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چکیده
پدیده ازدواج قادر است بسیاري از نیازهاي فردي و اجتماعي زن و مرد را در قالب ارتباطات 
جسماني، جنسي، رواني و اجتماعي برآورده سازد. با ظهور فناوری های جدید مانند اینترنت 
و به خصوص شبکه های اجتماعی، دوستی میان اعضای خانوارها دستخوش تغییرات و 
تحوالتی شده است. در فیس بوک که شکلی از این ارتباط است، هیچ گونه محدودیتی 
وجود ندارد لذا این امر موجب نفوذ در مسائل خصوصی زندگی افراد متأهل شده است. 
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوستی ناشی از فیس بوک بر اعضای متأهل که از 
روابط بنیادین است پرداختیم. در همین راستا به مطالعه نظریه فیلیای ارسطو و نظریه 
غنای رسانه ای پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوج های جوان 30 تا 50 
سال عضو فیس بوک بودند که از میان آن ها نمونه ای شامل 383 نفر انتخاب شد و برای 
هر یک پرسش نامه ای آماده گردید. به منظور بررسي روابط متغیرها و تجزیه و تحلیل 
داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام، آزمون تی مستقل، واریانس چند 
متغیری براي آزمودن فرضیه های پژوهش استفاده شده است. به منظور کاهش خطا از 
نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شده است. با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش مورد 
 =F 157.7 مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که ضریب تعیین استاندارد نهایی با مقدار
در سطح p>0.0001 معنی دار است که نشان می دهد فرضیه اصلی پژوهش تأیید شده 
است. هدف این پژوهش توجه به فیس بوک در خانواده در قالب دوستی در یونان باستان 
است که تعریفی هستی شناسانه و نه قانونمند است. فیلیا شکلی از این دوستی است که 
خود دارای انواعی است و در نهایت این عشق منجر به تکامل و رشد می شود، دوستی 

دوسویه عالی ترین نوع آن است که جنبه اخالقی دارد و همراه با اخالق است.
واژگان�کلیدی

فیس بوک، دوست یابی، شبکه اجتماعی

مقدمه
عرصه  در  گسترده  بسیار  و  تازه  تحولی  امروزه 
ارتباطات و اطالع رسانی در حال وقوع است که 
چشم اندازی کاماًل تازه و متفاوت با مفهوم، عملکرد 
و تأثیر رسانه در برابر پژوهشگران قرار داده است. 
انقالبی در عرصه  این تحول که بسیاری آن را 

زندگی  در  جدیدی  پارادایم  شروع  و  ارتباطات 
جوامع امروزی می خوانند، ظهور و توسعه بسیار 
سریع و حیرت آور فناوری های جدید ارتباطی در 
زمانی کوتاه در  امروز است که در طول  جهان 
یافته است و مهم ترین  سراسر جهان گسترش 
شکل و نمایان ترین محصول آن، شبکه اینترنت 
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است. شبکه اینترنت که تنها در عرض چند سال، 
صدها میلیون نفر از مردم جهان را در کشورهای 
مختلف در ارتباط مستقیم و بی واسطه با یکدیگر 
امکانات فوق العاده  و  قرار داده است، ظرفیت ها 
و بی سابقه ای برای ارتباط زنده و دوسویه میان 
مهم ترین  از  است.  نموده  ارائه  گروه ها  و  افراد 
به خصوص  اجتماعی  شبکه های  امکانات،  این 

فیس بوک است. )سید علوی،2:1390(

شبکه های  که  تاکنون  میالدی   2005 سال  از 
اجتماعی مجازی به یکی از اصلی ترین کارکردهای 
شبکه جهانی اینترنت تبدیل شده است، در سال 
2010 این شبکه رکورد 500 میلیون کاربر فعال 
را از آن خود کرد؛ البته در ایران امکان یافتن آمار 
دقیق کاربران در این شبکه اجتماعی امکان پذیر 
نیست، اما آمارهای غیررسمی از 2 میلیون کاربر 
فعال و حرفه ای و 12 تا 17 میلیون کاربر دیگر 

حکایت دارد.
با  دوستاني  برگزیدن  اطالعات،  اشتراک گذاري 
و  حقیقي  هویت  بودن  مخفي  مجازي،  هویت 
جذاب ترین  جمله  از  آنالین  گفت وگوي  امکان 

امکانات این شبکه است.
در  مجازی  اجتماعی  شبکه های  نقش  موضوع 
حوزه های مختلف به ویژه حوزه خانواده و میان 
زوج ها، به یکی از چالشی ترین مباحث اجتماعی 
مبدل شده است. پدیده ازدواج قادر است بسیاري 
از نیازهاي فردي و اجتماعي زن و مرد را در قالب 
اجتماعي  و  رواني  جنسي،  جسماني،  ارتباطات 
برآورده سازد. از نگاه قرآن کریم هدف از تشکیل 
خانواده تأمین سالمت رواني براي زن و شوهر، 

پدر و مادر و فرزندان است. خانواده رکن اساسي 
اجتماع بوده و بین قدرت نرم و استحکام بنیان 

خانواده پیوستگي وجود دارد.
اعتالي  براي  ترسیم شده  به چشم انداز  توجه  با 
نقش  تبیین  کشور،  در  ایراني  خانواده  جایگاه 
شبکه  پرمخاطب ترین  به عنوان  فیس بوک 
زوجین  زناشویي  زندگي  در  مجازي،  اجتماعي 
عضو، از اهمیت باالیي برخوردار است که در این 

