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 این در رسانی اطالع های پایگاه و ها وبالگ ،ها سایت تعداد افزایش ،آن پناه در و ایران در اینترنت
 سهولت ،دیگر سوی از همراه تلفن بر مبتنی های اپلیکیشن گیری شکل و سو یک از جهانی شبکه

 .است داشته دنبال را ها شبکه این به کاربران ویژه توجه ،مجازی اجتماعی های شبکه به دسترسی
 نوشتار کلی هدف و تامل قابل جامعه، اثرگذار جمعیت از نیمی عنوان به فضا این در زنان حضور
 های شبکه در زنان ناسالم طاتارتبا کننده تشدید عوامل بررسی زمینه در تطبیقی مطالعه حاضر،

 .است استانبول و تهران شهرهای در مجازی اجتماعی
 از هدف نظر از و پیمایشی _ توصیفی نوع از و کمی های پژوهش نوع از ماهیت نظر از ،تحقیق این
 نمونه حجم هستند. استانبول و تهران هایشهر ساکن زنان ،پژوهش آماری جامعه است. کاربردی نوع

 محقق پرسشنامه ابزار از میدانی رویکرد با اطالعات گردآوری منظور به و تعیین نفر 438 آماری
 به و تهرانی زنان بین در توزیع برای پرسشنامه 192 تعداد به ،پایایی و روایی تایید از پس ساخته
  .است شده گرفته بهره استانبول شهر ساکن زنان مشارکت با تعداد، همین
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عادی سازی بی بندوباری، ترویج تفکر آزاداندیشی، ارزش زدایی مفاهیم دینی و فضای آزاد در 
 های شبکه در تهران شهر ساکن زنان ناسالم ارتباطات تداوم و جادای میزان افزایش با خانواده(
 این گویای حاصل نتایج همچنین دارد، وجود مثبت دار معنی ارتباط درصد 99 سطح در اجتماعی

 در اجتماعی های شبکه در ناسالم ارتباطات و اجتماعی های شبکه ویژگی شش این بین که است مهم
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 در زنان، و آینده( جوان)مادران دختران ای رسانه سواد ارتقاء و سازی فرهنگ که دارد تضرور

 و اهیگآ جهت در مجازی فضای از استفاده تا ؛گیرد قرار جامعه کالن ریسیاستگذا های برنامه اولویت
 باشد. مفیدشان روزمره کارهای و آنان ارتقاءدهی
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 مقدمه

 ضپیمان شکنی، نق این معانی،جمله از رابطه ناسالم خانوادگی وجود دارد. برای  متعدد معانی 

به مختلف زمانی و مکانی، های  تموقعیپاره ای در است. این قبیل ارتباطات، عهد و بی وفایی 

زن عاطفی  تخیانه، از جملواژه خیانت نیز تعاریف و انواع مختلف دارد. د. شو می تعبیر تخیان

کردن  تاز صحب ،شود می مند هقهمسر خود عال جزدیگری  مرد هسی بااز نظر احس هک خانواده

در زندگی  هک تاین نوع خیان. خود را با او بگذراند تبرد و تمایل دارد اوقات فراغ می لذت وابا 

 هدهد ک می زمانی روی ،شود؛ در بسیاری موارد می هزناشویی شناخت تعنوان خیان همشترک ب

 هکند ب می ندارد یا احساسبا همسر پیوند عاطفی به دالیل قابل تامل در حوزه جامعه شناسی، 

یق خود با الو از درمیان گذاشتن افکار و ع تپیدا کرده اس هقالز همسر خود عجدیگری شخص 

جامعه و  خانواده ،ها تکان دهنده برای زوج همسأل ت،خیانشکل این  .برد می شخص سوم لذت

روابط خارج  در تشرکجوامع بزرگ است. ای نسبتاً رایج در زندگی امروزه  پدیدههمچنین، 

قابل توجهی های  آشفتگی و است ه ایرانی یافتهدر جامع هیوع قابل توجش ،زناشویی هازحیط

علی آورد.  می وجود هبو نیز گستره اجتماعی آنها و فرزندان همسران  ،برای افراد مرتکب

انتظار تک همسری در روابط جنسی و  الخصوص در جامعه سنتی روبه گذار ایرانی، مردان،

، احساساتی شود می تآنها خیان هب هنی ک. مرداخود دارندپرهیز از روابط نامشروع از همسران 

. کنند می هپایین، اضطراب، بدبینی، افسردگی و درماندگی را تجرب س، عزت نفونتچون خش

های  کنند با مشکالت عدیده در پذیرش مسئولیت می زندگیها  فرزندانی که در این خانواده

افشای  از سپخانوادگی اآرامی شدید عاطفی ناجتماعی و برقراری ارتباط با جامعه مواجهند. 

ل در تمرکز و عملکرد الشناختی مانند نشخوار فکری، اختهای  اغلب با آشفتگی ت زنان،خیان

، بی اعتمادی و احساس ناامنی در ه زناننسب ب اعضای خانوادههمراه با تغییر باورهای  هروزان

روانی و -روحیهای  جد استرس و آسیبمو . ارتباطات ناسالم زنان،یابد رابط همسران بروزمی

شود)تریسی،  می اجتماعیهای  آسیبه در نتیجفرزندان خانواده و دیده و  تجسمی همسر خیان

2000 :60- 48.)  

 اسیکه در مق نیا معاصر یایبرجسته ارتباطات در دنهای  یژگیواز سوی دیگر، از جمله 

 یکیبه عنوان مبتنی بر تلفنِ همراه،  یِمجازهای  شبکههای  شنیکپلیو ا ردیگ می صورت یجهان

 ی،اسیو س یفرهنگ ،یمتعدد اقتصادهای  در حوزه ی،فضاجهانی ارتباطهای  یفناور نیدتریاز جد

ها  تیسا تکامل ریینغ ،دیدوستان جد داکردنیپ موجود، یاجنماع ابطحضور رو یبه کاربران برا
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و مشارکت کاربران را  تیفعال ت،یضوع نهیو زم کنند می کمکها  شدن در تجربه میو سه کیو شر

فعال زن در  سینو هزار وبالگ 30از  شیب حضور( 284: 2010.)ماریسون، ورندآ می فراهم

آنان در گستره  حضور زینهزار وبالگ نویس فعال زن در ترکیه و  35بیش از و  یوبالگستان فارس

 نیگواه ا (data.worldbank.org/ indicator/IT.NET.SECRی، )مجازی اجتماعهای  شبکه

  مدعاست.

 عثبا ،یمجاز یاجتماعهای  که شبکهاجتماعی، حاکی از آن است پژوهشگران های  افتهی

 از اند. کرده رییرا دستخوش تغ یتیو عوامل معناساز هو شدهخانواده  در نهاد یاساس راتییتغ

 نیا یاما گاه؛ ارندد تیبه امن ازین زنان ی نیزمجاز یدر فضا ی،واقع یایدن همانند منظر، نیا

 زیو ن ها تی. به علت نامشخص بودن هوشود یگرفته م دهیناد یمجاز یدر فضا یتیامن ازین

که  شود یافراد تعد یخصوص میافراد، ممکن است به حر یبه اطالعات شخص یامکان دسترس

 یبرا ییدهایتهد ،ن فضایدر ا سازد. می زمینه تسهیل ارتباطات ناسالم بین کاربران را فراهم

 این فضا یتیدر مورد مسائل امن یکه اطالعات کاف یدر صورت ؛زنان وجود دارد یخصوص میحر

قرار جدی های  بیممکن است مورد آس ،نکنندخود دقت های  نداشته باشند و در تعامل

  (28: 2005)نشاط و جودیت، .رندیبگ

از فناوری اینترنت، سبب  ورود ابزار تکنولوژیک جدید از قبیل کامپیوتر و ماهواره و استفاده

ویژه در کشورهای جهان سوم دچار تغییر رفتار یا حتی تغییر   شده است بسیاری از افراد به

اجتماعی، تأثیر مستقیمی بر های  ها و شبکه روم شخصیت شوند. استفاده از فضای مجازی چت

با روابط ناسالم در  البته آمار دقیق در ارتباط رفتار افراد جامعه و بخصوص زنان گذاشته است.

