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Abstract
In today's era social networks with considering the role of technology in designing
the desired model, can strengthen the foundation of the family as a suitable capability
and tool. The present study is applied-descriptive and the statistical population of the
research are experts in the field of social network and family consolidation. Based on
simple random sampling, 90 people were selected. To assess validity , Lawshe
coefficient, convergent and divergent validity criteria and also for calculating the
reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha and combined reliability were used.
SPSS and Smart PLS software were used to analyze the data. Studies have shown that
social networks have three dimensions: cognitive, emotional and behavioral. The
cognitive dimension has the components of religious teachings and beliefs, lifestyle
awareness and perception of family strengthening factors, as well as the emotional
dimension has the components of competition and intimacy, interaction and
communication and identity. Behavioral dimension also has components of
culturalization , family and social stability, as well as economic and financial
empowerment. The results also showed that strengthening the foundation of the family
has three dimensions: cognitive, emotional and behavioral. Cognitive dimension with
three components of theism and religiosity, excellence in life and awareness of the rules
of economic and financial health, emotional dimension with three components of selfconfidence, empathy and satisfaction and also behavioral dimension with components
of responsibility, skill enhancement and empowerment, family survival with continuity i
t is healthy. The results of the model analysis showed that the social network is 64%
effective in strengthening the family foundation. According to the research results,
social network in the cognitive dimension and family in emotional and behavioral
dimensions can play the greatest role in the effective functioning of social network and
strengthening the foundation of the family.
Keywords: Social Network, Strengthening Family Foundation, Cognitive
Dimension, Emotional Dimension, Behavioral Dimension.
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چکيده
با توجه به نقش فناوری در عصر امروز ،شبکه های اجتماعی به عنوان ظرفیت و ابزاار مناسز

مزی-

توانند در تحکیم بنیان خانواده مؤثر باشند .تحقیق از نوع کاربردی – پیمایشی و جامعزه ممزاری تحقیزق،
کارشناسان شبکههای اجتماعی و تحکیم خانواده است .جهزت روایزیسزن ی از ضزری

مقاله پژوهشی

الشزه ،روایزی

همگرا و واگرا و برای محاسبه پایایی از ملفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد .برای تحلیل دادههزا،
از مدلسازی معادالت ساختاری به روش کمترین مربعات جائی استفاده شزد .بررسزیهزا نشزان داد کزه

تاریخ دریافت:
1400/12/17
تاریخ پذیرش:

شبکههای اجتماعی دارای سه بعد شناختی ،عزاففی و رفتزاری اسزت .بعزد شزناختی دارای مؤلفزههزای

1401/03/07

مموزه ها و باورهای دینی ،مگاهیبخشی سبک زندگی و ادراکسازی عوامل تقویت خانواده ،بعزد عزاففی

صص155-178 :

دارای مؤلفههای فضاسازی رقابت و صمیمیت ،تعامل و ارتباط و هویتبخشزی مزیباشزد .بعزد رفتزاری
دارای مؤلفه های فرهنگ سازی ،پایداری خانوادگی و اجتماعی و توانمندسازی اقتصزادی و مزالی اسزت.
نتایج نشان دادند که تحکیم بنیان خانواده دارای سه بعد شناختی ،عاففی و رفتاری است .بعزد شزناختی
دارای سه مؤلفه خداباوری و دینداری ،تعالیمحوری در زندگی و مگاهی از احکام سزممت اقتصزادی و
مالی ،بعد عاففی دارای سه مؤلفه خودباوری ،همدلی و رضایتمندی و بعزد رفتزاری دارای مؤلفزههزای
مسئولیتپذیری ،مهارتافاایی و توانمندسازی ،تداوم بقای نسل با معیارهای خانواده سالم اسزت .نتزایج
تحلیلها نشان دادند که شبکه اجتماعی بر تحکیم بنیزان خزانواده مزؤثر اسزت .بزر مبنزای نتزایج ،شزبکه
اجتماعی در بعد شناختی بیشترین نقش را در تحکیم بنیان خانواده ایفا مینماید.
کليدواژهها :شبکه اجتماعی؛ تحکیم بنیان خانواده؛ بعد شناختی؛ بعد عاففی؛ بعد رفتاری.

DOR: 20.1001.1.26454955.1401.17.60.6.9

 .1نویسنده مسئول :دانش وی دکتری ،مهندسی سیستم های فرهنگی ،دانشگاه جامع امام حسین علیه السمم ،تهران ،ایران.
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مقدمه
مقدمه
خانواده در واقع به معنی اولین واحد زندگی اجتماعی است که یکی از اساسییتییین ناادایا
جامعه و زییبنا سایی نااداا شناخته میشود .خانواده از زن و مید تشکیل میشود که با یکدیگی
وارد پیوند زناشویی شدهاند و ممکن است فیزندانی نیز داشته باشند و دارا پدر و مادر ،بیادران و
خواایانی باشند .جامعه بیا این نااد ،روابط زناشویی و خویشاوند معینی تعیین میکند و در این
روابط ،حقوق و تکالیف افیاد نسبت به یکدیگی را مشخص میسازد .آنتونی گیدنز ،جامعیهشینا
انگلیسی ،نیز خانواده را گیوای از افیاد میداند که با ارتباطات خویشاوند مستقیماً پیوند یافتهاند
و اعضا بزرگسال آن مسئولیت میاقبت از کودکان را بی عایده دارنید .پیونیداا خویشیاوند
ارتباطات میان افیاد است که یا از طییق ازدواج بیقیار گیدیدهاند یا از طییق تبار که خویشیاوندان
خونی (مادران ،پدران ،فیزندان دیگی ،پدربزرگاا و غییه) را با یکدیگی میتبط میسازد و ازدواج
عبارت است از پیوند جنسیی از نریی اجتمیاعی بیه رسیمیت شیناخته شیده و پسیندیده بیین دو نفیی
بزرگسال .اسالم خانواده را گیوای متشکل از افیاد ،دارا شخصییت میدنی ،حقیوقی و معنیو
معیفی میکند که استه اولیه آن را ازدواج مشیوع زن و مید تشیکیل مییدانید و نکیا عقید
است که بی اسا

آن رابطه زوجیت بین زن و مید بیقیار میشود و در آن طیفین دارا وظایف و

حقوق جدید میشوند .ارتباط خویشاوند در سایه نکا پدید میآید و اعضا آن روابط قانونی،
اخالقی و عاطفی دارند .اسا

