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 نقش شبکه های اجتماعی در مشکالت خانوادگی وطالق

 الهه شیخی 

 دانشجوی ارشد مهندسی کامپیوتر 

elahehsheikhi63@gmail.com ایمیل :   

 

 

 

 :چکیده 

 سرسام شکل به جوامع و افراد آمیختگی هم در و تعامل که گردیده باعث اطالعات انتقال و ارتباطات تکنولوژی شتابان حرکت

 تاماهیت است شده سعی مقاله دراین .داشت خواهد همراه به پیامدهایی و آثار ناخواه خواه مسئله، این که.بیابد آوری افزایش

 به الذکر فوق مسائل معرفی از پس و بگیرد قرار بررسی مورد اجتماعی های شبکه مانند آن های زیر مجموعه و سایبر فضای

 .گیرد می قرار بحث مورد مفصالً سایبری فضای و های اجتماعی شبکه مانند مباحثی از طالق بحثی  پذیر تأثیرتشریح 

 تأثیر کاهش برای راهکاریی ارائه و خطرات احتمالی از پیشگیری و شناسایی آن، از بهینه استفاده سایبری، فضای با تعامل

 ( 4931، وتکتم رهنمای لطفی)بهزاد .گردد می مطرح بحث نتیجه عنوان به که است نکاتی از طالق میزان بر شده ذکر موارد

 

 کلمات کلیدی : شبکه های اجتماعی ، فضای سایبری، طالق ، تکنولوژی
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 مقدمه:-4

 وراحتی سهولت که آن از مشروع و صحیح استفاده کنار در تکنولوژی، از جدید سطح یك اختراع با که است بدیهی امری این

 و عدالت حامی عنوان به حقوق، علم راستا این در .باشد می نیز آن از استفاده سوء امکان همواره دارد، همراه به را زندگی در

 وسعی داده قرار پوشش تحت نماید، وارد توازن این به ای خدشه کوچکترین که را آنچه هر انسانی، جامعه در موجدتوازن

 صورت به آثاری و نبوده مستثنی قاعده ازاین است کرده پیدا ایران در نیز زیادی کاربران و است اخیر قرون در وصنعتیدر

 امکان ها محیط این در که آنجا از .نماید می ناپذیر انکار آنرا مطالعه ضرورت که است نموده وارد افراد درزندگی ومنفی مثبت

 ناآگاه افراد برای خطرناك محیطی دارد، وجود جو سود افراد برای ویژه به مجاز غیر خانوادگی و خصوصی اطالعات به دسترسی

 خطر این _ دلیل به ایران در همچنین و کشورها از بسیاری در .است کرده نمایان طالق شوم پدیده بروز در را خود و باشد می

 این در حقوقی مسائل بررسی برای هایی تالش اخیر سالیان در افراد خصوصی حقوق مورد در موجود های حساسیت معموال

 تحت که جدیدی شرایط بینی پیش و بودن روز به توانایی بایست می وضروری است که جامعه .است پذیرفته انجام زمینه

 بخشی اثر شاهد امروزه که هایی نمونه مهمترین از یکی .باشد داشته را آید می وجود به جدید های تکنولوژی پیدایش تأثیر

 ادامه در .دارند فعالیت فضا این در که است اجتماعی های شبکه ویژه به و سایبری فضای باشیم می مختلف های حوضه در آن

 و طالق افزایش در اجتماعی های شبکه تأثیرات مقاله اصلی قسمت در سپس و شود پرداخته طالق افزون روز معضل معرفی به

 (4931، وتکتم رهنمای .)بهزاد لطفیگردد می بررسی آن دالیل

 

 تعریف شبکه های اجتماعی: -2

شروع زندگی اجتماعی انسان ها همراه با تعامل اجتماعی است .همین تعامل یا کنش اجتماعی متقابل است که گروه وجامعه را 

ایجاد می کند. پس تعامل شرط ضروری وجود گروه است .به منظور تداوم گروه عنصر عاطفه وپیوند نیز به آن اضافه می شود. 

که گروه عبارت است از عده ای از افراد دارای تعامل مستمر با احساس پیوند )صدیق به همین جهت در تعریف گروه امده است 

( به 4332( تعامالت اجتماعی انسان ها در فضایی صورت می گیرد که به آن رابطه اجتماعی می گوییم .دانبار) 4932اورعی 

روابط اجتماعی دارند اما به تعدادی بی پایان  خوبی مطرح کرد که مردم توانایی ذاتی برای دسته بندی وبه کاربردن تعدادی از

،پیوندهای قوی ، خانواده نزدیك وبهترین دوستان ،کسانی که هرروز با آنها کنش متقابل ونامحدود از این روابط در راس هرم 

از دوستان  یك ))تبار(( شامل همکاران،دایره وسیع تریداریم ،قرار دارند. طبقه دوم ))سایر بستگان (( است .طبقه بعدی 

( هرچه به سمت پائین هرم می 2144وآشنایان وبستگان دور است .طبقه آخر شامل همه مردم دیگر است .)تسوات وکوزنتسو

که تعامالت عاطفی  رویم ، محتوای عاطفی روابط کاهش وکمیت افزایش می یابد .درونی ترین الیه را کسانی تشکیل می دهند

ای خانواده ، پدر ،مادر، خواهر ،برادرودرنهایت کسی که شدیدترین تعامالت عاطفی را با انسان زیادی با انسان دارند .مانند اعض

دارد ، همسر اوست که از این طریق می تواند نیاز اساسی محبت وعشق وتعلق را در باالترین درجه برای شخص برآورده کند . 

در طول تحقیقات ومشاوره های متعدد، انسان ها به این  البته شکل گیری رابطه زوجین با یکدیگر به راحتی نیست .معموال

 نتیجه می رسند که با هم اشتراکاتی دارند که می توانند نیازهای یکدیگر را در تعامل با هم برطرف کنند . 