فضای مجازی و بخصوص در مورد زنان کشور ایران وجود ندارد. اما بر اساس آمار غیررسمی، 

خانواده جمهوری های  متعدد در در دادسرای جرایم اینترنتی و همچنین دادگاههای  پرونده

ن این کشور همسایه ترکیه وجود دارد که یکی از طرفیهای  اسالمی ایران و هم در دادکاه

وزارت کشور دهند. از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی منتشر شده،  می را زنان تشکیلها  پرونده

در  غیراخالقیمخرب و های  مظنون به فعالیتزن هزار  چهارترکیه از تداوم عملیات دستگیری 

 (www.trt.net.tr/https://1-Persian/trkhyh/)دهد. می مجازی این کشور خبرهای  شبکه

. کند می جادیرا ا ییمختلف معنا یاز اطالعات و نمودها یعیعرصه وس اجتماعی،های  شبکه

. از شوند ی( میسردرگم)قیتعل ردچا ،ایجاد ارتباطدر  ،فضا و تکثر منابع نیافراد در مواجهه با ا

دارد. افراد در  یآشکار یتجل یمجاز یایفضا در دن شتریرفتن زمان و مکان و نقش ب نیب

https://www.trt.net.tr/
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و دچار  نندیب می را متزلزلو خانواده خود خود  تیهوهای  انیدوم، بن یفضا نیمواجهه با ا

 .شوند می و اضطراب دیترد

 قیلزوم  تحق ،اجتماعیهای  شبکه ییجا و همه یریگ همه ی،رشد تصاعد ،آور اعجاب شتاب

و  تر دهیچیپ یقدر زی. در مورد زنان ندهد ین مآن را نشا یاجتماع یامدهایدر آثار و پ شتریب

حاکم بر نقش زن در جامعه  ینگاه سنت لیتوجه است. زنان که به طور معمول و به دل قابل

 یدیشکل جد ،نترنتیا یند، در شبکه جهانه اداشت یدر تعامل اجتماع ییها تیمحدود وارههم

 طیمح کحضور در یبه عنوان  ،ابانتخ نیا ی. علت اصلکنند می از حضور و تعامل را تجربه

و  یاجتماع رینو و فراگ دهیپد کیبه عنوان  نترنتیا یمجاز یدر درجه اول شناخت فضا د،یجد

 شیو در کنار آن افزا رانیدر ا نترنتینفوذ ا بیضر یتصاعد شینکته است که افزا نیبه ا هتوج

و توجه  یشبکه جهان نیا یروبر  یاطالع رسانهای  گاهیزنان و پاهای  و وبالگ ها تیتعداد سا

مطالعه در  یبرا ازیاحساس ن لیدال نیتر کاربران، از مهم گرید یپا به پا یرانیا زنکاربران  ژهیو

 .است این زمینه

 اهداف و اهمیت پرداختن به موضوع تحقیق

اقتصادی در  -اجتماعی ریزی برنامههای  از مهمترین سرفصل ،موضوع زنان و توسعه ،امروزه 

است. توسعه، متضمن ایجاد فرصت مناسب برای ایفای نقش شهروندان در رشد و جهان 

کشورهای های  تجربه ،در کنار تأمین نیازهای انسانی است. در این میان جامعهپیشرفت 

 البته. کند می را مشخصدر میان مجموعه عوامل توسعه  زناناهمیت جایگاه تاکید بر گوناگون، 

منابع طبیعی، سرمایه، مدیریت، فناوری و مواردی از این دست  یلقباز  یتوان سهم عوامل نمی

سهم غیرقابل انکاری در حسب فراگیری، آموزش، مهارت و کارآمدی  زنان،اما نادیده گرفت؛ را 

کشورهای موفقی همچون کره جنوبی، از ظرفیت نیروی برای نمونه، . دارندی توسعه زاسبستر

در مطالعات  1بهره برداری کرده اند.جامعه  زنان و مردانبرای انسانی در کنار ایجاد فرصت برابر، 

                                                           
در  909/0به  1980در  64/0 ازیاز امت ،سه دهه یط استتوانسته  یاز لحاظ شاخص توسعه انسان ،ن کشوریا .1

نرخ  نیاست. آخر افتهیدوره  نیبرابری در ا جپنآن رشد  یناخالص داخل دی. تولابدیدست  یجهان 12و رتبه  2018
به  727/0 ازیکشور توانسته است از امت نیا زیدرصد گزارش شده است. در شاخص سالمت ن 3/3معادل  کارییب

گزارش شده است. در  4/84، 2020کشور در سال  نیزنان ا تیدر جمع یبه زندگ دی. نرخ امابدیدست  958/0
به گونه ای که نرخ  د،یآ یکشور از جمله کشورهای موفق به شمار م نیا زینان ننرخ مشارکت اقتصادی ز نهیزم

های  یدرصد کرس 20 حدودذکر است  انیدرصد بوده است. شا 55، 2020مشارکت اقتصادی زنان آن در سال 
 پارلمان آن به زنان تعلق دارد
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این مطالعات های  حوزه جنسیت، به ارتباط این متغیر با توسعه توجه شده است. مروری بر یافته

 نشانگر اهمیت جایگاه زنان در این فرآیند است. 

سی و روانی توسعه یک جامعه، نیازمند زنان و مادران مسئولیت پذیر و سالم از لحاظ ح

برخورد با  .دهند می نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل ،به لحاظ جمعیت شناختیاست. 

نوعی در ساختار مدیریتی جوامع، و نیز مشارکت رسمی اندک آنان  آنان به عنوان جنس دوم

در فرزند آوری،  و کار ویژهها  شود. این چالش، جایگاه آنان را به سبب نقش می چالش محسوب

رسانی به اعضا، متزلزل  آتی، انجام امور خانواده و خدماتهای  پذیری نسل زندپروری و جامعهفر

ایجاد کند. طرح موضوعاتی چون نابرابری جنسیتی و تبعیض، شکاف جدی میان دو جنس  نمی

اجتماعی، قوانین، هنجارها و قواعد و های  است. شکافی که در سایه الزامات، محدودیت کرده

بسته به ماهیت و شدت این )مضاعفهای  تبعیضو  کند می م ویژه جامعه رشدآداب و رسو

ابعاد گوناگون مشارکت  استزند. اشراف بر این مهم، موجب شده  می برای زنان رقم (عوامل

و بهبود وضعیت آنان، برخورداری از  شودجهانی توسعه محسوب های  زنان به عنوان شاخص

 . در اولویت قرار گیردیافتگی جوامع  ارتقا سطح توسعه سطوح باالتر دسترسی به امکانات و

 نیست.به معنای امحای کامل نابرابری جنسیتی  ،یافتگی برتر توسعههای  کسب رتبهالبته 

خش رسمی را به بدرصد نیروی کار  40حدود  ودرصد جمعیت کل جهان  6/49زنان  ،امروز

درصد مواد غذایی  50دهند و  می انجام درصد کار جهان را 66اند. با آنکه  خود اختصاص داده