تشکیل آن این است که زن و میید مییکوشیند اراده خیود را بیی

تأسیس آن و قبول تکالیفی که شیع بیا آناا معین کیده است ،محقق سازند (معرمی گیودرز
و دعاگویان .)127 :1396 ،خانواده در فیانگ دینی فیانگ اسالمی-اییانی نخستین کانون رشد و
آرامش بشی است و به تعبیی قیآن «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًیا لِتَسْیکُنُوا إِلَیْاَیا»...
(روم )21/سبب آرامش روحی و روانی انسان گیدید و از جملیه عامیل اساسیی خیانواده ایم طبیق
رانموداا خداوند سبحان مودت و رحمت است «وَجَعَیلَ بَیْینَکُمْ مَیوَدَة ً وَ رَحْمَی ً» (روم)21/؛ لیاا
میاقبت از خانواده مسئولیت سنگینی به شمار می آید و موجیب نایات از رنی و عیاای دنییو و
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اُخیو خوااد گیدید .قیآن و روایات ،احکام و آدای فیاوانی بیا رشد و بالندگی خانواده مقیر
کیدند (جواد آملی.)233 :1392 ،
زن و شوای به باتیین نحو نیازاا عاطفی و جنسی یکدیگی را بیآورده میسازند؛ بهطور که
این نااد ،عامل مامی در حفظ سالمت اخالقی افیاد و جوامع بوده است .روابط مناسب بین اعضا
خانواده ،شیط و زمینه اساسی ایفا این سه کارکید است .بیتیدید ،اگی این روابط کااش یابد یا
بهصورتی خشنودکننده نباشد ،کارکیدایا خیانواده تضیعیف خوااید شید .جایانی شیدن نیهتنایا
کارکیداا خانواده بلکه اصل و تمامیت آن را به چالش کشیده است .افیزایش طیالق در جوامیع
غیبی که حدود یکسوم ازدواجاا را در بیمیگیید و گستیش امزیستی مشتیک کیه در بسییار
از جوامع غیبی و حتی متأثی از فیایند جاانی شدن در کشوراا اسالمی نیز مشاود است ،چالش-
اایی بیا اصل و تمامیت خانواده در جوامع بشی است .جاانی شدن ،به سبب امور مانند تحول
اساسی در ارتباطات ،فیدگیایی ،مصیفگیایی و تضعیف فیانگاا بومی ،روابیط بیین اعضیا
خانواده را به شیدت تحیت تیأثیی قییار داده اسیت (مییمحمید رایایی و سیاروخانی.)154 :1397 ،
گستیش شبکهاا اجتماعی و در ادامه اپلیکیشناا موبیایلی و ارتباطیات مایاز جدیید باعی
شده است که این روزاا گوشیاا و تبلتاا مییدان و زنیان متأایل ماننید حیییم خصوصییشیان
بهحسای آید ،حییمی به اصطال خصوصی که در بیخی از موارد با ارتباطات پناانی امیاه اسیت.
نگاه واقعبینانه این حقیقت را آشکار میکند که امیوزه بیخی از خانوادهاا با وجیود داشیتن نقیش
امسی در کانون خانواده ،بازام معتاد به شبکه اا اجتماعی استند و این روند تا آن اندازه پیش
میروند که حتی از نقشاا و وظایف عینی و ذانی مام خود در خانه غافل مییشیوند و اعتییاد بیه
فضا مااز در ابتدا ناخواسته و تدریای فید را درگیی مییکنید .نقیش امسیی از مایمتییین و
ابد تیین نقشاایی است که انساناا در طول زندگی میپاییند و باید در قبال قیار گیفتن در این
نقش به تعادات خود عمل کیده و به اصول و خواستهاا یکدیگی احتیام بگاارند؛ اما استفاده از
شبکهاا اجتماعی ،به میورزمان طیز فکی و روابط امسیان را متحول میکنید .چیاکیه جیایگزین
بسیار خطیناک لحرات و روابطی میشود که زن و مید میتوانند در کنار یکدیگی بگاراننید (پییی
جلیلی و امکاران.)54 :1397 ،

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شبکهاا اجتماعی در سال اا اخیی در زندگی آنالین و آفالیین کیاربیان اینتینتیی آنچنیان
تأثییگاار بودهاند که شکلاا ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانهاا جدید تأثیی پاییفته اسیت.
بایهگیی از این شبکهاا توسط معتیاان سیاسی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،حقوق بشی ،زنان و...
آن را از ابزار که فقط کارکید تفییحی داشته ،خارج ساخته و به ابزار بیا پیگیی خواستاا
و مبارزات تبدیل کیده است (یه و ژانگ .)410 :2019 ،1امیوزه اعضا خیانواده سیاعتایا زمیان
صیف ارتباطات مااز میکنند و اعتنایی به سایی اعضا ندارند .تعاملاا سینتی ،عینیی و امکیان
دستیسی محدود باع میشود دوستیاا ،امسایگیاا ،پیونداا و ارزشاا اخالقی معنادار باشند.
در مقابل در ارتباطات مااز  ،تما

محسو

و بدنی نیست و امکان دستیسی گسیتیده و قیدرت

انتخای متکثی ،متنوع و متفاوت با تایبیهایا روزانیه زنیدگی اسیت .ارتباطیات مایاز  ،فضیایی
مااز پدید آورده که نهتناا ارتباطات واقعی را کااش داده ،بلکه به نسبیتگیایی در ارزشایا
اخالقی و دینی ،کااش واقعیتگیایی و گستیش نگیش و ارزشایا مایاز و از بیین رفیتن ییا
مبام شدن جات زندگی منای شده است .ایچند پیامداا فوق به کلیه روابط اجتماعی بین افییاد
میبوط میشود و اعضا خانواده نیز از دیگیان مستثنا نیستند ،انساام خانواده در گییو تعامیلایا
عینی ،واقعی و بدنی عمیق و گستیده و درعینحال منحصی بیه افییاد خیا

اسیت و تعامیلایا

مااز بیشتیین آسیب را به چنین روابطی وارد میکند (عنایت و موحد .)161 :1380 ،شبکهایا
اجتماعی میدم را تحییک میکنند تا عمومیتی باشند و در مورد زندگی خصوصیشان بازتی رفتار
کنند .در این شبکهاا ،اطالعات زندگی خصوصی بیهراحتیی منتشیی مییشیوند .ایمناً شیبکهایا
اجتماعی ارتباطات رودررو را بهویژه در جوانیانی کیه زمیان زییاد را در امیین شیبکهایا بیه سیی
میبیند تضعیف میکند .شبکهاا مانند ای پدیدها در کنار مزایا معیایبی ایم دارنید (کییم و لیی،2
 .)57 :2019بهطور مثال ،وقتیکه فید از طییق آنالین ای روز بیا دوسیتانش ارتبیاط دارد و زمیان
کمتی را خارج از میز رایانه یا گوشی امیاه خود میگاراند بهتدری منزو شیده و امیین نبیود
ارتباط فیزیکی با مییدم ،باعی

