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مقدمه :امروزه افراد بسیاری در شبکههای اجتماعی مجازی جذب شدهاند و این نفوذ و گستردگی ،شبکههای اجتماعی مجازی
را به بخشی از زندگی روزمره افراد تبدیل کرده لذا این پژوهش با هدف پژوهش حاضر تعیین آموزش مهارتهای استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی بر رضایت زناشویی انجام گرفت.
روش پژوهش :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
پژوهش حاضر را زوجین شاغل در ادارات دولتی منطقه  12شهرتهران در سه ماهه اول سال  1395تشکیل دادند .روش
نمونهگیری به شیوه در دسترس بود؛ به این صورت از بین زوجین متقاضی طالق که به دادگاه مفتح شهر تهران مراجعه کردند
 16زوج به صورت تصادفی در دو گروه شامل  8زوج در گروه آزمایش و  8زوج در گروه کنترل قرار گرفتند .جهت گردآوری
دادههای پیش آزمون و پس آزمون ابزار پژوهش شامل مقیاس زناشویی اِنریچ ( )1983بود .گروه آزمایش  8جلسه  90دقیقهای
مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی را دریافت کردند .برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از تحلیل کوواریانس
استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر افزایش میزان رضایت
زناشویی در افراد گروه آزمایش مؤثر بوده است.
نتیجهگیری :مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،از طــریﻖ افزایش ﺧودآگاهی هر یک از زوجین ،باعﺚ آگاهی
به نیازها ،توقّعات و امیال شخصی میشود؛ این آگاهی به نوبه ﺧود ،و از طریﻖ مهارتهای ارتباطی ،به همسر ابراز شده و باعﺚ
درك متقابل میگردد که این روند ،باعﺚ افزایش رضایت زناشویی میشود.
کلیدواژه :ازدواج" رضایت ،زناشویی" شبکههای اجتماعی
تاریخ دریافت1399/7/14 :
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مقدمه:
ﺧانواده ،یکی از نهادهای مهم در جوامع بهﺧصوص در جامعه ایران محسوب میشود که اگر از عملکرد مناسبی برﺧوردار باشد،
اعضای ﺧانواده نیز از سالم ت و بهزیستی برﺧوردار ﺧواهند بود .نهاد ﺧانواده به زیرمجموعههایی تقسیم میشود که اصلیترین
آن ،نظام زناشویی است که نقطه وصل آن ،پیمان ازدواج است ( .)1ﺧانواده سنگ بنای بزرگ جامعه بشری به شمار میرود که
در پایداری روابط اجتماعی و رشد هر یک از اعضای آن ،دارای نقش اساسی است ( .)2ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین
رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد ،همواره تأیید شده است ( .)3ازدواج یکی از مهمترین رسوم اجتماعی
است که طی تصمیمات مهم و احساسی که افراد اتخاذ میکنند نسبت به حقوق یکدیگر متعهد میشوند به طوریکه نیازهای
عاطفی و ایمنی یکدیگر را برآورده سازند ،چنانکه تعهد به عنوان یک مفهوم حائز اهمیت موضوع بسیاری از پژوهشها بوده
است ( .)4الزمه تقویت زندگی ﺧانوادگی ،ثبات و دوام آن و نوع نگرش و طرز تعامل زوجها با یکدیگر است و مطالعه روابط
زوجها به روشن شدن چهارچوبهای ساﺧتاری که رابطه زوجها در آن شکل میگیرد کمک میکند ( .)5در بیشتر جوامع،
بررسی کیفیت روابط زناشویی نقش اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطهای ﺧانوادگی دارد .از اینرو ،کیفیت روابط زناشویی
مفهومی چندبعدی است که شامل ابعاد گوناگون ارتباطهای زوجی ،مانند سازگاری ،رضایت ،شادمانی و انسجام میشود (.)6
زوجهایی که با یکدیگر سازگار و موافﻖاند از زندگی زناشویی ﺧود نسبتاً رضایت دارند ،از ویژگیهای شخصیتی شریک زندگی
ﺧود نیز ابراز رضایت میکنند ،از مصاحبت با ﺧانواده ﺧود لذت میبرند ،بههمراه یکدیگر به حل مشکالت زندگی میپردازند و
درنهایت از زندگی زناشویی و جنسی ﺧود رضایتمندند .انتظار میرود ازدواج سازگار برای مدت زمان طوالنی دوام آورد و برای
هر دو زوج رضایتبخش باشد (.)7
ازدواج یک رابطه مبتنی بر شکیبایی بین یک زن و مرد بالغ به عنوان دو فرد منحصر به فرد است ،لذا روابط بین این دو ،نقش
کلیدی در ابعاد مختلف زندگی آنها داشته ،بر شیوه زندگی آنها تأثیرگذار بوده و مبنای رضایت زناشویی زوجین قرار
میگیرد ( .)8رضامندی زناشویی که مهمترین و اساسی ترین عامل پایداری و دوام زندگی مشترك است ،عبارت است از وجود
یک رابطه دوستانه همراه با حسن تفاهم و درك یکدیگر و وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین (.)9
از منظر بینفردی ،نیازهای بین فردی ارضا نشده به ویژه در روابط زوجین براستفاده بیش از حد از اینترنت اثرگذار است ()10
و به نظر میرسد استفاده بیش از حد هر یک از زوجین از شبکههای اجتماعی هر یک زوجین ،موجب دور شدن آنها از
یکدیگر و کاهش رضایت زناشویی میشود ( .)11یافتههای پژوهش رجایی و حیدری ( )12بیانگر رابطه بین اعتیاد به اینترنت
با رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل زن و مرد بود .این پژوهشگران نتیجه گرفتند الزم است که افراد میزان استفاده ﺧود
از اینترنت را مدیریت نموده تا به واسطه استفاده ﺧارج از میزان به هنجار ،دچار اعتیاد به اینترنت نگردیده تا از این رهگذر
رضایت زناشویی آنان نیز تحت تأثیر منفی قرار نگیرد.
امروزه با استفاده از اینترنت ،بهره گیری اطالعات زیاد در کمترین زمان و برقراری ارتباط گفتاری ،نوشتاری و دیداری با