تحقیق به عنوان هدف در نظر گرفته شده است.
خانواد ه هاي ایراني فعال در این شبکه ها که عمدتاً 
خانواده هاي جوان هستند، در معرض خطر انحراف 
در سبک زندگي متعالي خود خواهند بود. ایجاد 
فرصت هایي از جمله ارتقای دانش و مهارت زندگي، 
سؤاالت  پاسخ  یافتن  و  قدیمي  دوستان  یافتن 
فوق العاده خصوصي، از جمله مزیت هاي عضویت 
در این شبکه است که تنها در صورت مصونیت 

زوجین از خطر مطروحه، ارزشمند خواهد بود.
هدف این پژوهش، بررسی نقش فیس بوک در 
دوستی ها میان اعضای متأهل است؛ لذا از نظریه 
دوستی های  انواع  بررسی  برای  ارسطو  فیلیای 
غنای  نظریه  و  فیس بوک  طریق  از  ایجادشده 

رسانه ای استفاده می شود.
1. طرح مسئله

نیازهای  از  بسیاری  است  قادر  ازدواج  پدیده 
فردی و اجتماعی زن و مرد را در قالب ارتباطات 
برآورده  اجتماعی  و  روانی  جنسی،  جسمانی، 
سازد. از نگاه قرآن کریم هدف از تشکیل خانواده 
تأمین سالمت روانی برای زن و شوهر، پدر و مادر 
اجتماع  اساسی  رکن  خانواده  است.  فرزندان  و 
بوده و بین قدرت نرم و استحکام بنیان خانواده 
پیوستگی وجود دارد. امروزه شبکه های اجتماعی 
در  پرمخاطب ترین وب سایت ها  از  یکی  مجازی 
فضای مجازی هستند. اشتراک گذاری اطالعات، 
برگزیدن دوستانی با هویت مجازی، مخفی بودن 
هویت حقیقی و امکان گفت وگوی آنالین از جمله 
جذاب ترین امکانات این شبکه ها است. فیس بوک 
در هفت سال گذشته به یکی از پرمخاطب ترین 
امکانات  دارای  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
گرایش  به  توجه  با  است.  شده  تبدیل  فارسی 
قابل توجه خانواده های جوان ایرانی به این نوع از 
شبکه ها و نیز با توجه به چشم انداز ترسیم شده 
تبیین  کشور،  در  خانواده  جایگاه  اعتالی  برای 

موضوع نقش  �
شبکه های اجتماعی 
مجازی در حوزه های 
مختلف به ویژه حوزه 

خانواده و میان 
زوج ها، به یکی از 

چالشی ترین مباحث 
اجتماعی مبدل شده 

است.
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نقش فیس بوک به عنوان پرمخاطب ترین شبکه 
زوجین  زناشویی  زندگی  در  مجازی،  اجتماعی 
در  که  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  عضو، 
این تحقیق به عنوان هدف در نظر گرفته شده 
است. خانواده های ایرانی فعال در این شبکه ها که 
عمدتاً خانواده های جوان هستند، در معرض خطر 
انحراف در سبک زندگی متعالی خود خواهند بود. 
ایجاد فرصت هایی از جمله ارتقای دانش و مهارت 
زندگی، یافتن دوستان قدیمی و یافتن سؤاالت 
فوق العاده خصوصی، از جمله مزیت های عضویت 
در این شبکه ها است که تنها در صورت مصونیت 

زوجین از خطر مطروحه، ارزشمند خواهد بود.
شکل جدیدی از ارتباطات در شبکه های مجازی 
محدودیت های  فاقد  که  فیس بوک  به خصوص 
ارتباطی است، نفوذ در مسائل خصوصی زندگی 
است. طبق نظریه فیلیای ارسطو، اصل و بنیان 
خانواده دوستی است و در این تحقیق به بررسی 
رابطه دوستی ناشی از فیس بوک بر اعضای متأهل 

که از روابط بنیادین است، پرداخته می شود.

2. ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
شبکه های  که  تاکنون  میالدی   2005 سال  از 
اصلی ترین  از  یکی  به  مجازی  اجتماعی 
اینترنت تبدیل شده  کارکردهای شبکه جهانی 
است، موضوع نقش شبکه های اجتماعی مجازی 
به  خانواده،  حوزه  به ویژه  مختلف  حوزه های  در 
یکی از چالشی ترین مباحث اجتماعی مبدل شده 
است. در ایران به دلیل گرایش رو به رشد جوانان 

به عضویت در این شبکه ها و نیز ارزش های سنتی 
و دینی خانواده در فرهنگ ایرانی که تحت تأثیر 
این  این شبکه ها قرار گرفته،  فرهنگ غالب در 

موضوع از اهمیت ویژه تری برخوردار است.
به خصوص  و  شبکه ها  این  اصلی  ویژگی های  از 
قدرت  است،  تحقیق  محوریت  که  فیس بوک 
افرادی  و  دوستان  میان  شبکه ای  نظام  برقراری 
است که دارای اشتراکات فکری و فرهنگی هستند. 
هنوز تصویر دقیقی از میزان نفوذ این شبکه ها در 
هیچ  و  ندارد  وجود  ایرانی  متأهل  کاربران  میان 
مرکز تحقیقاتی نیز، پژوهش معتبری در این رابطه 

صورت نداده است که قابل استناد باشد.
فیس بوک به عنوان شکلی از شبکه های اجتماعی 
فرهنگ ارتباطی خاص خود را دارد، یعنی منش 
و رفتار منحصر به فردی برای خود برگزیده است. 
فرد با عضویت در آن درگیر نوع خاصی از فرهنگ 
تکه کالم،  برخورد،  شامل  که  می شود  ارتباطی 
همین  به  شد.  خواهد  و...  رفتار  نگرش،  ظاهر، 
راهبردی  سیاست های  پایه  بر  فیس بوک  دلیل 
خود، هویت مطلوب خود را ترویج می کند و به 
این ترتیب نقشی غیرقابل انکار در فرهنگ عمومی 
ایفا خواهد نمود؛ چرا که هر چند که تأثیراتی که 
در هویت فرد ایجاد می کند، موقت و محدود به 
زمان و مکان است اما بدون تردید در درازمدت 

