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Abstract
The aim of this study was to investigate the psychological-cultural and social
problems of addiction to virtual networks and the Internet on marital
relationships of couples in Isfahan. that were selected by purposive
sampling. The research tool was a semi-structured interview that was
saturated during the work with 14 participants (seven pairs). Interviews were
recorded, transcribed, and key phrases were coded and analyzed using the
Colaizzi method. psychological-cultural and social problems related to
virtual networks in two classes of psychological problems (including two
categories of behavioral problems and emotional-cognitive problems) and
socio-cultural class (including 3 categories of lifestyle change, cultural
degeneration and change of religious values) it placed. The results showed
that dependence on virtual networks and the Internet causes behavioral
problems including the concepts of "aggression, procrastination and
impulsivity", emotional-cognitive problems including "depression, anxiety,
obsessive-compulsive disorder, lack of empathy and interpersonal
sensitivity", the category of change in life style includes "Internet addiction,
social isolation, fashionism, job and financial problems", cultural
degeneration includes " separation of values and deindividuation cultural "
and the category of changing religious values includes"faltering in moral and
religious values and deviation from values. Therefore, it is suggested that the
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proper use of social networks as part of life skills and premarital education
be considered by counselors, psychologists and couples therapists.

Keywords: Psychological, Cultural and Social Problems, Couples, Virtual
Networks.

سال سیزدهم ،شمارة  ،05تابستان  ،1051ص  570تا 353
www.qccpc.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/QCCPC.2021.60185.2677

ابراهیم محمدی



کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،اصفهان ،ایران.
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بررسی کیفی مشکالت روانشناختی  -فرهنگی و اجتماعی اعتیاد
به شبکههای مجازی و اینترنت بر روی روابط زناشویی زوجین
شهر اصفهان

مقاله پژوهشی

فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

هدف پژوهش بررسی مشکالت روانشناختی  -فرهنگی و اجتماعی اعتیاد به شبکههای مجازی و اینترنت
بر روی روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان بود که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .ابزار
پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که در طول کار با  41نفر (هفت زوج) به مرحله اشباع رسید.
 فرهنگی و اجتماعی مرتبط با شبکههای مجازى در دوطبقه مشکالت روانشناختی (شامل دو مقولهمشکالت رفتاری و مشکالت عاطفی –شناختی) و طبقه فرهنگی  -اجتماعی (شامل  3مقوله تغییر در سبک
زندگی ،انحطاط فرهنگی و تغییر ارزشهای مذهبی) قرار گرفت .نتایج نشان داد وابستگی به شبکههای
مجازی و اینترنت موجب مشکالت رفتاری شامل "پرخاشگری ،اهمالکاری و تکانشگری" ،مشکالت
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مصاحبهها ضبط و پیادهسازی و عبارات مهم با روش کالیزی کدگذاری ،تحلیل و مشکالت روانشناختی

عاطفی –شناختی شامل "افسردگی ،اضطراب ،وسواس فکری و عملی ،فقدان همدلی و حساسیت بین
و مالی" ،انحطاط فرهنگی شاملم"گسست از هنجارها و فردیت باختگی فرهنگی" و مقوله تغییر ارزشهای
مذهبی شامل"تزلزل در ارزشهای اخالقی و مذهبی و انحراف از ارزشها میگردد .لذا پیشنهاد میشود
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فردی" ،مقوله تغییر در سبک زندگی شامل "اعتیاد به اینترنت ،انزوای اجتماعی ،مدپرستی ،مشکالت شغلی
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استفاده درست از شبکههای اجتماعى بهعنوان بخشى از مهارتهای زندگى و آموزش پیش از ازدواج
موردتوجه مشاوران ،روانشناسان و زوج درمانگران قرار گیرد.