 

 : زندگی سبك و اجتماعی های شبکه میان مستقیم رابطه -9

 

و  ربانی ؛ 1386 ارمکی، )آزاد شده تبدیل اجتماعی تحلیلهای در بنیادین مفاهیم از یکی به امروزه که زندگی سبك مفهوم

از  مالحظه ای قابل عدة توجه اخیر سالهای در که میشود محسوب مطالعاتی مهم و جدید حوزه های از ( یکی1388 شیری،

 اعتباری و حیثیتی با قشربندی که دیگران ))رفتارهایی و لسلی تعریف است بر اساس کرده جلب خود به را اجتماعی محققان

 الگوهای هم زندگی، بلکه سبك نیست؛ دارد، فرد یك آنچه فقط زندگی، سبك .میشوند نامیده زندگی سبك است، مرتبط
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 چنی تعریف اساس بر مد،همچنین و معاشرت آداب سلیقه، .میشود کسب ناحیه این از که قدرتی هم و میشود شامل را مصرف

 هستند(( زندگی سبك با مرتبط نمادهای و اجتماعی نردبان در جایگاهی داشتن نشانه های  سبك ،

 و کرده توجه مد موضوع به بیشتر زندگی سبك تعریف در آسابرگر نهایت، در .دارد افراد هویت با مستقیمی رابطه زندگی

 :میگوید

مربوط  موضوعات و ادبیات و تفریح و سرگرمی تا لباس و مو آرایش زمینه در فرد سلیقه از که است فراگردی زندگی، سبك

 ودردارد پیوند اجتماعی  اقتصادی طبقه با معموالً زندگی سبك .میکند تداعی را مُد سبك، کلمه .میشود شامل را دیگر

 می یابد. بازتاب میشود، ساخته فرد از که تصویری

 اجتماعی های شبکه موضوع با ارتباط در و بوده افراد زندگی شیوه به ناظر زندگی سبك مفهوم شده، گفته تعاریف اساس بر

 :است اهمیت حائز نظر دو از اینترنتی

 اینترنتی؛ اجتماعی های شبکه اعضای مصرف سرانه در اینترنتی اجتماعی شبکههای و اینترنت از استفاده جایگاه تغییر -4

 :نظیر مواردی که اینترنتی اجتماعی های شبکه در حضور و عضویت نتیجه در زندگی شیوه به ناظر فرهنگی نمادهای تغییر -2

 . میشود شامل را دیگران با ارتباط برقراری شیوه و افراد ادبیات پوشش، سبك

 نفوذاین که زندگی سبك و اینترنتی اجتماعی های شبکه در حضور و عضویت میان رابطه بررسی به نگاه دو از پژوهش، این در

 حضور و عضویت میان رابطة که است صدد در نگاه، نخستین .میپردازیم دهد، می نشان افراد خصوصی حریم در را پدیده

 میان رابطة تا میکوشد نگاه دومین و دهد قرار مطالعه مورد را افراد واقعی زندگی سبك و اینترنتی اجتماعی های درشبکه

 آمار اساس بر حاضر حال در .کند بررسی را افراد مجازی زندگی سبك و اینترنتی اجتماعی های شبکه در وحضور عضویت

 « کلوب »، از جدا بوك فیس اینترنتی اجتماعی شبکه و است ایرانی اینترنتی اجتماعی شبکه پرمخاطبترین شبکه الکسا،

 قرار کلوب از پس رتبه در نیز آن از ایرانی کاربران استفادة میزان نظر از است، بومی غیر شبکهای آنکه اینترنتی اجتماعی

 .( 2012 الکسا،)دارد

 حاضر پژوهش موردی مطالعه محور ایرانیان، مجازی جامعه بزرگترین عنوان به کلوب اینترنتی اجتماعی شبکه اساس برهمین

 انجام پژوهش آخرین نتایج.شدند انتخاب مذکور اجتماعی شبکه اعضای از همگی پیمایش به مربوط های نمونه و قرارگرفته

 مستقیمی ارتباط جوانان، زندگی سبك و اینترنتی اجتماعی های شبکه در عضویت میان که است آن بیانگر درکشور شده

 اجتماعی های شبکه که معتقدند زنان درصد 41,3 و مردان درصد 30,6 که کرد ادعا توان می 3 شکل به باتوجه .دارد وجود

 مردان درصد 41,4 و زنان درصد 49,5 همچنین. باشد موثر جامعه افراد ادبیات نوع در باالیی میزان به است توانسته اینترنتی

 هستند باور این بر

 .باشد  موثر جامعه در آنها پوشش سبك بر است توانسته باال به متوسط مقادیر در اینترنتی اجتماعی های شبکه در عضویت که

 

  

 

 

 

 بر نوع ادبيات وسبک زندگی جامعه اجتماعي شبكه تاثير 

 اجتماعی های شبکه است، انسانی تعامالت و ارتباطات حوزه پذیرفته، تاثیر اجتماعی های شبکه از که ای حوزه بیشترین

 کنار عقیدتی و اقتصادی سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی، مرزهای ورای از را افراد و برداشته میان از را عرفی و قراردادی مرزهای

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 نهفته شتاب که چرا اند، داده کاهش شدت به را سنتی و مکتوب های رسانه به رجوع اجتماعی های شبکه .است نشانده هم

 شده چاپ اخبار شرایطی چنین در کند، می اخبار لحظه به لحظه دانستن به ناچار را افراد یکم و بیست قرن شهری درزندگی

 در .اند کرده پیدا اطالع آنها از نفر هزاران آن از پیش که ندارندچرا تازگی نیز چاپ هنگام در ها روزنامه حتی هاو نامه درهفته

 نیز اخبار کسب در جستجو موتورهای نقش اند شده رانده حاشیه به اجتماعی های شبکه وجود با که مکتوب های کناررسانه

 و دوستان از ارسالی لینکهای روی بر روز اخبار از اطالع برای میدهند ترجیح افراد که چرا .است شدن کمرنگ حال در

 خود آشنایان

 کنند کلیك

 های شبکه طریق از اخبار کسب به خود از پیش نسل از بیشتر جوانان است، شده منتشر انگلستان در که گزارشی اساس بر

 موتورهای از استفاده جای به را خود نیاز مورد اخبار از بیشتری درصد جامعه از قشر این همچنین .دارند تمایل اجتماعی

وتکتم  )بهزاد لطفی.است مشاهده قابل آن مقادیر (4 ) شکل در میکنندکه کسب اجتماعی های رسانه طریق از جستجو

 (. 4931 رهنمای،
 

 

 

 

 

 

 

 

 دراخبار اجتماعي هاي شبكه پيدايش با جستجو موتورهاي نقش شدن كمرنگ ميزان

 که است چیزی مناسب، پوشش و حیا آبروداری، چون ارزشهایی ما، جامعه عُرف   پسزمینهی در داشت توجه باید همچنین

 نوع   از میشود، تبلیغ اجتماعی های شبکه در آنچه معموال اما است؛ گرفته قرار جامعه افراد اکثر پذیرش و تاکید مورد همیشه

 ذهنی های الیه در مدتی از بعد رفتارها، این و ماست؛ جامعه فرهنگ با متضاد کردن، صحبت لحن و رفتار و آرایش و پوشش

 مورد را فعالیتها وکیفیت میزان دقیق طور به توان نمی.میشود تبدیل او در شده نهادینه رفتاری به و نشیند می مخاطب

 22 مبتذل، هرزکامال ها سایت درصد 48 نیمی به نزدیك که کرد مشاهده توان می (1 ) جدول به توجه با اما داد قرار ارزیابی

 برگیرنده در و مبتذل غیر درصد 11 درنهایت غیراخالقی مسائل به وگرایش مبتذل کمی درصد 19 و مبتذل نیمه درصد