در هویت واقعی فرد مؤثر خواهد بود.
تحقیق موجود تالشی در راستای بررسی نقش 
و  پرمخاطب ترین  از  یکی  به عنوان  فیس بوک 
مؤثرترین شبکه های اجتماعی موجود در روابط 

اعضای متأهل ایرانی خود است.
متغیرها و مفاهیم تحقیق

میزان و نحوه استفاده از فیس بوک متغیر مستقل 
ما و دوستی میان اعضای متأهل عضو فیس بوک 

متغیر وابسته ما در روند پژوهش هستند.
زندگی زناشویی

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی  است که 
طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در 
مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می شود تا به 
تشکیل خانواده منجر گردد و می تواند منجر به 

زایش فرزند شود.
تاریخ  عنوان  با  کتابش  در  وست مارک  اِدوارد 
این صورت  به  را  ازدواج   )1921( انسان  ازدواج 
نر و  یا کم دوام   تعریف می کند: »ارتباط پردوام 

هنوز تصویر دقیقی  �
از میزان نفوذ این 
شبکه ها در میان 

کاربران متأهل ایرانی 
وجود ندارد و هیچ 

مرکز تحقیقاتی نیز، 
پژوهش معتبری در 

این رابطه صورت 
نداده است که قابل 

استناد باشد.
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از  بعد  تا  زادآوری محض  از عمل  ماده گذشته 
)1912:1,Westermarck( .»تولد فرزند

زندگی زناشویی ایرانی
در ایران، ازدواج ماهیتی دینی به خود می گیرد 
یک  ازدواج  ماهیت  اسالم،  در  که  همان طور 
قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است. )نجفی، 

1365: صص 5-8(
بسیار پسندیده و مطلوب است و از منظر فقه 
مستحب  چه بسا  و  مستحب  عملی  اسالمی، 
مؤکد و در برخی موارد واجب شمرده می شود. 

)مشکینی ، 10:1366(
موانع  نبود  صورت  در  اسالمی  قوانین  طبق 
ازدواج و حرام نبودن ازدواج طرفین )مثالً شوهر 
با  ازدواج  طرف(  دو  بودن  محرم  یا  زن  داشتن 
گفتن عبارت »َزَوجُتک« )خود را به زوجیت تو 
درآوردم( یا عبارتی دقیقاً به همین معنی از سوی 
زن و تأیید مرد با عبارتی نظیر »َقبلُت« محقق 
می شود. برخی حضور دو شاهد و ولی زن )پدر و 

جد پدری( را هم الزم می دانند.
شبکه اجتماعی

گروه هایی  از  که  است  اجتماعی  ساختاری 
تشکیل  یا سازمانی هستند(  فردی  عموماً  )که 
شده  است که توسط یک یا چند نوع خاص از 
وابستگی -مانند ایده ها و تبادالت مالی، دوست ها، 
بیماری ها  لینک های وب، سرایت  خویشاوندی، 

)اپیدمولوژی(- به هم متصل اند.
تحلیل شبکه های اجتماعی، روابط اجتماعی را با 
اصطالحات رأس و یال می نگرد. رأس ها بازیگران 
فردی درون شبکه ها هستند و یال ها روابط میان 
این بازیگران هستند. انواع زیادی از یال ها می تواند 
میان رأس ها وجود داشته باشد. نتایج تحقیقات 
مختلف بیانگر آن است که می توان از ظرفیت 
شبکه های اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی 
و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین 
راه حل آن ها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور 
تشکیالتی، سیاست گذاری و رهنمون سازی افراد 
در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود. )دنیای 

اقتصاد، 10:1392(
فیس بوک

شبکه  سرویس  یک   Facebook انگلیسی  به 
اجتماعی برخط است که در 4 فوریه سال 2004 
میالدی توسط مارک زاکربرگ و دوستانش به 

وجود آمد.
انواع دوستی

1. دوستي ابزارجویانه: این دوستی بدون توجه 
به شخصی دیگر شکل می گیرد. برای مثال در 
خرید کاال رابطه کم عمقی بین خریدار و فروشنده 
شکل می گیرد. تنها دلیل شکل گیری این دوستی 
برای خرید یا فروش است و ارتباط از نوع منفی 
نیست اگرچه بعد از مدتی کوتاه خاتمه می یابد. 

)ملکیان، 1389(
2. دوستی لذت جویانه: این دوستی بر اساس لذت 
از بودن با دیگران ایجاد می شود. اگر لذت تداوم 

نیابد، دوستی پایان می یابد. )ملکیان، 1389(
از  طرف  دو  که  زمانی  دوسویه:  دوستی   .3
این  می آید.  پدید  می برند،  لذت  هم  شخصیت 
است.  ارسطو  دید  از  فیلیا  در  مرحله  باالترین 

)ملکیان، 1389(
ویژگي ها و جذابیت هاي تکنیکي فیس بوک

براي  افراد  انتخاب  اطالعات،  اشتراک گذاري 
دوستي، کنجکاوي در اطالعات شخصي دیگران، 
و  گروه  تشکیل  آفالین،  و  آنالین  گفت وگوي 
بازي هاي  جمعي،  فعالیت هاي  و  رقابت  ایجاد 
تبادل  در  باال  سرعت  فــردي،  و  دسته جمعي 
اطالعات، برخوردار از ویژگي هاي وب 2، مخفي 
بودن هویت اعضا، امکانات فارسي، اتصال به تلفن 