کلیدواژهها :مشکالت روانشناختی ،فرهنگی و اجتماعی ،زوجین ،شبکههای مجازی.
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مقدمه
شبکه های اجتماعی مجازی همچون :تلگرام ،اینستاگرام ،فیسبوک ،واتساپ و مانند اینها
امروزه مورداستفاده بسیاری از افراد دنیا بوده و بهطور چشمگیری گسترش یافته است
(تانگ و کوه .) 7142 ،4با دگرگون شدن بسترهای زندگی اجتماعی و خانوادگی در عصر
حاضر ،نمیتوان از نقش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی از جمله اینترنت و شبکههای
اجتماعی مجازی بر روابط درون خانوادگی و سبک زندگی افراد غافل ماند .چرا که
حضور و فعالیت در اینترنت و فضای مجازی به یکی از نیازهای روزانه افراد جامعه مبدل
شده است (نخشی پور و ابراهیم پور .)4332 ،اینترنت بهعنوان ابزاری که ردپای آن در
جایجای زندگی ما دیده میشود ،به جزئی جداییناپذیر از زندگی بشر بدل شده است.
همانند سایر تکنولوژیها ،این تکنولوژی نیز از سوءاستفاده و یا استفادهی ناصحیح مصون
نیست (خانجانی ،قنبری و نعیمی .)4331 ،استفاده از این ابزارها بهمرورزمان میتواند
وابستگی و اعتیاد به اینترنت را در پی داشته باشد و حتی سبب تشدید اختاللهایی مانند
اضطراب و افسردگی شود (سلیمی ،حاجی علیزاده ،عامری سیاهویی ،و بهدوست.)4111 ،
امروزه با آسان شدن برقراری ارتباط از طریق تلفن و نمابر و اینترنت دیگر زحمت
دیدارها و مالقاتهایی که در گذشته منشأ تبلور احساسات و عواطف بین افراد میشد کم
شده است و این محدودیتی است که ابزارهای ارتباطی (رسانهها) در جامعه ایجاد نمودهاند.
رسانهها بهمرور به درون خانواده راه مییابند و بر ساخت آن تأثیر میگذارند (ایمان زاده،
.)4332
همهگیر شدن عضویت و فعالیت در شبکههای اجتماعی ،این نگرانی به وجود آورده
که شبکههای اجتماعی موجب میشوند کاربران دچار استفاده بیرویه از فضاى مجازى
شوند و به مرور از ارتباطات فضای واقعی دور شوند .این وضعیت ممکن است روابط آنها
با افراد نزدیک خود ،ازجمله ارتباط درون خانواده را در سطوح مختلف تحت تأثیر منفى
قرار دهد (رضایی و پور جبلی.)4332 ،
1. Tang, C. S. K., & Koh, Y. Y. W
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تغییرات محسوس در نقشها و تکالیف و انتظارات افراد در خانوادهها نشانگر این
است که ورود رسانهها بر فرهنگ و ارزشها و هنجارهای موجود تأثیر گذاشته است.
ورود رسانهها ،انتظارات نقشها را در خانواده دگرگون نموده است (کارر و اکدامیر،4
 ) 7143و احتمال کاهش ارتباطات خانوادگى و تضعیف روابط صمیمى و تعامالت اعضاى
خانواده را در پی خواهد داشت .امروزه ،استفاده از اینترنت و حضور در فضاى مجازى،
زندگى روزانه و روشها و تعامالت انسانها براى اجتماعى شدن را توسط شبکههای
اجتماعى درهم نوردیده و آن را دستخوش تغییر و تحوّالتى گسترده نموده است (دترز و
ماتیاس .)7143 ،7لذا علیرغم خدماتی که این شبکهها در زمینه اطالعرسانی و تسهیالت
ارتباطی فراهم نمودهاند ،آسیبهایی نیز با خود به همراه داشتهاند (الجوما ،القوداه،
آلبورسان ،بخیت ،عبدالجبار7142 ،3؛ اداکی و سیکنیکی .)7142 ،1پژوهشهای زیادی
نشان میدهد بهموازات این همهگیر شدن اینترنت ،استفادهی بیشازحد از آن میتواند به
مشکالتی شبیه اعتیاد و وابستگی منجر شود (تروواال ،گریفتس ،رنولدسون و کاس،5
 )7174بهگونهای که حتی اعتیاد به اینترنت بهعنوان بیماری همهگیر قرن  74تعریف شده
است (هان ،تان ،لی ،لی ،ماهندران .)7174 ،2یانگ ( )4331از اولین افرادی بود که به
مفهوم سازی اعتیاد به اینترنت پرداخت .راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی؛
ویراست پنجم 2اعتیاد به اینترنت را الگویی از استفاده دانسته که با حاالت ناخوشایند
درونی از جمله تحمل عالئم ترک ،تمایل مداوم برای کنترل رفتار ،صرف وقت قابل توجه
برای امور مرتبط به اینترنت ،عصبانیت ،پرخاشگری و هیجان همراه است (عینی پور ،بیات
و پاشنگ .)4111 ،اعتیاد به اینترنت به عنوان اشتغال بیش ازحد یا کنترل ضعیف و نیز فشار
1. Karaer, Y., & Akdemir, D
2. Deters. G, And Matthias. R.
3. Aljomaa, S. S., Qudah, M. F. A., Albursan, I. S., Bakhiet, S. F., & Abduljabbar,
A. S.
4. Odacı, H., & Çikrıkci, Ö
4. Throuvala. M.A, Griffiths. M.D, Rennoldson. & Kuss. D.J.
5. Han, M., Tan, X. Y., Lee, R., Lee, J. K., & Mahendran, R
6. Diagnostic And Statistical Manual Of Disorders Mental
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یا رفتارهای مربوط به استفاده از اینترنت یا وسایل اینترنتی تعریف میشود که باعث اختالل
و پریشانی میشود (هو ،ونگ ،ونگ و هو.)7174 ،4
ازجمله این آسیبها می توان به کاهش ارتباط میان اعضای خانواده (خسروی و
علیزاده صحرایی4331 ،؛ سواری4337 ،؛ پاک خصال ،سیفاللهی و میرزائى)4331 ،
غفلت زن و شوهر از یکدیگر (روبرتز و دیوید )7142 ،7بروز اختالفات میان زوجین
(فاکس ،اوسبورن و واربر ،)7141 ،3تسهیل ارتباط با جنس مخالف ،نقض حریم شخصی
(مارکز ،)7144 ،1افزایش روابط فرازناشویی (درویین ،میلر و دیبل7141،5؛ ریدگوی ،و
کالیتون7142 ،2؛ کراونز ،لکی و وایتینگ7143 ،2؛ کمالجو ،نریمانی ،عطادخت و
ابوالقاسمی ،)4335 ،اشاعه فحشا و بیبندوباری ،هرزهنگاری ،تهدید بنیان خانواده
(کمالجو ،نریمانی ،عطادخت و ابوالقاسمی ،)4335 ،کاهش رضایت زناشویی (روبرتز و
دیوید7142 ،؛ نورتروپ و اسمیت7142 ،؛ کالیتون ،ناگورنی و اسمیت7143 ،1؛ ولنزوئال،
هالپرن و کاتز ،)7141 ،3تضعیف خانواده به منزله مرجع و کاهش ارتباط والدین با فرزندان
(حاج محمدی و حاج محمدی ،)4332 ،افزایش طالق (کالیتون ،ناگورنی و اسمیت،
7143؛ ولنزوئال ،هالپرن و کاتز)7141 ،؛ آسیب روانی (وربک ،بوکتینگ ،بیجرس ،میژر،
ون پامپوس و همکاران )7143 41،و مانند اینها اشاره کرد بهگونهای که باعث ایجاد
مشکالت بین فردی و مداخله در امور و انجام وظایف خانوادگی ،شغلی و تحصیلی ،ایجاد
اختالالت رفتاری و شخصیتی ،وابستگی به شبکهها و غفلت از دیگر جنبههای زندگی
می گردد .حجم رو به رشد تحقیقات صورت گرفته پیرامون مبحث اعتیاد به اینترنت،
1. Hu, Y. Y., Wang, P., Wang, X. Q., & Hu, T. Q
2. Roberts, J. A., & David, M. E
3. Fox, J., Osborn, J. L., & Warber, K. M
4. Marks, Stephen R
5. Drouin, M., Miller, D. A., & Dibble, J. L
6. Ridgway J.L, Clayton Rb
7. Cravens J.D, Leckie Kr, Whiting J.B
8. Clayton Rb, Nagurney A, Smith Jr
9. Valenzuela, S., Halpern, D., & Katz, J. E
& 10. Verbeek, T., Bockting, C. L. H., Beijers, C., Meijer, J. L., Van Pampus, M. G
et al
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نشاندهنده آن است کـه این اختالل نوعی اختالل روانشناختی -اجتماعی است و از
مشخصههای آن ،تحمل ،عالئم کنارهگیری ،اختالالت عاطفی ،و ازهمگسیختگی روابط
اجتماعی است (کریمی جوهنی ،ایمانی زراعتکار و عباسی .)4333 ،مطالعات انجامگرفته
در حوزهی استفاده از اینترنت و تأثیرات روانشناختی مثبت و منفی آن نتایج متفاوتی را
نشان میدهد .ازجمله تأثیرات روانشناختی منفی و مخرب آن میتوان به افسردگی،
بازداری اجتماعی و سطوح پایینتر تفاهم و دوستداشتنی بودن و رابطهی مثبت آن با