درصد  21دهند و  می درصد درآمد جهان را به خود اختصاص 10کنند،  می جهان را تولید

ومیر آنان نسبت به  در کشورهای در حال توسعه، نرخ مرگدارا هستند. را  پارلمانیهای  کرسی

کنند. کشورهای پیشرفته  می نام مردان بیشتر است و دختران کمتر از پسران در مدارس ثبت

 6/39نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در نروژ که رتبه یک به لحاظ شکاف جنسیتی دارد، زنان 

با  2018در سال  نروژاند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان  پارلمان را احراز کردههای  درصد کرسی

 1.ان رسیده استدرصد نرخ مشارکت اقتصادی مرد 1/70در مقابل  7/61اندکی افزایش به 

گردد، ایران و ترکیه  جهان که عمر بیشتر کشورها به جنگ جهانی اول بازمیهمین در 

اند. با ظهور اسالم، مردمان هر دو  کشورهایی هستند که برای قرون متمادی همسایه بوده

 البتهدهند.  می اکثریت جمعیت این دو کشور را مسلمانان تشکیل .کشور به این دین گرویدند

                                                           
نفرانس جهانی زن پکن، از انتشارات ک ششمیندبیرخانة کمیته ملی، سند جاکارتا، کمیته ملی ر. ک گزارش  . 1

 2-4 صفحهکمیته، 
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اما  ؛شود می ترکیه اسالم رنگ و بوی تسنن دارد و ایران به عنوان کانون تشیع شناخته در

ها  به نزدیکی فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ،و تاریخ متمادی همسایگیها  نزدیکی ارزش

شوند  می انجامیده است. این دو کشور در اذهان عمومی به عنوان کشورهای اسالمی شناخته

و عضو سازمان کشورهای اسالمی هستند. در بعد سیاسی و اقتصادی، هر د ،و به طور رسمی

مشابه دارند، امتیاز نسبتاً  2، نرخ شهرنشینی و نسبت جنسیتیدارند 1متعددهای  همکاری

 ،توانند با انتقال تجارب موفق می ،در مجموع .اند انسانی نیز کسب کرده  3نزدیکی در توسعه

تری دست یابند.  اثربخشهای  ریزی رنده به برنامهضمن اشراف به موانع و عوامل بازدا

کسب اطالعات در این های  ها، تحلیل و بررسی آنان، یکی از راه و مؤلفهها  استخراج شاخص

 خصوص است. 

حاصل از ادبیات نظری پژوهش حاضر، از اوایل دهه هشتاد هجری های  بر اساس یافته

خانواده در ایران دیده شده است. های  دادگاههای  اجتماعی در پروندههای  شمسی، ردپای شبکه

نشان دهنده سیر صعودی و ، 90دهه های  خانواده در سالهای  دادگاههای  مقایسه آمار پرونده

شود، است. از  می فزاینده این پرونده ها، به ویژه پرونده هایی که از ناحیه زوجه تشکیل

شهر خانواده های  دادگاههای  روندهدرصد پ 85پژوهش این که ادبیات نظری مهم های  یافته

از طرف زنان تشکیل شده است. بیشترین نوع دادخواست مردان، تمکین و طالق و تهران 

که  البته آمار حاکی از آن است. بوده استبیشترین نوع دادخواست زنان مطالبه مهریه و طالق 

اجتماعی های  شبکه، به حضور نامتعارف یکی از زوجین در فضای درصد پرونده ها 33حدود 

آغازگر اختالفات خانوادگی مربوط بوده است؛ اما به دلیل آن که در قانون خانواده، اصلی ذیل 

اطرافیان، تفاوت طبقاتی، های  اعتیاد، دخالتاین محور موضوعی وجود ندارد، عواملی از قبیل 

که باعث یان شده بزمینه ساز اختالف بین زوجین به عنوان ازدواج اجباری و تفاوت سنی باال 

 خانواده شده است.های  مراجعه آنها به دادگاه

اجتماعی در ایجاد و های  نقش تشدید کننده شبکه تحقیق حاضر، با هدف اصلی شناسایی

تداوم روابط ناسالم زنان متاهل شهر تهران و استانبول انجام شده است. برای دستیابی به این 

                                                           
 درصد بوده است.  5/71هیدرصد و ترک 9/69 رانیا ینینرخ شهرنش 2020در سال  . 1

 - دهد یم لیتشک زنان را هیترک تیجمع درصد 51 و رانیا تیجمع درصد 49 آمارها نیطبق آخر . 2

 2/72 ازیامت هیترک و یجهان 76 رتبه و 2/74 رانیا  2020سال  ،سازمان ملل یبراساس گزارش توسعه انسان . 3

 .نده اداد اختصاص خود به را یجهان 90 رتبه
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بهره مندی از ارتباط آسان، سریع و نامحدود،  هدف، متغیرهایی از قبیل درگیر شدن با

انسانی، های  غیراخالقی بودن، بی توجهی به ارزشهای  دلبستگی از طریق در معرض پست

دینی و های  سرسپردگی و ترویج و عادی سازی بی بندوباری و خیانت، کاهش میزان باور ارزش

مورد تاکید  های  برگرفته از مولفه اجتماعی،های  ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در شبکه

پشتیبان علمی از جمله نظریه کنترل، نظریه پیوند افتراقی سادرلند و های  و نظریهها  دیدگاه

 نظریه جامعه شبکه ای کاستلز مورد مطالعه قرار گرفته اند.

شناسی انحرافات اجتماعی و  های با نفوذ حوزه جامعه از نظریه)موضوع اصلی نظریه کنترل

. نبود کنترل اجتماعی است ناشی ازرفتاری  کج( های اجتماعی رفتاری رم در تحلیل و تبیین کجج

رفتاری دارند و اگر تحت کنترل  فرض اصلی نظریه این است که افراد به طور طبیعی تمایل به کج

که ناشی از  رفتاری اشخاص، بیش از آن ( کج55-57: 1973 رگلس،کنند) قرار نگیرند چنین می

 . (3-9: 1958 نای،وهای محرک به سوی نابهنجاری باشد محصول عدم ممانعت است)نیر

 د:چهار رشته پیوستگی وجود دارکند  می استدالل رکلس

 (http://rasekhoon.net/article/show) 

 :و توقعاتشان ها  میزان توجه و حساسیت فرد نسبت به دیگران و دیدگاه دلبستگی 

 :اجتماعی با رفتار همنوا و نابهنجار های  و مجازاتها  اشمیزان همراهی پاد سرسپردگی

 افراد

 :کند که فرد در فعالیتهای عادی اجتماعی صرف می اوقاتیمیزان  درگیر بودن 

 :کردن  میزان اعتبار اخالقی هنجارهای اجتماعی برای فرد، یا میزان درونی باور داشتن

 هنجارهای اجتماعی

پذیری  های جامعه مشهورترین نظریه از مجموع نظریه نیز دنظریه پیوند افتراقی ادوین سادرلن

رفتار  افراد به این علت کج ،نظریه طبق اینرفتاری اجتماعیست.  یا یادگیری در مباحث کج

شان است. تفاوت تعامل  غیرانحرافیهای  های انحرافی آنان بیش از تماس شوند که تعداد تماس می

های همنوایانه  رانه دارند نسبت به افرادی که از ایدههای کج رفتا افراد با کسانی که ایده

هاست.  رفتاری آن رفتاری( علت اصلی کج های کج رفتاران یا ایده برخوردارند)تماس بیشتر با کج

 عبارت است از:رفتاری به دلیل اهمیت فراوان آن  خالصه رویکرد سادرلند به مسأله کج

 ه محصول بهره هوشی پایین یا آسیب مغزی و رفتاری یاد گرفتنی است نه ارثی است و ن کج

  آن.امثال 
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 شود رفتاری در تعامل با دیگران آموخته می جک. 