انیزوا و بیهتیدری انیواع حیاد بیمیار روانیی امایون افسییدگی،

ااطیای و بیخی بیمار اا جسمی را به دنبال دارد .گاراندن تمام روز و بیشتی زمان شب بییا

1. Ye & Zhang
2. Kim & Lee
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کار با رایانه و گیدش در شبکهاا اجتماعی بیا مغز و بدن انسان بسیار مخیی است .شبکهایا
اجتماعی و باز اا رایانها  ،بهویژه بیا کودکان مضی استند (اانت 1و امکاران.)765 :2018 ،
حسینپور و مومنی ( )1396در تحقیقی به بیرسی تأثیی شبکهاا اجتماعی مایاز بیی اوییت
نااد خانواده پیداختند .نتای آناا نشان داد که بیین شیبکه ایا اجتمیاعی مایاز و اوییت نایاد
خانواده رابطه معنادار وجود دارد .بدین تیتیب که بیخی ویژگیاا شبکهاا اجتماعی مااز
از جمله محیط تعاملی ،فضا صمیمی و احسا

راایت ،گیوهاا و اجتماعات مااز و محتیوا و

تولیدات شبکهاا اجتماعی تأثیی غییقابلانکار بی اوییت نایاد خیانواده و ارزشایا ایین نایاد
مقد

دارد.
زینلی پور ( ) 1396در تحقیقی به این نتای دست یافته است که فضا مااز بیدون میدیییت

آن در خانواده سبب انزوا اجتماعی اعضا خانواده ،سوءاستفاده جنسی ،شکاف نسلی ،گسیتیش
ارتباطات نامتعارف جوانان ،بحیان اویت و اختالل در شکلگیی شخصیت و اعتییاد بیه اینتینیت
خوااد شد و رااکار جلوگیی از اثیات مخیی فضا مااز استفاده از آموزهاا دینی است.
شیفالدین و اسماعیلی ( )1393در تحقیقی به بیرسی نقش رسانهاا در تحکیم خانواده اییانیی
پیداختند .نتای نشان میداد که رسانه ملی و سینما اییان کمکی به تحکیم بنییان خیانواده نمیی-
کنند و بعضاً خود این بینامهاا مخیی بنیان خانواده استند.
شبکه اجتماعی حقیقی 2از نری تاریخی بسیار قدیمیتی از شبکه اجتمیاعی مایاز و از ابتیدا
حضور بشی در اجتماعات نقش بارز در تحول ارتباطات بشی داشته است .با گستیش شبکهاا
اجتماعی مااز  ،دامنه تأثیی شبکهاا اجتماعی حقیقی (خانواده ،گیوهاا محلی ،شغلی ،انیی
و امانین بسیار از سازماناا غییحکومتی –  - NGOرسمی و غییرسمی) تنگتی و ایعیف-
تی میشود و بی بحیان اویت اجتماعی دامن میزند و بیشیتی چیالشایا و آسییبایا اجتمیاعی
ناشی از کاستن از نقش شبکهاا اجتماعی حقیقی اسیت .بیه نریی مییرسید گسیتیش شیبکهایا
مااز در جوامیع بیهصیورت نامحسیو

در بیابیی شیبکهایا اجتمیاعی حقیقیی درآمیده اسیت.

شبکهاا اجتماعی مااز ریشه در نرام جاانی و مناسبات جاانیشدن از باال دارند ،درحیالیکیه

1. Hunt
2. Real Social Network
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شبکه اا اجتماعی حقیقی و بومی بیشتی با روایت جایانی شیدن از پیایین و جایان زیسیت ملیی و
جاانی پیوند دارند (فیانگ .)2 :1392 ،با وجود اامیت کارکیداا شبکه اجتماعی حقیقی امیاه
با شبکه اجتماعی مااز  ،اما امیوزه از رفتوآمداا خانوادگی ،ارتباطات چایه به چایه دوستان
و آشنایان با یکدیگی بهشدت کاسته شده و در مقابل ،امه این کنشگی اا اجتماعی جیا خیود
را به رفتوآمد پیامکی آنالین در صفحات شخصی در شیبکهایا اجتمیاعی مایاز داده اسیت.
بهاینتیتیب ،عوامل وابسته به میاکز خا

با اادافی تعییفشده ،در تالش استند تا انسان امیوز را

کامالً مااز تیبیت کنند و با توجه به آن حیکت نیم ،امه افکار ،اعتقادات ،فیانگایا و مسیا ل
مختلف اجتماعی جوامع را امشکل کنند تا در مقاطع موردنیاز ،بیا اقناع افکیار عمیومی جایانی
در راستا ااداف طیاحی شده با چالش مواجه نشوند (آلکات و جنتزکوو.)212 :2017 ،1
بی مبنا نرییهپیداز معیف عیصه تعلیم و تیبیت سامو ل بلوم )1999-1913( 2حوزهاا تعلیم
و تیبیت به سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتار تقسیم میشود (شیعبانی .)30 :1386 ،شییفی ()1392
الگو مطلوی تشکیل شبکه اجتماعی را مبتنی بی الگو تدبیی و تقویت خانواده در بعد شیناختی،
عملی (رفتار ) و عاطفی پیداخته است و روند تأثییگاار ایکدام از عوامل ماکور در تحکییم،
پایدار و تعالی خیانواده پیداختیه و سیام ایییک در پیشیبید زنیدگی خیانوادگی موردبیرسیی و
ارزیابی قیار داده است .و خانواده را به سان یک سازمان زنده و پویا دانسته که مبتنی بی شیناخت
ظیفیتاا ،پویایی ،توانمند اا افیاد و شبکه ارتباطی میان آن ااست و ای اندازه شناخت در ایین
زمینهاا بیشتی و عمیقتی باشد ،موفقیت در تیبیت و تحول فیزندان نییز بیشیتی خوااید بیود (شییفی،
.)14 :1392
 .1-1بعد شناختی :بعد شناختی اطالعاتی درباره اعتقادات و باوراا ماابی و معنو  ،ارزش-
اا و شامل شناخت شبااتاا و تفاوتاا فیانگاا و انعکا دانده دانش باوراا در مورد کیار،
زمان ،ارتباطات خیانوادگی ،آدای و رسیوم ،زبیان و ...اسیت .ییادگیی محیب باورایا ،رسیوم و
تابواا فیانگی خارجی ،آمادگی الزم بیا بیخیورد بیا موقعییتایا فیانگیی متنیوع را ایایاد
نمی کند .بیا بیقیار ارتبیاط مناسیب فیانگیی بایید ایین آدای و رسیوم را بیهدرسیتی شیناخت.