احساس تنهایی اشاره کرد که این موارد با عواطف منفی و کاهش رضایت از زندگی
همراه هستند (شاملی ،معتمدی و برجعلی .)4332 ،همچنین اعتیاد به اینترنت بهطور
قابلتوجهی با برخی از اختالالت روانپزشکی مانند سوءمصرف الکل ،کمبود توجه و بیش
فعالی ،افسردگی و اضطراب همراه است (عسکریان ،شاکری ،شاکری و جمالی..)4331 ،
افراد معتاد به فضای مجازی افرادی کمرو ،خجالتی و تنها هستند که در آنان
افسردگی (کینگ4332 ،4؛ کیم ،ریو ،چون ،ین ،چوی و همکاران )7141 ،7اضـطراب،
خودبیمارانگاری ،وسواس ،حساسیت بین فردی ،پرخاشگری ،پارانویا ،فوبیا و روانپریشی
(علوی ،مراثی ،جنتی فرد و حقیقی )4313 ،شیوع بیشتری دارد و بر سالمت روان (مسیح و
پاجکومار )7143 ،3تأثیری منفی دارد .در این راستا پژوهشها نشان داده است که استفاده
از اینترنت باعث کاهش ارتباط بین فرد و خانوادهاش (کوین و اسمیت ،)7141،1افزایش
افسردگی (کوین و اسمیت7141،؛ یانگ ،فو ،چن ،هسیه و لین7143 ،5؛ الی ،مک،
واتانابه ،جونگ ،کیم و همکاران ،)7145 ،2استرس (فنگ ،ما و زونگ )7143 ،2استرس
اجتماعی و کاهش بهزیستی روانشناختی (الی و همکاران )7145 ،میشود و میزان استفاده
از شبکههای اجتماعى مجازى ،با کیفیت زندگى زناشویى و شادى همسران همبستگى
1. King. S.A.
2. Kim, K., Ryu, E., Chon, M.Y., Yeun, E. J., Choi, S. Y & et al
3. Masih J, Rajkumar. R
4. Kevin, P. B., & Smith, L. B
5. Yang S-Y, Fu S-H, Chen K-L, Hsieh P-L, Lin P-H
6. Lai, C. M., Mak, K. K., Watanabe, H., Jeong, J., Kim, D &. et al.
7. Feng Y, Ma Y & Zhong Q
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منفى و با تجربه یک رابطه مشکلدار و فکر کردن در مورد طالق همبستگى مثبت دارد
(والنزوئال.)7141،4
مطالعات نشان داده است هرچه میزان استفاده از شبکههای مجازی در فضای خانواده
بیشتر باشد ،تعامالت خانواده کاهش مییابد و سرمایه اجتماعی پیوندی در خانواده
روبهزوال میرود (مک دانیل ،دروینو کرونز .)7142 ،استفاده بیشازحد از فضای مجازی
اغلب با از دست دادن زمان و وظایف مهم همراه است ازآنجاکه زندگی زناشویی باعث
ایجاد وظایف متعدد در ابعاد مختلف ازجمله فعالیتهای اقتصادی ،مراودات عاطفی،
مراقبت از همسر و فرزندان و توجه بهسالمت روانی و جسمانی ،برای زوجها میشود ،لذا
اختصاص زمان بیشازحد به فضای مجازی باعث تغییر سبک زندگی زوجین شده و زمینه
رفتار انحرافی و عدم تعهد به وظایف زندگی زناشویی و شغلی (دیویس و اندالر)7114 ،7
عدم توجه به اعضای خانواده و نادیده گرفتن خانواده و دوستان (بوید و الیسون )7112 ،را
برای فرد مهیا می کند .تأثیر فضای مجازی بر مسائل اقتصادی خانواده نیز نامطلوب است ،و
میتواند در تغییر سبک زندگی و گرایش به تجملگرایی و به خرید کاالهای لوکس،
افزایش هزینهها اینترنتی و  ...اثرگذار باشد (پاک خصال ،سیف الهی و میرزایی.)4331 ،
بر اساس یافتههای عبدالرحمانى ،حسین پور و بشیرى ( )4332محتواى شبکههای
اجتماعى در تبلیغ سبک زندگى غربى ،اطالعرسانی نامطلوب ،ترویج بیبندوباری،
کمرنگ کردن ارزشهای مذهبى و تضعیف نظارت خانوادگى تأثیر داشته است .در فرایند
تغییر ارزشها ،اثرات ماهیتی و رسانهای فضای مجازی ارزشهای متفاوتی چون فرهنگ
برهنگی ،مصرفگرایی و مدگرایی ،تجملپرستی و حس هم ذات پنداری را ترویج
میکند و بینندگان هم برای عقب نماندن از ارزشهای ارائهشده ،آنها را بهصورت عادت
در خود درونی کرده و با خود همراه میکنند .لذا تضعیف ارزشها در خانواده فرد را در
مسیر آسیبها در رابطه زناشویی قرار میدهد (منادی .)4315
1. Valenzuela, S
2. Davis, D., & Endlar, L. D
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در خانواده رسانههای مجازی بنا بر ماهیت خود ،موجب رشد فرد گرایی شدهاند و
فرصتهای الزم برای رشد هویت با ثبات را از بین میبرند .همچنین جاذبههای این
رسانهها موجب میشود افراد بیشتر وقت خود را در فضای مجازی سپری کنند .این روند،
پیوندهای اصیل خانوادگی و اجتماعی را نابود میکند .هویت شکنی ،تغییر اخالق،
بیاهمیت شدن ارزشها و روابط خانوادگی و ترویج مادیگرایی از عمدهترین پیامدهای
برنامههای شبکههای اجتماعی است؛ بنابراین فضای مجازی با تضعیف نقشهای سازگاری
فرهنگی و خانوادگی بر هویت دینی افراد تأثیرگذار است (بذرافشان و رفیعی.)4337 ،
در این رابطه محققان به این نتیجه دست یافتند که بین اعتیاد اینترنتی و رضایت
زناشویی ،حل تعارضات ،فعالیتهای اوقات فراغت ،روابط جنسی و گرایش مذهبی ارتباط
منفی وجود دارد و عامل پیشبینی کننده طالق عاطفی در بین زوجین خواهد بود (همایی
مجاز ،ذوقی پایدار و ابراهیمی )7145 ،و بین گرایش به شبکههای اجتماعى مجازى با
ظهور طالق عاطفى ،ناسازگارى هویتى ،اباحه گرى عملى ،نارضایتى از زندگى زناشویى و
ظهور خانوادههای کمجمعیت و بدون فرزند رابطه معنادارى وجود دارد (شکربیگی،
.)4332
بنابراین با توجه به گستردگی فضای مجازی ،میتوان پیش بینی کرد که بهتدریج
روابط در فضای مجازی جایگزین روابط واقعی انسانها در زندگی روزمره شود ،ازآنجاکه
زندگی مردان و زنان متأهل به عنوان یک زوج بر اساس همان روابط و ارتباطات میان
فردی بنا میشود و آسیبهای فضای مجازی رابطه این افراد را با تهدید و چالشهای
جدی مواجه کرده است و پژوهشهای انجامشده نیز همه ابعاد و زوایای این آسیبها و
مشکالت روانشناختی  -فرهنگی و اجتماعی زوجین را موردمطالعه قرار نداده است .استان
اصفهان سومین استان کشور بعد از استان مازندران و تهران است و بیشترین ضریب نفوذ
اینترنتت را دارد (انصاری ،کیان پور و عطایی .)4335 ،شهر اصفهان یکی از بزرگترین
کالن شهرهای ایران است و مانند دیگر مناطق کشور ،اینترنت و فضای مجازی در آن نفوذ
یافته است .ازآنجاکه اصفهان یکی از شهرهای مذهبی و فرهنگی و سنتی ایران بوده و به
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تعبیری پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی نامیده میشود ،این اتفاق باعث ایجاد گسست در
تداوم تربیت سنتی و خانوادگی جامعه شده است و در آینده میتواند چالشهای هویتی و
فرهنگی زیادی را به وجود آورده ،بهعنوان ابزاری برای تخریب و نفوذ فرهنگی در دست
نظام سلطه قرار گیرند و فرهنگهای بومی و سنتی همچون اصفهان را با تحت تأثیر قرار
دادن نظام خانواده ،در معرض نابودی قرار دهند .لذا امروزه این پدیده ،از مشکالت جدید
خانواده ها در عصر فناورى اطالعات و ارتباطات است که بررسى آن از اهمیت بسزایى
برخ وردار است .اگرچه مطالعات نسبتاً محدودی درزمینه آثار استفاده از فضای مجازی به
شکل کمی بر روابط بین زوجین انجام گرفته است ،اما پژوهشی در زمینه مشکالت
روانشناختی  -فرهنگی و اجتماعی زوجین انجام نپذیرفته است .لذا خأل پژوهشی در این
زمینه بیشازپیش نمایان میشود؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی کیفی مشکالت
روانشناختی  -فرهنگی و اجتماعی تأثیر شبکههای مجازی و اینترنت بر روی روابط
زناشویی زوجین شهر اصفهان است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که شبکههای
مجازی و اینترنت چه مشکالت روانشناختی  -فرهنگی و اجتماعی را بر روی روابط
زناشویی زوجین ایجاد میکند؟