همراه، اظهارنظر در مورد اجزای تصاویر و ....
 Find friends, Like, ابـــزار   چهار 
در  و  پرطرفدارترین  Comment, Chatاز 

عین حال کاربردي ترین ابزار فیس بوک است.
)Find friends( دوست یابی

اساس  بر  دوســت  یافتن  بــراي  است  ــزاري  اب
تولد، محل تحصیل،  معیارهایي همچون محل 

محل کار، دوستان مشترک و ....
با این ابزار مي توان دوستان قدیمي خود را نیز در 
صورت عضویت در فیس بوک، پیدا کرد. پس از 
یافتن فرد مورد نظر، پیغامي را مبني بر تقاضاي 
ارتباط دوستانه فیس بوکي و اضافه کردن او به 
نموده و در  ارسال  برایش  جمله دوستان خود، 
صورت پذیرش از سوي او، ارتباط دوستي آغاز 

مي گردد.
پیدا  ابزار  این  نام  از  که  همان طور  کلي  به طور 
و  است  ارتباط  برقراري  زمینه ساز  یافتن،  است، 
فرایند برقراري ارتباط، پس از آن صورت مي گیرد. 
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فیس بوک اعضای جدید خود را دعوت مي کند تا با 
توجه به مشخصات فردي و عالیق خود که در ابتدا 
در فرم هاي ثبت نام مشخص نموده اند، با افرادي که 
خودش به آن ها معرفي مي کند دوست شوند. شاید 
در نگاه اول این یک خدمت صادقانه باشد، اما با 
کمي دقت متوجه مي شوید که انتخاب افرادي که 
براي دوستي معرفي مي شوند با راهبردي از پیش 

تعیین  شده صورت مي گیرد.
)Chat(  گفت وگو

ابزاري براي تبادل نظر آنالین میان افرادي است 
که یکدیگر را براي دوستي برگزیده اند.

)Comment (اظهارنظر
ابراز نظر در مورد یک قطعه  ابزاري است براي 
دیگران  با  تبادل نظر  و  و...  عکس  فیلم،  متن، 

به صورت آفالین.
 )Like( دوست داشتن

ابزاري است براي نشان دادن عالقه خود به یک 
متن، فیلم، عکس و یا فایل صوتي که دیگران و یا 
خود شما در فیس بوک قرار داده اید. در حقیقت 
از  الیک یک کلمه اختصاصي است که نمادي 
فیس بوک است؛ چرا که قبل از آن هیچ دکمه اي 
کاربران  استقبال  مورد  اندازه  این  به  دنیا  در 

اینترنت قرار نگرفته است.
فیس بوک

فیس بوک یک سرویس شبکه اجتماعی برخط 
است که در 4 فوریه سال 2004 میالدی توسط 
مارک زاکربرگ و دوستانش ادوآردو سوری، اندرو 
و کریس هیوز در  مک کالم، داستین مسکوتیز 

دانشگاه هاروارد به وجود آمد.
کاربران برای بهره گیری کامل از فیس بوک باید 
در آن نام نویسی کنند. پس از نام نویسی، امکان 
به  کاربران  دیگر  افزودن  شخصی،  نمایه  ایجاد 
و  پیام  دریافت  و  فرستادن  دوستان،  فهرست 
دریافت آگاه سازی از تغییرات دوستان خود فراهم 
می گردد. عالوه بر این موارد، پیوستن به گروه های 
همکالسی ها،  همکاران،  یافتن  عالقه،  مورد 
دسته بندی  و  دیدگاه  بیان  پست ها،  پسندیدن 
دوستان از امکانات دیگر این سیستم است. در ماه 
سپتامبر سال 2012 میالدی تعداد اعضای این 

وب سایت از مرز 1 میلیارد نفر گذشت.
زندگي زناشویي متعالي ایراني

زندگي زناشویي به مجموعه رفتارهاي دو زوج در 

طول زندگي اطالق مي شود.
در یک زندگي زناشویي متعالي ایراني، اطاعت از 
خداوند محور است، زوجین مهارت ایجاد ارتباط 
صحیح با یکدیگر را داشته و محبت قلبي و زباني 
را به یکدیگر ابراز مي کنند، از پرخاش در زمان 
با  مشورت  ضمن  و  مي کنند  پرهیز  اختالفات 
یکدیگر در تصمیم گیري ها، اختالف را با گفت وگو 
حل مي کنند و براي رفع اختالفات وقت خاصي 

را اختصاص مي دهند.
خصوصیات بارز خانواد ه هاي ایراني

داراي  اصلي هر جامعه  به عنوان هسته  خانواده 
نهاد،  این  در  افراد  است.  گوناگوني  کارکردهاي 
و  فرزندان  تربیت  وظیفه  نسل،  حفظ  ضمن 
مراقبت و حمایت از بزرگ ساالن و حفظ میراث 
فرهنگي و دیني خود را بر عهده دارند. در طول 
دو سده اخیر، خانواده ایراني در جریان نوسازي 
تغییرات  اجتماعي و سیاسي کشور  و  فرهنگي 
اساسي یافته است. خانواده ایراني ضمن داشتن 
خانواده هاي جهان،  سایر  با  شباهت هایي  وجوه 
دیگر  از  را  آن  که  دارد  نیز  خاصي  ویژگي هاي 