هزینهای نسبتاً کم امکانپذیر شده است .افراد بسیاری در شبکههای اجتماعی مجازی جذب شدهاند و این نفوذ و گستردگی،
شبکههای اجتماعی مجازی را به بخشی از زندگی روزمره افراد تبدیل کرده است؛ حتی اگر این عضویت به معنی فعالبودن این
کاربران نباشد ،دگرگونی در تعامالت و زندگی آنها را موجب میشود .عصر جدید ،عصر ارتباطات انسانی است و ابعاد گوناگونی
را دربرمیگیرد ( .)13کاهش محدودیتهای زمانی و مکانی عصر حاضر ،نسبت به زمانهای پیشین ،گویای ورود بشر به عصر
جدیدی از ارتباطات است که «ابررایانهها» ،ایفاگران اساسیترین نقش در آن هستند .بیرون رفتن بشر از ارتباطات چهره به
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چهره و ورود به نوع جدیدی از ارتباطات الکترونیکی فوری بهحدّی در زندگی بشر مهم و تأثیرگذار بوده است ( .)14با گذر
زمان هر نسلی بیشتر با اینترنت آشنا میشود و بیشتر بر آن متکی ﺧواهد بود ( .)15از بین تمام نهادهای اجتماعی که فرد را
برای قبول اقتدار (حکومتی) آماده می کند ،در مقام اول ﺧانواده قرار دارد؛ زیرا ﺧانواده یکی از مهمترین قدرتهای تربیتی
است که از بازتولید و شخصیت انسانها مراقبت میکند و این عمل را همانطور انجام میدهد که زندگی اجتماعی آن را
درﺧواست میکند .افراد با ﺧانواده ،قابلیت قول رفتارهای اقتداری -که موجودیت جامعه بورژوازی به آن وابسته است -را کسب
میکنند .بهعبارتدیگر ،او معتقد است ﺧانواده ،روابط اقتداری را به افراد میآموزد و تنها مکانی است که افراد آن مشکالت
ﺧود را بهراحتی بیان می کنند« .مکانی که روابط افراد براساس قوانین بازار تنظیم نشده است و افراد ،یکدیگر را رقیب در نظر
نمیگیرند و این امکان را دارند که «بهعنوان کارکرد نباشند؛ بلکه انسان مؤثری باشند» .ﺧانواده ،اساسیترین و نخستین نهاد
اجتماعی است که پیوند عاطفی بین اعضای ﺧود را با گفتگو و برقراری ارتباط و تعامل کالمی حفظ میکند و مهمترین کارکرد
ﺧود را انجام میدهد که انتقال ارزشها و اجتماعینمودن فرزندان است .فضای مجازی ،دنیاهایی را به تصویر میکشد که از
تخیالت علمی برﺧاستهاند؛ بااینحال برای بسیاری از مردم فضای مجازی بخشی از زندگی روزمره شده است (.)13
به نظر می رسد کاهش رضایت زناشویی افراد را به سمت استفاده مخرب از اینترنت به عنوان راهی برای فرار از تنهایی و مواجه
با هیجان های منفی ﺧود سوق می دهد .زمانی که این افراد هیجان های منفی را تجربه می کنند به عنوان راهبرد مقابله ای
به اینترنت روی می آورند که در دراز مدت نه تنها مفید واقع نمی شود بلکه شکل اعتیادی و رفتاری مخرب به ﺧود می گیرد
و این احتمال وجود دارد که زوجین را در دوری باطل گرفتار سازد که با عواقب منفی بیشتری همراه باشد ،که این امر بر لزوم
طراحی مداﺧالت مناسب در این زمینه میافزاید؛ همچنانکه هدف پژوهش حاضر آزمون اثربخشی آموزش مهارتهای استفاده
از شبکههای اجتماعی مجازی بر رضایت زناشویی بود.
روش پژوهش:
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را
زوجین شاغل در ادارات دولتی منطقه  12شهرتهران در سه ماهه اول سال  1395تشکیل دادند .روش نمونهگیری به شیوه در
دسترس بود؛ به این صورت از بین زوجین متقاضی طالق که به دادگاه مفتح شهر تهران مراجعه کردند 16 ،زوج براساس
پیشنهاد ون وورهیس و مورگان ( )16برای حجم نمونه و مالكهای ورود به پژوهش شامل سن  25تا  45سال ،داشتن سواد
حداقل ﺧواندن و نوشتن برای تکمیل پرسشنامه و داشتن حداقل دو سال زندگی مشترك انتخاب شدند؛ بدین صورت که ابتدا
در شهرداری منطقه  12فراﺧوانی اعالم گردید که قصد انجام چنین پژوهشی وجود دارد .سپس از میان زوجین شاغل
شهرداری منطقه  12که تمایل داشتند در این پژوهش شرکت نمایند تعداد  16زوج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو
گروه شامل  8زوج در گروه آزمایش و  8زوج در گروه کنترل قرار گرفتند .ابزارهای پژوهش در ایم مطالعه عبارتند از:
مقیاس رضایت زناشویی اِنریچ .4مقیاس زناشویی اِنریچ که توسط اولسون ،فورنیر و دروچمن 1983 5ساﺧته شده شامل 47
گویه است که  9ﺧرده مقیاس موضوعات شخصیتی ،ارتباط زناشویی ،حل تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیتهای اوقات فراغت،
روابط جنسی ،ازدواج و فرزندان ،اقوام و دوستان و جهتگیری مذهبی را در یک طیف لیکرت  5درجهای از کامالً موافقم=  5تا
کامالً مخالفم=  1مورد ارزیابی قرار میدهد ( .)17فوورس و اولسون ( )17برای این ابزار ضرایب آلفای کرونباخ را در دامنهای از
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 0/71تا  0/86و توانایی این آزمون را در تمایز زوجین رضایتمند و نارضایتمند بهعنوان شاﺧصی از روایی واگرای این ابزار
گزارش کردند.
طرح مداخله .اعضای گروه آزمایش ،در  8جلسه  90دقیقهای ،هفتهای یک بار ،به صورت گروهی با رویکرد مهارتهای
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی شرکت داده شدند .به اعضای گروه کنترل هیچگونه آموزشی ارایه نشد .در انتهای
جلسات آموزشی ،پس آزمون روی این گروه اجرا شد( .شرح جلسات مشاوره گروهی در جدول زیر آمده است):
جدول  .1شرح جلسات آموزش استفاده از شبکههای مجازی
دستور جلسه :معارفه و ایجاد رابطه حسنه ،معرفی ﺧود به عنوان مدرس ،معرفی اعضا ،بیان