روش
پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد .با توجه به اینکه روش
تحقیق کیفی درک عمیقتر و غنیتر از رفتارهای اجتماعی را فراهم میکند ،موضوعاتی
که بهآسانی قابلاندازهگیری نیستند را میتوان بهطور کیفی مطالعه کرد .در این تحقیق
برای درک عمیق و واقعی مشکالت روانشناختی ،فرهنگی و اجتماعی مشارکتکنندگان
از روش کیفی پدیدارشناسی مبتنی بر روش کالیزی استفاده شد.
جامعه آماری موردمطالعه زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان
بود؛ که از فضای مجازی (تلفن همراه ،اینترنت و شبکههای مجازی) استفاده میکردند.
نمونه هدف پژوهش را زوجین دارای مشکل در روابط زناشویى مراجعهکننده به مرکز
مشاوره شهر اصفهان در سال  4333که حداقل  7سال از ازدواج آنها گذشته و بیش از 5
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ساعت در شبانه روز از اینترنت و فضای مجازی استفاده مینمودند و بر اساس مصاحبه اولیه
و خود گزارشی زوجین به دلیل وابستگی به اینترنت و شبکههاى اجتماعى مجازى در
روابط زناشویى دچار مشکل شده بودند ،تشکیل داد .نمونهها بهصورت داوطلبانه و هدفمند
انتخاب شدند .همزمان از شیوه نمونهگیری گلوله برفی نیز استفاده شد به این صورت که از
چند نفر از زوجین درخواست شد افرادی را که دارای شرایط مشابهی هستند و پدیده
موردنظر را کامالً تجربه کرده بودند ،برای شرکت در پژوهش و مصاحبه معرفی کنند .در
تحقیق کیفی برای اندازه نمونه نمیتوان از فرمول خاصی استفاده کرد و مهمترین عامل در
تعیین اندازه به اشباع رسیدن نمونه است .لذا بر اساس معیار اشباع نظری با 41
مشارکتکننده از زوجین به شکل فردی ،مصاحبه انجام شد و نمونه به اشباع رسید اما برای
اطمینان بیشتر دو مصاحبه دیگر نیز گرفته شد که با تجزیهوتحلیل آنها کد مفهومی
جدیدی یافت نشد.
معیار ورود به مطالعه عبارت بودند از :تمایل برای شرکت در مصاحبه ،سکونت در
شهر اصفهان ،استفاده بیش از  5ساعت از اینترنت و شبکههای اجتماعى ،داشتن زندگی
مشترک با همسر ،داشتن مشکل در روابط زناشویی بر اساس مصاحبه اولیه و خودگزارشی
مشارکتکنندگان ،عدم ابتال به اختالالت شدید روانشناختی بر اساس مصاحبه که باعث
اختالل در انجام مصاحبه و دریافت اطالعات شود .بهمنظور انجام نمونهگیری تا رسیدن به
مرحله اشباع ،پس از انتخاب اولین نمونه و انجام مصاحبه ،متن مصاحبه پیادهسازی و با
استخراج مفاهیم و مقوالت و تحلیل اولیه ،تغییراتی در راهنمای مصاحبه ایجاد شد .سپس
دومین نمونه نیز انتخاب شد و پس از کدگذاری و تحلیل دومین مصاحبه ،نمونه بعدی
انتخاب شد؛ به همین ترتیب مانند روند طی شده برای نمونه اول و دوم ،با 41
مشارکتکننده دیگر مصاحبه شد پس از تجزیهوتحلیل اطالعات  41مصاحبه ،به نظر رسید
که با افزایش اطالعات ،مقوالت جدیدی حاصل نمیشود و اشباع نظرى حاصل شد.
مصاحبهها بین  31تا  31دقیقه به طول انجامید .میانگین زمانی مصاحبهها نیز حدود  21دقیقه
بود .عالوه بر این ثبت مشاهدات در اولین زمان بهعنوان تکنیکی مکمل به کار گرفته شد.
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برای اجرای مالحظات اخالقی در ابتدا رضایتنامه آگاهانه کتبی در شروع هر مصاحبه از
شرکتکنندگان اخذ گردید و برای آنان اهداف تحقیق ،رویههای تحقیق ،فواید و خطرات
احتمالی تحقیق ،طول مدت مصاحبه و پژوهش ماهیت داوطلبانه بودن شرکت در تحقیق،
حق انصراف از مصاحبه در هر زمان و نحوه گزارش نتایج پژوهش بیان شد .به خاطر
رعایت حال مصاحبهشوندگان ،زمان و مکان مصاحبه با هماهنگی آنها تعیین شد .همچنین
به آن ها اطمینان داده شد اطالعات محرمانه خواهد بود و نتایج پژوهش بدون ذکر نام و با
اختصاص کد منتشر خواهد شد .لذا گفتگوها با رضایت داوطلبان بهطور کامل ضبط و در
مرحله بعد پیادهسازی و تجزیهوتحلیل شد .جهت اعتبار و پایایی خوشهها و مضامین از
زاویه بندی چندگانه (سه سویه سازی) استفاده شد .بدین ترتیب که در کنار استفاده از
تجربیات و مطالعات محقق در زمینه کار بر روی اثرات پدیده شبکههای مجازی ،با مراجعه
مجدد به هر یک از شرکتکنندگان و انجام یک مصاحبه انفرادی ،نظر شرکتکنندگان
در مورد یافتهها بررسی شد و نسبت به اعتبارسنجی نهایی یافتهها اقدام شد .همچنین با
نظرخواهی از  5نفر از متخصصان خانواده و روانشناس عضو هیات علمی اعتبار و پایایی
خوشهها و مضامین بررسی شد.
ابزار پژوهش :در این پژوهش جهت جمعآوری دادهها از تکنیک مصاحبه نیمه
ساختاریافته عمیق استفاده شد .مصاحبه پس از معارفه و ایجاد رابطه و اعتماد و رعایت
مالحظات اخالقی با سؤاالت کلی و با حساسیت کمتر شروع شد و به سمت سؤاالت
جزئیتر پیش رفت .برخی از سؤاالت مصاحبه شامل چقدر از زندگی زناشویی رضایت
دارید؟ احساستان را در رابطه با همسرتان توصیف کنید؟ نظرت راجع به استفاده از فضای
مجازی و اینترنت چیست؟ استفاده از فضای مجازی چه تأثیری در روابط اجتماعی و روابط
با همسرت داشته است؟ استفاده از اینترنت چه پیامدهای فرهنگی در برداشته است؟ آیا
فضای مجازی تأثیری بر سبک زندگی خانوادگی شما داشته است؟ استفاده از فضای
مجازی و اینترنت چه مشکالت و آسیبهایی را در پی داشته است؟ بود .در این پژوهش
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وضعیت ظاهری مصاحبهشوندگان ازنظر جسمانی ،حرکتی ،مکث در کالم و پوشش مورد
مشاهده قرار گرفت.

