انسانی است .در این میان ،تجربههای کشورهای
گوناگون ،تاکید بر اهمیت جایگاه زنان در میان مجموعه عوامل توسعه را مشخص میکند .البته
نمی توان سهم عواملی از قبیل منابع طبیعی ،سرمایه ،مدیریت ،فناوری و مواردی از این دست
را نادیده گرفت؛ اما زنان ،حسب فراگیری ،آموزش ،مهارت و کارآمدی سهم غیرقابل انکاری در
بسترسازی توسعه دارند .برای نمونه ،کشورهای موفقی همچون کره جنوبی ،از ظرفیت نیروی
انسانی در کنار ایجاد فرصت برابر ،برای زنان و مردان جامعه بهره برداری کرده اند 1.در مطالعات
 .1این کشور ،از لحاظ شاخص توسعه انسانی توانسته است طی سه دهه ،از امتیاز  0/64در  1980به  0/909در
 2018و رتبه  12جهانی دست یابد .تولید ناخالص داخلی آن رشد پنج برابری در این دوره یافته است .آخرین نرخ
بیکاری معادل  3/3درصد گزارش شده است .در شاخص سالمت نیز این کشور توانسته است از امتیاز  0/727به
 0/958دست یابد .نرخ امید به زندگی در جمعیت زنان این کشور در سال  84/4، 2020گزارش شده است .در
زمینه نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز این کشور از جمله کشورهای موفق به شمار می آید ،به گونه ای که نرخ
مشارکت اقتصادی زنان آن در سال  55، 2020درصد بوده است .شایان ذکر است حدود  20درصد کرسی های
پارلمان آن به زنان تعلق دارد
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حوزه جنسیت ،به ارتباط این متغیر با توسعه توجه شده است .مروری بر یافتههای این مطالعات
نشانگر اهمیت جایگاه زنان در این فرآیند است.
توسعه یک جامعه ،نیازمند زنان و مادران مسئولیت پذیر و سالم از لحاظ حسی و روانی
است .به لحاظ جمعیت شناختی ،نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل میدهند .برخورد با
آنان به عنوان جنس دوم و نیز مشارکت رسمی اندک آنان در ساختار مدیریتی جوامع ،نوعی
چالش محسوب میشود .این چالش ،جایگاه آنان را به سبب نقشها و کار ویژه در فرزند آوری،
فرزندپروری و جامعه پذیری نسلهای آتی ،انجام امور خانواده و خدمات رسانی به اعضا ،متزلزل
نمی کند .طرح موضوعاتی چون نابرابری جنسیتی و تبعیض ،شکاف جدی میان دو جنس ایجاد
کرده است .شکافی که در سایه الزامات ،محدودیتهای اجتماعی ،قوانین ،هنجارها و قواعد و
آداب و رسوم ویژه جامعه رشد میکند و تبعیضهای مضاعف(بسته به ماهیت و شدت این
عوامل) برای زنان رقم میزند .اشراف بر این مهم ،موجب شده است ابعاد گوناگون مشارکت
زنان به عنوان شاخصهای جهانی توسعه محسوب شود و بهبود وضعیت آنان ،برخورداری از
سطوح باالتر دسترسی به امکانات و ارتقا سطح توسعه یافتگی جوامع در اولویت قرار گیرد.
البته کسب رتبههای برتر توسعه یافتگی ،به معنای امحای کامل نابرابری جنسیتی نیست.
امروز ،زنان  49/6درصد جمعیت کل جهان و حدود  40درصد نیروی کار بخش رسمی را به
خود اختصاص داده اند .با آنکه  66درصد کار جهان را انجام میدهند و  50درصد مواد غذایی
جهان را تولید میکنند 10 ،درصد درآمد جهان را به خود اختصاص میدهند و  21درصد
کرسیهای پارلمانی را دارا هستند .در کشورهای در حال توسعه ،نرخ مرگ ومیر آنان نسبت به
مردان بیشتر است و دختران کمتر از پسران در مدارس ثبت نام میکنند .کشورهای پیشرفته
نیز از این قاعده مستثنا نیستند .در نروژ که رتبه یک به لحاظ شکاف جنسیتی دارد ،زنان 39/6
درصد کرسیهای پارلمان را احراز کرده اند .نرخ مشارکت اقتصادی زنان نروژ در سال  2018با
اندکی افزایش به  61/7در مقابل  70/1درصد نرخ مشارکت اقتصادی مردان رسیده است.