 ( 4931 وتکتم رهنمای، )بهزاد لطفی .هستند وغیراخالقی  نادرست مطالب

 موضوع، این و نمیکند درك را او همسرش که میکند احساس برنامهها، اینگونه مخاطب معموالً، که است این دیگر ی مسئله

 در فالنی همسر چرا" که میدهد پرورش خود ذهن در را افکار این فرد، حقیقت در میکند؛ ایجاد آنها میان در را کشمکشی

 این من همسر اما میورزد عشق و میکند محبت وی به آنگونه و خرد می را چیزها این او برای ماهوارهای، فیلم و برنامه فالن

 نبود، کار در ای عالقه اگر و است فعالیت و کار درگیر او اینکه از غافل ؛ "ندارد دوست مرا حتما پس نمیدهد؟ انجام را کارها

 ماهوارهای های برنامه پای همسرش، که میکند مشاهده و آید می سرکار از که وقتی شوهر، نمیگرفت؛ صورت هم تالشی و کار

 ) بسیار شرایط و اوضاع کم، کم و میشود باز اختالفات باب ندارد، توجهی همسرش و فرزندان خانواده، و خانه امور به و نشسته

 (4931وتکتم رهنمای ،)بهزاد لطفی .شد خواهد ناجور
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 اجتماعی های شبکه تاثیر طالق تحت افزایش -1

 با را آنها توان، می اما نیستند، انکار قابل افزارها نرم این و تکنولوژی که است طبیعی امروز، ی جامعه تغییرات به توجه با

 کنترل برای و دارد را ابزار ورود فرهنگ فقط ما جامعهی متاسفانه، حالیکه در آورد؛ در کنترل تحت متقابل، فرآیندهای

 تمام که میکند حرکت سمتی به جهانی، دهکده نظریه اساس بر تکنولوژی امروزه.ندارد ای برنامه هیچ فرهنگی، فرآیندهای

 و امکانات دارای گوشیهای ورود با .میشود کشورها وارد امواج طریق از خود به خود طور به لذا کند نزدیك هم به را دنیا

 ضد نفوذ و ورود انتظار باید جوانان اختیار در آنها دادن قرار و ویچت، و آپ واتس چون شبکههایی دریافت افزاری نرم شرایط

 توسعه را آنها از استفاده فرهنگ اما میکنیم وارد را فرهنگی ابزارهای حقیقت، در .باشیم داشته نیز را فرهنگها ضد و ارزشها

 .ایم نداده

 الگوی چراکه منطقی؛ و صحیح طور به نه اما کند استفاده خود همراه گوشی از ساعتها فرد، یك که میشود باعث امر همین

 آسیب با مقابله برای که راهی تنها مواقع، این در.است نگرفته قرار او اختیار در ابزارها اینگونه از استفاده برای درست فرهنگی

 اراده که کاربری هر و نمانده فیلتر پشت هیچکس امروز، به تا اینکه از غافل است، فیلتر میرسد، ذهنمان به ها شبکه این  های

 دو سر بر هنوز ما زمانیکه که میرود پیش سریع قدری به نرمافزارها اینگونه رشد همچنین میگذرد؛ فیلتر سد از راحتی کندبه

 مخاطبان و میشوند وارد چت وی و آپ واتس و تانگو چون دیگری های شبکه ماندهایم، بوك فیس نکردن یا کردن فیلتر راهی

 .کنند می جذب ای هزینه هیچ بدون و زحمت کمترین با را خود

 اساس بر است ممکن همچنین میکنند، درگیر را آنها ذهنی فضاهای و مییابند نفوذ افراد، اجتماعی روابط در ها شبکه این

 های شبکه این با ما برخورد لذا کنند، وارد کاربر به را آسیبهایی میگیرد، شکل ها شبکه این در که ناصحیحی ارتباطات

 ایجاد متقابل فرهنگی آلترناتیوهای یك یا متقابل روابط یك یعنی باشد، فرهنگی متقابل فرآیندهای قالب در باید اجتماعی

 با اما نمیشناسند؛ جنسیتی مرز ها شبکه این.کنیم جذب را جوانان بتوانیم همزمان، و همسطح و متقابل رویکردی با تا کنیم

 دارد، وجود مخالف جنس با جوانان بین روابط در که نشدهای تعریف فضاهای نیز و ما جامعه در فرهنگی شرایط به توجه

 با برخورد در الزم مهارتهای نوجوانی، دوران از قبل نتوانستهایم، چراکه هستند، خانمها میبیند، بیشترآسیب که جنسی معموال

 به را مخالف جنس

 (4931 وتکتم رهنمای ، )بهزاد لطفی.بیاموزیم خود فرزندان

 

 نمونه های آماری منتشر شده در خصوص شبکه های اجتماعی وافزایش طالق -5

 افتد های اجتماعی خزنده و تدریجی اتفاق میخیانت در شبکه

های هوشمند سرگرم کردن به همسرانشان خود را با گوشیدهند به جای محبتپنجم مردان ترجیح مییكمحققان معتقدند 

کردن کند که هنگام صحبتکنند. تحقیقات نشان داده است کار کردن با گوشی تلفن همراه دقیقاً قسمتی از مغز را فعال میمی

 و یا برقراری احساسات با همسر، فعال است.

 

ها با یکدیگر ای گسترده شده که بر ابعاد مختلف زندگی از جمله ارتباط انساناندازههای اجتماعی موبایلی بهبکهاستفاده از ش

شود، تأثیر تأثیر گذاشته است. این تأثیر گاهی مثبت و گاه منفی بوده، اما یکی از مسایلی که اخیراً روی آن تأکید زیادی می

که برخی معتقدند بخشی از افزایش طوریهای زندگی زناشویی است؛ بهافزایش تعارض های اجتماعی براستفاده از این شبکه

 گردد. آمار طالق به این مسئله برمی

 

ها بر فرهنگ جامعه های ارتباطی، بحث فرهنگ و تأثیر این تکنولوژیخصوص تکنولوژیهای جدید بههمیشه با ورود تکنولوژی
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خصوص های اجتماعی بهگیری داشته، شبکههای اخیر رشد چشمرتباطی که در سالهای اشود. یکی از تکنولوژیداغ می

های سنی و فکری و فرهنگی را درگیر خود های اجتماعی موبایلی است که طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه در گروهشبکه

اپ، الین، تانگو، تلگرام و... پا به اتسهای ارتباطی تلفن همراه مانند وایبر، وسال است که اپلیکیشن 1کرده است. کمتر از 

 اند. ناپذیر زندگی بسیاری از ما شدهاند، اما در همین مدت کوتاه، تبدیل به یکی از اجزای جداییها گذاشتهزندگی ایرانی

 

 میلیون نفر در ایران کاربر اینترنت موبایل هستند 23

آوری اطالعات ایران، تعداد کاربران شده توسط مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت وابسته به سازمان فنبر اساس آمارهای ارایه

نفر رسیده است. این درحالی است که تعداد  ۹43هزار و  5۵میلیون و  23اول سال جاری به  اینترنت موبایل تا سه ماهه

 21۹میلیون و  3های ارتباطی تلفن همراه، برابر با یعنی در ابتدای ورود اپلیکیشن 4932 کاربران اینترنت همراه کشور در سال

 29برابری، به  2.5های نسل سوم و چهارم تلفن همراه، این تعداد با رشد اندازی شبکهنفر بوده و سال قبل با راه 252هزار و 

درصد از کل  9۵.۸۹نفود تعداد کاربران اینترنت همراه کشور،  بر این اساس، ضریبنفر رسیده بود.  155هزار و  34۵میلیون و 

 جمعیت ایران است.