1. Allcott & Gentzkow
2. Bloom
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ماارتاا ذانی فید اجازه میی داید ،اشیتیاکات فیانگیی را درک کنید و از آنایا در بیقییار
ارتباط بایه گیید.
 .1-2بعد عاطفی :بعد عاطفی  ،حام و جات انیژ افیاد را بیا تعامل مؤثی :اطمینان و اعتماد
فید به اینکه قادر است خود را با فیانگ جدید نشان میداد .بعد انگیزشی اوش فیانگیی شیامل
سطحی است که در آن افیاد در مورد توانیاییایا خیود در تعیامالت مییان فیانگیی ،اطمینیان و
اعتماد دارند .امانین عبارت است از میزان گشودگی بیا تایبه تعامل با میدم سایی فیانگاا و
میزان راایتی که از آن تعامالت در خود مییابند .این بعد ،سختتیین و ظییفتیین جزو ایوش
فیانگی است .امانین بیشتیین شباات را به اوش عاطفی و احساسی (اجتماعی) دارد .سازگار
با یک فیانگ جدید مستلزم غلبه بی موانیع و مشیکالت اسیت .افییاد تنایا زمیانی از عایده کیار
بیمیآیند که از انگیزش زیاد بیخوردارند و به توانایی خود ایمان و باور دارنید (جاللیی:1380 ،
.)5
 .1-3بعد رفتار  :ماموعه شناختاا کسبشده با استفاده از عوامل بیانگیزاننده و تشویق و
تحییک در قالب اقدام و عمل ،کنش و رفتار جلوهگی میشود.
با بیرسی نراممند مبانی علمی ،اقدام به احصا مؤلفهاا تحقیق شد که در جدول زیی نمایش
داده شده است.
جدول  .1ابعاد و مؤلفهاا تحقیق
حوزه

بعد

مؤلفه

منبع

الگوی مطلوب

شناختی

مموزهها و باورهای دینی

حسینی1383 ،؛ جوادی مملی1392 ،

مگاهیبخشی نسبت به

قراباغی1397،؛ مل قیس و رسولی1398 ،

شبکه اجتماعی

سبک زندگی
ادراکسازی

 ، Liu et al., 2017, Manalel, 2020قراباغی،
1397

عاففی

فضاسازی رقابت و

حسینپور و مومنی1396 ،؛ مل قیس و رسولی،

صمیمت

1398؛ Hunter et al., 2008

تعامل و ارتباط

معصومی و میر خطی 1396 ،؛ هاشمیزاده و
انصاری نس 1397 ،؛ Manalel, 2020
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حوزه

بعد

رفتاری

مؤلفه

منبع

هویتبخشی

موسوی و الستی1395 ،؛ Miller, 2013,

فرهنگسازی

Manalel, 2020,
قراباغی1397 ،؛ هاشمیان و انوری1397 ،؛ Liu et
al., 2017, Miller, 2013

پایداری خانوادگی و

جوادی مملی1392 ،؛ حسینپور و مومنی1396 ،؛

اجتماعی

مل قیس و رسولی1398 ،؛ Ye et al.,2019

توانمندسازی اقتصادی و

Manalel, 2020

مالی
تحکیم بنیان

شناختی

خداباوری و دینداری

خانواده

ریشهری1387 ،؛ میتاللهی و همکاران1392 ،؛
حسنزاده1393 ،

تعالیمحوری در زندگی

جوادی مملی1392 ،؛ ملکی فاراب و همکاران،
1396

سممت اقتصادی و مالی

ریشهری1387 ،؛ ظهیری و فتحی1390 ،

خودباوری

جوادی مملی1375 ،؛ میتاللهی1392،

همدلی

افروز1390 ،؛ بروجردی علوی و همکاران1392 ،؛

عاففی

میتاللهی1392 ،؛ ملکی فاراب و همکاران1396 ،

رفتاری

رضایتمندی

ریشهری1387 ،؛ افروز1390 ،

مسئولیتپذیری

مطهری1385 ،؛ ساروخانی و دودمان1389 ،؛
ظهیری و فتحی1390 ،؛ میتاللهی1392 ،

مهارتافاایی و

ریشهری1387 ،؛ میتاللهی1392 ،

توانمندسازی
تداوم و بقای نسل با

ریشهری1387 ،؛ ساروخانی و دودمان1389 ،

معیارهای خانواده سالم

بی مبنا بیرسیاا اناامشده ،محقیق بیه دنبیال آن اسیت تیا بیا ایدف سیناش تأثییگیاار
شبکهاا اجتماعی بیا تحکیم بنیان خانواده از طییق شناخت ابعاد (شناختی ،عیاطفی و رفتیار )
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مؤلفهاا و شاخص اا میتبط در موایوع شیبکه اجتمیاعی و تحکییم بنییان خیانواده ،تیأثیی شیبکه
اجتماعی (حقیقی و مااز ) بی تحکیم بنیان خانواده را بیرسی نماید .بیا نیل به این ادف ،سؤال
اصلی این است که شبکه اجتماعی (با بایهگیی از انیواع حقیقیی و مایاز ) بییا تحکییم بنییان
خانواده چه نقشی دارد؟

روش پژوهش
پژواش حاای از لحاظ طیی تحقییق ،در زمییه تحقیقیات کیاربید و پیمایشیی دسیتهبنید
میگیدد .این پژواش از طییق جمعآور دادهاا بهصورت تلفیقیی کمیی و کتابخانیها صیورت
گیفته است .ابزار تحقیق ،پیسشنامه است که از طییق ایییب الشیه اقیدام بیه رواییی سینای شید.
امانین جات ارزیابی مدل اندازهگیی از شاخص ایا پاییایی ایییب آلفیا کیونبیای ،پاییایی
میکب ،روایی امگیا ( )AVEو روایی افتیاقی (معیار فورنل  -الرکی) استفاده شد.
روایی امگیا به این معناست که ماموعه معیفاا ،سیازه اصیلی را تبییین مییکننید .فورنیل و
الکی ( )1981استفاده از متوسط واریانس اسیتخیاجشیده را بیهعنیوان معییار بییا اعتبیار امگییا
پیشنااد مینمایند .حداقل  AVEمعادل  0/5بیانگی اعتبار امگیا قابلقبول است .به این معنی کیه
یک متغیی پناان (مکنون) میتواند بهطور متوسط بیش از نیمی از پیاکندگی معیفاایش را تبییین
کند .حداقل مقدار قابلقبول بیا پایایی معیف و پایایی میکب مقدار  0/7میباشید .معییار فورنیل
الرکی جات سناش روایی افتیاقی میباشد .این معیار ریشه دوم شاخص  AVEمیباشد.
جامعه آمار تحقیق ،کارشناسان و صاحبنریان حوزه شبکه اجتماعی و تحکیم خیانواده کیه
بهصورت ادفمند انتخای شد .از روش نمونهگیی تصادفی ساده استفاده شد .با توجه بیه نریییات
نمونهگیی بیا جامعه محدود ،فیمول تعیین حام نمونه عبارت است از:
𝑁𝑍𝛼2⁄ 𝑆 2
2