1

در همین جهان که عمر بیشتر کشورها به جنگ جهانی اول بازمی گردد ،ایران و ترکیه
کشورهایی هستند که برای قرون متمادی همسایه بوده اند .با ظهور اسالم ،مردمان هر دو
کشور به این دین گرویدند .اکثریت جمعیت این دو کشور را مسلمانان تشکیل میدهند .البته
 .1ر .ک گزارش دبیرخانة کمیته ملی ،سند جاکارتا ،کمیته ملی ششمین کنفرانس جهانی زن پکن ،از انتشارات
کمیته ،صفحه 2-4
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در ترکیه اسالم رنگ و بوی تسنن دارد و ایران به عنوان کانون تشیع شناخته میشود؛ اما
نزدیکی ارزشها و تاریخ متمادی همسایگی ،به نزدیکی فرهنگ ،آداب و رسوم و سنتها
انجامیده است .این دو کشور در اذهان عمومی به عنوان کشورهای اسالمی شناخته میشوند
و به طور رسمی ،هر د و عضو سازمان کشورهای اسالمی هستند .در بعد سیاسی و اقتصادی،
همکاریهای متعدد 1دارند  ،نرخ شهرنشینی و نسبت جنسیتی 2مشابه دارند ،امتیاز نسبتاً
نزدیکی در توسعه 3انسانی نیز کسب کرده اند .در مجموع ،می توانند با انتقال تجارب موفق،
ضمن اشراف به موانع و عوامل بازدارنده به برنامه ریزیهای اثربخش تری دست یابند.
استخراج شاخصها و مؤلفه ها ،تحلیل و بررسی آنان ،یکی از راههای کسب اطالعات در این
خصوص است.
بر اساس یافتههای حاصل از ادبیات نظری پژوهش حاضر ،از اوایل دهه هشتاد هجری
شمسی ،ردپای شبکههای اجتماعی در پروندههای دادگاههای خانواده در ایران دیده شده است.
مقایسه آمار پروندههای دادگاههای خانواده در سالهای دهه  ،90نشان دهنده سیر صعودی و
فزاینده این پرونده ها ،به ویژه پرونده هایی که از ناحیه زوجه تشکیل میشود ،است .از
یافتههای مهم ادبیات نظری پژوهش این که  85درصد پروندههای دادگاههای خانواده شهر
تهران از طرف زنان تشکیل شده است .بیشترین نوع دادخواست مردان ،تمکین و طالق و
بیشترین نوع دادخواست زنان مطالبه مهریه و طالق بوده است .البته آمار حاکی از آن است که
حدود  33درصد پرونده ها ،به حضور نامتعارف یکی از زوجین در فضای شبکههای اجتماعی
آغازگر اختالفات خانوادگی مربوط بوده است؛ اما به دلیل آن که در قانون خانواده ،اصلی ذیل
این محور موضوعی وجود ندارد ،عواملی از قبیل اعتیاد ،دخالتهای اطرافیان ،تفاوت طبقاتی،
ازدواج اجباری و تفاوت سنی باال به عنوان زمینه ساز اختالف بین زوجین بیان شده که باعث
مراجعه آنها به دادگاههای خانواده شده است.
تحقیق حاضر ،با هدف اصلی شناسایی نقش تشدید کننده شبکههای اجتماعی در ایجاد و
تداوم روابط ناسالم زنان متاهل شهر تهران و استانبول انجام شده است .برای دستیابی به این

 .1در سال  2020نرخ شهرنشینی ایران  69/9درصد و ترکیه 71/5درصد بوده است.
 .2طبق آخرین آمارها  49درصد جمعیت ایران و  51درصد جمعیت ترکیه را زنان تشکیل می دهد-