جلسه اول

قواعد گروهی ،اهداف و معرفی کارگاه آموزشی ،گرفتن تعهد شفاهی از شرکتکنندگان جهت
حضور در جلسات ،بررسی ضرورت آموﺧتن مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و
تأثیر آن بر روی زندگی زناشویی ،اجرای پیش آزمون.

جلسه دوم

موضوع :آموزش استفادههای صحیح از شبکههای اجتماعی
دستور جلسه :مروری بر مطالب جلسه قبل ،آموزش مهارت جستجوی اطالعات مفید در
شبکههای اجتماعی ،ﺧالصه بحﺚ ،ارائه بازﺧورد ،تعیین تکلیف.

جلسه سوم

موضوع :آموزش استفاده از شبکههای اجتماعی برای بهینهسازی روابط با همسر.
دستور جلسه :مروری بر مطالب جلسه قبل ،آموزش نحوه استفاده از شبکههای اجتماعی برای
ارتباط مناسب با همسر ،ﺧالصه بحﺚ ،ارائه بازﺧورد ،تعیین تکلیف.

جلسه چهارم

موضوع :آموزش اعتمادسازی در شبکههای اجتماعی مجازی.
دستور جلسه :مروری بر مطالب جلسه قبل ،آموزش اعتمادسازی در شبکههای اجتماعی مجازی و
تأثیر در روابط وزندگی زناشویی ،ﺧالصه بحﺚ ،ارائه بازﺧورد ،تعیین تکلیف.
موضوع :آموزش مواجه با افراد ناشناس در شبکههای اجتماعی مجازی.