 

ها اعم از ساعت خواب و ای گسترده شده که بر ابعاد مختلف زندگی انساناندازههای اجتماعی موبایلی بهاستفاده از شبکه

أثیر گذاشته است. این تأثیر گاهی مثبت و گاهی ها با یکدیگر تتر از همه، ارتباط انسانخوراك، سالمت جسمی و روحی و مهم

ها های اجتماعی بر افزایش تنششود تأثیر استفاده از این شبکهمنفی بوده، اما یکی از مسایلی که اخیراً بر آن تأکید زیادی می

عرض فروپاشی قرار های بسیاری را در مها خانوادهکه برخی معتقدند این شبکهطوریهای زندگی زناشویی است؛ بهو تعارض

 گردد. داده و بخشی از افزایش آمار طالق به این مسئله برمی

 

 های جدی به شادی زوجین زده استهای اجتماعی صدمهاستفاده دائم از رسانه

عاتی در این زمینه در ایران تحقیقات جامع و کاملی که بتواند همه ابعاد مسئله را تبیین کند، انجام نگرفته است، اما طی مطال

های صورت گرفت، محققان دریافتند که استفاده دائم از رسانه computers in human behaviorکه در مجله علمی 

های جدی به شادی زوجین زده و حتی ممکن است منجر به جدایی بین آنان شود. در این مجله به ارتباط اجتماعی صدمه

ها اشاره شده و با برآورد کیفیت زندگی زوجین و خیانت در برخی ازدواجهای اجتماعی و کاهش مستقیم میان استفاده از شبکه

بوك به دست آمده است، به این نتیجه رسیدند، زمانی که کاربران های کاربری کاربران فیسنرخ طالق که از تعداد حساب

 درصد افزایش پیدا کرده است.  1اند، نرخ طالق درصد افزایش داشته 21بوك فیس

 

های اجتماعی استفاده دیگری که در این مجله به آن اشاره شده، عنوان شده است زوجینی که کمتر از رسانه در تحقیق

کنند. نویسندگان مقاالت در این مجله های اجتماعی استفاده میدرصد شادتر از زوجینی هستند که دائم از رسانه 44اند، کرده

اند کارانه را به راحتی مخفی کنند. همچنین، بیان کردهتوانند روابط خیانتبوك میهایی مانند فیساند که سایتبیان کرده

های زوجین شود و محیطی مملو از حسادت را ترویج داده و روابط تواند منجر به نزاعهای اجتماعی میاعتیاد به رسانه

 فرازناشویی را تسهیل کند.
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 ی هستند، افزایش پیدا کرده استهای اجتماعآمار طالق بین زوجینی که کاربر دائمی شبکه

های زناشویی که به مراکز کند در اکثر نزاعدکتر فرانك گانزبرگ مشاور ازدواج که یکی از نویسندگان این مجله است بیان می

و های اجتماعی الکترونیکی بوك، تویئتر و دیگر رسانههایی همانند فیسشود، موضوع اصلی مورد بحث، رسانهمشاوره آورده می

شوند. در تحقیقات دیگری که توسط محققان دانشگاه هایی است که زوجین در این فضا نسبت به یکدیگر مرتکب میخیانت

های اجتماعی باعث تخریب زندگی زناشویی و همچنین بروز شیلی انجام شده، مشخص شد که گذراندن زمان در شبکه

های اجتماعی و جدایی در افرادی که زمان زیادی را در شبکهشود. بر همین اساس، میزان طالق افسردگی در افراد می

کنند. همچنین در تحقیق دیگری که در های اجتماعی تجربه میگذرانند، بیشتر از افرادی است که زندگی را بدون شبکهمی

های ر دائمی شبکهتوسط وکالی ازدواج دانشگاه آمریکا انجام شد، اعالم شد که تعداد طالق در زوجینی که کارب 2141سال 

 اجتماعی هستند، افزایش پیدا کرده است.

 

های کردن به همسرانشان خود را با گوشیدهند به جای محبتپنجم مردان ترجیح میاز سوی دیگر، محققان معتقدند یك

کند که عال میکنند. تحقیقات نشان داده است کار کردن با گوشی تلفن همراه دقیقًا قسمتی از مغز را فهوشمند سرگرم می

 کردن و یا برقراری احساسات با همسر، فعال است.هنگام صحبت

 

بریتانیاست. محققان  Slater and Gordonمطالعه دیگری که در این زمینه انجام شده، مربوط به شرکت حقوق و قضایی 

های زناشویی محسوب تنشای منبع اصلی برای های رسانهاین مؤسسه در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که شبکه

هزار  2ای به وجود آورند. مطالعه جدیدی نیز روی بیش از توانند مشکالت عدیدهها توجه درست نشود، میشوند و اگر به آنمی

ها در طول هفته یك مشاجره مرتبط به چهارم آنزوج بریتانیایی انجام شد و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که تقریباً یك

 درصد زوجین هم اعالم کردند که به دلیل مشابه هر روز با همسر خود درگیری و جدل دارند. 4۹ای اجتماعی دارند و هشبکه

ها بر های اجتماعی و همچنین، تأثیر استفاده از این شبکهدر کشور ما آمار و اطالعات دقیقی از میزان استفاده زوجین از شبکه

شود. برای مثال، طبق گفته صورت جسته و گریخته آمارهایی مطرح میاما به تعارضات زناشویی و طالق در دست نیست،

های طالق در درصد پرونده 25تا  21شده در گر رسانه، طبق آمارهای ارایهعبدالکریم خیامی؛ مدرس دانشگاه و تحلیل

 بوك ذکر شده است. های خانواده کشور کلمه فیسدادگاه

های طالق کشور درصد پرونده 25تا  21کنند؟/ در های اجتماعی میهایی از شبکهچه استفادهدار )در همین زمینه: زنان خانه

 بوك ذکر شده است(کلمه فیس

 

 های اجتماعی جدی استهای ایرانی به دلیل استفاده از شبکهتعارضات زناشویی زوج

تواند منکر گوید: کسی نمیباره می، در اینجواد صادقی، مستشار دیوان عالی کشور و سرپرست مجتمع قضایی خانواده ونك هم