یافتهها
ویژگیهای توصیفى مشارکتکنندگان
تمام مصاحبهشوندگان ابراز کردند که از فضاى اجتماعى مجازى استفاده میکنند .مدت
زندگی مشترک زنان و مردان موردمطالعه ،بین  5تا  71سال و میانگین مدت زندگی
مشترکشان  3/71سال است .از زندگی مشترک بیش از نیمی ( )%52از زوجین  1تا  71سال
گذشته است .تعداد و مشخصات جمعیت شناختی افراد معرفیشده و شرکتکننده در
مصاحبه به تفکیک زوجین در جدول  4مشخص شده است.
جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی افراد معرفیشده و شرکتکننده در مصاحبه به تفکیک
زوجین
زوج
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جنس

سن

تحصیالت

شغل

مدت ازدواج

تعداد فرزند

مرد

32

لیسانس

فروشنده تجهیزات کشاورزی

41

4

زن

32

فوقلیسانس

دانشجو

41

4

مرد

35

فوقلیسانس

تبلیغات

5

4

زن

33

فوقلیسانس

تبلیغات

5

4

مرد

33

دیپلم

دکوراسیون

1

4

زن

73

لیسانس

بازاریابی

1

4

مرد

31

فوقدیپلم

مدیر پخش دارو

47

7

زن

31

لیسانس

آژانس مسافرتی

47

7

مرد

33

لیسانس

کارمند شهرداری

2

4

زن

32

لیسانس

معمار

2

4

مرد

51

لیسانس

معلم

71

3

زن

11

لیسانس

معلم

71

3

مرد

32

لیسانس

مهندس

1

4

زن

37

فوقدیپلم

مشاوره

1

4
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سن زوجین موردمطالعه بین  73تا  51سال و میانگین سنی آنها  35/21سال بود .همچنین
سن مردان موردمطالعه بین  33تا  51سال و میانگین سنی آنها  32/17سال و سن زنان
موردمطالعه بین  73تا  11سال و میانگین سنی آنها  31/41سال بود و فاصله سنى زنان با
همسرانشان بین صفر تا  41سال و میانگین فاصله سنی زنان و مردان با همسرانشان  1/41سال
بود .تمام مردان شاغل ،و  4نفر از زنان فاقد شغل بودند .از میان پاسخگویان  4نفر دیپلم 7
نفر داراى تحصیالت کاردانى 1 ،نفر داراى تحصیالت کارشناسى و  3نفر داراى
تحصیالت کارشناسى ارشد به شمار میآیند.
بر اساس تحلیل صورت گرفته با روش هفت مرحله کالیزی مشکالت روانشناختی
 فرهنگی و اجتماعی استفاده آسیبزا از شبکههای اجتماعى مجازى در بین زوجین به دوطبقه مشکالت روانشناختی و فرهنگی  -اجتماعی طبقهبندی مىشود .طبقه مشکالت
روانشناختی شامل دو مقوله مشکالت رفتاری و مشکالت عاطفی –شناختی و  1کد
مفهومی و طبقه فرهنگی و اجتماعی شامل  3مقوله تغییر در سبک زندگی ،انحطاط
فرهنگی و تغییر ارزشهای مذهبی  1کد مفهومی است .در جدول شماره  7خالصهای از
کدهای استخراج شده ،مفاهیم و مقولههای حاصل از تحلیل یافتهها آورده شده است.
جدول  .5خالصهای از کدهای استخراجشده ،مفاهیم و مقولههای حاصل از تحلیل یافتهها
خالصهای از کدهای استخراجشده
سوء رفتار همسر ،مشاجره لفظی (بددهنی و فحاشی)،
برخوردهای فیزیکی ،منفی کاری

مفاهیم

مقولهها

طبقه

پرخاشگری

به تعویق انداختن شروع کارها ،ناتمام گذاردن وظایف ،دیر
رفتن سر قرارها ،عدم برنامهریزی ،بیتوجهی به امور منزل،

اهمالکاری

مسئولیت گریزی

مشکالت
رفتاری

تصمیمات عجوالنه ،عدم دوراندیشی .ناتوانی در
پیشبینی پیامدهای رفتار ،احساسی عمل کردن،

روانشناختی

تکانشگری

تهییجپذیری و عدم کنترل احساسات
بی حوصلگی ،احساس تنهایی ،کاهش عالیق ،غمگینی،
احساس گناه ،کاهش خواب ،کاهش انگیزه ،اختالل در خواب
نگرانی نسبت به آینده ،گوشبهزنگ بودن ،تشویش داشتن،

افسردگی
اضطراب

مشکالت

مشکالت
عاطفی –
شناختی
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مفاهیم

مقولهها

طبقه

بیقراری ،آشفتگی ،تحریکپذیری
افکار مزاحم ،اشتغال ذهنی مداوم ،چک کردن ،بدبینی و
سوءظن ،شک و تردید نسبت به همسر ،وسواس جنسی