 های جمعی و مطبوعات نقش  رسانه شود. می آغازرفتاری در حلقه درون گروه  یادگیری کج

 دارند.دوم 

 ها و  ها، کشش کاری و سمت و سوی خاص انگیزه رفتاری آموختن فنون خالف کج

  ست.ها گرایش

 های مخالف و موافق هنجارها یاد گرفته  ها از تعریف ها و کشش سمت و سوی خاص انگیزه

  .شود می

 های موافق با  های موافق تخلف، به نسبت تعریف هر فرد به دلیل بیشتر بودن تعریف

 ت.این نکته، قضیه کلیدی نظریه سادرلند اس شود. همنوایی با هنجارها کج رفتار می

 د.فتراقی ممکن است از نظر فراوانی، دوام، رجحان و شدت، متفاوت باشنپیوندهای ا 

 ع انوارفتاری از طریق تعامل با همنوایان، ساز و کارهای مشابهی با  فرایند یادگیری کج

  .یادگیری دیگر دارد

 سادرلند و .های کلی تبیین کرد توان با ارزش را نمی(های کلی تجلی ارزش)رفتاری کج(

 (77-83: 1966کرسی، 

 کاستلز نیز برای پشتیبانی علمی این پژوهش استفاده شده است. نظریه جامعه شبکه ایاز 

رسانه ای های  که به گونه فزاینده روابط را در شبکه استشکلی از جامعه  ،جامعه شبکه ای"

شوند،  می اجتماعی ارتباطات رودرروهای  دهد؛ شبکه هایی که بتدریج جایگزین شبکه می سامان

 سازمان شیوه" دادن  شکل  حال در ای رسانه و  اجتماعیهای  شبکهکنند.  می آنها را تکمیلیا 

 و واحدها تمامها  شبکه این. هستند مدرن جامعه مهم بسیار "ساختارهای" و اصلی "دهی

 متصل هم به روزافزون طور به را( ها سازمان وها  گروه افراد،)بندی صورت اینهای  قسمت

بدون هیچ ها  از آن جا که شبکهکاستلز معتقد است (813: 1931زاده، یمهد)."کند می

مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و های  یابند، ابزاری برای فعالیت می محدودیتی گسترش

 (97: 1380)کاستلز، .سیاسی هسـتند

 پژوهشهای  یافته

 استنیز مشهور که به تحقیقات پس رویدادی  یلّعِاز نوع  یکم روش به مطالعه نیهرچند ا

دو در سطح ها  مطالعه شاخص. با این وجود، ستیخال آن در یفیکهای  داده جای ،شده انجام

 ت.اس ی بودهقیتطب مطالعهاهداف این  گشای راه ادییتا حد ز ی،بومهای  و به کمک داده کشور



  9  های اجتماعی مبتنی بر اپلیکیشن ...  بررسی تطبیقی نقش تشدیدکننده شبکه

 

مبادرت به ایجاد و نگهداری ارتباطات یا عوامل  لکشف عل در پیمحقق  در این پژوهش،

اجتماعی و دستیابی به هدف اصلی پژوهش، با ابزار پرسشنامه اقدام های  ناسالم در فضای شبکه

 به جمع آوری و داده پردازی اطالعات کرده است.

 توزیع فراوانی تطبیقی پاسخگویان حسب سن  -1جدول شماره 

 اقامت محل شهر

 یسن گروه

 استانبول زنان تهران زنان

 یتجمع درصد درصد یفراوان یتجمع درصد درصد یفراوان

 5/7 5/7 11 14/1 14/1 27 سال 34-30

 32/8 27/1 52 37/5 23/4 45 سال 39-35

 54/2 21/4 41 51 13/5 26 سال 44-40

 82/8 28/6 55 80/7 29/7 57 سال 49-45

 100 17/2 33 100 19/3 37 سال 49 از شتریب

  100 192  100 192 جمع

نفر  384نفر از هر شهر و جمعا  192دول، به تعداد برابر معادل بر اساس آمار مندرج در ج

تحقیق های  زنان متاهل ساکن دو شهر تهران و استانبول)نمونه مطالعاتی تحقیق( به پرسشنامه

های  پاسخ داده اند. همچنین، بر اساس تاکیدات مورد نظر محقق و با توجه به شاخص

سال و باالتر مورد  30آن شد که زنان گروه سنی  استخراجی از ادبیات نظری تحقیق، قرار بر

 مطالعه قرار گیرند.  

سال ساکن شهر استانبول، کمتر از زنان  34تا  30سنی های  بر اساس آمار این جدول، گروه

سال و باالتر)مورد تاکید پژوهش حاضر( بیشتر برای تکمیل  45سنی های  ساکن تهران و گروه

 پرسشنامه آمادگی داشته اند.

زنان متاهل شهر ارتباط آسان، سریع و نامحدود ناسالم  : توزیع فراوانی تطبیقی2جدول شماره 

 اجتماعی های  در شبکه تهران و استانبول

 ناسالمو نامحدود  عیسر آسان، ارتباط
 سکونت محل

 جمع
 هیترک تهران

 کم یلیخ
 63 33 30 تعداد

 16.4 %17.2 %15.6 درصد

 کم
 84 69 15 تعداد

 21.9 %35.9 %7.8 درصد
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زنان متاهل ارتباط آسان، سریع و نامحدود ناسالم  : توزیع فراوانی تطبیقی2دول شماره ادامه ج

 های اجتماعی  در شبکه شهر تهران و استانبول

 ناسالمو نامحدود  عیسر آسان، ارتباط
 سکونت محل

 جمع
 هیترک تهران

 یتاحد
 135 70 65 تعداد

 %35.2 %36.5 %33.9 درصد

 ادیز
 102 20 82 تعداد

 %26.5 %10.4 %42.7 درصد

 جمع
 384 192 192 تعداد

 %100 %100 %100 درصد

، زنان متأهل ساکن تهران، بیشتر از زنان ساکن 2با توجه به آمار مندرج در جدول شماره 

اجتماعی های  هاستانبول، از ارتباطات ناسالم ناشی از امکان ارتباط آسان، سریع و نامحدود شبک

کنند. ارقام مندرج در جدول باال حاکی از آن است که سهولت و سرعت دسترسی  می استقبال

نامحدود، برای قریب نیمی از پاسخگویان حایز اهمیت است. این در حالی است که اکثریت زنان 

 تاحدی و زیاد را انتخاب کرده اند. های  ساکن شهر استانبول گزینه

اجتماعی های  ارتباط آسان و سریع و نامحدود در شبکهصیف تطبیقی میانگین : تو3جدول شماره 

 در زنان متاهل شهر تهران و استانبول

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 06526/1 0365/3 192 تهران

 89243/0 4010/2 192 استانبول

اهل شهر تهران و زنان متارتباط آسان، سریع و نامحدود ناسالم  : آزمون مقایسه4جدول شماره 

 اجتماعیهای  در شبکه استانبول

T سطح معناداری درجه آزادی محاسبه شده 

336/6 382 000/0 

اجتماعی توسط زنـان  های  با توجه به ارقام، ارتباط آسان، سریع، نامحدود و ناسالم در شبکه