ها های اجتماعی در مسایل خانوادگی باشد. البته، این موضوع کامالً به این بستگی دارد که خانوادهآثار و تبعات منفی شبکه

اهی به این ها درگیر باشند، چقدر برایشان وقت بگذارند و در مقایسه با ارتباط با همسرشان، چه جایگچقدر با این شبکه

ها کمتر است. متأسفانه تری باشد، آسیب آن بر بنیان خانوادهها در حد متعارفها بدهند. هر قدر استفاده از این شبکهشبکه

ها از این عامل شود، خیلیها تشکیل میهای مختلفی که برای جدایی در دادگاهاکنون وضعیت طوری شده است که بین پرونده

شود. در بیشتر این روز بیشتر میمراجعاتی هم که زوجین به این دلیل به مراکز مشاوره دارند، روزبه کنند. آمارشکایت می
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دهد های اجتماعی اختصاص میهای مجازی در شبکهکنند که همسرشان وقت زیادی را به ارتباطها هم زنان شکایت میپرونده

 و در نتیجه توجه کمتری به زوجه خود دارد. 

 

 کنندهای اجتماعی استفاده میل به دو صورت از شبکهافراد متأه

وگو با خبرنگار مهرخانه، با در این زمینه گفتگویی با آرش هادیان؛ متخصص اعتیاد و خانواده درمانی داشتیم. هادیان در گفت

ها ین است که زوجهای اجتماعی به دو صورت است، بیان داشت: یك صورت اکه استفاده افراد متأهل از شبکهاشاره به این

های مجازی برای فرار از های مجازی بودند، اما عده دیگری هستند که از شبکهکه ازدواج کنند، درگیر شبکهحتی قبل از این

که در حل این کنند؛ یعنی درگیر تضادها و اختالفاتی با هم هستند، اما به دلیل اینمشکالت زندگی زناشویی استفاده می

ها توانند به صورت منطقی مشکل خود را حل کنند، ترجیح را بر فرار از آن مشکالت و درگیریو نمی مسایل مشکل دارند

شود از کند و باعث میها را غرق دنیای دیگری میهای اجتماعی که آنگذارند و چه جایی بهتر از اینترنت و شبکهمی

 های زندگی فاصله بگیرند.درگیری

 

های زندگی گذاریم. این افراد درگیریها را معتادین به اینترنت میهم هستند که ما اسم آن او خاطرنشان کرد: عده دیگری

های مجازی هستند. این افراد چون با همسر و خانواده خود ارتباط زناشویی را ندارند و به خودی خود معتاد به اینترنت و شبکه

تدریج دچار طالق عاطفی توانند مشکالتشان را حل کنند، بهکنند تا بو گفتمان ندارند و زمان خود را با هم سپری نمی

وجو های اجتماعی جستهایشان را در شبکهشود و هر یك، نیازها و خواستهها برقرار نمیشوند؛ زیرا دیالوگی بین آنمی

 شود بین زوجین فاصله بیفتد.کنند و همین مسئله باعث میمی

 

 های طالق دادخواست پنجمهای اجتماعی در یكجای پای شبکه

پنجم از افرادی که برای سال پیش داشتم، حدود یك 2درمانی اظهار داشت: طبق اطالعی که تا این متخصص خانواده

های اجتماعی هستند. در کنند، کسانی هستند که یکی از زوجین یا هر دو، درگیر شبکهدادخواست طالق به دادگاه مراجعه می

که این طوریشوند؛ بهآمیز نسبت به همسرشان میخیانت صورت ناخواسته وارد یك رابطهارند که بهاین میان افرادی وجود د

 کند. مسئله خودشان را هم درگیر عذاب وجدان می

 

 افتدصورت خزنده و تدریجی اتفاق میهای اجتماعی بهخیانت در شبکه

پرسم این ها میخیانت کردیم و االن ناراحت هستیم. وقتی از آن او افزود: من بارها مراجعینی داشتم که گفتند ما به همسرمان

کنیم ظریفی وجود دارد که ما فکر می بوك، تلگرام و... بوده است. نکتهگویند از طریق فیسخیانت چگونه شکل گرفت، می

ا هر کسی تماس برقرار شود یك شبکه مجازی ما را به سمت خیانت زناشویی بکشاند؟ قرار نیست ما در اینترنت بچطور می

کنیم به سرعت با او قرار و مدار عاشقانه بگذاریم. بسیاری از مواقع از مراجعین خودم دیدم که گفتند در گروهی بودیم و می

کرده و من خواستم در ارتباط با مشکلی که با همسرم داشتم از او کمك فردی خوب صحبت میآقایی در مورد روابط میان

های آتی به او که هفتهطوریشود؛ بهگرفتن تبدیل به یك عادت و آشنایی میروند آن کمكری که جلوتر میبگیرم. بعد مقدا

های مکرر به او عادت کرده است. دهد که حالش را بپرسد؛ چون به خاطر تماسدهد تا کمك بگیرد، بلکه پیام میپیام نمی

بیند که چند ماه از این آید میشود و وقتی به خودش میلش تنگ میشود و دتدریج وابستگی ایجاد میروند بهجلوتر که می
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که شاید روز اول کند؛ درصورتییا آقا درگیر یك رابطه فرازناشویی شده و به همسرش خیانت می رابطه گذشته و این خانم

دهد. این روند به قدری میصورت بسیار خزنده رخ های مجازی بهچنین قصد و نیتی نداشته است. پس این اتفاقات در شبکه

 آوریم. مان میشویم چه بالیی سر خودمان و خانوادهافتد که شاید خود ما آخرین نفری باشیم که متوجه میتدریجی اتفاق می

 

 های اعتیاد اینترنتینشانه

رویم و از معضلی به نام تر بکنیم، باید دو قدم عقبهای اجتماعی صحبت میهای شبکهکه وقتی از آسیبهادیان با بیان این

ها اعتیاد اینترنتی صحبت کنیم، اظهار داشت: این مسئله هنوز در جامعه ما زیاد باب نشده، البته ممکن است شما از زبان خیلی

شود. واقعیت امر این است که ما ام، که البته بیشتر در قالب شوخی بیان میگویند به چت و اینترنت معتاد شدهبشنوید که می

ایم که اعتیاد به یك نوع رفتار خاص است و این رفتار خاص در فضای مجازی و اینترنت ن درگیر نوع جدیدی از اعتیاد شدهاال

 گویند. گیرد. به همین دلیل هم به آن اعتیاد اینترنتی میشکل می

 

رفتارهای وسواسی و تکراری یاد  ای از این مسئله با نامدرمانی در ادامه گفت: البته، ممکن است عدهاین متخصص خانواده

شود به آن اعتیاد اینترنتی بگوییم این است که اگر از فردی که یك یا دو سال درگیر این مسئله کنند، اما چیزی که باعث می