وسواس فکری

مشکالت در تمرکز و توجه ،مشکل در تصمیمگیری و

– عملی

قضاوت ،نشخوار فکری
عدم توجه به نیازهای همسر ،کاهش ابراز عالقه ،عدم درک
احساس متقابل ،درک نکردن و گوش ندادن همسر ،سردی در
روابط با همسر ،بی تفاوتی نسبت به همسر ،نادیده گرفتن همسر،

فقدان همدلی

دورى گزینى و انزوا از یکدیگر
زودرنجی نسبت به همسر ،نیاز شدید به تائید همسر ،نگرانی
نسبت به طرد ،و عزتنفس پایین در رابطه

حساسیت بین
فردی

استفاده افراطی از فضای مجازی ،افزایش میزان استفاده از
فضای مجازی ،احساس بیقراری در نبود یا قطع اینترنت،
متوجه نشدن گذشت زمان ،عدم خودکنترلی در استفاده از
اینترنت ،کاهش فعالیتهای اجتماعی ،عدم توانایی برای کم

اعتیاد به
اینترنت

کردن یا کنار گذاشتن فضای مجازی
ماندن در خانه برای مدت طوالنی ،کاهش ارتباط با خانواده،
آشنایان و دوستان ،عدم مشارکت در فعالیتهای جامعه ،عدم
انسجام اجتماعی ،عدم رابطه جهت جذب حمایت و منابع
اجتماعی ،از دست دادن حمایتهای اجتماعی ،دوری از

انزوای
اجتماعی

خانواده و آشنایان ،کاهش حضور در جمع
الگو گیری از سلبریتیها ،جلوه گری و تقلید در ظاهر و
پوشش ،مدگرایی در رفتار و گفتار ،تمایل به مصرفگرایی

تغییر در
سبک
زندگی

مدپرستی

اتمام کار ،کاهش درآمد ،افزایش تعارض با همکاران ،کاهش
انگیزه شغلی ،کمکاری و عدم رضایت کارفرما ،افزایش

مشکالت مالی
و شغلی

تعارض با اربابرجوع
تهاجم فرهنگی ،کمرنگ شدن هنجارهای اجتماعی ،شکستن
هنجارها در روابط بین فردی ،کمرنگی ارزشها و هنجارهای
خانوادگی ،کمرنگ شدن سنتها،

فرهنگی و
اجتماعی

کاهش تعهد سازمانی ،کاهش وجدان کاری ،افزایش غیبت در
سر کار ،احساس خستگی و بیحوصلگی در کار ،تعجیل برای

مشکالت

گسست از

انحطاط

هنجارها

فرهنگی
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خالصهای از کدهای استخراجشده

مفاهیم

از دست دادن هویت فرهنگی ،گسیختگی فرهنگی ،تعارضات

فردیت باختگی

فرهنگی ،احساس کهتری فرهنگی

فرهنگی

به خطر افتادن حریم خصوصی افراد ،عادیسازی روابط

تزلزل در

فرازناشویی ،عادیسازی طالق ،ترویج رذایل اخالقی مانند

ارزشهای

دروغگویی ،بیوفایی ،فریبکاری ،ایجاد شبهههای مذهبی،

اخالقی و

تحریف در اعتقادات
ترویج مادیگرایی ،گسست از معنویت ،انحراف از ارزشهای
دینی ،پوچگرایی

مذهبی
انحراف از

مقولهها

طبقه

تغییر
ارزشهای
مذهبی

ارزشها

با توجه به نتایج جدول 7؛ مقوله مشکالت رفتاری شامل مفاهیم پرخاشگری ،اهمالکاری و
تکانشگری ،مشکالت عاطفی –شناختی شامل مفاهیم افسردگی ،اضطراب ،وسواس فکری
و عملی ،فقدان همدلی و حساسیت بین فردی ،مقوله تغییر در سبک زندگی شامل مفاهیم
اعتیاد به اینترنت ،انزوای اجتماعی ،مدپرستی ،مشکالت شغلی و مالی ،انحطاط فرهنگی
شامل مفاهیم گسست از هنجارها و فردیت باختگی فرهنگی و مقوله تغییر ارزشهای
مذهبی شامل مفاهیم تزلزل در ارزشهای اخالقی و مذهبی و انحراف از ارزشها است
(نمودار  .)4این کدهای مفهومی از خالل  4233عبارت مهم در طی مصاحبه زوجین
استخراج و کدگذاری شده است.
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مشکالت