جلسه پنجم

دستور جلسه :مروری بر مطالب جلسه قبل ،آموزش نحوه مواجه با افراد ناشناس و بررسی
دیدگاههای همسر پیرامون تصاویر و مطالب منتشره در شبکههای اجتماعی مجازی و آشنایی با
اثرات مثبت این مهارت در سازگاری زندگی زناشویی ،ﺧالصه بحﺚ ،ارائه بازﺧورد ،تعیین تکلیف.
موضوع :شناﺧت نقاط ضعف و قوت و آشنایی با بخشهای مختلف شبکههای اجتماعی.

جلسه ششم

دستور جلسه :مروری بر مطالب جلسه قبل ،آموزش شناﺧت نقاط ضعف و قوت و آشنایی با
بخشهای مختلف شبکههای اجتماعی ،تمرکز بر توانمندیها و محدود تلقی کردن ناتوانیها و
تأثیر آن بر روی رضایت و سازگاری زناشویی و روابط زوجین ،،ﺧالصه بحﺚ ،ارائه بازﺧورد،
تعیین تکلیف.

جلسه هفتم

موضوع :آموزش شناﺧت افکار و احساسات.
دستور جلسه :مروری بر مطالب جلسه قبل ،آموزش نحوه برزو احساسات و عواطف با همسر در
شبکههایی اجتماعی مجازی ،بیان فواید شناﺧت افکار و احساسات و نقش پراهمیت این مهارت
بر روابط زندگی زناشویی ،ﺧالصه بحﺚ ،ارائه بازﺧورد ،تعیین تکلیف.
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جلسه هشتم

موضوع :جمعبندی جلسات قبلی.
دستور جلسه :بیان ﺧالصه مباحﺚ جلسات قبلی ،تقدیر از شرکتکنندگان ،دریافت بازﺧورد برای
کارهای آتی ،برگزاری پس آزمون.

شرکت کنندهها به صورت شفاهی رضایت ﺧود را اعالم داشتند و جهت اعالم رضایت کتبی فرم رضایت آگاهانه پیش از ورود
شرکت کنندهها به پژوهش به آنها ارائه شد .برای تحلیل دادهها از روش آماری تحلیل کوواریانس ،آزمونهای آماری شاپیرو-
ویلک ،لون و ام باکس و آزمون تعقیبی بن فرونی و نرم افزار  SPSSو سطح معناداری  0/05و  0/01استفاده شده است.
یافتهها:
میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان گروه آموزش برابر با  8/36 ± 40/31و گروه گواه برابر با  8/54 ± 43/47بود؛
مقایسه میانگینهای دو گروه با استفاده از آزمون مقایسه گروههای مستقل نشان داد که بین میانگین سن دو گروه تفاوت
معناداری وجود نداشت.
جدول  .2آمارههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد رضایت زناشویی
Table2. Descriptive statistics of mean and standard deviation of marital satisfaction
قبل از آموزش

رضایت زناشویی

انحراف

میانگین

بعد از آموزش
میانگین

استاندارد

انحراف
استاندارد

گروه گواه

9/63

2/87

10/73

2/64

گروه آزمایش

9/67

3/73

14/70

2/79

جدول  2نشان میدهد میانگین رضــایت زناشویی پیش از آموزش بهطور میانگین  9/67و پس از آموزش برابر  14/70بود و
در گـروه گواه این میانگین پیش از آموزش برابر  9/63و پس از آن برابر  10/73بود.
جدول  .3آزمون واریانس گروهها با استفاده از آزمون لوین و یکسان بودن شیب خط رگرسیونی گروهها
Table3. Group variance test using Levin test and uniformity of group regression line
slope
متغیر

مورد

بررسی

آزمون یکسان

آزمون یکسان

بودن واریانس

بودن شیب خط

گروهها

رگرسیونی در
گروهها

F
رضایت زناشویی

0/020

Pvalue
0/888

F
3/602

Pvalue
0/063
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جدول  3نشان میدهد پیش فرض یکسانی واریانس گروهها و یکسانی شیب ﺧط رگرسیون برای متغیر رضایت زناشویی
برقرار بود .در ادامه در جدول زیر نتایج تحلیل کوواریانس در بررسی اثر آموزش مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی بر میزان رضایت زناشویی بررسی شده است .در این تحلیل ،متغیر رضایت زناشویی قبل از آزمون به عنوان کووریت
وارد مدل شده تا اثر آن کنترل شود و متغیر آموزش به عنوان متـــغیر مستقل و اثر گذار وارد مدل شده و متغیر رضایت
زناشویی پس از آموزش به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شده است .که نتایج بهصورت زیر است:
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس در بررسی تأثیر آموزش مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر
رضایت زناشویی
Table4. Results of analysis of covariance in investigating the effect of virtual social
networking skills training on marital satisfaction
Eta
F
اتا
توان
سطح
میانگین
متغیر
squared
معناداری
مجذورات
رضایت زناشویی