خانواده ها در جهان متمایز مي کند.
کارکرد خانواده

رسول خدا )ص( مي فرمایند: هیچ بنیان و نهادي 
بنیان  از  محبوب تر  و  عظمت تر  با  خداوند  نزد 
وسائل الشیعه، ص  عاملي،  )حر  نیست.  خانواده 
از  تن  دو  تیبیتس  کالرک  و  آگبرن  ویلیام   )3
جامعه شناسان به نام دنیا در دهه 1930 میالدي، 
شش کارکرد اساسي را براي خانواده مورد تأکید 
قرار دادند که عبارت اند از: تولیدمثل، حمایت و 
جنسي،  روابط  تنظیم  جامعه پذیري،  مراقبت، 
عاطفه، همراهي و تأمین پایگاه اجتماعي. اگرچه 
آن ها کارکردهاي دیگري نیز براي خانواده تعریف 
تأمین  دیني،  تربیت  آموزش،  جمله:  از  کردند، 
نیازهاي اقتصادي، رشد و تثبیت شخصیت و ... 
مهم  کارکردهاي  از  را  یادشده  مورد  ولي شش 

خانواده مي دانستند.
در  گسترده  تحوالت  و  تغییر  تبع  به  ــروزه  ام
از  جوامع  تأثیرپذیري  و  اجتماعي  عرصه هاي 
برخي  گسترده  هجمه  نیز  و  بیگانه  فرهنگ 
فرهنگ ها به ارزش ها و هنجارهاي ملي و مذهبي 
و سنتي ما، کارکرد خانواده در ایران دچار تغییرات 
بسیاري شده است؛ اما به رغم این تحوالت، خانواده 
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در مورد غنای  �
رسانه ای، هیچ 

رسانه ای نمی تواند 
با ارتباط رخ به رخ 

برابری کند، به دلیل 
آنکه تمام رسانه های 
جدید فعلی به لحاظ 

حسی ضعیف اند.

ایراني توانسته است نقش خود را در تعلیم و تربیت، 
انتقال افکار و ارزش ها و تأمین نیازهاي مادي و 
معنوي و انتقال مفاهیم عمیق اخالقي و اجتماعي 
نماید. »خانواده در دوران حاضر دستخوش  ایفا 
تغییرات وسیعي شده و نه تنها نسبت به قرن هاي 
گذشته بلکه نسبت به دهه هاي قبل تفاوت یافته 
و در سطح سرمایه خانواده در جامعه ایراني تأثیر 
کوتاه  شغل،  ساختار  در  تغییرات  است.  گذارده 
شدن دوره باروري، پایان خانواده هاي بزرگ و چند 
نسلي، کاهش پیوندهاي درون نسلي، جدایي محل 
اشتغال  زنان،  تحصیالت  افزایش  زندگي،  و  کار 
میان  روابط  در  تغییر  متأهل،  زنان  به ویژه  زنان 
روابط  و صمیمیت  فراواني  تضعیف  همسایگان، 
میان اعضای خانواده، افزایش خانواده هاي هسته ای 

و...« 
 اهداف تحقیق

با  این پژوهش آن است که  هدف اصلی ما در 
بررسی منابع موجود پس از شناسایی مؤلفه های 
تشکیل دهنده مورد نظر ارسطو در فلسفه دوستی 
پرسش  این  به  فیس بوک  توانمندی  و  )فیلیا( 
پاسخ دهیم که فیس بوک چه نقشی در زندگی 
زناشویی اعضای ایرانی خود دارد؟ و آیا فیس بوک 
در روابط دوستی اعضای متأهل عضو نقشی دارد 
یا نه؟ همچنین این تحقیق اهداف جزئی زیر را 

دنبال می کند:
روابط دوستی  بر  بررسی نقش فیس بوک  الف( 

سودجویانه. 
دوستی  روابط  بر  فیس بوک  نقش  بررسی  ب( 

لذت جویانه. 
دوستی  روابط  بر  فیس بوک  نقش  بررسی  ج( 

دوسویه. 
روابط  بر  فیس بوک  از  استفاده  نوع  بررسی  د( 

دوستی سودجویانه. 
روابط  بر  فیس بوک  از  استفاده  نوع  بررسی  ه( 

دوستی لذت جویانه. 
روابط  بر  فیس بوک  از  استفاده  نوع  بررسی  و( 

دوستی دوسویه. 
نظریات مورد بررسی

الف( نظریه غنای رسانه ای 
رسانه ها را می توان در روی پیوستاری قرار داد که 
پایین ترین آن ها، رسانه های ناب یعنی رسانه هایی 
که اجازه حضور فیزیکی و نشانه های غیرشفاهی 

را نمی دهند و در باالی این طیف، رسانه های غنی 
که اجازه حضور فیزیکی، زبان بدن و ارتباطات 

شفاهی را می دهد.
اجازه  ویدئوکنفرانس ها،  مثل  غنی  رسانه های 
انتقال پیام های کالمی و غیرکالمی را می دهند 
ایمیل،  جمله  از  ناب  رسانه های  مقابل  در  و 
نشانه های حضور اجتماعی را حذف می کنند و 
در نتیجه یک پس زمینه مشترک متنی است که 

می تواند منجر به اشکال در ارتباط شود.
در مورد غنای رسانه ای، هیچ رسانه ای نمی تواند با 
ارتباط رخ به رخ برابری کند، به دلیل آنکه تمام 
رسانه های جدید فعلی به لحاظ حسی ضعیف اند. 
امر به ویژه در مورد شبکه های رایانه ای که  این 
تنها قادر به ارسال متن و داده هستند، صادق 
است. چندرسانه ای با بارگذاری و ترکیب تصاویر، 
صدا، داده ها و متون به غنای رسانه ای می افزایند؛ 
اما در هر حال، تحریک این محرک ها واقعی به 