 ود دارد. متاهل تهرانی خیلی بیشتر از زنان متاهل ترک است و بین این دو تفاوت زیاد وج
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رفتار متعصبانه همسران با افزایش میزان حضور زنان متاهل  ارتباط: توزیع فراوانی 5جدول شماره 

 در فضای مجازی

 رفتارهای متعصبانه همسران
 محل سکونت

 جمع
 استانبول تهران

 خیلی کم
 39 17 22 تعداد

 %10.2 %8.8 %11.5 درصد

 کم
 104 72 32 تعداد

 27.1 %37.5 %16.7 درصد

 تاحدی
 158 83 75 تعداد

 %41.1 %43.2 %39.1 درصد

 زیاد
 72 20 52 تعداد

 %18.7 %10.4 %27.1 درصد

 خیلی زیاد
 11 0 11 تعداد

 %2.9 0 %5.7 درصد

 جمع
 384 192 192 تعداد

 %100 %100 %100 درصد

 تباط معناداراجتماعی ارهای  رفتارهای متعصبانه همسران، جایی با حضور زنان در شبکه

رسد زنان متأهل از فضای بی اعتمادی  می نظری تحقیق به نظرهای  یابد که بر اساس یافته می

درصد  41برند. این ادعا ناشی از آن است که  می ناشی از تعصب و غیرت همسران خود رنج

کرده پاسخگویان اعم از زنان تهرانی و زنان ساکن شهر استانبول، گزینه تا حدودی را انتخاب 

  5.7درصد پاسخگویان نیز گزینه زیاد را انتخاب کرده اند؛ اما به ازای  19اند. البته، حدود 

درصد زنان تهرانی که گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده اند. هیچ زن ترک استانبول به این 

 گزینه توجه نکرده است.

اجتماعی در زنان ای ه : مقایسه میانگین حساسیت و غیرت همسران در شبکه6 شمارهجدول 

 متاهل شهر تهران و استانبول

 اریمع انحراف نیانگیم تعداد 

 1.06338 2.9896 192 تهران

 79751. 2.5521 192 استانبول

های  حساسیت و غیرت همسران در شبکهدهد  می نشان 6آمار مندرج در جدول شماره 

 است. 5/2شهر استانبول  بین زنان متاهلو در  9/2اجتماعی در زنان متاهل شهر تهران 
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تعصب و غیرت همسران زنان متاهل و ارتباط ناسالم در  آزمون بررسی مقایسه -7جدول شماره 

 اجتماعی های  شبکه

T سطح معناداری درجه آزادی محاسبه شده 

561/4 382 000/0 

یزان است. چون م 000.با سطح معناداری  382و درجه آزادی آن برابر  4.561برابر  Tمیزان 

درصد اطمینان و یک درصد خطا  99با توان  می در نتیجهکمتر است.  0.01سطح معناداری از 

اجتماعی و های  رفتار متعصبانه همسران ساکن تهران، افزایش میزان حضور در شبکه گفت

زنان متاهل شهر  نسبت بهکنند،  می اجتماعی را تاییدهای  ایجاد و تداوم ارتباط ناسالم در شبکه

توان به این نتیجه رسید که به  می انبول بیشتر است. با توجه به میانگین نشان داده شدهاست

دلیل شرایط موجود در جامعه ایران و عرف جامعه و بافت سنتی خانواده ها، رفتاری که حکایت 

شود، در مردان  می از حس مالکیت مردان بر زنان دارد و در جوامع سنتی غیرت و تعصب نامیده

اجتماعی و احتماال در معرض ارتباطات های  ، سبب تمایل زنام به پناه بردن به شبکهایرانی

 شود. ها می ناسالم بودن در این شبکه
اعتقاد به ترویج و عادی سازی بی بندوباری با خیانت در ارتباط فراوانی تطبیقی .  8جدول شماره 

 اجتماعی زنان متاهل های  شبکه

 اعتقاد به ترویج و عادی سازی بی بندوباری و خیانت
 محل سکونت

 جمع
 استانبول تهران

 خیلی کم
 8 0 8 تعداد

 %2 0 %4.2 درصد

 کم
 24 4 20 تعداد

 %6.3 %2.1 %10.4 درصد

 تاحدی
 30 14 16 تعداد

 %7.8 %7.3 %8.3 درصد

 زیاد
 229 127 102 تعداد

 %59.6 %66.2 %53.1 درصد

 ی زیادخیل
 93 47 46 تعداد

 %24.3 %24.4 %24 درصد

 جمع
 384 192 192 تعداد

 %100 %100 %100 درصد

زنان متأهل ساکن شهر استانبول، بیشتر از زنان تهرانی به ترویج و عادی سازی بی 

اجتماعی اعتقاد دارند. از همین رو، کمتر به ارتباط ناسالم در های  بندوباری و خیانت در شبکه

 کنند. می اجتماعی مبادرتهای  شبکه
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: مقایسه میانگین اعتقاد به ترویج و عادی سازی بی بندوباری و خیانت در 9جدول شماره 

 اجتماعی در زنان متاهل های  شبکه

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 1.04350 3.8229 192 تهران

 62137. 4.1302 192 استانبول

های  یج و عادی سازی بی بندوباری و خیانت در شبکهاعتقاد به تروجدول، حکایت از 

 دارد. 1/4بین زنان متاهل شهر استانبول و در  8/3اجتماعی در بین زنان متاهل شهر تهران 

های  اعتقاد به ترویج و عادی سازی بی بندوباری و خیانت در شبکه : بررسی مقایسه10جدول شماره

 اجتماعی در زنان متاهل

T سطح معناداری آزادی درجه محاسبه شده 

3.506 382 .001 

اجتمـاعی خیانـت و   هـای   هر دو گروه معتقدنـد شـبکه  درصد اطمینان و یک درصد خطا  99ا ب

دهد و در مقام مقایسـه، زنـان اسـتانبول بـه ایـن موضـوع        می عادی سازی بی بندوباری را رواج

 بیشتر اعتقاد دارند.  

اجتماعی در زنان متاهل شهر تهران و های  بار در شبکهزندگی بی بندو  بینرابطه : 11جدول شماره 

 استانبول

 دینیهای  بی توجهی به ارزشداشتن زندگی بی بندو بار و 
 محل سکونت

 جمع
 ترکیه تهران

 کم
 28 12 16 تعداد

 %7.3 %6.3 %8.3 درصد

 تاحدی
 24 10 14 تعداد

 %6.3 %5.2 %7.3 درصد

 زیاد
 237 130 107 تعداد

 %61.7 %67.7 %55.7 درصد

 خیلی زیاد
 95 40 55 تعداد

 %24.7 %20.8 %28.7 درصد

 جمع
 384 192 192 تعداد

 %100.0 %50.0 %50.0 درصد
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هر دو گروه زنان متأهل تهران و استانبول به داشتن زندگی مختلط و بی توجهی به 

ر دیدگاه آنها نسبت به اجتماعی اعتقاد دارند و تفاوت چندانی دهای  دینی در شبکههای  ارزش

 این موضوع وجود ندارد.