مشکالت فرهنگی و

روانشناختی

اجتماعی

مشکالت

تغییر در

عاطفی -

سبک

شناختی

زندگی

افسردگی،

اعتیاد به اینترنت،

پرخاشگری،

اضطراب ،وسواس

انزوای اجتماعی،

اهمال کاری و

فکری و عملی،

مد پرستی،

تکانشگری

فقدان همدلی و

مشکالت شغلی و

حساسیت بین فردی

مالی

مشکالت
رفتاری

انحطاط
فرهنگی

تغییر
ارزشهای
مذهبی

گسست از

تزلزل در

هنجارها و

ارزشهای اخالقی

فردیت باختگی

و مذهبی و

فرهنگی

انحراف از اززشها

نمودار  .1طبقات ،مقولهها و مفاهیم مرتبط با تأثیرات مخرب شبکههای مجازی در زوجین

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف کاوشی در مشکالت روانشناختی  -فرهنگی و اجتماعی زوجین فعال
در شبکههای مجازی در شهر اصفهان انجام شد .مهمترین مقوالت برآمده از آسیبهای
فضای مجازی در روابط زوجین مشکالت عاطفی شناختی ،مشکالت رفتاری ،تغییر سبک
زندگی ،انحطاط فرهنگی و تغییر در ارزشهای مذهبی بود .یافتههای این پژوهش با
یافتههای خسروی و علیزاده صحرایی4331 ،؛ سواری4337 ،؛ پاک خصال و همکاران،
4331؛ روبرتز و دیوید7142 ،؛ فاکس و همکاران7141 ،؛ درویین و همکاران7141،؛
ریدگوی ،و کالیتون7142 ،؛ کراونز و همکاران7143 ،؛ کمالجو و همکاران4335 ،؛
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کالیتون و همکاران7143 ،؛ ولنزوئال و همکاران7141 ،؛ نورتروپ و اسمیت 7142 ،و
حاج محمدی و حاج محمدی 4332 ،همسو و هماهنگ است .مطالعات نشان داده است
امروزه روابط زناشویی زوجین تحت تأثیر مدرنیته دچار تحول شدهاند درحالیکه در
فرهن گ سنتی این عناصر تابعی از جنسیت ،پایگاه اجتماعی ...بودند .درواقع میتوان گفت
روابط زناشویی زوجین تحت تأثیر نوگرایی قرار دارد و تأثیر نوگرایی ممکن است بر هر
نوع رابطهای ،مانند پیوندهای خویشاوندی ،روابط شخصی و عناصری ازایندست
غیرقابلانکار است .در ذیل به تبیین مهمترین یافتههای پژوهش پرداخته میشود.
نتایج پژوهش نشان داد که استفاده بیرویه از فضای مجازی زمینه بروز مشکالت
رفتاری و عاطفی شناختی در زوجین میگردد .این نتایج با یافتههای کیم و همکاران
( )7141علوی و همکاران ( )4313مسیح و پاجکومار ( )7143کوین و اسمیت (،)7141
یانگ و همکاران (7143؛ الی و همکاران ( ،)7145فنگ و همکاران ( )7143هماهنگ
است.
در تبیین این یافته می توان گفت اینترنت و دنیای مجازی (گذشته از تأثیرات مثبت یا
منفی) با سهمی که از زندگی روزمره کاربران را در اختیار گرفته است و با درهایی که به
روی افراد در زمینه های مختلف و غیرقابل دسترس گذشته گشوده است ،تغییرات زیادی را
در فضای ذهنی و تجارب عینی افراد ایجاد کرده ،که در بسیاری از موارد این تغییرات با
آنچه در گذشته به عنوان معیارهای سالمت خانواده و سازگاری زناشویی موردقبول
واقعشده بود ،تفاوت دارد و یا آنها را دگرگون ساخته است .لذا به نظر میرسد که در
چنین شرایطی افرادی که بیش از دیگران از اینترنت استفاده میکنند ممکن است روابط
اجتماعی با کیفیت پایینتری را جایگزین روابط محکمتری کنند که در زندگی واقعی
داشتهاند که نتیجه این کار احساس تنهایی و افسردگی بیشتر است .در این زمینه اینترنت
جایگزینی برای زندگی بدون نشاط افراد فراهم میسازد .ممکن است احساس تنهایی و
انزوا موجب شود تا افراد زمان بیشتری را برای استفاده از اینترنت صرف کنند و یا افرادی
که از اینترنت زیاد استفاده میکنند ،روابط اجتماعی آنها کاهش مییابد و این مسئله خود
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احساس تنهایی و انزوا را در آنها افزایش میدهد .هنگامیکه توقعات محقق نشود،
نارضایتى و احساس تنهایى و ناکامى بهطور مستقیم به همسر منتقل میشود و سبب تحلیل
رفتن رضایت زناشویى ،کاهش تدریجى دلبستگى عاطفى ،بیعالقگی و بیتفاوتی آنها به
یکدیگر و جایگزینى عواطف منفى بهجای عواطف مثبت میشود و زمینه بروز اختالالت
روانشناختی در زوجین مهیا میگردد.
همچنین در توجیه این یافته می توان گفت که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیت
موجود با وضعیت مورد انتظار در بین زوجین است .با ورود زوجین به فضای مجازی ،از
یک سو با دنیای متفاوت و متنوعی روبرو میشوند و از میزان زمانی که آنها در کنار هم
به سر میبردند کاسته میشود و مجال پویایی عاطفی با همسر ازدسترفته ،فرصت درگیر
شدن در فعالیتهای مشترک در دنیای واقعی را از آنها میگیرد و از سوی دیگر ،نحوه
حضور و نوع فعالیت هر یک از آنها در فضای مجازی میتواند تبعات مختلفی به دنبال
داشته باشد که ممکن است با وضعیت مورد انتظار آنها تفاوت زیادی داشته باشد .لذا،
میزان حضور و فعالیت در فضای مجازی میتواند میزان رضایت زوجین را تحت تأثیر قرار
دهد و باعث بروز مشکالت در زمینههای رفتاری و عاطفی  -شناختی در زوجین نظیر
افسردگی ،اضطراب ،بدگمانی ،حساسیت بین فردی ،وسواس فکری و در نهایت جدایی و
طالق عاطفی زوجین از همدیگر شود .بروز چنین آشفتگیهای در فضای خانواده زمینه را
برای بروز مشکالت رفتاری چون پرخاشگری ،رفتارهای تکانشگرانه ،و مشاجرات
خانوادگی مساعد میسازد.
در این مورد خانم  11سالهای میگوید:
"من و همسرم وابستگی زیادی به اینترنت و فضای مجازی داشتیم اولش اینطور
نبود اما کمکم ما از هم دور شدیم بهجای اینکه با هم باشیم توی اون فضا دنبال پر
کردن وقت خودمون بودیم .حتی رویهم حساس شدیم و به هم شک داشتیم این
باعث شروع دعواها و مشاجرات شدید بین ما میشد و من بیشتر احساس غمگینی
و تنهایی میکردم"
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آقای  51سالهای در این رابطه میگوید:
"قبالً با هم مینشستیم صحبت میکردیم یا با هم بیرون میرفتیم اما اآلن حرفی
برای گفتن انگار نداریم احساس غمگینی میکنم برای اینکه حالم عوض بشه
بیشتر تو شبکهها وقتم رو میگذرونم حداقل اونجا احساس تنهایی کمتر میکنم و
می تونم با دوستهام وقت بگذرونم"