 .3براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ،سال  2020ایران  74/2و رتبه  76جهانی و ترکیه امتیاز 72/2
رتبه  90جهانی را به خود اختصاص داده اند.
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هدف ،متغیرهایی از قبیل درگیر شدن با بهره مندی از ارتباط آسان ،سریع و نامحدود،
دلبستگی از طریق در معرض پستهای غیراخالقی بودن ،بی توجهی به ارزشهای انسانی،
سرسپردگی و ترویج و عادی سازی بی بندوباری و خیانت ،کاهش میزان باور ارزشهای دینی و
ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در شبکههای اجتماعی ،برگرفته از مولفههای مورد تاکید
دیدگاهها و نظریههای پشتیبان علمی از جمله نظریه کنترل ،نظریه پیوند افتراقی سادرلند و
نظریه جامعه شبکه ای کاستلز مورد مطالعه قرار گرفته اند.
موضوع اصلی نظریه کنترل(از نظریههای با نفوذ حوزه جامعهشناسی انحرافات اجتماعی و
جرم در تحلیل و تبیین کجرفتاریهای اجتماعی) کجرفتاری ناشی از نبود کنترل اجتماعی است.
فرض اصلی نظریه این است که افراد به طور طبیعی تمایل به کجرفتاری دارند و اگر تحت کنترل
قرار نگیرند چنین میکنند(رگلس )55-57 :1973 ،کجرفتاری اشخاص ،بیش از آن که ناشی از
نیروهای محرک به سوی نابهنجاری باشد محصول عدم ممانعت است(نای.)3-9 :1958 ،
رکلس استدالل میکند چهار رشته پیوستگی وجود دارد:
()http://rasekhoon.net/article/show
 دلبستگی :میزان توجه و حساسیت فرد نسبت به دیگران و دیدگاهها و توقعاتشان
 سرسپردگی :میزان همراهی پاداشها و مجازاتهای اجتماعی با رفتار همنوا و نابهنجار
افراد
 درگیر بودن :میزان اوقاتی که فرد در فعالیتهای عادی اجتماعی صرف می کند
 باور داشتن :میزان اعتبار اخالقی هنجارهای اجتماعی برای فرد ،یا میزان درونی کردن
هنجارهای اجتماعی
نظریه پیوند افتراقی ادوین سادرلند نیز مشهورترین نظریه از مجموع نظریههای جامعهپذیری
یا یادگیری در مباحث کجرفتاری اجتماعیست .طبق این نظریه ،افراد به این علت کجرفتار
میشوند که تعداد تماسهای انحرافی آنان بیش از تماسهای غیرانحرافیشان است .تفاوت تعامل
افراد با کسانی که ایدههای کج رفتارانه دارند نسبت به افرادی که از ایدههای همنوایانه
برخوردارند(تماس بیشتر با کجرفتاران یا ایدههای کجرفتاری) علت اصلی کجرفتاری آنهاست.
خالصه رویکرد سادرلند به مسأله کجرفتاری به دلیل اهمیت فراوان آن عبارت است از:
 کجرفتاری یاد گرفتنی است نه ارثی است و نه محصول بهره هوشی پایین یا آسیب مغزی و
امثال آن.
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 کجرفتاری در تعامل با دیگران آموخته میشود.
 یادگیری کجرفتاری در حلقه درون گروه آغاز میشود .رسانههای جمعی و مطبوعات نقش
دوم دارند.
 کجرفتاری آموختن فنون خالفکاری و سمت و سوی خاص انگیزهها ،کششها و
گرایشهاست.
 سمت و سوی خاص انگیزهها و کششها از تعریفهای مخالف و موافق هنجارها یاد گرفته
میشود.
 هر فرد به دلیل بیشتر بودن تعریفهای موافق تخلف ،به نسبت تعریفهای موافق با
همنوایی با هنجارها کج رفتار میشود .این نکته ،قضیه کلیدی نظریه سادرلند است.
 پیوندهای افتراقی ممکن است از نظر فراوانی ،دوام ،رجحان و شدت ،متفاوت باشند.
 فرایند یادگیری کج رفتاری از طریق تعامل با همنوایان ،ساز و کارهای مشابهی با انواع
یادگیری دیگر دارد.
 کجرفتاری(تجلی ارزشهای کلی)را نمیتوان با ارزشهای کلی تبیین کرد(.سادرلند و
کرسی)77-83 :1966 ،
از نظریه جامعه شبکه ای کاستلز نیز برای پشتیبانی علمی این پژوهش استفاده شده است.
"جامعه شبکه ای ،شکلی از جامعه است که به گونه فزاینده روابط را در شبکههای رسانه ای
سامان میدهد؛ شبکه هایی که بتدریج جایگزین شبکههای اجتماعی ارتباطات رودررو میشوند،
یا آنها را تکمیل میکنند .شبکههای اجتماعی و رسانه ای در حال شکل دادن "شیوه سازمان
دهی" اصلی و "ساختارهای" بسیار مهم جامعه مدرن هستند .این شبکهها تمام واحدها و
قسمتهای این صورت بندی(افراد ،گروهها و سازمان ها) را به طور روزافزون به هم متصل
میکند"(.مهدی زاده)813 :1931،کاستلز معتقد است از آن جا که شبکهها بدون هیچ
محدودیتی گسترش مییابند ،ابزاری برای فعالیتهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
سیاسی هسـتند(.کاستلز)97 :1380 ،

یافتههای پژوهش
هرچند این مطالعه به روش کمی از نوع عِلّی که به تحقیقات پس رویدادی نیز مشهور است
انجام شده ،جای دادههای کیفی در آن خالیست .با این وجود ،مطالعه شاخصها در سطح دو
کشور و به کمک دادههای بومی ،تا حد زیادی راه گشای اهداف این مطالعه تطبیقی بوده است.
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در این پژوهش ،محقق در پی کشف علل یا عوامل مبادرت به ایجاد و نگهداری ارتباطات
ناسالم در فضای شبکههای اجتماعی و دستیابی به هدف اصلی پژوهش ،با ابزار پرسشنامه اقدام
به جمع آوری و داده پردازی اطالعات کرده است.
جدول شماره  -1توزیع فراوانی تطبیقی پاسخگویان حسب سن
زنان تهران

شهر محل اقامت

زنان استانبول

گروه سنی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

 30-34سال

27

14/1

14/1

11

5/7

5/7

 35-39سال

45

23/4

37/5

52

27/1

32/8

 40-44سال

26

13/5

51

41

21/4

54/2

 45-49سال

57

29/7

80/7

55

28/6

82/8

بیشتر از  49سال

37

19/3

100

33

17/2

100

جمع

192

100

192

100

بر اساس آمار مندرج در جدول ،به تعداد برابر معادل  192نفر از هر شهر و جمعا  384نفر
زنان متاهل ساکن دو شهر تهران و استانبول(نمونه مطالعاتی تحقیق) به پرسشنامههای تحقیق
پاسخ داده اند .همچنین ،بر اساس تاکیدات مورد نظر محقق و با توجه به شاخصهای
استخراجی از ادبیات نظری تحقیق ،قرار بر آن شد که زنان گروه سنی  30سال و باالتر مورد
مطالعه قرار گیرند.
بر اساس آمار این جدول ،گروههای سنی  30تا  34سال ساکن شهر استانبول ،کمتر از زنان
ساکن تهران و گروههای سنی  45سال و باالتر(مورد تاکید پژوهش حاضر) بیشتر برای تکمیل
پرسشنامه آمادگی داشته اند.
جدول شماره  :2توزیع فراوانی تطبیقی ارتباط آسان ،سریع و نامحدود ناسالم زنان متاهل شهر
تهران و استانبول در شبکههای اجتماعی
ارتباط آسان ،سریع و نامحدود ناسالم
خیلی کم
کم