دینی و ارتباط ناسالم زنان در های  : مقایسه میانگین بی توجهی به ارزش12جدول شماره 

 اجتماعی های  شبکه

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 83314. 4.0469 192 تهران

 71562. 4.0313 192 استانبول

دینی زنان متاهل شهر تهران و استانبول و های  ارزش بی توجهی به: آزمون 13جدول شماره 

 اجتماعیهای  ارتباط ناسالن در شبکه

T سطح معناداری درجه آزادی محاسبه شده 

.197 382 .844 

است. چون میزان  844.با سطح معناداری  382و درجه آزادی آن برابر  197.برابر  Tمیزان 

دینی در بین های  داشتن بی توجهی به ارزشه، در نتیجبیشتر است.  0.05سطح معناداری از 

اجتماعی تفاوت معنی دار وجود ندارد. هر دو های  زنان متاهل شهر تهران و استانبول در شبکه

گروه مورد بررسی، در این موضوع اتفاق نظر دارند که زندگی مختلط و بدحجابی و بی حجابی 

 ارد. اجتماعی و به تصویر کشدن آن مانعی ندهای  در شبکه

اعتقاد به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در خانواده در  بینرابطه : 14جدول شماره 

 اجتماعی در زنان متاهلهای  شبکه

اعتقاد به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در 
 خانواده

 محل سکونت
 جمع

 ترکیه تهران

 خیلی کم
 10 6 4 تعداد

 %2.6 %3.1 %2 درصد

 کم
 31 15 16 تعداد

 %8.1 %7.8 %8.3 درصد

 تاحدی
 92 57 35 تعداد

 %23 %29.7 %18.2 درصد

 زیاد
 223 114 109 تعداد

 %59 %59.4 %56.9 درصد

 خیلی زیاد
 28 0 28 تعداد

 %7.3 0 %14.6 درصد

 جمع
 384 192 192 تعداد

 %100 %100 %100 درصد
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شهر استانبول به ترویج تفکر آزاداندیشی و  زنان متأهل تهرانی بیشتر از زنان متأهل ساکن

اجتماعی اعتقاد دارند. هیچ یک از زنان های  فضای آزاد در خانواده در زمینه حضور در شبکه

نفری که این گزینه را انتخاب  28ساکن شهر استانبول، گزینه خیلی زیاد را انتخاب نکرده اند 

درصد زنان تهرانی بر  71دیگر، بیش از  کرده اند، جمله ساکن شهر تهران هستند. به عبارت

اجتماعی و ارتباط با افراد گوناگون ،تفکر آزاد اندیشی های  این باور هستند که حضور در شبکه

 کنند.  می دهد. این مهم را مثبت ارزیابی می در فضای خانواده را اشاعه

 برابر هستند.. زیاد، تاحدی، کم و خیلی کم، تاحدودی با همهای  در مورد انتخاب گزینه

: مقایسه میانگین اعتقاد به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در خانواده در 15جدول شماره 

 اجتماعی در زنان متاهل های  شبکه

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 88458. 3.7344 192 تهران

 77114. 3.4531 192 استانبول

اجتماعی در بین های  آزاد در خانواده در شبکهاعتقاد به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای 

 است. 4/3بین زنان متاهل شهر استانبول و در  7/3زنان متاهل شهر تهران 

اعتقاد به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای  جهت بررسی مقایسه T: نتایج آزمون 26جدول شماره 

 استانبول اجتماعی در زنان متاهل شهر تهران وهای  آزاد در خانواده در شبکه

T سطح معناداری درجه آزادی محاسبه شده 

3.321 382 .001 

توان گفت زنان متأهل شهر تهران بیشتر از زنان  می درصد اطمینان و یک درصد خطا 99با 

اجتماعی های  به ترویج تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در خانواده در شبکهمتأهل شهر استانبول 

دهد هر دو گروه مورد بررسی تا حدی  می نشان 25ل شماره اعتقاد دارند. میانگین جدو

شود اما  می اجتماعی تفکر آزاداندیشی و فضای آزاد در خانواده ترویجهای  معتقدند در شبکه

 زنان شهر تهران بیشتر به این موضوع معتقدند.

  



16 1400الین سال  نشریه آن/  تباطاتار و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

متاهل  اجتماعی در زنانهای  میزان استفاده از شبکه: توزیع فراوانی تطبیقی 17جدول شماره 

 تهران و استانبول

 اجتماعیهای  میزان استفاده از شبکه
 محل سکونت

 جمع
 ترکیه تهران

 کم
 10 0 10 تعداد

 %2.6 0 %5.2 درصد

 تاحدی
 69 24 45 تعداد

 %18 %12.5 %23.4 درصد

 زیاد
 193 95 98 تعداد

 %50.3 %49.5 %51 درصد

 خیلی زیاد
 112 73 39 تعداد

 %29.1 %65.2 %34.8 درصد

 جمع
 384 192 192 تعداد

 %100 %100 %100 درصد

اجتماعی های  زنان متأهل ساکن شهر استانبول بیشتر از زنان متأهل تهرانی از شبکه

 کنند. می استفاده

اجتماعی در زنان های  : جدول توصیفی تطبیقی میانگین میزان استفاده از شبکه28جدول شماره

 متاهل تهران و استانبول

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 79422. 3.8646 192 تهران

 66512. 4.2552 192 استانبول

بین زنان متاهل و در  8/3اجتماعی در بین زنان متاهل شهر تهران های  استفاده از شبکه

 است. 2/4شهر استانبول 

در زنان متاهل اجتماعی های  میزان استفاده از شبکهجهت بررسی  T: نتایج آزمون 29جدول شماره 

 شهر تهران و استانبول

T سطح معناداری درجه آزادی محاسبه شده 

5.225 382 .000 

اجتمـاعی  های  هر دو گروه مورد بررسی از شبکهزنان درصد اطمینان و یک درصد خطا،  99با 

 کنند.   می استفادهها  کنند اما زنان شهر استانبول به میزان بیشتری از این شبکه می استفاده
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اجتماعی زنان های  در شبکهسن و روابط ناسالم رابطه : توزیع فراوانی تطبیقی 20جدول شماره 

 متاهل تهران 

 سن روابط ناسالم

 سال 49بیشتر از  سال 45-49 سال 40-44 سال 35-39 سال 30-34 جمع

 75 6 10 3 29 27 تعداد کم

 %100.0 %8.0 %13.3 %4.0 %38.7 %36.0 درصد

 23 8 7 8 0 0 ادتعد تاحدی

 %100.0 %34.8 %30.4 %34.8 %0. %0. درصد

 94 23 40 15 16 0 تعداد زیاد

 %100.0 %24.5 %42.6 %16.0 %17.0 %0. درصد

 192 37 57 26 45 27 تعداد جمع

 %100.0 %19.3 %29.7 %13.5 %23.4 %14.1 درصد

سال با تفاوت معنادار به  44تا  30سنی های  ارتباطات ناسالم در فضای مجازی زنان گروه

اجتماعی در گروه سنی های  مراتب خیلی کمتر از ارتباطات ناسالم زنان متاهل فعال در شبکه

مجازی های  درصد پاسخگویان یا ارتباط ناسالم در شبکه 20سال و بیشتر است. فقط حدود  45

نفر از پاسخگویان با معادل  63های  ندارند یا به میزان کم ارتباط ناسالم دارند. در مقابل، پاسخ

سال و باالتر، حکایت از این مهم  45سنی های  در صد پاسخگویان در گروه 67کمی بیشتر از 

دارد که دارای ارتباطات ناسالم در فضای مجازی هستند. از سوی دیگر، ارتباطات ناسالم در 

ان تفاوت معنادار سال و باالتر ساکن شهر تهر 45سنی های  مجازی در گروههای  فضای شبکه

 با زنان ساکن استانبول دارد.