15/296

2/112

0/152

0/036

0/298

0/154

آموزش

546/934

75/508

<0/0001

0/570

1/000

-6/038

جدول  4نشان میدهد اثر آموزش بر رضایت زناشویی درسته  0/01معنادار بود؛ بنابراین آموزش مهارتهای استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی بــر میزان رضایت زناشویی اثربخش بوده است .با توجه به مقدار بتا چنین نتیجهگیری میشود که
بهطور میانگین رضایت زناشویی گـروه آزمایش  6/038واحد بیشتر از گروه گواه بوده است.
بحث و نتیجهگیری:
نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر افزایش میزان رضایت زناشویی در
افراد گروه آزمایش مؤثر بوده است.
رسانههای نوین به ویژه اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی عرصههایی تازه در مقابل انسان عصر حاضر گشوده است.
تعاملی بودن این شبکههای مجازی و اینترنت و قابلیتهای آنها ،این امکان را فراهم آورده که انسانها بتوانند از طریﻖ صفحه
کلید با یکدیگر ارتباط پیدا کنند و در فضایی مجازی انواع هویتهای مجازی را جعل کنند و با این شیوه فضای اینترنت به
فضای تعامل میان هویتهای مجازی تبدیل گردد ،در فضای مجازی شبکههای اجتماعی اینترنتی ،تعاریف فلسفی از هویت،
«من» و «ﺧود» تغییر میکند .هویت که در فضای مجازی عبارت از مولفههایی متغیر در فضایی متغیر است؛ گاه بیانگر
آرمانهای فرد است و گاه جنبههای مخفی شخصیت فردی او را مینمایاند که در اجتماع زیر نقابی که بر صورت دارد قادر به
بیان آنها نیست .از سو ی دیگر در عالم واقع یک فرد با یک هویت با طرف مقابل ارتباط برقرار میکند اما اینترنت به او این
امکان را می دهد که بتواند در یک لحظه چند هویت مختلف و گاه متضاد داشته باشد ،بنابراین رسانههای نوین برای انسان
امروزی فضاهایی مجازی پدید آوردهاند .تعریف و برداش ت انسان در عصر حاضر از زمان و مکان دگرگون شده و از این رو در
این فضاهای مجازی هویت مجازی یا به عبارت دیگر «من اینترنتی» پدید آمده است (.)18
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با آمدن شبکه های سایبری ،شکل جدیدی از زندگی در فضای مجازی شکل گرفت تأثیر غیرقابل انکاری بر روابط اجتماعی
افراد برجای گذاشت .این شبکهها یکی از پرطرفدارترین رسانهها هستند که مخاطبان بسیاری به ﺧصوص از قشر جوان دارند.
ویژگی های تعاملی و ایجاد بستر برای ایجاد روابط اجتماعی از دالیل مورد استقبال واقع شدن شبکههای سایبری است .افراد
در فضای سایبری میتوانند هویت ی کامالً دلخواه داشته باشند و بر پایه همان هویت دلخواه ،ارتباط مجازی ﺧود را با دیگران
گسترش دهند .امروزه تغییرات فرهنگی موجب شده که مردم ترجیح دهند در عین تنهایی ،ارتباطات گستردهای هم با جهان
پیرامون ﺧود داشته باشند که شبکههای اجتماعی این ﺧواسته را فراهم کرده است .ویژگیهای ارتباطات الکترونیکی در فضای
سایبری شرایطی متفاوت با روابط رو در رو را برای کاربران فراهم کرده است .تعامالتی که در این فضا اتفاق میافتد ،کاربران را
با ذهنیت و گرایش جدیدی مواجه کرده و میتواند رفتار و تعامالت آنها را در دنیای حقیقی تغییراتی هر چند جزئی بدهد.
فضاهای سابیری می تواند انگیزه بیشتری را برای کاربران در بازی با هویت ،رفتارهای آزمایشی و ارائه تصویری غیر واقعی فراهم
سازد .چنین فضایی در عین داشتن تهدیدها و محدودیتها ،فرصتها و قابلیتهای زیادی را به همراه دارد (.)19
شبکه های اجتماعی مجازی محیط مساعدی را برای مشارکت افراد در جامعه مجازی ،برقراری روابط نمادین و کشف مجدد
ﺧود و باز تعریف هویتهای دینی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...فارغ از محدودیتها و عوامل سرکوبکننده از طریﻖ تعامالت مجازی
و نمادین فراهم میکنند ( .)20امروزه فضاهای شبکه های مجازی تعامالت متفاوتی با شکل سنتی میان افراد برقرار ساﺧته
است که این امر تأثیر غیرقابل انکاری بر روابط اجتماعی افراد به جای گذاشته است لذا افراد فارغ از الزاماتی چون جنسیت،
طبقه ،قوم ،نژاد و مکان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و بر این اساس هویتهای جدیدی از ﺧود نشان میدهند لذا در این فضا
انسجام ،انطباق و پذیرش اجتماعی کاربران کاهش یافته و افراد بعد از مدت زمانی احساس بیگانگی با ﺧود و جامعهای که در