محل سکونت

جمع

تهران

ترکیه

تعداد

30

33

63

درصد

%15.6

%17.2

16.4

تعداد

15

69

84

درصد

%7.8

%35.9

21.9
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ادامه جدول شماره  :2توزیع فراوانی تطبیقی ارتباط آسان ،سریع و نامحدود ناسالم زنان متاهل
شهر تهران و استانبول در شبکههای اجتماعی
محل سکونت

ارتباط آسان ،سریع و نامحدود ناسالم
تاحدی
زیاد
جمع

جمع

تهران

ترکیه

تعداد

65

70

135

درصد

%33.9

%36.5

%35.2

تعداد

82

20

102

درصد

%42.7

%10.4

%26.5

تعداد

192

192

384

درصد

%100

%100

%100

با توجه به آمار مندرج در جدول شماره  ،2زنان متأهل ساکن تهران ،بیشتر از زنان ساکن
استانبول ،از ارتباطات ناسالم ناشی از امکان ارتباط آسان ،سریع و نامحدود شبکههای اجتماعی
استقبال می کنند .ارقام مندرج در جدول باال حاکی از آن است که سهولت و سرعت دسترسی
نامحدود ،برای قریب نیمی از پاسخگویان حایز اهمیت است .این در حالی است که اکثریت زنان
ساکن شهر استانبول گزینههای تاحدی و زیاد را انتخاب کرده اند.
جدول شماره  :3توصیف تطبیقی میانگین ارتباط آسان و سریع و نامحدود در شبکههای اجتماعی
در زنان متاهل شهر تهران و استانبول
تعداد

میانگین

انحراف معیار

تهران

192

3/0365

1/06526

استانبول

192

2/4010

0/89243

جدول شماره  :4آزمون مقایسه ارتباط آسان ،سریع و نامحدود ناسالم زنان متاهل شهر تهران و
استانبول در شبکههای اجتماعی
Tمحاسبه شده

درجه آزادی

سطح معناداری

6/336

382

0/000

با توجه به ارقام ،ارتباط آسان ،سریع ،نامحدود و ناسالم در شبکههای اجتماعی توسط زنـان
متاهل تهرانی خیلی بیشتر از زنان متاهل ترک است و بین این دو تفاوت زیاد وجود دارد.
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جدول شماره  :5توزیع فراوانی ارتباط رفتار متعصبانه همسران با افزایش میزان حضور زنان متاهل
در فضای مجازی
رفتارهای متعصبانه همسران
خیلی کم
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

محل سکونت
استانبول
تهران
17
22
%8.8
%11.5
72
32
%37.5
%16.7
83
75
%43.2
%39.1
20
52
%10.4
%27.1
0
11
0
%5.7
192
192
%100
%100

جمع
39
%10.2
104
27.1
158
%41.1
72
%18.7
11
%2.9
384
%100

رفتارهای متعصبانه همسران ،جایی با حضور زنان در شبکههای اجتماعی ارتباط معنادار
مییابد که بر اساس یافتههای نظری تحقیق به نظر میرسد زنان متأهل از فضای بی اعتمادی
ناشی از تعصب و غیرت همسران خود رنج میبرند .این ادعا ناشی از آن است که  41درصد
پاسخگویان اعم از زنان تهرانی و زنان ساکن شهر استانبول ،گزینه تا حدودی را انتخاب کرده
اند .البته ،حدود  19درصد پاسخگویان نیز گزینه زیاد را انتخاب کرده اند؛ اما به ازای 5.7
درصد زنان تهرانی که گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده اند .هیچ زن ترک استانبول به این
گزینه توجه نکرده است.
جدول شماره  :6مقایسه میانگین حساسیت و غیرت همسران در شبکههای اجتماعی در زنان
متاهل شهر تهران و استانبول
تهران
استانبول

تعداد

میانگین

انحراف معیار

192

2.9896

1.06338

192

2.5521

.79751

آمار مندرج در جدول شماره  6نشان میدهد حساسیت و غیرت همسران در شبکههای
اجتماعی در زنان متاهل شهر تهران  2/9و در بین زنان متاهل شهر استانبول  2/5است.
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جدول شماره  -7آزمون بررسی مقایسه تعصب و غیرت همسران زنان متاهل و ارتباط ناسالم در
شبکههای اجتماعی
Tمحاسبه شده
4/561

سطح معناداری
0/000

درجه آزادی
382

میزان  Tبرابر  4.561و درجه آزادی آن برابر  382با سطح معناداری  .000است .چون میزان
سطح معناداری از  0.01کمتر است .در نتیجه میتوان با  99درصد اطمینان و یک درصد خطا
گفت رفتار متعصبانه همسران ساکن تهران ،افزایش میزان حضور در شبکههای اجتماعی و
ایجاد و تداوم ارتباط ناسالم در شبکههای اجتماعی را تایید میکنند ،نسبت به زنان متاهل شهر
استانبول بیشتر است .با توجه به میانگین نشان داده شده میتوان به این نتیجه رسید که به
دلیل شرایط موجود در جامعه ایران و عرف جامعه و بافت سنتی خانواده ها ،رفتاری که حکایت
از حس مالکیت مردان بر زنان دارد و در جوامع سنتی غیرت و تعصب نامیده میشود ،در مردان
ایرانی ،سبب تمایل زنام به پناه بردن به شبکههای اجتماعی و احتماال در معرض ارتباطات
ناسالم بودن در این شبکهها میشود.
جدول شماره  . 8فراوانی تطبیقی ارتباط اعتقاد به ترویج و عادی سازی بی بندوباری با خیانت در
شبکههای اجتماعی زنان متاهل
اعتقاد به ترویج و عادی سازی بی بندوباری و خیانت
خیلی کم
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