نظر نمی رسند. )آزادی احمدآبادی، 1392(

تأثیرات  ارتباطی  تکنولوژی های  مختلف  انواع 
متفاوتی بر محتوای پیام هایی که منتقل می کنند، 

بر جای می گذارند.
توسط  رسانه  توانمندی  یا  رسانه  غنای  نظریه 
 1987 سال  در  همکارانشان  و  لنگل  تروینو، 
مطرح شد. موضوع اصلی در این نظریه، توانایی 

یک رسانه در انتقال اطالعات است.
مطابق نظریه غنای رسانه، میزان تراکم اطالعاتی 
و  توانایی  به  می دهد،  انتقال  رسانه  یک  که 
و  فردریک  اوهیز،  دارد.  بستگی  رسانه  ظرفیت 
شاور در سال 1998 نظریه غنای رسانه را چنین 
تعریف می کنند: »توانایی یک کانال ارتباطی در 
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جابه جا کردن اطالعات یا انتقال معنای موجود 
در یک پیام«. بدین ترتیب، این نظریه می گوید 
هر رسانه ای از توانایی و ظرفیت مشخصی برای 

انتقال پیام های گوناگون برخوردار است.
در  توانایی رسانه  است،  معتقد  کندی )1997( 
انتقال اطالعات می تواند فرایند تصمیم سازی در 
خصوص انتخاب یک رسانه از میان همه رسانه ها 
به عنوان  دهد.  توضیح  را  ارتباط  برقراری  برای 
مثال، تلویزیون و اینترنت به سبب ویژگی های 
را  بیشتری  اطالعات  انتقال  توانایی  بصری شان 
نسبت به رادیو دارند. این نظریه مستقیماً پیشنهاد 
نمی دهد که کدام رسانه ها قابلیت بیشتری دارند؛ 
اما پاسخی برای چرایی بهتر بودن یک رسانه )با 

توجه به موقعیت ارتباطی( ارائه می دهد.
بدین ترتیب محققان استدالل می کنند که انتخاب 
تکنولوژی ارتباطات و همکاری الکترونیکی مناسبی 
که نیازهای تیم را برآورده سازد از اهمیت حیاتی 
برخوردار است. وظایفی که مبهم و پیچیده هستند 
اغلب نیازمند تکنولوژی های ارتباطی هستند که 

دارای غنای رسانه ای باالیی هستند.
ب( نظریه دوستی در خانواده

و  مهربانی  معنای  به  تنها  یونانی  زبان  در  فیلیا 
دوست داشتن انتخاب نشده است بلکه به معنای 
وفاداری به خانواده، شهر و یا شغل یا یک نظم 
به  برای رسیدن  انگیزه ای  را  فیلیا  ارسطو  است. 
هدف می داند. ارسطو پایه ها و اساس یک دوستی 
مناسب را این گونه تشریح می کند: امیال مشترک 
ما با طرف مقابل، عدم بی میلی نسبت به یکدیگر، 
دنبال کردن کارهایی که دو طرف انجام می دهند 
و تعادل دوطرفه، تحسین و ستایش کردن یکدیگر 
به اندازه برابر و از این قبیل. او نتیجه می گیرد که 
فیلیا نمی تواند از ستیزه جویی ها، شایعه پراکنی ها، 
سلطه جویی ها و قضاوت های ناعادالنه شکل بگیرد.

این نوع عشق، بحث میل و اشتیاق نیست بلکه 
بحث خواستن و اراده است. در این نوع عشق، 
خواستن چیزهاي خوب براي کس دیگر و فقط 
به خاطر او است. بزرگ ترین نظریه پرداز عشق 
فیلیا، ارسطو است. از نظر ارسطو، در این عشق 
فقط اشخاص هستند که مي توانند عاشق شوند 
نیازها،  به  باید  اینکه  بر  عالوه  عاشق  اینکه  و 
خواسته ها یا نفع هاي معشوق خود آگاه باشد، 
باید اقدام به رفع آن ها نیز بکند. از سوي دیگر 

در این عشق یا به تعبیر ارسطو در این دوستي، 
در  و  است  بودن  معشوق  از  بهتر  بودن  عاشق 
این نوع عشق، عاشق است که نفع مي برد. این 
)شرق،  باشد.  انسان ها  بین  مي تواند  دوستي 

)8:1389
این نیاز، خواسته یا نفع هم به نوبه خود می توانند 
فضیلتی، لذتی و یا نفعی باشند و بر این اساس 

سه نوع دوستِی متفاوت وجود دارد:
مقابلم  طــرف  به  می خواهم  من  گاهی   .1
فضیلتی برسانم که در اینجا دوستِی مبتنی بر 
فضیلت رسانی پدید می آید؛ به طور مثال اگر من 
بخواهم شما را به یک انسان خوب تبدیل بکنم 
و از شما که مثاًل آدم راستگویی نیستید، فردی 
راستگو بسازم، در این صورت دوستی من نسبت 
به شما مبتنی بر فضیلت رسانی است؛ زیرا که 
می خواهم شما را صاحب فضیلت بکنم و خوبی ای 

از جنس فضیلت اخالقی به شما برسانم.
2. گاهی می خواهم به طرف مقابل لذتی برسانم 
که در این صورت دوستی مبتنی بر لذت رسانی 

پدید می آید.
فایده ای  مقابل  طرف  به  می خواهم  گاهی   .3
برسانم که دوستِی مبتنی بر نفع رسانی به وجود 
می آید. توجه داشته باشید که نفع و لذت با هم 
آدمی  که  خوبی  آن  به  توجه  با  می کنند.  فرق 

می خواهد به دیگری برساند.
5. فرضیات

فرضیه کلی تحقیق: متغیرهای تحقیق استفاده از 
فیس بوک و برقراری ارتباط اعضای متأهل آن با 
دیگران در دنیای مجازی است. فرضیه کلی: بین 
فیس بوک و زندگی زناشویی اعضای عضو رابطه 

وجود دارد.
فرضیات فرعی به قرار زیر است:

الف( میزان استفاده از فیس بوک بر روابط دوستی 
سودجویانه نقش دارد.