آن عضو است را احساس میکند همچنین در فضای مجازی افراد بیشتر دنباله رو اعضای دیگر بوده و سعی دارند به نوعی ﺧود
را با الگوها و معیارهای افراد جامعه مجازی سازگار کنند لذا شکوفایی اجتماعی و ﺧالقیتهای فردی آنها کاهش یافته و به
مرور زمان به افرادی فاقد ﺧالقیت و مقلد ارزشها و عالئﻖ دیگران تبدیل میشوند .همانطور که بیان شد شبکههای اجتماعی
مجازی از جمله فیسبوك از ابعاد مختلف بر جامعه ﺧانواده و فرد تأثیر میگذارد (.)21
دوفضاییشدن ﺧانواده ،مهمترین تغییر بهدنبال ظهور همزمان ارتباطات و شکلگیری جهان مجازی است .این تغییر بنیادین
فرد را بهصورت نامرئی در ارتباط با جهان دیگری قرار میدهد و حوزه ﺧارج از ﺧانه را در ﺧانواده گسترده میکند .در این روند
سه تغییر مهم ارتباطی بهوجود می آید :الف) تغییر در فضای تعامل و ارتباطات اجتماعی با ﺧارج از ﺧانه :در گذشته ،ارتباط با
ﺧارج از ﺧانه و پیوند های ارتباط اجتماعی حضوری بود؛ اما ظهور جهان مجازی و قدرتمندشدن این جهان ،اعضای ﺧانواده را
در ﺧانه با فضاهای متنوع و زیادی مرتبط کرده است؛ ب) تغییر در امکان دسترسی به ﺧارج از ﺧانه :امکان دسترسی به
محیطهای فراوان ﺧارج از ﺧانه ،بهصورت لحظهای و هم زمان ﺧواهد بود .زمان انتقال در فضای مجازی به سرعت نور نزدیک
می شود و در برنامه اینترنت ،سرعتی معادل صد مگابایت امکان پذیر میشود؛ بنابراین ،فرد در یک دقیقه به چند فضای
متفاوت اﺧالقی و ارزشی منتقل میشود؛ ج) تغییر در ﺧودیابی فردی :این سؤال مطرح است که وقتی فردی فقط در محیط
ﺧانواده زندگی می کند و هیچ پیوند متفاوتی با ﺧارج از ﺧانه از راه فضای مجازی برقرار نمیکند ،چه تلقی از ﺧود دارد و
هویت ﺧود را چگونه مییابد .فرد در این روند چقدر ﺧود را عضو ﺧانواده مییابد و چقدر منابع مجازی ﺧارج از ﺧانه بر حس
فردی و ﺧانوادگی او تأثیر می گذارد .عاملی معتقد است در فضای جدید اساساً با فرد متفاوتی مواجه هستیم و در روشهای
تعامل پدر و مادر با فرزندان تغییر ایجاد می شود .در ﺧانواده سنتی ،هویت مستقل فرد از ﺧانواده کمرنگ بود؛ اما در فضای
دوجهانیشده جدید ،گسترش پیوندها و ارتباطات فردی ،حوزه مستقل فرد در درون ﺧانواده را تقویت کرده است (.)22
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با ورود تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی در ﺧانوادهها ارزشهای اجتماعی ﺧانوادهها تحت تاثیر قرار گرفته و موجب شده است
تا جامعه شاهد تغییراتی در رفتار و گفتمان نسل جوان باشد از جمله این وسایل دسترسی آسان به شبکههای مجازی است
این شبکه ها عالوه بر نقاط قوت دارای نقاط ضعفی هم هست .وسایل ارتباط جمعی فواصل را ناپدید میسازند .همچنان که
جدایی بین انسانها را نیز تا حدود زیادی شفافتر میسازند .تاثیر شبکههای اجتماعی ،باعﺚ شکلگیری مفاهیمی همچون
صمیمیت و اعتماد در فضای سایبر شده است .از طرفی برﺧی از اطالعات ارائه شده توسط کاربران میتواند منجر به کاهش
پای بندی به مباحﺚ اﺧالقی باشد که این امور نیز بردوام و استحکام روابط جوانان میتواند اثرگذار باشد .هر چه کاربر اینترنتی
احساس کند که در محیط اینترنت بیشتر مورد پذیرش واقع میشود احتماالً باعﺚ ﺧواهد شد که بر ارزشهای ﺧانواده مؤثر
واقع شود و هم چنین هر چه کاربران بیشتر وارد بحﺚ و مناظره گروهی شوند احتماالً باعﺚ مطرح کردن موضوعات ﺧود با
محیطهای تعاملی اینترنت میشوند و کمتر مسائل ﺧود را با ﺧانواده مطرح میکنند و باعﺚ کم اهمیت شدن ارزشهای
ﺧانواده نزد فرد میشود (.)23
دوفضاییشدن ،پیامدهای ماندگاری بر ارزشهای اﺧالقی و ﺧانواده دارد .پیامدهای منفی این فضا بر ارزشهای اﺧالقی در
قلمروهایی مانند تغییرات شناﺧتی درباره زندگی ،کاهش واقعیتگرایی و گسترش ارزشهای مجازی مشاهده میشود .در
حقیقت ،فضای مجازی واقعیتهای جدیدی وارد زندگی میکند که به آنها واقعیتهای مجازی میگویند و اعضای ﺧانواده
پیوند داده شده با واقعیت های مجازی ،تعامالتی کامالً متفاوت دارند با اعضایی که صرفاً در فضای واقعی زیست میکنند .ظهور
ارزشها ،ﺧواستهها و انتظارات جدید از مسیر واقعیتهای رسانهای و مجازی به ﺧانواده منتقل میشوند (.)22