(𝑁 − 1)𝑑2 + 𝑍𝛼2⁄ 𝑆 2

=𝑛

2

که در آن  ،Nحام جامعه که بیابی  1000مییباشید .سیطخ خطیا نیوع اول ( )αبیابیی ،0.05

2
( S 2 ،Z0.025بیشتیین مقدار واریانس پاسخاا به سؤاالت پیسشنامه که بیابی  1/1میباشد) و
=3/84

( d=0/25حداکثی خطا بیآورد متوسط نریات پاسیخدانیدگان) ،در نریی گیفتیه شیده اسیت .در
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ناایت با جایگیاار مقیادیی ذکیی شیده در آلفیا  0/10و مقیدار  1/65 tحایم نمونیه ،بیی مبنیا
محاسبات بارتلت 1و امکیاران ( n=77 )2001حاصیل شید کیه در نااییت بیا توزییع حیدود 100
پیسشنامه تعداد  90پیسشنامه دریافت شده و مورد تازیهوتحلیل قیار گیفت.
بیا تازیهوتحلیل دادهایا ،از آزمیون فیییدمن و نییمافیزار  SPSSجایت اولوییتبنید و از
مدلساز معادالت ساختار جات بیرسی نقش شیبکهایا اجتمیاعی در تحکییم بنییان خیانواده
استفاده گیدید .به دلیل تعداد نمونه محدود از روش حداقل میبعات جز یی و بیا کمیک نییمافیزار
 Smart PLSاستفاده شد .مامتیین دلیل استفاده از این نیمافزار ،بیتیی آن در محاسیبه و تحلییل
نمونهاا کوچک و امانین دادهاا غیینیمال است (غالمزاده و امکاران)10 :1391 ،

یافتههای پژوهش
با توجه به نتای آمار توصیفی 41 ،نفی معادل  46درصد از پاسخگویان دارا مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد و تعداد  49نفی معادل  54درصد دکتی استند .امانین نتای نشان داد که تعداد
 9نفی یعنی  10درصد از پاسخداندگان دارا سن  25تا  30سال 35 ،نفی معادل  39درصید بیین 31
تا  40سال 25 ،نفی معادل  28درصد بین  41تا  50سال 15 ،نفی معادل  17درصد بین  51تیا  60سیال
و  4نفی معادل  4درصد بیشتی از  61سال سن داشتند 2 .درصد نیز به پاسخ سن جوای نداده بودنید.
بیرسی جنسیت پاسخگویان مبین این است که تعداد  17نفی یعنی  19درصد از پاسیخدانیدگان زن
و تعداد  73نفیی یعنیی  81درصید از پاسیخدانیدگان میید اسیتند .تعیداد  7نفیی یعنیی  8درصید از
پاسخداندگان ماید و تعداد  83نفی یعنی  92درصد از پاسخداندگان متأال استند.
جدول  .2توزیع فیاوانی پاسخداندگان
تحصیمت

وضعیت ممار توصیفی

فراوانی

درصد فراوانی

کارشناسی ارشد

41

45/6

دکتری

49

54/4

زن

17

18/9

مرد

73

81/1

م رد

7

7/8

جنسیت
تأهل

1. Baarttllettt
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وضعیت ممار توصیفی

فراوانی

درصد فراوانی

متأهل

83

92/2

 25تا 30

9

10

 31تا 40

35

38/9

 41تا 50

25

27/8

 51تا 60

15

16/7

 61بیشتر

4

4/4

بیپاسخ

2

2/2

سن

جات روایی سنای از اییب الشه AVE ،و معیار فورنل -الرکی و بییا بیرسیی از ایییب
آلفا کیونبای و پایایی تیکیبی استفاده که نتای آن در جدول  1نمایش داده شده است.
جدول  .3اییب الشه ،روایی و پایایی مؤلفهاا الگو مطلوی شبکه اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده
حوزه

بعد

مؤلفه

الگوی

شناختی

مموزهها و

تعداد

ملفای

پایایی

تعداد

ضری

سؤاالت

الشه

گویه

کرونباخ

ترکیبی

4

0/95

12

/87

/92

AVE

معیار
فورنل-
الرکر

مطلوب

باورهای دینی

شبکه

مگاهی بخشی

اجتماعی

4

/79

/89

1

نسبت به سبک
زندگی
ادراک سازی

4

0/92

عوامل تقویت
خانواده
عاففی

فضاسازی

4

0/9

11

/78

/87

/69

/83

رقابت و
صمیمت
تعامل و ارتباط

4

0/95

هویتبخشی

3

0/77
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حوزه

تعداد

ملفای

پایایی

تعداد

بعد

مؤلفه

رفتاری

فرهنگسازی

4

پایداری

5

ضری

سؤاالت

الشه

گویه

کرونباخ

ترکیبی

0/92

13

/87

/92

0/8

AVE

معیار
فورنل-
الرکر

/79

/89

خانوادگی و
اجتماعی
توانمندسازی

4

0/95

اقتصادی و
مالی
تحکیم

شناختی

خداباوری و

بنیان

دینداری

خانواده

تعالی محوری

3
3

1

9

/83

/90

/75

/86

1

در زندگی
سممت

3

1

اقتصادی و
مالی
عاففی

رفتاری

خودباوری

3

1

همدلی

3

0/93

رضایتمندی

3

0/93

مسئولیت-

3

1

پذیری
مهارتافاایی و

3

0/93

توانمندسازی
تداوم و بقا
نسل با
معیارهای
خانواده سالم
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3

0/9

9

9

/85

/90

/91

/94

/76

/83

/87

/91
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نتای جدول نشاندانده این است که امه مؤلفهاا از روایی و پایایی مناسبی بیخیوردار اسیت.
با توجه به اینکه آلفا کیونبای و پایایی تیکیبی دارا مقدار بیاالتی از  /7اسیت؛ ازایینرو پاییایی
مؤلفهاا قابلقبول است .مقدار اییب الشه بیا تمامی مؤلفهاا باال  0/7به دست آمده است کیه
از لحاظ روایی مورد تا ید قیار گیفتند .در این تحقیق با بیرسی پایایی سیؤاالت پیسشینامه ،مقیدار
اییب آلفا کیونبای در حوزه و ابعاد مختلف باال  85درصد به دست آمیده اسیت کیه مقیدار
بسیار مناسبی است.
جات بیرسی معنادار بودن سازهاا از آماره  t-valueاستفاده شید .اگیی مییزان بارایا عیاملی
مشاادهشده با آزمون  t-valueاز مقدار  1/96کوچکتی باشد ،بیار عیاملی مشیاادهشیده معنیادار
نیست و اگی بزرگتی از مقدار  1/96میباشد؛ ازاینرو بار عاملی سازهاا معنادار است .نتای آزمون
مدل اندازهگیی در جدول زیی نشان داده شده است.
جدول  .4مدل اندازهگیی مؤلفهاا الگو مطلوی شبکه اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده
متغیرها