محل سکونت
تهران استانبول
0
8
0
%4.2
4
20
%2.1
%10.4
14
16
%7.3
%8.3
127
102
%66.2
%53.1
47
46
%24.4
%24
192
192
%100
%100

جمع
8
%2
24
%6.3
30
%7.8
229
%59.6
93
%24.3
384
%100

زنان متأهل ساکن شهر استانبول ،بیشتر از زنان تهرانی به ترویج و عادی سازی بی
بندوباری و خیانت در شبکههای اجتماعی اعتقاد دارند .از همین رو ،کمتر به ارتباط ناسالم در
شبکههای اجتماعی مبادرت میکنند.
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جدول شماره  : 9مقایسه میانگین اعتقاد به ترویج و عادی سازی بی بندوباری و خیانت در
شبکههای اجتماعی در زنان متاهل
تعداد

میانگین

انحراف معیار

تهران

192

3.8229

1.04350

استانبول

192

4.1302

.62137

جدول ،حکایت از اعتقاد به ترو یج و عادی سازی بی بندوباری و خیانت در شبکههای
اجتماعی در بین زنان متاهل شهر تهران  3/8و در بین زنان متاهل شهر استانبول  4/1دارد.
جدول شماره :10بررسی مقایسه اعتقاد به ترویج و عادی سازی بی بندوباری و خیانت در شبکههای
اجتماعی در زنان متاهل
Tمحاسبه شده

درجه آزادی

سطح معناداری

3.506

382

.001

با  99درصد اطمینان و یک درصد خطا هر دو گروه معتقدنـد شـبکههـای اجتمـاعی خیانـت و
عادی سازی بی بندوباری را رواج میدهد و در مقام مقایسـه ،زنـان اسـتانبول بـه ایـن موضـوع
بیشتر اعتقاد دارند.
جدول شماره  :11رابطه بین زندگی بی بندو بار در شبکههای اجتماعی در زنان متاهل شهر تهران و
استانبول
داشتن زندگی بی بندو بار و بی توجهی به ارزشهای دینی
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

محل سکونت
تهران ترکیه

جمع

16

12

28

%8.3
14

%6.3
10

%7.3
24

%7.3
107

%5.2
130

%6.3
237

%67.7 %55.7
40
55

%61.7
95

%20.8 %28.7
192
192

%24.7
384

50.0%

100.0%

50.0%
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هر دو گروه زنان متأهل تهران و استانبول به داشتن زندگی مختلط و بی توجهی به
ارزشهای دینی در شبکههای اجتماعی اعتقاد دارند و تفاوت چندانی در دیدگاه آنها نسبت به
این موضوع وجود ندارد.
جدول شماره  :12مقایسه میانگین بی توجهی به ارزشهای دینی و ارتباط ناسالم زنان در
شبکههای اجتماعی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

تهران

192

4.0469

.83314

استانبول

192

4.0313

.71562

جدول شماره  :13آزمون بی توجهی به ارزشهای دینی زنان متاهل شهر تهران و استانبول و
ارتباط ناسالن در شبکههای اجتماعی
Tمحاسبه شده

درجه آزادی

سطح معناداری

.197

382

.844

میزان  Tبرابر  .197و درجه آزادی آن برابر  382با سطح معناداری  .844است .چون میزان
سطح معناداری از  0.05بیشتر است .در نتیجه ،داشتن بی توجهی به ارزشهای دینی در بین
زنان متاهل شهر تهران و استانبول در شبکههای اجتماعی تفاوت معنی دار وجود ندارد .هر دو
گروه مورد بررسی ،در این موضوع اتفاق نظر دارند که زندگی مختلط و بدحجابی و بی حجابی
در شبکههای اجتماعی و به تصویر کشدن آن مانعی ندارد.
جدول شماره  :14رابطه بین اعتقاد به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در خانواده در
شبکههای اجتماعی در زنان متاهل
اعتقاد به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در
خانواده
تعداد
خیلی کم
درصد
تعداد
کم
درصد
تعداد
تاحدی
درصد
تعداد
زیاد
درصد
تعداد
خیلی زیاد
درصد
تعداد
جمع
درصد

محل سکونت
ترکیه
تهران

جمع

4

6

10

%2

%3.1
15

%2.6
31

%8.3
35

%7.8
57

%8.1
92

%18.2
109

%29.7
114

%23
223

%56.9
28

%59.4
0

%59
28

%14.6
192

0
192

%7.3
384

%100

%100

%100
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زنان متأهل تهرانی بیشتر از زنان متأهل ساکن شهر استانبول به ترویج تفکر آزاداندیشی و
فضای آزاد در خانواده در زمینه حضور در شبکههای اجتماعی اعتقاد دارند .هیچ یک از زنان
ساکن شهر استانبول ،گزینه خیلی زیاد را انتخاب نکرده اند  28نفری که این گزینه را انتخاب
کرده اند ،جمله ساکن شهر تهران هستند .به عبارت دیگر ،بیش از  71درصد زنان تهرانی بر
این باور هستند که حضور در شبکههای اجتماعی و ارتباط با افراد گوناگون ،تفکر آزاد اندیشی
در فضای خانواده را اشاعه میدهد .این مهم را مثبت ارزیابی میکنند.
در مورد انتخاب گزینههای زیاد ،تاحدی ،کم و خیلی کم ،تاحدودی با هم برابر هستند..
جدول شماره  : 15مقایسه میانگین اعتقاد به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در خانواده در
شبکههای اجتماعی در زنان متاهل
تعداد