با این فرض ،رفتار هنجاری ،تحکمی و احساس جهتدهی متعین در ﺧانواده ،منشأ بروز تضادهای درونﺧانوادگی میشود؛
یعنی فرد جدید نیازمند تعامل تفاهمی است .تعامل در درون ﺧانواده در فرایند ایجاد انتخاب جایگزین یا توسعه انتخاب
اعضای ﺧانواده دیده می شود  .با این نگاه باید از تعیین انتخاب قطعی پرهیز کرد و احترام به ارزشهای فردی اعضای ﺧانواده،
مبنای تعامی ﺧانوادگی قرار گیرد .استمرار داشتن یا نداشتن ارزشها در درون ﺧانواده به پذیرش ارزشمند معانی اﺧالقی برای
فرد بستگی دارد .درواقع استمرار ارزش در فضای جدید ،آگاهیمدار است و تابع هنجارهای عمومی جامعه و ﺧانواده نیست
(.)13
به نظر میرسد احساس رضایت ،نیــازی است که تقریباً تمامی فعالیتهای فردی معطوف به آن است .بنابراین آموزش
مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی این زنان کمک میکند که در جریان زندگی مشترك ﺧود احساس کنند
میتوانند در موقعیتهای مختلف سازگارانه عمل کنند و بنابراین احساس رضایتمندی زناشویی از زندگی مشترك داشته
باشند .رضایت زناشویی یعنی احساسات عینی از ﺧشنودی ،رضایت و لذّت تجربه شده توسط زن یا شوهر ،موقعی که همه
جنبههای ازدواجشان را در نظر میگیرند .رضایت زناشویی از انطباق بین وضعیتی که مورد انتظار است و وضعیت موجود فرد
در روابط زناشویی حاصل میشود و در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبههای مختلف روابط
زناشویی ﺧود دارند .رضایت زناشویی ،سازهای است که موّلفههایی در آن حضور دارند و هر یک ،نقش عمدهای را در افزایش و
یا کاهش میزان کلی رضایت زناشویی ایفا میکند.
مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی مج ازی ،از طــریﻖ افزایش ﺧودآگاهی هر یک از زوجین ،باعﺚ آگاهی به نیازها،
توقّعات و امیال شخصی میشود؛ این آگاهی به نوبه ﺧود ،و از طریﻖ مهارتهای ارتباطی ،به همسر ابراز شده و باعﺚ درك
متقابل میگردد که این روند ،باعﺚ افزایش رضایت زناشویی میشود .آگاه شدن به نحوه استفاده از شبکههای اجتماعی،
توانایی شناﺧت ﺧود ،نقاط ضعف و قوت ،ﺧواستهها ،ترسها و انزجارها است .با باال بردن مهارت ﺧودآگاهی ،افراد احساسات
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ﺧود را شناسایی میکنند و از آنها آگاه شده و این احساسات را کنترل میکنند ،از نقــاط ضعف و نقاط قوت ﺧودآگاه
میشوند و با تکیه بر نقاط قوت ،نقاط ضعف ﺧود را کاهش میدهند .نوع ﺧودآگاهی پیش بینی کننده احساس رضایت فرد از
ﺧودش و زندگی است .به نظر میرسد احساس رضایت ،نیازی است که تقریباً تمامی فعالیتهای فردی معطوف به آن است.
زنانی که در جریان زندگی مشترك ﺧود با شوهرشان از روند کلی زندگی نارضایتی داشته باشند و احساس کنند که نمیتوانند
در موقعیتهای مختلف سازگارانه عمل کنند هیچگونه احساس برآورده شدن تمایالت ﺧود را ندارند و بنـابراین احساس
ﺧوشایندی را که الزم است از زندگی مشترك داشته باشند ،ندارند که همین احساس راضی نبودن از ﺧود ،نشانهای است که
به فرد هشدار میدهد که نیازمند تغییر است .اصلیترین و اساسیترین بخــش این تغییر ،به کاربر روی ﺧودآگاهی فرد نسبت
به فضای مجازی شکل میگیرد .آگاهی از شبکههای اجتماعی ،توانایی شناﺧت ﺧود ،نقاط ضعف و قوت ،ﺧواستهها ،ترسها و
انزجارها است .با باال بردن مهارت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،افراد احساسات ﺧود را شناسایی میکنند و از آنها
آگاه شده و این احساسات را کنترل میکنند ،و با تکیه بر نقاط قوت ،نقاط ضعف ﺧود را کاهش میدهند.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدودیت زمانی پژوهشگر در انجام دوره پیگیری اشاره کرد؛ بدین ترتیب
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با انجام دورههای پیگیری ماندگار اثر مداﺧله نیز بررسی شود.
کاربرد پژوهش
نوع مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی پیش بینی کننده احساس رضایت فرد از ﺧودش و زندگی است و با
آموزش مهارتهای استفاده از شبکههای مجازی میتوان از آسیبهای احتمالی زناشویی جلوگیری به عمل آورد.
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پرسشنامه رضایت زناشویی