شده، اسکن مغزی بگیریم و آن را با اسکن مغزی کسی که به مواد مخدر اعتیاد دارد مقایسه کنیم، خواهیم دید که نقاط 

 شویم که این مسئله هم دقیقاً نوعی اعتیاد است. دیده مغز این دو نفر دقیقاً شبیه به هم است. با این مقایسه متوجه میآسیب

 

 دهدالشعاع قرار میاعتیاد به پورنوگرافی روابط زوجین را تحت

ها، اعتیاد به پورنوگرافی بندیدستههای متنوعی دارد، عنوان داشت: یکی از این بندیکه اعتیاد دستههادیان با اشاره به این

شان گویند همسرانالشعاع قرار دهد. اغلب، شکایت زنانی را داریم که میها و مخصوصاً زوجین را تحتتواند خانوادهاست که می

ترنتی، های اعتیاد اینبندیهای پورن زیادی دارند. یکی دیگر از دستهشان عکسروند و در موبایلهای پورن میبه شبکه

 ها را بسیار متأثر کرده است.های اجتماعی است که خانوادهشبکه

 

 راهی برای بهبود زندگی زناشویی معتادان به اینترنت

های مجازی شده، به اعتیاد رسیده است یا خیر که اگر بحث او افزود: ما در درجه اول باید ببینیم خانم یا آقایی که درگیر شبکه

های رفتاری کند و ما باید برای آن یك برنامه درمانی بریزیم که شامل دارو و درمانن آن فرق میاعتیاد باشد، روش درما

ای عمل کنیم و ببینیم علت فرار چه بوده و چه خاصی است، اما اگر اعتیاد نباشد و فرار از زندگی زناشویی باشد، باید ریشه

دهند سراغ فضای مجازی بروند. زمانی که درست تشخیص دادیم چیزی باعث شده که زوجین به جای تعامل با هم، ترجیح می

پرسیم رویم و میای میشویم و به دنبال حل آن اختالفات ریشهو فهمیدیم علت این رفتار چیست، وارد پروسه درمانی می

ل از کجا به وجود آشنایی از کجا شروع شد و چطور ازدواج کردید؟ آیا از روز اول ازدواج این مشکل وجود داشته؟ این مشک

 آمده است؟ 

 

گوییم کاًل از فضای مجازی و اینترنت دور کنیم. نمیهادیان خاطرنشان کرد: در مرحله بعد برای این زوجین ساعت مشخص می

کردن به برنامه کار چندان ریزی جلو برویم. عملها ساعتی را مشخص کنیم و براساس یك برنامهتوانیم برای آنشو، اما می
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باره این عدد را به یك ساعت برساند، بلکه باید تواند به یكکند، نمیساعت چت می 41تی نیست و مثالً اگر فرد روزی راح

تواند این دو ریزی کنیم که چطور میشود، باید از قبل برنامهجا خالی میتدریج این اتفاق بیفتد. برای ساعتی که در اینبه

تواند ما را دوباره به سمت اینترنت برگرداند. به این وسیله اگر آن ساعت خالی بماند، میساعت را با خانواده پر کند. چون 

توانیم میزان استفاده از اینترنت را کاهش دهیم تا جایی که به حد متعادلی برسد. قرار نیست کاًل ارتباط ما با فضای مجازی می

پوشی کرد، اما ها چشمشود از آنهایی دارند که نمیی فایدههای اجتماعقطع شود؛ چون باید بپذیریم که اینترنت و شبکه

رسیم که بتوانیم میزان استفاده هنجار میزاست و زمانی به نقطه بهکنیم، آسیباز حد خودمان را با آن درگیر می که زیادهاین

 از آن را کنترل کنیم. 

 

در این خصوص به خبرنگار مهرخانه گفت: یکی از چلك؛ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز سید حسن موسوی

های فضای مجازی است و این فضا جزو الینفك زندگی امروزه شده است. گیری از ظرفیتهای جامعه امروز بهرهضرورت

صت نفسه یك فرشود؛ لذا فضای مجازی فیهای مختلف از طریق این فضا انجام میای که بسیاری از کارهای ما در حوزهگونهبه

دانم؛ به شرطی که است، نه تهدید و من این فضا را برای داشتن یك جامعه سالم و یك خانواده باثبات و شاداب یك فرصت می

 قواعد و مقررات استفاده صحیح از این فضا را بدانیم. 

 

 معضل سوارشدن فضای مجازی بر همه ابعاد زندگی

توجهی نسبت به های منفی آن قرار بگیریم که به بیتأثیر ظرفیتما تحت او افزود: اگر فضای مجازی سوار بر زندگی ما شود و

های این فضا مانند سرعت انتقال اطالعات، دسترسی وظایف ما در خانواده منجر شود، بدون شك تهدید است، اما اگر از ظرفیت

چه ای همه افراد از جمله زوجین باشد. آنتواند فرصت خوبی بربودن، استفاده درستی داشته باشیم میآسان به اطالعات و ارزان

 امروز ما را نگران کرده، سوارشدن فضای مجازی بر همه ابعاد زندگی ماست. 

 

 دهدالشعاع قرار میهای اجتماعی، روابط زوجین را تحتاستفاده نادرست از شبکه

ه به دلیل استفاده غلط از ظرفیت فضای مجازی که نگرانی ما در حوزه خانوادرییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان این

های نوین ایجاد افزاری در تکنولوژیافزاری و نرمهایی که در بخش سختایم ظرفیتاست، عنوان داشت: شاید ما یاد نگرفته

ها و گیری از این ظرفیتشده است را برای ارتقای سالمت اجتماعی به کار گیریم و این ناشی از ضعف دانش ما در بهره

آیند، دیگر با هم حرف ها متناسب با شرایط فرهنگی جامعه ماست. به همین دلیل وقتی وایبر و تلگرام و... میسازی آنبومی

هایی الشعاع خود قرار دهد. مثالً عضویت در شبکهتواند روابط زوجین را تحتزنیم. گاهی استفاده نادرست از این فضاها مینمی

توانند ها باخبر نیستیم و ارسال تصاویر خارج از عرف، میم، انتقال اطالعاتی که از صحت و سقم آنشناسیها را نمیکه آن

 شنویم. ها ایجاد کنند که هر روزه اخباری در این خصوص میمشکالتی را در روابط خانواده

 

 های ایرانی به شدت کاهش پیدا کرده استکردن در خانوادهزمان صحبت

های اجتماعی اظهار داشت: وقتی فضای مجازی سردی روابط زوجین در اثر استفاده نادرست از شبکه چلك در خصوصموسوی

های ایرانی چندان باال نبود. در پژوهشی که من چند سال قبل انجام دادم وگو در خانوادهوجود نیامده بود زمان گفتهنوز به

رسد، اما اگر امروز بخواهیم همین مسئله دقیقه هم نمی 45به های ایرانی کردن در خانوادهمشخص شد میانگین زمان صحبت
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شویم که گسترش فضای مجازی همان را بررسی کنیم، خواهیم دید که این زمان به مراتب کاهش پیدا کرده است. منکر نمی

ود روابط عاطفی شگیرد و این باعث میوگو را هم کاهش داده است؛ چون استفاده درستی از آن صورت نمیزمان محدود گفت

 بین زوجین کمتر شود.