میانگین

انحراف معیار

تهران

192

3.7344

.88458

استانبول

192

3.4531

.77114

اعتقاد به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در خانواده در شبکههای اجتماعی در بین
زنان متاهل شهر تهران  3/7و در بین زنان متاهل شهر استانبول  3/4است.
جدول شماره  :26نتایج آزمون  Tجهت بررسی مقایسه اعتقاد به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای
آزاد در خانواده در شبکههای اجتماعی در زنان متاهل شهر تهران و استانبول
Tمحاسبه شده

درجه آزادی

سطح معناداری

3.321

382

.001

با  99درصد اطمینان و یک درصد خطا میتوان گفت زنان متأهل شهر تهران بیشتر از زنان
متأهل شهر استانبول به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در خانواده در شبکههای اجتماعی
اعتقاد دارند .میانگین جدول شماره  25نشان میدهد هر دو گروه مورد بررسی تا حدی
معتقدند در شبکههای اجتماعی تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در خانواده ترویج میشود اما
زنان شهر تهران بیشتر به این موضوع معتقدند.
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جدول شماره  :17توزیع فراوانی تطبیقی میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در زنان متاهل
تهران و استانبول
محل سکونت

میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

جمع

تهران

ترکیه

تعداد

10

0

10

درصد

%5.2

0

%2.6

تعداد

45

24

69

درصد

%23.4

%12.5

%18

تعداد

98

95

193

درصد

%51

%49.5

%50.3

تعداد

39

73

112

درصد

34.8%

65.2%

%29.1

تعداد

192

192

384

درصد

%100

%100

%100

زنان متأهل ساکن شهر استانبول بیشتر از زنان متأهل تهرانی از شبکههای اجتماعی
استفاده میکنند.
جدول شماره :28جدول توصیفی تطبیقی میانگین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در زنان
متاهل تهران و استانبول
تعداد

میانگین

انحراف معیار

تهران

192

3.8646

.79422

استانبول

192

4.2552

.66512

استفاده از شبکههای اجتماعی در بین زنان متاهل شهر تهران  3/8و در بین زنان متاهل
شهر استانبول  4/2است.
جدول شماره  :29نتایج آزمون  Tجهت بررسی میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در زنان متاهل
شهر تهران و استانبول
Tمحاسبه شده

درجه آزادی

سطح معناداری

5.225

382

.000

با  99درصد اطمینان و یک درصد خطا ،زنان هر دو گروه مورد بررسی از شبکههای اجتمـاعی
استفاده میکنند اما زنان شهر استانبول به میزان بیشتری از این شبکهها استفاده میکنند.
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جدول شماره  :20توزیع فراوانی تطبیقی رابطه سن و روابط ناسالم در شبکههای اجتماعی زنان
متاهل تهران
سن

روابط ناسالم
 30-34سال  35-39سال
کم

تعداد

27

29

3

10

6

75

درصد

36.0%

38.7%

4.0%

13.3%

8.0%

100.0%

0

0

8

7

8

23

درصد

.0%

.0%

34.8%

30.4%

34.8%

100.0%

تعداد

0

16

15

40

23

94

درصد

.0%

17.0%

16.0%

42.6%

24.5%

100.0%

تعداد

27

45

26

57

37

192

درصد

14.1%

23.4%

13.5%

29.7%

19.3%

100.0%

تاحدی تعداد
زیاد
جمع

 40-44سال  45-49سال بیشتر از  49سال

جمع

ارتباطات ناسالم در فضای مجازی زنان گروههای سنی  30تا  44سال با تفاوت معنادار به
مراتب خیلی کمتر از ارتباطات ناسالم زنان متاهل فعال در شبکههای اجتماعی در گروه سنی
 45سال و بیشتر است .فقط حدود  20درصد پاسخگویان یا ارتباط ناسالم در شبکههای مجازی
ندارند یا به میزان کم ارتباط ناسالم دارند .در مقابل ،پاسخهای  63نفر از پاسخگویان با معادل
کمی بیشتر از  67در صد پاسخگویان در گروههای سنی  45سال و باالتر ،حکایت از این مهم
دارد که دارای ارتباطات ناسالم در فضای مجازی هستند .از سوی دیگر ،ارتباطات ناسالم در
فضای شبکههای مجازی در گروههای سنی  45سال و باالتر ساکن شهر تهران تفاوت معنادار
با زنان ساکن استانبول دارد.
جدول شماره  :21آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین سن و روابط ناسالم در شبکههای
اجتماعی در زنان متاهل شهر تهران
آزمون

مقدار

درجه آزادی

سطح معناداری

خی دو

90.830

8

.000

ضریب همبستگی اسپیرمن
.502

با  %99اطمینان و  %1خطا میتوان گفت بین سن و روابط ناسالم در شبکههای اجتماعی
در زنان متاهل شهر تهران رابطه معنی دار وجود دارد ،میزان ضریب همبستگی اسپیرمن این
دو متغیر برابر  .502است .این میزان ضریب همبستگی بیان کننده ارتباط متوسط بین دو
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متغیر است .بنابراین ،هر چه سن زنان متأهل شهر تهران بیشتر میشود روابط ناسالم در
شبکههای اجتماعی نیز بیشتر میشود .زنانی که عزت نفس پایینی دارند و دچار افسردگی و
ترومای حل نشده از دوره کودکی هستند یا به دنبال تأیید از طریق فعالیتهای جنسی و
عاشقانه هستند ،بیشتر ممکن است درگیر خیانت شوند .زمانی که کسی با آنها رابطه برقرار
میکند ،احساس ارزشمندی ،خواستنی و دوست داشتنی بودن میکنند.