سن هها

تحکیم بنیان

مگاهی از ارزشها و معارف اسممی مربوط به

خانواده

زندگی خانوادگی
شناخت الگوهای ارزشی و دینی موفق در تحکیم

ضری

انحراف

بارهای

معناداری

استاندارد

عاملی

5.95

0/09

0.55

7.05

0/08

0.55

بنیان خانواده
شناخت مسی های خانواده در حوزه دینباوری و

5.84

0/09

0.53

سبک زندگی
شناخت نیازهای تعالیبخش

8.79

0/07

0.61

شناخت زمینههای معنویتگرایی (عبادت ،ارتباط یا

10.40

0/06

0.65

خدا ،شناخت معنای زندگی)
مگاهی از ارزشهای اخمقی
شناخت شیوههای درست کس

درامد

مگاهی از چگونگی حمایت مالی صحیح از خانواده و

7.01

0/09

0.62

7.79

0/07

0.58

9.11

0/07

0.64

بستگان
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سن هها

متغیرها

مشنایی با وظایف شرعی در مسائل اقتصادی (خمس،
زکات ،کس

ضری

انحراف

بارهای

معناداری

استاندارد

عاملی

6.22

0/08

0.51

رزق حمل ،مصرف درست و )...

رضایت زناشویی در تأمین نیاز جنسی

9.67

0/07

0.67

لذت بخشی به زندگی و توجه به نیاز عاففی

10.50

0/06

0.66

توجه به نیاز به احترام در خانواده (همسر ،فرزندان،

5.45

0/10

0.54

پدر و مادر)
درک همسر و فرزندان

4.29

0/11

0.45

صمیمیت و اظهار عشق و عمقه به همسر و فرزندان

5.86

0/09

0.54

امنیت روانی و مرامش بخشی

6.40

0/09

0.59

حس اعتماد و همدلی در خانواده

7.19

0/08

0.61

امیدمفرینی و روحیه صبر و استقامت

7.38

0/08

0.62

توکل به خدا و تمش برای تأمین معاش خانواده

10.93

0/06

0.68

فرزندموری

9.41

0/07

0.65

تربیت دینی فرزندان

16.30

0/04

0.72

جامعهپذیری فرزندان

19.52

0/04

0.76

درامد حمل و مهارت مصرف درست

17.77

0/04

0.76

مهارت کممی و ارتبافی

10.37

0/06

0.67

مهارت عدالت ورزی

12.64

0/06

0.74

تأمین معیشت خانواده و یاری پدر و مادر

17.11

0/04

0.76

حفظ خانواده و حمایت از فرزندان

11.88

0/06

0.73

رشد و بالندگی خانواده

10.04

0.07

0.70

الگوی مطلوب

تولید اندیشه و مموزههای فکری و اعتقادی

10.52

0/06

0.64

شبکه اجتماعی

نشر عقاید اسممی

8.15

0/07

0.59

8.52

0/07

0.63

مگاهی بخشی فضایل اخمقی

11.29

0/05

0.60

تصویرسازی مشترک و مشناسازی با سبک زندگی

7.43

0/07

0.54

مهارت کس

مشناسازی با فقه زندگی ازجمله کس

اسممی
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حمل و...
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متغیرها

ضری

انحراف

بارهای

سن هها

معناداری

استاندارد

عاملی

مشنا نمودن با مهارتهای زندگی سالم

9.23

0/07

0.63

شناخت موضوعات و مباحث مربوط به حفظ بنیه

10.32

0/07

0.67

خانواده (حقوقی ،ازدواج سالم ،فرزند پروری و )...
مگاهسازی نسبت به مسی ها و مفات زندگی

11.62

0/06

0.66

به اشتراک گذاشتن افمعات و مگاهیها در مورد

8.16

0/07

0.61

تحکیم بینان خانواده
مگاهسازی نسبت به عوامل تقویت بنیان خانواده و
تولیدات مناس

9.87

0/07

0.66

فیلم ،عکس و ...

معرفی نمادها و الگوهای موفق زندگی
مشناسازی با سرگرمیهای مناس

در جهت تقویت

9.05

0/07

0.65

9.25

0/06

0.58

خانواده
تقویت نگرش مثبت اندیشی

6.98

0/07

0.52

تقویت حس همدلی و همیاری

9.11

0/07

0.64

اعتماد بین فردی در خانواده و افاایش روحیه

9.62

0/06

0.61

عمومی اعتماد
تقویت گرایش به عدالتورزی

13.87

0/05

0.70

تقویت وابستگی و دلبستگیهای خانوادگی ،فامیلی و

5.16

0/09

0.49

محلی
تقویت ارتباط بین خانواده بهخصوص از فریق

4.41

0/08

0.36

ارتباط چهره به چهره و کممی
تشویق به بیان مزادانه مراء اندیشهها و نظرات در

7.23

0/07

0.52

محیط خانواده
تقویت احساس کنترل و نظارت جمعی

7.42

0/08

0.60

تقویت حس همگرایی و احساس همبستگی و پیوند

7.85

0/07

0.58

به یکدیگر
تشویق به توجه به منابع هویتساز و نظام ارزشی و

18.17

0/06

0.76

هن اری خانواده و جامعه
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سن هها

متغیرها

تقویت احساس مسئولیت نسبت به هویت ملی و

ضری

انحراف

بارهای

معناداری

استاندارد

عاملی

11.26

0/06

0.69

دینی و احساس تعلق به هویت جمعی
ای اد فرهنگ نقد و گفتوگو سازنده در روابط

9.03

0/07

0.65

خانوادگی
جلوهگر ساختن رفتار ارزشی و اخمقی و انسانی در

13.53

0/05

0.70

محیط شبکهای
گسترش روابط فرهنگی بین کنشگران و ای اد

12.15

0/06

0.76

سرمایه عظیم فرهنگی
تقویت اجرای مراسمهای معنوی و مذهبی و هیئت-

5.62

0/10

0.56

های مذهبی
سازماندهی گروههای اجتماعی بر مبنای مشترکات

6.72

0/08

0.57

مذهبی و اجتماعی از فریق اجتماعات منمین و
روابط چهره به چهره و کممی برای تقویت خانواده
زمینهسازی فعالیتهای داوفلبانه همدلی ،همیاری و