های  در شبکهسن و روابط ناسالم رابطه بین  : آزمون خی دو جهت بررسی21جدول شماره 

 اجتماعی در زنان متاهل شهر تهران

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آزمون
 همبستگی اسپیرمن ضریب

 502. 000. 8 90.830 خی دو

اجتماعی های  توان گفت بین سن و روابط ناسالم در شبکه میخطا  %1اطمینان و  %99با 

در زنان متاهل شهر تهران رابطه معنی دار وجود دارد،  میزان ضریب همبستگی اسپیرمن این 

است. این میزان ضریب همبستگی بیان کننده ارتباط متوسط بین دو  502.دو متغیر برابر 
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شود روابط ناسالم در  می متأهل شهر تهران بیشترمتغیر است. بنابراین، هر چه سن زنان 

زنانی که عزت نفس پایینی دارند و دچار افسردگی و شود.  می اجتماعی نیز بیشترهای  شبکه

جنسی و های  یید از طریق فعالیتأترومای حل نشده از دوره کودکی هستند یا به دنبال ت

انی که کسی با آنها رابطه برقرار زم. عاشقانه هستند، بیشتر ممکن است درگیر خیانت شوند

  .کنند می کند، احساس ارزشمندی، خواستنی و دوست داشتنی بودن می

 نتیجه گیری

به تعبیری،  وقرار داده  مفاهیم را تحت تأثیر و معانی، اجتماعی مجازیهای  شبکه ،امروزه

 ،ی و شخصیتیارتباطات انسانی است. عوامل عاطف کردن دگرگون حال درای  ارتباطات شبکه

 گیری روابط تأثیر انتخابی برای شکلهای  در روابط بین فردی و همچنین راه افرادبر رفتار 

زنان در بین  )در این پژوهش،اجتماعیهای  شبکه بالتبع،د. استفاده از اینترنت و رمهمی دا

وه عظیم بر همین اساس، با توجه به نقش اثرگذار این گرسرعت رو به افزایش است.  به متاهل(،

اجتماعی بر حفظ کیان خانواده و آینده هر جامعه که با تربیت نسل آینده ارتباط مستقیم دارد، 

 کم توجهی به، در ارتباطات فرازناشویی یبندوبار یب یسازی و عاد جیهمچون ترو ییرهایمتغ

در معرض  و به فضای مجازی و نامحدود عیآسان، سردسترسی  ی ناشی ازانسانهای  ارزش

آزاد در  یو فضا یشیتفکر آزاداند جیو ترو ینید ییارزش زدا ،بودن یراخالقیغهای  پست

دهد.  می یاریها  این شبکه کاربرزنان ما را در شناخت بیشتر ی اجتماعهای  خانواده در شبکه

 علی الخصوص، طیمورد اذعان همه افراد جامعه است؛ خانواده، اجتماعی بر های  تأثیر شبکه

استفاده از ، تا جایی که برخی داشته استها  خانوادهروند نامطلوبی در  اخیر،های  سال

ارتباطات ناسالم  را عامل تسهیل و تشدید ایجاد و نگهدارنده اجتماعی مجازیهای  شبکه

اند که  اجتماعی تا جایی پیش رفتههای  شبکه زنان متاهل کاربر. برخی دانند می فرازناشویی

گاهی . تی برای آنها به وجود آمده استالثیر قرار گرفته و مشکتحت تأ آنانزندگی خانوادگی 

 رسیده است.  فروپاشی خانوادهبه مرز ها  در اثر استفاده از این شبکه زناننیز زندگی برخی 

اجتماعی مجازی با های  شبکه حضور دررابطه  تطبیقی پژوهش حاضر، با هدف بررسی

ه انجام شد هل ساکن شهرهای تهران و استانبولزنان متادر  تسهیل و تشدید ارتباطات ناسالم

تفاوت معنادار در تحقیق حاکی از آن است که های  فرضیهحاصل از آزمون تایج است. ن

ارتباطات ناسالم خارج از چارچوب خانواده در بین زنان متاهل ساکن شهر تهران و استانبول 
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ایرانی در مقایسه با کشور جامعه  پژوهش، گویای آن است کههای  وجود دارد. حاصل یافته

تری ناشی از رهاشدگی فضای مجازی در خانواده  اجتماعی جدیهای  آسیبترکیه، در معرض 

  قرار دارد.

نتایج حاصل آزمون فرضیه اصلی تحقیق، تحلیل قابل تامل دارد. به عبارت دیگر، علیرغم 

اجتماعی حضور دارند؛ اما ی ها این که زنان ساکن شهر استانبول، بیشتر از زنان تهرانی در شبکه

زنان متاهل تهرانی، بیشتر از زنان متاهل ساکن شهر استانبول مبادرت به ایجاد ارتباط ناسالم 

 شود دارند.  می که در برخی موارد به خیانت نیز تعبیر

های  پژوهش حاضر گویای این مهم است که علیرغم آموزشهای  نتایج حاصل از آزمون

جمعی داخلی در زمینه فساد اخالقی ناشی از روابط های  از طریق رسانهعمومی گسترده ای که 

های  برای پنهان کردن نابهنجاریها  گیرد و تالشی که رسانه می آزادانه مردان و زنان، انجام

اجتماعی جامعه ایرانی از طریق سکوت در قبال رویدادهای اجتماعی دارند، زنان متاهل ایرانی 

یش به روابط آزاد در فضای مجازی دارند و بیشتر از همتایان خود در بیش از زنان ترکیه گرا

اجتماعی های  کشور ترکیه، از سرعت و سهولت ارتباط آغاز و تداوم ارتباطات ناسالم در شبکه

 کنند.  می استفاده

رواج روابط ناسالم خارج از پژوهش میدانی حاضر، حاکی از  از سوی دیگر، نتایج حاصل از

بر که  داردسال به باال  45سنی های  در گروه یرانیزنان متاهل ا انیدر ماده خانوچارچوب 

نظری پژوهش، معلول عوامل فرهنگی و جامعه شناختی قابل مطالعه است. های  اساس یافته

مستخرج از اطالعات جمع آوری شده در کشور همسایه که های  این ارقام، در مقایسه با داده

ی دینی و فرهنگی مشابهت فراوان با جامعه ایرانی دارد، تفاوت بسیار از نظر اعتقادات و باورها

 دهد. می نشان

بنا به دالیل که  دهد یرخ م یدر زنان شتریب ،که روابط ناسالماز آن دارد نشان ها  یبررس

و  یاجتماع طیمح ، شرایط حاکم برانتقام حس دارند. ییزناشو یتیو نارضا یدلزدگمتعدد، 

 نینو یتکنولوژمجازی، رشد بی وقفه  یتماعجاهای  شبکهظهور همچنین دوستان و 

و مرزها را در هم ها  میکه متاسفانه حراین مهم است ساز  نهیعامل زم زی)تلفن همراه( نیارتباط

 .شده استمتاهل گروه سنی میانسال زنان  نیروابط ناسالم در ب جادی، باعث اها لمیف  شکسته

داری در زمان صرف شده در  وان گفت تفاوت معنیت می پژوهشهای  در تبیین فرضیه

وجود ندارد؛ اما  ارتباطات ناسالم ایجاد و نگهدارندهیل الشبکه اجتماعی و همچنین دهای  سایت
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در  زنان ساکن شهرهای تهران و استانبولداری بین  رفتارهای اینترنتی نشان داد تفاوت معنی

به نظر میرسد فقدان . از سوی دیگر ود داردوج سال و بیشتر41سال و  40سنی زیر های  گروه