 

شناسیم، عدم اعتماد به اطالعاتی ها را در فضای مجازی نمیاو خاطرنشان کرد: رعایت نکاتی مانند عدم ارتباط با کسانی که آن

ه اعضای ویژه زمانی کشود، بررسی صحت و سقم اطالعات و استفاده محدودتر از این فضا بههای مختلف منتقل میکه از کانال

 (4931.)مهرخانه ها در این زمینه کمك کندتواند به کاهش آسیبخانواده در کنار هم حضور دارند، می

 نتیجه :-۸

 شوند، می تغییرات خوش دست است، داده رخ جامعه آن در که تحوالتی از متأثر جامعه هر در مختلف نهادهای کلی طور به

 دچار صورت این غیر در کنند حرکت تغییرات راستای در و دهند انطباق جدید شرایط با را خود نهادها که است ضروری لذا

 همانگونه و است نبوده مستثنی امر این از نیز آن ونهادهای ایران جامعه .مانند می باز خود کارکردهای ایفای از و شده مشکل

 به وهم ساختاری سطح در هم را متعددی های دگرگونی و تحوالت ایرانی، خانواده اخیر دهه چند طی شده شرحداده که

 ومیزان جامعه بر حاکم شرایط به دگرگونیها این بررسی هنگام که نماید می الزم واقع در .است کرده تجربه کارکردی لحاظ

 از و انحالل دچار کنند، مقاومت انطباق این برابر در ها خانواده اگر که چرا .شود توجه نیز شرایط این با خانواده انطباق

 این به منجر که عواملی گفت توان می شد بیان ایران در خانواده وضعیت درباره آنچه به توجه با .شوند می همپاشیدگی

 و داشت نظر در را آن وتحوالت بایدجامعه کالن سطح در .کرد بندی دسته خرد وسطح کالن سطح در میتوان را شده تغییرات

 ایران جامعه در که تحولی ترین اصلی و ترین عمده .داشت اشاره آنها وتحوالت خانواده اعضای عنوان به افراد به خرد سطح در

 به توان می آن مصادیق از که است؛ مدرن دنیای به ورود و شدن درمسیرصنعتی نهادن گام پیوسته، وقوع به کالن سطح در

 اشاره ... و اجتماعی های شبکه و اینترنتی های شبکه و ماهواره تلفن، تلویزیون، روزنامه، مانند جمعی ارتباط سایل و ورود

 این شدن ینه نهاد. میدهند نگرش تغییر و رفتار تغییر شده، تر آگاه جریانات این از متأثر جامعه اعضای خردتر درسطحی .کرد

 اساسی تغییرات ازجمله .شود می خانواده تغییرات به منجر نهایت در خانواده، دهنده تشکیل اعضای عنوان به افراد در تغییرات

 خوراك باید حوزه، این در کالن سیاستهای بحث در همچنین .باشد می زناشویی پیوندهای گسیختگی هم از خانواده در

 و کنند فرهنگی نیازسنجی ما برای غرب بلوك دهیم، اجازه اینکه جای به باید یعنی کنیم؛ ایجاد را جوانان نیاز مورد فرهنگی

 کنیم نیازسنجی خودمان بدهند، قرار ما زوجین و جوانان و شهروندان اختیار در را ماهوارهای و اجتماعی های شبکه افزار نرم

 شود می احساس زمینه این در حقوقی بازنگری یك به نیاز دانست باید .کنیم تامین را جامعه فرهنگی خوراك آنها اساس بر و

 ارکان در مشکالت این روی پیش از و کند مواجه مفید صورت به مشکالت با بتواند کارآمد و کاربردی صورت به قوانین که

 .کند جلوگیری جامعه و خانواده

 مطالبی حاوی است ممکن گاه پیام، این بپردازد؛ پیام انتقال به تا میآید وجود به دیگر، اجتماعی ی شبکه هر یا ماهواره رسانه،

 ها شبکه این گردانندگان و رفته نشانه را خانوادهها بنیان که است شومی پیامهای حاوی گاه، و باشد افراد برای سازنده و مفید

 میکنند؛ استفاده سوء و کشی بهره مخاطبان از خود فرهنگی و اقتصادی و سیاسی اهداف به دستیابی دنبال به فضاها، و

 یا مجازی های شبکه از نکردن یا کردن استفاده جواز صدور و افراد برای تکلیف تعیین دنبال به گزارش، این در

 بسیاری جوانان نخوریدامروزه فریب تا باشید آگاه:نیست بیش جمله یك اینباره، در مهم گیری نتیجه بلکه ماهوارهاینیستیم،

 غافل گاهی دلیل همین به و هستند اجتماعی های شبکه به معتاد هم باز خانواده، یك در همسری نقش داشتن با که هستند

 است هایی نقش ترین ابدی از گفت توان می و ها نقش مهمترین از شوهری و زن!شوند می خانه در خود مهم های نقش از

 )بهزاد لطفی.بگذارند احترام یکدیگر های خواسته و اصول و تعهدات به آن قبال در باید و پذیرند می زندگی در ها انسان که

  (4931 وتکتم رهنمای،
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 راهکارها وپیشنهادات:-۹

رسانه های اجتماعی همانند فیس بوك، توئیتر، اینستاگرام و ...... امروزه تبدیل به وسیله ابتدائی ارتباط در اکثر کشورها شده 

است و افراد ساعات زیادی از روز را در این شبکه ها می گذرانند. این شبکه ها عالوه بر مزایایی که دارد، معایب بی شماری را 

اد در این شبکه ها می توانند با افراد دیگر در نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار کرده و به تبادل اطالعات نیز دارا می باشد. افر

بپردازند، دوستان دوران مدرسه خود را پیدا کرده و از احوال آنان باخبر شوند و همچنین از جدیدترین اخبار روز دنیا مطلع 

مورد استفاده از این شبکه ها، آسیب های جدی را متوجه افراد به ویژه کانون شوند؛ اما متأسفانه عدم فرهنگ سازی مناسب در 

گرم خانواده ها کرده است. مهمترین این آسیب ها که ضربه بر پیکره جامعه وارد می نماید، افزایش آمار طالق در بین زوجین 

اشد. کاهش تعامالت زوجین به دلیل گذراندن به دلیل سردی روابط بین آن ها و بعضاً روابط فرازناشویی و خیانت زوجین می ب

ساعات زیادی از روز در این شبکه ها، باعث سردی روابط بین آنان و عدم توجه به نیازهای یکدیگر شده و تنش های عاطفی و 

ین جنسی بین آنان را دامن می زند. همچنین ممکن است یکی از طرفین درگیر روابط عاطفی با فرد دیگری شده و حضور در ا

شبکه ها نقطه آغاز سوء استفاده از اعتماد طرف مقابل و خیانت عاطفی و در شکل عمیق تر آن، خیانت فیزیکی به همسر می 

 باشد.