از دیگر یافتههای این پژوهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی استفاده از فضای مجازی و
اینترنت تأثیر آن بر روی سبک زندگی افراد است .این یافته هماهنگ با یافتههای دیویس و
اندالر ( ،)7114پاک خصال و همکاران ( )4331و عبدالرحمانى و همکاران ( )4332است.
در تبیین این یافته می توان گفت ابراز مهر و محبت و اظهار عشق و عالقه به طرف مقابل،
یکی از پیششرطهای برقراری و تداوم روابط گرم و صمیمانه بین زوجین میباشد .با ورود
بیش ازحد افراد به دنیای مجازی و بروز اعتیاد به اینترنت ،از میزان وقت و زمانی که ممکن
بود به ابراز محبت و عشق و عالقه بین طرفین اختصاص داده شود ،کاسته خواهد شد و
سبک زندگى افراد بهویژه زوجین را تحت تأثیر این شبکهها قرار داده ،موجب تغییر
نامطلوب در سبک زندگى ایرانى اسالمى میگردد و این بهنوبه خود باعث شکاف عاطفی
در بین زوجین خواهد شد بهطوریکه وابستگی شدید به این فضا ،اباحیگری عملی در
رفتارهای زوجین را به همراه دارد
درواقع با توجه به رشد روزافزون شبکههای اجتماعى مجازى و استفاده کاربران از
این فناورى ،شاهد ورود عناصر فرهنگى و اجتماعى جدیدى در میان خانوادهها و حریم
خصوصى آنها هستیم .بهطوری که این وضعیت باعث پیدایش تغییر و تحوالتى در باورها،
نگرشها ،سلیقه ها و سبک زندگى افراد جامعه ازجمله روابط میان همسران شده است.
برگر 4در تعریف سبک زندگی بیشتر به موضوع مد توجه کرده و میگوید سبک زندگی،
فراگردی است که از سلیقه فرد درزمینه آرایش مو و لباس تا سرگرمی و تفریح و ادبیات و
موضوعات مربوط دیگر را شامل میشود .تغییر جنبههای فرهنگی سبک زندگی میتواند
1. Berger. A.A.
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تحت تأثیر حضور در شبکههای مجازى رخ دهد .تغییر تصور از بدن و میزان رضایت از
وضعیت بدنى ،تغییرات سبک زندگى در زمینههایی چون اوقات فراغت ،توجه افراطی به
ظاهر بدن ،تغییر نحوه پوشش ،شیوه گفتگو و سبک بیان ،کاهش فعالیت روزانه ،ترویج
فرهنگ غیرحساس به روابط قبل از ازدواج ،به چالش کشیدن روابط همسرى و ارزشهای
خانوادگى ،تغییر مصرف فرهنگى و هنرى ،نقض حریم خصوصى افراد ،تقویت میزان
ارتباط با جنس مخالف ،گرایش به سبک زندگى پسامدرن با مشخصاتى نظیر مد و سلیقه
التقاطى ،مصرف و مصرفزدگی و اهمیت یافتن لذت و سرگرمى ،بروز مشکالت مالی و
شغلی ،تغییر در خواستهها و نیازها و در نهایت تغییر افکار و رفتار افراد ،تنها برخى از آثار
مخرب اینترنت و فضای مجازی بر ابعاد سبک زنگی به شمار میرود.
در این زمینه مرد  33سالهای میگوید:
"از وقتی این اینترنت و فضای مجازی اومده تو زندگی ما مدام خانمها دنبال مد و
آرایش و تغییر در ظواهر زندگیاند این زندگیها رو خیلی سخت کرده خیلی
وقتها سر این جور مسائل ما با هم اختالفنظر پیدا میکنیم و حرف هم رو
درک نمیکنیم خانمم میگه تو به روز نیستی"

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده مفرط از فضای مجازی میتواند باعث بروز
مشکالت فرهنگی در کاربران شبکههای مجازی گردد .این یافته هماهنگ با یافتههای
منادی ( ،)4315همایی مجاز و همکاران ( )7145و بذر افشان و رفیعی ( .)4337است .در
تبیین این یافتهها میتوان گفت که اینترنت ،تداوم دستاوردهای بشری در عرصه تکنولوژی
میباشد .یکی از نگرانیهایی که همواره درباره تکنولوژیهای نوین وجود دارد ،نحوه
تعامل و چگونگی استفاده از آن است :مفهومی که اغلب از آن بهعنوان فرهنگ استفاده از
تکنولوژی یاد میشود .ازآنجاکه اینترنت نوعی تکنولوژی وارداتی محسوب میشود از
یکسو ،برای جامعه ایرانی تازه و بیگانه است لذا بسیاری از آسیبهایی که به زندگی
زناشویی وارد میکند از ناآشنایی و استفاده نادرست از آن حاصل میشود .از سوی دیگر،
اینترنت فناوری است که تولید محتوا و سیاستهای آن از سوی کشورهای طراح و
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پردازنده آن هدایت میشود .لذا طبیعی است که این کشورها از طریق آن درصدد تبلیغ و
القای فرهنگ خود و نفی دیگر فرهنگها باشند .جوامعی که از جوانب مختلف فرهنگی،
دینی ،اقتصادی ،اجتماعی و ازجمله نهاد خانواده با جامعه اسالمی و ایرانی تفاوتهای
فاحشی دارند .لذا چنین تفاوتهایی میتوانند آسیبهای زیادی را در زمینه زندگی
خانوادگی و سازگاری زناشویی وارد آورند و زمینه را برای تهاجم فرهنگی ،گسست از
هنجارها ،تزلزل در ارزشهای فرهنگی و خانوادگی ،انحراف از ارزشها ،از دست دادن
هویت ملی -مذهبی و بروز فردیت باختگی فراهم سازند؛ و بدین ترتیب استحکام بنیان
خانواده را تحت تأثیر قرار دهند.
خانم  31سالهای میگوید:
"شوهرم از موقعی که وارد این شبکههای مجازی شده نسبت به مسائل مذهبی کالً
بیاعتقاد شده دیگه هیچی رو قبول نداره حتی این مسئله توی رفتار و اخالق و
رابطه زناشویی هم اثر گذاشته"

انجام هر پژوهشی قاعدتاً با محدودیتهایی در اجرای آن پژوهش مواجه است ازآنجاکه
پژوهش حاضر با روش کیفی پدیدارشناسی مبتنی بر روش کالیزی و با روش نمونهگیری
هدفمند انجام شده است نتایج این پژوهش به سایر افراد جامعه تعمیم پذیر نیست .همچنین
حساسیت زیاد موضوع (مشکالت عاطفی و رفتاری و مسائل و تابوهای فرهنگی  -مذهبی)
و نگرانی مراجعهکنن دگان از افشای هویت و اطالعات شخصی از محدودیتهای دیگر
پژوهش است .نتایج پژوهش نشان از تأثیرات مخرب استفاده بیشازاندازه و نادرست
شبکههای مجازی در زمینه روانشناختی  -فرهنگی و اجتماعی و روابط زناشویی زوجین
مورد مطالعه داشت .لذا برگزارى دورههای آموزشى در چارچوبهای مختلف مانند
کارگاه ،سمینار ،تقویت نقش کارشناسان در آگاهى بخشى به خانوادهها ،میتواند در
کاربرد مناسب و بهجا از شبکههای اجتماعى مجازى و اینترنت بهنحویکه حفظ کیان
خانواده و روابط زوجین در اولویت هر فرد باشد ،میتواند سازنده و تأثیرگذار باشد.
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هم چنین با توجه به نتایج پژوهش و این نکته که یکی از اهداف روانشناسی پیشگیری از
آسیبها و ارتقای سالمت روان فرد و خانواده است ،پیشنهاد میشود برای کاهش آثار
مخرب فرهنگی و اجتماعی از جمله گسست از ارزشهای اخالقی و مذهبی و انحطاط
فرهنگی ،رسانههای جمعی نحوه صحیح استفاده از اینترنت و فضای مجازی را در آحاد
جامعه فرهنگسازی نمایند .در کارگاههای آموزشی پیش از ازدواج نیز ضمن آموزش
مهارتهای درست استفاده از شبکههای مجازی و اینترنت ،ارتقای فرهنگ استفاده از
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی موردتوجه قرار گیرد؛ و بسترسازی فرهنگی مناسب در
مدارس در زمینه چگونگی استفاده از شبکههای اجتماعی انجام پذیرد.
در پایان از زوجین محترمی که در این پژوهش ما را یاری نمودند سپاسگزاریم.
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