نتیجه گیری
امروزه ،شبکههای اجتماعی مجازی ،معانی و مفاهیم را تحت تأثیر قرار داده و به تعبیری،
ارتباطات شبکه ای در حال دگرگون کردن ارتباطات انسانی است .عوامل عاطفی و شخصیتی،
بر رفتار افراد در روابط بین فردی و همچنین راههای انتخابی برای شکل گیری روابط تأثیر
مهمی دارد .استفاده از اینترنت و بالتبع ،شبکههای اجتماعی(در این پژوهش ،در بین زنان
متاهل) ،به سرعت رو به افزایش است .بر همین اساس ،با توجه به نقش اثرگذار این گروه عظیم
اجتماعی بر حفظ کیان خانواده و آینده هر جامعه که با تربیت نسل آینده ارتباط مستقیم دارد،
متغیرهایی همچون ترویج و عادی سازی بی بندوباری در ارتباطات فرازناشویی ،کم توجهی به
ارزشهای انسانی ناشی از دسترسی آسان ،سریع و نامحدود به فضای مجازی و در معرض
پستهای غیراخالقی بودن ،ارزش زدایی دینی و ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در
خانواده در شبکههای اجتماعی ما را در شناخت بیشتر زنان کاربر این شبکهها یاری میدهد.
تأثیر شبکههای اجتماعی بر خانواده ،مورد اذعان همه افراد جامعه است؛ علی الخصوص ،طی
سالهای اخیر ،روند نامطلوبی در خانوادهها داشته است تا جایی که برخی ،استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی را عامل تسهیل و تشدید ایجاد و نگهدارنده ارتباطات ناسالم
فرازناشویی میدانند .برخی زنان متاهل کاربر شبکههای اجتماعی تا جایی پیش رفته اند که
زندگی خانوادگی آنان تحت تأثیر قرار گرفته و مشکالتی برای آنها به وجود آمده است .گاهی
نیز زندگی برخی زنان در اثر استفاده از این شبکهها به مرز فروپاشی خانواده رسیده است.
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی تطبیقی رابطه حضور در شبکههای اجتماعی مجازی با
تسهیل و تشدید ارتباطات ناسالم در زنان متاهل ساکن شهرهای تهران و استانبول انجام شده
است .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق حاکی از آن است که تفاوت معنادار در
ارتباطات ناسالم خارج از چارچوب خانواده در بین زنان متاهل ساکن شهر تهران و استانبول
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وجود دارد .حاصل یافتههای پژوهش ،گویای آن است که جامعه ایرانی در مقایسه با کشور
ترکیه ،در معرض آسیبهای اجتماعی جدی تری ناشی از رهاشدگی فضای مجازی در خانواده
قرار دارد.
نتایج حاصل آزمون فرضیه اصلی تحقیق ،تحلیل قابل تامل دارد .به عبارت دیگر ،علیرغم
این که زنان ساکن شهر استانبول ،بیشتر از زنان تهرانی در شبکههای اجتماعی حضور دارند؛ اما
زنان متاهل تهرانی ،بیشتر از زنان متاهل ساکن شهر استانبول مبادرت به ایجاد ارتباط ناسالم
که در برخی موارد به خیانت نیز تعبیر میشود دارند.
نتایج حاصل از آزمونهای پژوهش حاضر گویای این مهم است که علیرغم آموزشهای
عمومی گسترده ای که از طریق رسانههای جمعی داخلی در زمینه فساد اخالقی ناشی از روابط
آزادانه مردان و زنان ،انجام میگیرد و تالشی که رسانهها برای پنهان کردن نابهنجاریهای
اجتماعی جامعه ایرانی از طریق سکوت در قبال رویدادهای اجتماعی دارند ،زنان متاهل ایرانی
بیش از زنان ترکیه گرا یش به روابط آزاد در فضای مجازی دارند و بیشتر از همتایان خود در
کشور ترکیه ،از سرعت و سهولت ارتباط آغاز و تداوم ارتباطات ناسالم در شبکههای اجتماعی
استفاده میکنند.
از سوی دیگر ،نتایج حاصل از پژوهش میدانی حاضر ،حاکی از رواج روابط ناسالم خارج از
چارچوب خانواده در میان زنان متاهل ایرانی در گروههای سنی  45سال به باال دارد که بر
اساس یافتههای نظری پژوهش ،معلول عوامل فرهنگی و جامعه شناختی قابل مطالعه است.
این ارقام ،در مقایسه با دادههای مستخرج از اطالعات جمع آوری شده در کشور همسایه که
از نظر اعتقادات و باورها ی دینی و فرهنگی مشابهت فراوان با جامعه ایرانی دارد ،تفاوت بسیار
نشان میدهد.
بررسیها نشان از آن دارد که روابط ناسالم ،بیشتر در زنانی رخ میدهد که بنا به دالیل
متعدد ،دلزدگی و نارضایتی زناشویی دارند .حس انتقام ،شرایط حاکم بر محیط اجتماعی و
دوستان و همچنین ظهور شبکههای اجتماعی مجازی ،رشد بی وقفه تکنولوژی نوین