لجام گسیختگی و اجتماعی های  و محدودیتفقدان روابط زوجین، صمیمیت و نزدیکی عاطفی 

غیراخالقی قرار های  دینی و در معرض پیامهای  در زمینه رعایت ارزش اجتماعیهای  شبکه

 تفاوت معنادار دارد.اجتماعی مجازی های  در شبکه گرفتن زنان

درگیر و عالقه مند به حضور در  زنان حاکی از آن است کهها  تایج حاصل از آزمون فرضیهن

اجتماعی، با بهره مندی از امکان ارتباط آسان، سریع و نامحدود فضای مجازی درگیر های  شبکه

ناشی از در معرض های  شوند. دلبستگی می اجتماعیهای  ارتباطات ناشناخته در فضای شبکه

اخالقی بودن، سبب عادی سازی بی اخالقی و درنتیجه، بی توجهی زنان به غیرهای  پست

شود که زمینه سرسپردگی  ها می انسانی، ترویج بی بندوباری و خیانت در این شبکههای  ارزش

دینی و ترویج های  سازد و سبب کمرنگ شدن باورها و ارزش می کاربران مورد مطالعه را فراهم

خود زنانی که طبیعیست شود.  می اجتماعیهای  ان فضای آزاد شبکهتفکر آزاداندیشی در کاربر

کنند. اگر به هر دلیلی در دنیای واقعی  می اجتماعیهای  ارتباطات ناسالم در شبکهرا درگیر 

حضور در اجتماع مجازی و  ، به دنبال راهی برایندنبرقرار ک همسر خود ارتباط سالمد با ننتوان

از  از زندگی زناشویی خود رضایت ندارند،که  زنانی. هستندتماعی اجهای  با استفاده از شبکه

های  شبکهکنند.  می این فضاخود را درگیر رفتارهای اجتماعی  اجتماعی،های  شبکهطریق 

پیوندجویی با دیگران را  آنان بهو نیاز  زنان استبرای گسترش روابط اجتماعی  یراه اجتماعی

منجر به چنانچه در مسیر درست و منطقی قرار نگیرد،  ،نیاز به پیوندجویی. کند می برطرف

  .شود می فضاهای مجازی ایجاد ارتباط ناسالم در

مطالعه تطبیقی ارتباطات ناسالم زنان ساکن شهرهای تهران و استانبول حاکی از آن است 

در اوقات زیادی ارتباط تبدیل شده است و برای  زنانی یابتدا وسایل مجازی بههای  شبکهکه 

اما تفاوت بین نحوه استفاده از این تکنولوژی نوین ارتباطی در بین زنان ساکن گذرانند.  می آن

های  آسیب کهها  سازی مناسب در مورد استفاده از این شبکه عدم فرهنگتهران، حاکی از 

ویژه  بهسال و باالتر و  40ساکن شهر تهران علی الخصوص در گروه سنی  زنانجدی را متوجه 

. مهمترین این دهد می را نشان کرده است ایرانیهای  کانون گرم خانوادهانی به آسیب رس

در بین زوجین به دلیل  جدایی، افزایش آمار کند می آسیبها که ضربه بر پیکره جامعه وارد

اعضای خانواده ت السردی روابط بین آنها و بعضاً روابط فرازناشویی و خیانت است. کاهش تعام
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ها، باعث سردی روابط بین  در این شبکه حضورزیاد  اوقاتبه دلیل  ینو علی الخصوص زوج

 عاطفی و جنسی بین آنان را دامنهای  و تنش شود می آنان و عدم توجه به نیازهای یکدیگر

حضور در  شوند کهدرگیر روابط عاطفی با فرد دیگری  زنان، شود می این مهم سببزند.  می

و خیانت عاطفی و در شکل عمیقتر آن،  آناناز اعتماد نقطه آغاز سوءاستفاده  فضای مجازی

خیانت فیزیکی به همسر است. زندگی خانوادگی با خطراتی گره خورده است که استمرار حیات 

 کنند.  می مت خانواده را مختلالخانوادگی و س

جدی وجود دارد های  آسیب ،با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جوامعپیشنهاد: 

رات مثبت اث کند می کمک ،. شناخت این عوامله شودیابی آن پرداخت ی است به ریشهکه ضرور

حذف این با  کردش التتوان  می . همچنینیابداجتماعی در بین کاربران افزایش های  سایت

داد. لذا اهمیت انجام پژوهش کیفی در زمینه آسیب شناسی کاهش را رات منفی آن اث ،عوامل

 یابد. می نمود این ناهنجاری اجتماعی،
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 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم
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 49مدیریت ارتباطات، شماره  ، ماهنامه"آنها ارتباط شناسی آسیب و فرهنگ پدیده

 ،اجتماعیهای  در شبکه کاربران عضویتهای  انگیزه و اهداف"(، 1391قدسی بیات) و محمود شهابی 

 سیزدهم، سال ارتباط، - گمطالعات فرهن ، نشریه"تهران( شهر جوانان دربارهای  مجازی )مطالعه
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 تهران: انتشارات  اول، ، چاپ"فرهنگیهای  نظریه و مفاهیم"(، 1386سیدرضا) امیری، صالحی

 ققنوس

 فصلنامه"هویت جهانی و مجازی فضای"(، 1392نسرین آذرگون) و حبیب شاهی، خسرو صبوری ، 

 4شماره  راهبردی، مطالعات
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 بر بوک اجتماعی فیس شبکه تاثیر"(، 1393احمد میرتبار) سید و قاسمی وحید صمد، پور، عدلی 

 1، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره "اصفهان شهر جوانان فرهنگی هویت

 شماره  ، روزنامه«هستند اجتماعیهای  شبکه وعض ها ایرانی از نیمی»(، 1394اطالعات) فناوران

 دیماه  12، 2444

 دانشگاه معاونت پژوهشی :اصفهان اول، ، چاپ"شناسی جامعه بر آمدی در"(، 1387زاده، آذر، ) قلی 

 اسالمی آزاد

 آزاد پژوهشی دانشگاه اصفهان: معاونت دوم، نوبت ،"فرهنگی شناسی جامعه"(، 1392آذر، ) زاده، قلی 

  اسالمی

 ترجمة حسن چاوشیان، تهران: طرح نو"عصر اطالعات، قدرت هویت" . (1385استلز، مانوئل)ک ، 

 ،و احد علیقلیان ترجمه اول، جلد ،"ای شبکه اطالعات:ظهورجامعه عصر"(، 1380مانوئل) کاستلز 

 نو طرح انتشارات خاکباز، افشین

 ،تهران: .ششم ساروخانی، چاپ رباق ترجمه ،"جمعی ارتباط وسایل شناسی جامعه"(، 1377ژان) کازنو

 اطالعات نشر

 ،روزمره: تأثیر تلفن زندگی و نوینهای  رسانه"(، 1387حسین، ) حسنی، و عبدالحسین کالنتری 

 76شماره  رسانه، ، فصلنامه"جوانان زندگی سبک و هویت بر همراه

 (1388کامران، فریدون؛ و خدیجه ارشادی). "المت روانبررسی رابطة سرمایة اجتماعی شبکه و س" ،

 3ش  ،2فصلنامة پژوهش اجتماعی، س 

 (1387کشاورز، امیر؛ حسین مولوی؛ و مهرداد کالنتری). "های  رابطة بین سرزندگی و ویژگی

، مجلة مطالعات روانشناختی، دورة چهارم، ش "شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان جمعیت
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 شناسی، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا جامعه
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 3ش  ،4شناختی، س  علومهای  ، تازه"آن بر
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