این شبکه ها به دلیل ویژگی تعاملیشان و اینکه بستری مناسب و سریع برای ایجاد ارتباطات اجتماعی هستند، طرفداران زیادی 

ژگی باعث تحمیل رنج های زیادی به بسیاری از زوجین شده است. افرادی که به یکدیگر قول داده پیدا کرده اند اما همین وی

اند تمام لحظات زندگیشان را با هم بگذرانند به اعتماد یکدیگر خیانت می کنند. این شبکه ها حتی می تواند اختالفات میان 

خود دچار مشکل هستند برای کسب همدردی و یا یافتن راه  زوجین را شدید تر کند. بسیاری از زوجین که در زندگی زناشویی

حلی برای مشکالتشان به این شبکه ها مراجعه می کنند اما متأسفانه راه حل های غلط ارائه شده در گروه های مختلف منجر 

ه و زمینه خیانت را به بدتر شدن مشکل می گردد و یا در پاره ای موارد این کسب همدردی فرد را وارد روابط فرازناشویی کرد

فراهم می نماید. با بررسی مطالعاتی که در زمینه رابطه بین نرخ طالق و شبکه های اجتماعی صورت گرفته است، می توانیم 

 computers in humanرابطه مستقیم بین این دو متغیر را مشاهده کنیم. برای مثال در مطالعاتی که در مجله علمی 

behavior  انجام گرفته است، محققان دریافتند که استفاده دائم از رسانه های اجتماعی صدمه های جدی به شادی زوجین

زده و حتی ممکن است منجر به جدایی بین آنان شود. در این مجله اشاره به ارتباط مستقیم بین استفاده از شبکه های 

واج ها شده است و با برآورد نرخ طالق که از تعداد حساب های اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی زوجین و خیانت در برخی ازد

درصد افزایش داشته  21کاربری کاربران فیس بوك به دست آمده است به این نتیجه رسیدند ، زمانی که کاربران فیس بوك 

 درصد افزایش پیدا کرده است. 1اند، نرخ طالق 

، عنوان شده است زوجینی که کمتر از رسانه های اجتماعی استفاده در تحقیق دیگری که در این مجله به آن اشاره شده است

 درصد شادتر از زوجینی هستند که دائم از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. 44کرده اند، 

ی نویسندگان مقاالت در این مجله بیان کرده اند سایت هایی همانند فیس بوك روابط خیانتکارانه را می تواند به راحتی مخف

کند. همچنین آنان بیان کرده اند اعتیاد به رسانه های اجتماعی می تواند منجر به نزاع های زوجین شود و محیطی مملو از 

 حسادت را ترویج داده و روابط فرازناشویی را تسهیل کند.

های زناشویی که به مراکز  دکتر فرانك گانز برگ مشاور ازدواج که یکی از نویسندگان این مجله است بیان می کند در اکثر نزاع
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مشاوره آورده می شود، موضوع اصلی مورد بحث رسانه هایی همانند فیس بوك، تویئتر و دیگر رسانه های اجتماعی الکترونیکی 

و خیانت هایی است که زوجین در این فضا نسبت به یکدیگر مرتکب می شوند. در تحقیقات دیگری که توسط محققان دانشگاه 

ه است، مشخص شده است که گذراندن زمان در شبکه های اجتماعی باعث تخریب زندگی زناشویی و همچنین شیلی انجام شد

بروز افسردگی در افراد می شود. بر همین اساس میزان طالق و جدایی در افرادی که زمان زیادی را در شبکه های اجتماعی 

اجتماعی تجربه می کنند. همچنین در تحقیق دیگری که در می گذرانند بیشتر از افرادی است که زندگی را بدون شبکه های 

توسط وکالی ازدواج دانشگاه آمریکا انجام شد، اعالم شد که تعداد طالق در زوجینی که کاربر دائمی شبکه های  2141سال 

که های اجتماعی اجتماعی هستند، افزایش پیدا کرده است. در یکی از تحقیقاتی که در داخل کشور خودمان با موضوع تأثیر شب

در بروز پدیده طالق توسط آقای مسعود حسنوند صورت گرفته است، می توانیم رابطه معنادار بین استفاده از شبکه های 

 اجتماعی و افزایش آمار طالق را می توانیم مشاهده کنیم.

با استفاده نادرست چه صدمات جبران با مطالعه آمار ذکر شده در باال، می بینیم که این رسانه های مدرن عالوه بر مزایایشان 

ناپذیری را می تواند به مقدس ترین واحد اجتماعی که همان خانواده است وارد نماید و بنیان سالمت جامعه را که بر مبنای 

 سالمت این واحد قرار گرفته است، در معرض خطر قرار دهد.

ه استفاده از این رسانه ها به عمل آورند تا بتوان کانون الزم است نهادهای فرهنگی و آموزشی، بستر سازی فرهنگی در زمین

 خانواده را از تهدیداتی که آن را فرا گرفته است، مصون دارند.

 برخی از نکاتی که الزم است زوجینی که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند به آن توجه داشته باشند:

ی را ایجاد کنید که مشترکاً به همراه همسرتان از آن کاربر حساب د،داری اجتماعی های شبکه از استفاده به تمایل اگر •

 استفاده کنید.

 بین اقدام این با دهید، قرار همسرتان اختیار در را کنید می استفاده آن از که اجتماعی های شبکه از کدام هر در پسوردتان •

 .شود می ایجاد اعتماد همسرتان و شما

خودداری کنید، این شبکه ها بستر پنهان سازی هویت است، شما نمی دانید هویت  ها شبکه این در ناشناس افراد با روابط از •

واقعی فردی که با شما در ارتباط است چیست. ارتباط با افراد ناشناس می تواند حریم شخصی و به دنبال آن ازدواج شما را به 

 خطر بیندازد.

ه برای حفظ ارتباطتان است. با گذراندن وقت با همسرتان می را بهترین این بگذرانید، همسرتان با را فراغتتان های ساعت •

 توانید گرمی در رابطه تان را بوجود آورده و فرصت الزم برای صحبت در مورد مشکالت و حل آنها را داشته باشید.

شما را  مشکالت آتش مشکل حل جای به موضوع، این. کنید خودداری اجتماعی های شبکه در همسرتان مورد در شکایت از •

شعله ورتر خواهد کرد. بهتر است به جای کسب همدردی و راه حل در این شبکه ها از افراد ذیصالح و آگاه در مورد مشکالتتان 
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