ارتباطی(تلفن همراه) نیز عامل زمینه ساز این مهم است که متاسفانه حریمها و مرزها را در هم
شکسته فیلم ها ،باعث ایجاد روابط ناسالم در بین زنان متاهل گروه سنی میانسال شده است.
در تبیین فرضیههای پژوهش میتوان گفت تفاوت معنی داری در زمان صرف شده در
سایتهای شبکه اجتماعی و همچنین دالیل ایجاد و نگهدارنده ارتباطات ناسالم وجود ندارد؛ اما
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رفتارهای اینترنتی نشان داد تفاوت معنی داری بین زنان ساکن شهرهای تهران و استانبول در
گروههای سنی زیر  40سال و 41سال و بیشتر وجود دارد .از سوی دیگر به نظر میرسد فقدان
صمیمیت و نزدیکی عاطفی زوجین ،فقدان روابط و محدودیتهای اجتماعی و لجام گسیختگی
شبکههای اجتماعی در زمینه رعایت ارزشهای دینی و در معرض پیامهای غیراخالقی قرار
گرفتن زنان در شبکههای اجتماعی مجازی تفاوت معنادار دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از آن است که زنان درگیر و عالقه مند به حضور در
شبکههای اجتماعی ،با بهره مندی از امکان ارتباط آسان ،سریع و نامحدود فضای مجازی درگیر
ارتباطات ناشناخته در فضای شبکههای اجتماعی میشوند .دلبستگیهای ناشی از در معرض
پستهای غیر اخالقی بودن ،سبب عادی سازی بی اخالقی و درنتیجه ،بی توجهی زنان به
ارزشهای انسانی ،ترویج بی بندوباری و خیانت در این شبکهها میشود که زمینه سرسپردگی
کاربران مورد مطالعه را فراهم میسازد و سبب کمرنگ شدن باورها و ارزشهای دینی و ترویج
تفکر آزاداندیشی در کاربران فضای آزاد شبکههای اجتماعی میشود .طبیعیست زنانی که خود
را درگیر ارتباطات ناسالم در شبکههای اجتماعی میکنند .اگر به هر دلیلی در دنیای واقعی
نتوانند با همسر خود ارتباط سالم برقرار کنند ،به دنبال راهی برای حضور در اجتماع مجازی و
با استفاده از شبکههای اجتماعی هستند .زنانی که از زندگی زناشویی خود رضایت ندارند ،از
طریق شبکههای اجتماعی ،خود را درگیر رفتارهای اجتماعی این فضا میکنند .شبکههای
اجتماعی راهی برای گسترش روابط اجتماعی زنان است و نیاز آنان به پیوندجویی با دیگران را
برطرف میکند .نیاز به پیوندجویی ،چنانچه در مسیر درست و منطقی قرار نگیرد ،منجر به
ایجاد ارتباط ناسالم در فضاهای مجازی میشود.
مطالعه تطبیقی ارتباطات ناسالم زنان ساکن شهرهای تهران و استانبول حاکی از آن است
که شبکههای مجازی به وسایل ابتدایی زنان برای ارتباط تبدیل شده است و اوقات زیادی در
آن میگذرانند .اما تفاوت بین نحوه استفاده از این تکنولوژی نوین ارتباطی در بین زنان ساکن
تهران ،حاکی از عدم فرهنگ سازی مناسب در مورد استفاده از این شبکهها که آسیبهای
جدی را متوجه زنان ساکن شهر تهران علی الخصوص در گروه سنی  40سال و باالتر و به ویژه
آسیب رسانی به کانون گرم خانوادههای ایرانی کرده است را نشان میدهد .مهمترین این
آسیبها که ضربه بر پیکره جامعه وارد میکند ،افزایش آمار جدایی در بین زوجین به دلیل
سردی روابط بین آنها و بعضاً روابط فرازناشویی و خیانت است .کاهش تعامالت اعضای خانواده
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و علی الخصوص زوجین به دلیل اوقات زیاد حضور در این شبکه ها ،باعث سردی روابط بین
آنان و عدم توجه به نیازهای یکدیگر میشود و تنشهای عاطفی و جنسی بین آنان را دامن
میزند .این مهم سبب میشود زنان ،درگیر روابط عاطفی با فرد دیگری شوند که حضور در
فضای مجازی نقطه آغاز سوءاستفاده از اعتماد آنان و خیانت عاطفی و در شکل عمیقتر آن،
خیانت فیزیکی به همسر است .زندگی خانوادگی با خطراتی گره خورده است که استمرار حیات
خانوادگی و سالمت خانواده را مختل میکنند.
پیشنهاد :با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جوامع ،آسیبهای جدی وجود دارد
که ضروری است به ریشه یابی آن پرداخته شود .شناخت این عوامل ،کمک میکند اثرات مثبت
سایتهای اجتماعی در بین کاربران افزایش یابد .همچنین میتوان تالش کرد با حذف این
عوامل ،اثرات منفی آن را کاهش داد .لذا اهمیت انجام پژوهش کیفی در زمینه آسیب شناسی
این ناهنجاری اجتماعی ،نمود مییابد.
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