16.60

0/05

0.77

همکاری در میان اهالی محل
گسترش مشارکت اجتماعی و مسئولیتپذیری در

15.28

0/05

0.72

میان خانوادهها
انس امبخشی اعضا در حوزه خانوادگی ،فامیلی و

11.83

0/06

0.68

محلی
نظارت و کنترل اجتماعی خودجوش

17.74

0/04

0.78

فرصتمفرینی و موقعیتسازی کس وکار و

11.17

0/06

0.67

کارمفرینی
زمینهسازی برای تقویت توانمندیهای معیشتی

8.89

0/07

0.60

بهرهگیری از امور خیریه برای رفع مشکمت و

10.69

0/06

0.63

تنگناهای معیشتی خانواده
دور نمودن مفات و مسی های مالی از خانوادهها
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12.09

0/05

0.66

نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

نتای جدول مبین این است که امه سناهاا دارا اییب معنیادار بیاالتی از  1/96بیوده و از
بار عاملی مناسبی بیخوردارند

مدل ساختاری
نتای نشان داد که ایایب معنادار نقش الگیو مطلیوی شیبکه اجتمیاعی بیی تحکییم بنییان
خانواده دارا معنادار  9/86میباشید؛ بیا توجیه بیه مقیدار  Tکیه بیشیتی از مقیدار بحیانیی 1/96
میباشد ،معنادار میباشد.

شکل  .1اییب مسیی نقش الگو مطلوی شبکه اجتماعی بی تحکیم بنیان خانواده

نتای امانین نشاندانده این است که الگو مطلوی شبکه اجتماعی به مقیدار  64درصید بیی
تحکیم بنیان خانواده تأثییگاار است .در جدول بعد اقدام به ارزیابی مدل شد.

اولویتبندی ابعاد و مؤلفهها
از آزمون فییدمن جات اولویتبند ابعاد و مؤلفهاا تحقیق استفاده شد.
جدول  .5اولویتبند مؤلفهاا
متغیرها

مؤلفهها

میانگین رتبه

الگوی مطلوب شبکه اجتماعی

مموزهها و باورهای دینی

10/73

مگاهی بخشی نسبت به سبک زندگی

10/28

ادراک سازی عوامل تقویت خانواده

8/44

فضاسازی رقابت و صمیمت

7/67

تعامل و ارتباط

7/93

هویتبخشی

7/79
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مؤلفهها

میانگین رتبه

متغیرها

فرهنگسازی

8/06

پایداری خانوادگی و اجتماعی

7/82

توانمندسازی اقتصادی و مالی

7/97

خداباوری و دینداری

10/38

تعالی محوری در زندگی

9/49

سممت اقتصادی و مالی

8/66

خودباوری

11/91

همدلی

12/77

رضایتمندی

11/66

مسئولیتپذیری

9/54

مهارتافاایی و توانمندسازی

9/99

تداوم و بقا نسل با معیارهای خانواده سالم

9/93

تحکیم بنیان خانواده

نتای نشان میداد که امدلی با میانگین  12/77در اولویت اول ،خودباور با مییانگین 11/91
در اولویت دوم ،راایتمند با میانگین  11/66در اولویت سوم و فضاساز رقابیت و صیمیمت بیا
میانگین  7/67در اولویت آخی قیار دارد.
جدول  .6اولویتبند ابعاد
ابعاد
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ضری

معناداری

شناختی_تحکیم خانواده

3/44

عاففی_تحکیم خانواده

4/65

رفتاری_تحکیم خانواده

3/66

شناختی_شبکه اجتماعی

3/62

عاففی_شبکه اجتماعی

2/75

رفتاری_شبکه اجتماعی

2/88

سال هفدهم | شماره شصتم | پاییز 1401

نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

نتای جدول نشان می داد که بعد عاطفی تحکیم خیانواده بیا مییانگین  4/65در اولوییت اول و
بعد عاطفی شبکه اجتماعی در اولویت آخی قیار دارد.

بحث و نتیجهگیری
نتای بیرسیاا نشان داد که شبکهایا اجتمیاعی دارا سیه بعید شیناختی ،عیاطفی و رفتیار
است .نتای بیرسیاا شعبانی ( )1386نیز نشیان داد کیه حیوزهایا تعلییم و تیبییت بیه سیه بعید
شناختی ،عاطفی و رفتار تقسیم میشود .شیفی ( )1392الگو مطلوی تشکیل شبکه اجتماعی را
مبتنی بی الگو تقویت خانواده در بعد شناختی ،عملیی (رفتیار ) و عیاطفی بیرسیی کییده اسیت.
نتای تحقیق حاای نشان میداد که بعید شیناختی دارا مؤلفیهایا آمیوزهایا و باورایا دینیی،
آگاای بخشی نسبت به سبک زندگی ،ادراک ساز عوامل تقویت خیانواده اطیالعرسیانی اسیت.
بعد عاطفی دارا مؤلفهاا فضاساز رقابت و صمیمت ،تعامل و ارتباط ،اویتبخشی مییباشید.
بعد رفتار دارا مؤلفهاا فیانگساز  ،پایدار خانوادگی اجتماعی و توانمندساز اقتصاد
و مالی است .تحکیم بنیان خانواده دارا سه بعد شناختی ،عیاطفی و رفتیار اسیت .بعید شیناختی
دارا سه مؤلفه خداباور و دییندار  ،تعیالی محیور در زنیدگی و سیالمت اقتصیاد و میالی
می باشد .بعد عاطفی دارا سه مؤلفه خودباور  ،امدلی و راایتمند مییباشید .امانیین بعید
رفتار دارا مؤلفهاا مسئولیتپایی  ،ماارتافزاییی و توانمندسیاز  ،تیداوم و بقیا نسیل بیا
معیاراا خانواده سالم است.
نتای تحقیق نشان داد که بخش عمده شناخت افییاد از شیبکهایا اجتمیاعی مییباشید و اگیی
الگو مطلوبی با بایهگیی از ظیفیتاا حقیقی ازجمله مساد ،ایئتایا میاابی و مشیاوره و
نیز ظیفیت اا مااز با باییهگییی از شیبکهایا مایاز  ،گییوهایا مایاز  ،از شیبکهایا
اجتماعی طیاحی نگیدد و آگاایاا و اطالعات موردنیاز افیاد و خانوادهاا تأمین نگییدد ،شیناخت
حاصل خانوادهاا از میاکز ناامن و تادیدکننده مبتنی بی بینامهریز از قبل بیا اایداف سیوء ،دچیار
آسیب شده و ناایت این شناختاا آسیبزا به رفتار منای میشود و خانواده را در معیض آسیب
و تادید فیوپاشی قیار میداد .این نتیاه مبتنی بی یافته حسینپور و مومنی ( )1396است .آناا بیه
این نتیاه رسیدند که بین شبکهاا اجتماعی مااز و اویت نااد خانواده رابطه معنادار وجیود
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