ب( میزان استفاده از فیس بوک بر روابط دوستی 
لذت جویانه نقش دارد.

ج( میزان استفاده از فیس بوک بر روابط دوستی 
دوسویه نقش دارد.

دوستی  روابط  بر  فیس بوک  از  استفاده  نوع  د( 
سودجویانه نقش دارد.

دوستی  روابط  بر  فیس بوک  از  استفاده  نوع  ه( 
لذت جویانه نقش دارد.
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دوستی  روابط  بر  فیس بوک  از  استفاده  نوع  و( 
دوسویه نقش دارد.
سؤاالت تحقیق

آیا  که  است  این  تحقیق  این  در  کلی  سؤال 
فیس بوک در زندگی زناشویی اعضای عضو خود 

اثری دارد؟
و سؤاالت فرعی به قرار زیر است:

الف( آیا استفاده از فیس بوک بر روابط دوستی 
لذت جویانه نقش دارد؟

دوستی  روابط  بر  فیس بوک  از  استفاده  آیا  ب( 
سودجویانه نقش دارد؟

دوستی  روابط  بر  فیس بوک  از  استفاده  آیا  ج( 
دوسویه نقش دارد؟

د( آیا نوع استفاده از فیس بوک بر روابط دوستی 
لذت جویانه نقش دارد؟

ه( آیا نوع استفاده از فیس بوک بر روابط دوستی 
سودجویانه نقش دارد؟

و( آیا نوع استفاده از فیس بوک بر روابط دوستی 
دوسویه نقش دارد؟

روش شناسی
بررسی  و  پیمایش  روش  از  پژوهش حاضر،  در 
اسناد و مدارک علمی استفاده شده است. روش 
تحقیقات  در  روش  نوع  عام ترین  که  پیمایشی 
اجتماعی به شمار می آید، روشی برای گردآوری 
داده ها است که در آن از گروه های معینی از افراد 
مشخص  پرسش  تعدادی  به  می شود  خواسته 
اطالعات  مجموعه  پاسخ ها  این  دهند.  پاسخ 

تحقیق را تشکیل می دهد.
روش اسناد و مدارک علمی یا روش کتابخانه ای 
با بررسی و تحلیل  نیز روشی است که محقق 
مطالعات و تحقیقات موجودی که در خصوص 
درک  به  تا  می کند  تالش  است،  شده  موضوع 

صحیح تری از یک پدیده دست یابد.
جامعه آماری این تحقیق اعضای متأهل 30 تا 
50 سال عضو فیس بوک در تهران هستند که 
طبق فرمول کوکران نمونه ای شامل 383 نفر از 

جامعه مربوط به طور تصادفی انتخاب شده اند.
»پرسش نامه«  پیمایش  بخش  در  تحقیق  ابزار 
و واحد تحلیل فرد است. ضمن آنکه در بخش 
تکنیک  از  نیز  علمی  مدارک  و  اسناد  بررسی 
فیش برداری تبیینی استفاده شده است که در 
این روش استدالل منطقی برای برقراری رابطه 

بین دو مجموعه یا پدیده استفاده می شود و از 
برای  استنباطی  و  توصیفی  آمار  تکنیک های 

توصیف و تحلیل داده ها استفاده شده است.
نتیجه گیری

هدف این پژوهش توجه به فیس بوک در خانواده 
در قالب دوستی در یونان باستان است که تعریفی 
هستی شناسانه و نه قانونمند است. فیلیا شکلی از 
این دوستی است که خود دارای انواعی است و در 
نهایت این عشق منجر به تکامل و رشد می شود. 
دوستی دوسویه عالی ترین نوع آن است که جنبه 

اخالقی دارد و همراه با اخالق است.
طبق یافته های پژوهش حاصل در این تحقیق طبق 
نمونه آماری 383 نفره، میزان تحصیالت 155 نفر 
کارشناسی، 201 نفر مرد و 189 نفر زن و دامنه 
سنی 42 سال است و 165 نفر دارای یک فرزند 
از نظر وضعیت اشتغال 138 نفر دارای  هستند. 
شغل دولتی و 123 نفر به مدت 2 تا 5 سال عضو 
فیس بوک بوده اند. پس از میزان تحصیالت، جنسیت 
و تک فرزند بودن در استفاده از فیس بوک نقش دارد.