173

نقش الگوی مطلوب شبکه اجتماعی در تحکیم بنیان خانواده

دارد .بهطور که بیخی ویژگیاا شبکهاا اجتماعی مایاز از جملیه محییط تعیاملی ،فضیا
صمیمی و احسا

راایت ،گیوهاا و اجتماعات مااز و محتوا و تولیدات شبکهایا اجتمیاعی

تأثیی غییقابلانکار بی اویت نااد خیانواده و ارزشایا ایین نایاد مقید

دارد .بییعکس نتیای

شیفالدین و اسماعیلی ( )1393نشان داد که رسانه ملی و سینما ایییان کمکیی بیه تحکییم بنییان
خانواده نمیکنند و بعضاً خود این بینامهاا مخیی بنیان خانواده استند.
نتای تحلیل مدل ساختار نشان داد که الگو مطلوی شبکه اجتماعی بی تحکیم بنیان خانواده
تأثییگاار است .این نتیاه در تناقب بیا نتیایه شییفالیدین و اسیماعیلی ( )1393اسیت .آنایا در
تحقیق خود به این نتیاه رسیدند که رسانه ملی و سینما اییان کمکیی بیه تحکییم بنییان خیانواده
نمیکنند و بعضاً خود این بینامه ایا مخییی بنییان خیانواده اسیتند .امانیین حسیینپیور و میومنی
( )1396در تحقیق خود به این نتیاه رسیدند که بین شیبکهایا اجتمیاعی مایاز و اوییت نایاد
خانواده رابطه معنادار وجود دارد.
بی اسا

آزمیون فیییدمن ،در مییان ابعیاد شیناختی ،عیاطفی و رفتیار شیبکه اجتمیاعی ،بعید

شناختی باالتیین رتبه قابل توجه را کسب نموده و بعد عاطفی کمتیین رتبیه را بیه دسیت آورد .در
میان مؤلفه اا ابعاد شبکه اجتماعی ،مؤلفه «شناخت آموزهایا و باورایا دینیی» در بعید شیناختی
بیشتیین رتبه و «مؤلفه فضاساز بیا ایااد صمیمیت و رفاقیت» در بعید عیاطفی کمتییین رتبیه را
کسب نمود .امانین در میان شاخصاا مؤلفهاا شبکه ،دو شاخص «آشناساز با ماارتایا
زندگی» از بعد شناختی ونیز «فعالیت اا داوطلبانه و امکار اال محل» میبیوط بیه بعید رفتیار
بیشتیین رتبه را کسب نمود و دو شاخص گییایش بیه «عیدالت دوسیتی و عیدالتخیواای» از بعید
عاطفی و «نرارت و کنتیل اجتماعی خودجوش» از بعد رفتار کمتیین رتبه را حاصل نمودند.
بی مبنا یافتهاا تحقیق ،الگو مطلوی شبکه اجتماعی باع

تحکیم بنیان خانواده میشیود.

این الگو مطلوی شبکه اجتماعی باید در قالب سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتار طیاحیی شیود.
در بعد شناختی ،شبکه اجتماعی باید مبتنی بی آموزهاا و باوراا دینی طیاحی شود ،بیهطیور کیه
تولیدکننده اندیشه و آموزهاا فکی و اعتقاد باشد ،عقاید اسالمی را نشی داد ،با فقیه زنیدگی
آشیینا نماییید و آگییاایبخییش فضییایل اخالق یی باشیید .از سییو دیگییی نسییبت بییه سییبک زنییدگی
آگاایبخش باشد؛ این آگاای بخشی از طییق تصوییساز مشتیک و آشناساز با سبک زندگی
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اسالمی ،آشنا نمودن با ماارتاا زندگی سالم ،شناخت مواوعات و مباح

میبوط به حفظ بنیه

خانواده (حقوقی ،ازدواج سالم ،فیزند پیور ) ،آگاهساز نسیبت بیه آسییبایا و آفیات زنیدگی
صورت میگیید .به عالوه ،در بعد شناختی الگیو مطلیوی شیبکه اجتمیاعی بایید عوامیل تقوییت
خانواده را ادراک سیاز نمایید .ایین ادراک سیاز از طیییق بیه اشیتیاک گااشیتن اطالعیات و
آگاایاا در مورد تحکیم بنیان خیانواده ،آگیاهسیاز نسیبت بیه عوامیل تقوییت بنییان خیانواده و
تولییدات مناسییب فییلم ،عکییس و  ،...معیفیی نماداییا و الگواییا موفییق زنییدگی و آشناسییاز بییا
سیگیمیاا مناسب در جات تقویت خانواده صورت میگیید.
در بعد عاطفی ،الگو مطلوی شیبکه اجتمیاعی بایید رفاقیت و صیمیمیت را فضاسیاز کنید،
اویت بخش باشد و دربیگیینده تعامل و ارتباط باشید .در بعید رفتیار  ،فیانیگسیاز  ،پاییدار
خانوادگی و اجتماعی و توانمندساز اقتصاد و مالی از مامتیین خصیصهایایی اسیت کیه ییک
شبکه اجتماعی مطلوی باید دارا باشد.
بی مبنا یافتهاا تحقیق ،پیشنااداا میشود که سازمان مساجد امن بازنگی نقش مساجد
در ارتباط با تحکیم بنییان خیانواده ،کارکیدایا مسیاجد را بخصیو

در عیصیهایا فیانگیی،

اجتماعی و تیبیتی آموزشی از جمله مشاوره ،ازدواج ،شغل یابی ،حمایتاا حقوقی ،شیغل ییابی
تعییف نماید .امانین ،دورهاا توانمندساز بیا ا مه جماعات جات متناسبساز توان آنیان
با کارکیداا جدید مساجد بیا تحکیم بنیان خیانواده بیگیزار گییدد .منحصیی بیودن جامعیه بیه
خانوادهاا و محلهاا دینی مامتیین محدودیت تحقیق میباشد .امانین محدودیت تعمیمپایی
نتای تحقیق بهواسطه مطالعه یک جامعه ،تیسیم الگو مطلوی شبکهاا اجتماعی و تأثیی آن نییز
میتواند از محدودیتاا این تحقیق باشد .ازاینرو پیشنااد میشود آسیباا شبکهاا اجتمیاعی
و نقش آن در فیانگ خانواده اسالمی اییانی مورد شناسایی قیار گیید .امانین راابیداا اجیا
الگو مطلوی شبکه اجتماعی بیا تحکیم بنیان خانواده در بازه زمانی داه اول گیام دوم انقیالی
اسالمی تعیین و تدوین گیدد.
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