جدول 1. میزان تحصیالت آزمودنی ها به تفکیک 
جنسیت 

تحصیالت
جنسیت

کل
زنمرد

زیر دیپلم
161632فراوانی

2/8%1/4%1/4%درصد

402767فراوانیدیپلم
2/17%9/6%3/10%درصد

52429فراوانیکاردانی
4/7%2/6%3/1%درصد

7382155فراوانیکارشناسي

7/39%0/21%7/18%درصد

334073فراوانیارشد
7/18%3/10%5/8%درصد

34034فراوانیدکتري
7/8%0/0%7/8%درصد

201189390فراوانیکل
0/100%5/48%5/51%درصد

190 نفر با آشنایی قبلی اقدام به دوستی می کنند 
دوستی  به  فیس بوک  طریق  از  هم  نفر   92 و 
گرایش ندارند. 188 نفر کمتر از یک ساعت در 
 112 می پردازند.  فیس بوک  از  استفاده  به  روز 
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می گذارند  اشتراک  به  را  لینک های خبری  نفر 
و محتوای آموزشی با میانگین 1/67 بیشترین 

استفاده را بین افراد داشته است.
جدول 2. معیار های انتخاب دوست در فیس بوک به 

تفکیک جنسیت

در�دوستي�
فیس�بوک�چه�
چیزي�برایتان�
مهم�است

جنسیت
کل

زنمرد

آشنایي 
قبلي

86104190فراوانی
7/48%7/26%1/22%درصد

8278160فراوانیتحصیالت
02/41%20%02/21%درصد

جذابیت 
ظاهري

33740فراوانی
3/10%8/1%5/8%درصد

201189390فراوانیکل
0/100%5/48%5/51%درصد

به منظور بررسی فرضیه اصلی پژوهش با عنوان 
»بین استفاده از فیس بوک با دوستی در زندگی 
از  دارد«  وجود  رابطه  متأهل  اعضای  زناشویی 
شد.  استفاده  تک متغیری  رگرسیون  تحلیل 
می شود،  مشاهده   3 جدول  در  که  همان گونه 
با  فیس بوک  از  استفاده  میزان  رابطه  ضریب 
متأهل  اعضای  زناشویی  زندگی  در  دوستی 
-743/0 به دست آمده است که با ارزش t برابر با 
-040/10 در سطح p>0,0001 معنی دار است 
و این فرضیه تأیید شده است. با در نظر گرفتن 
عالمت منفی این ضریب رگرسیون درمی یابیم 
که استفاده از فیس بوک تأثیر منفی بر دوستی در 
زندگی زناشویی اعضای متأهل نشان داده است. 
این نتایج نشان می دهد بین استفاده از فیس بوک 
متأهل  اعضای  زناشویی  زندگی  در  دوستی  با 

رابطه وجود دارد.
معادله  این  شده  استاندارد  تعیین  ضریب 
ضریب  است.  آمده  به دست  رگرسیونی 204/0 
در   =F مقدار157,7  با  نهایی  استاندارد  تعیین 

سطح p>0,0001 معنی دار است.
پیشنهادها

شناخت  به  بخواهیم  اگر  که  است  آن  واقعیت 
عمیقی از ابعاد و آثار مختلف فناوری های جدید و 
به خصوص رسانه های اجتماعی از قبیل فیس بوک 
در زندگی زناشویی در جامعه اسالمی ایران که 
رو به توسعه دارد و خواهان رسیدن به افق های 
1404 است، بپردازیم؛ نیازمند تحقیقات بسیاری 
دانشگاه  مسیر،  این  در  هستیم.  زمینه  این  در 
با  باید  کشور  علمی  نهاد  مهم ترین  به عنوان 
سیاست گذاری خود در صدد تشویق و حمایت 
پژوهش ها و تحقیقاتی باشد که زمینه رسانه های 
جدید به خصوص شبکه های اجتماعی انجام شود.

روابط  بررسی  با  تا  شد  تالش  پژوهش  این  در 
فیس بوک،  عضو  متأهل  اعضای  دوستی 
دوستی،  و  فیس بوک  مؤلفه های  و  شاخص ها 
تعیین و اندازه گیری شوند و در این راستا از افراد 
متأهل 30 تا 50 سال متأهل عضو در این رسانه 
اجتماعی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان 
بر  فیس بوک  از  استفاده  نحوه  و  میزان  که  داد 

دوستی های اعضای متأهل اثرگذار است. 
اگر با این پدیده نوظهور به شکل منطقی برخورد 
شود و درک درستی از امکانات و ابزارهای نهفته 
در آن حاصل شود، می توان گفت علی رغم اینکه 
این پدیده، یکسری پیامدهای منفی را در بعضی 
از ابعاد به همراه دارد، در بیشتر زمینه ها می تواند 
به عاملی مهم برای رشد و تعالی ابعاد مختلف 
اساس  و  پایه  تبدیل گردد که  ارتباطی جوانان 
مهمی برای تقویت و پویایی هویت آنان خواهد 
بود. از این طریق می توان بنیان های پیشرفت و 

توسعه جامعه را پایه گذاری کرد.
حال که شبکه اجتماعی فیس بوک به عنوان یک 
رسانه نوین در ارتباطات اعضای متأهل تأثیر دارند 
و استفاده از آن بین متأهلین بسیار رایج است، 
وظیفه مسئولین جامعه است که با اتخاذ تدابیر الزم 
و از راه های مناسب سبب تقویت ارتباط اجتماعی و 
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bβtpRR2.adjFPمتغیر�مالکمتغیر�مستقل

استفاده از 
فیس بوک

 میزان دوستي 
همسران

-0/743-0/454-10/0400/0000/4540/204100/810/000

جدول 3. نتایج تحلیل رگرسیون رابطه میزان دوستی همسران بر اساس میزان استفاده از فیس بوک
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ملی زوج های جوان با استفاده از فناوری های مدرن 
گردند تا به حفظ و تقویت فرهنگ بومی و از طریق 

آن به انسجام و وحدت ملی کمک نمایند.
بررسی همین  به  آتی می توان  پژوهش های  در 
موضوع در سایر شبکه های اجتماعی مثل وایبر 
و تلگرام پرداخت. پیشنهاد مي شود مشابه این 
پژوهش در دیگر استان های کشور انجام تا بتوان 

مقایسه اي تطبیقی انجام داد.
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