موافقم

 -3هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تأسف نخوردهام
 -4از ویژگیهای شخصیتی و عادات همسرم راضی نیستم.
 -5از اینکه در زندگی مشترکمان مسؤولیتهای ﺧود را ﺧوب ایفا میکنیم ،ﺧوشحالیم
 -6روابطم با همسرم رضایتبخش نیست و احساس میکنم او مرا درك نمیکند.
 -7از نحوه تصمیمگیریها در مورد چگونگی حلوفصل اﺧتالفات بسیار ﺧشنود هستم.
 -8از وضعیت اقتصادی ﺧانواده و نیز شیوه تصمیمگیریهای مربوط به آن راضی نیستم.
 -9از نحوه برنامهریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف اوقات در کنار همسرم بسیار
ﺧشنود هستم.
 -10از نحوه ابراز عشﻖ و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسیار ﺧشنود هستم.
 -11از نحوه ایفای نقش و مسؤولیت ﺧود و همسرم به عنوان "والدین" راضی نیستم.
 -12گاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه ﺧط مشی ﺧود را دنبال میکند.
 -13همسرم گاهی اوقات حرفهایی میزند که باعﺚ تحقیر میشود.
 -14هنگام در میان گذاشتن مشکالت با همسرم معموالً فکر میکنم که او مرا درك
نمیکند.
 -15در تصمیمگیریهای مالی مشکل داریم.
 -16از اینکه نمیتوانم بدون اجازه همسرم پول ﺧرج کنم باعﺚ آزارم است.
 -17تازمانی که همسرم در کنارم نباشد به من ﺧوش نمیگذرد.
 -18از اینکه همسرم نزدیکی را به صورت غیرمنصفانه قبول یا رد کند ناراحت میشوم.
 -19اﺧتالف نظر راجع به اینکه تا چه اندازه باید به فرزندانمان برسیم برای ما به صورت
مشکلی در آمده است.
 -20من احساس میکنم والدینمان مشکالتی را در زندگی زناشویی ما به وجود میآورند.

نه مخالف
موافقم
کامالً

 -2همسرم ﺧلﻖوﺧوی مرا کامالً درك میکند و با آن سازگاری دارد.

مخالفم
مخالفم
نه موافﻖ

-1من و همسرم یکدیگر را کامالً درك میکنیم.

کامالً

عبارات

آموزش مهارتهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طالق

 -21من و همسرم در اینکه چگونه به اعتقادات مذهبیمان عمل کنیم ،اﺧتالف نظر
داریم.
 -22گاهی اوقات همسرم ﺧیلی کله شﻖ است.
 -23گاهی اوقات میترسم نیاز ﺧود را از همسرم درﺧواست کنم.
 -24گاهی اوقات درباره مسائل جزئی ،جرّ و بحﺚهای زیادی داریم.
 -25از نحوه تصمیمگیری راجع به میزان پساندازمان بسیار راضی هستم.
 -26به نظر میرسد من و همسرم به مهمانیها و فعالیتهای اجتماعی یکسانی عالقهمند
باشیم.
 -27از میزان ابراز عشﻖ و محبت (پیش از نزدیکی) از سوی همسرم راضی هستم.
 -28من و همسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافﻖ داریم.
 -29ما به قدر کافی با اقوام و دوستانمان وقت صرف میکنیم.
 -30من معتقدم که در زندگی زناشوییمان دچار اﺧتالف عقیدتی هستیم.
 -31دیر آمدن همسرم به منزل مرا آزار میدهد.
 -32ای کاش همسرم بیشتر مایل بود مرا شریک احساسش کند.
 -33برای اجتناب از درگیری با همسرم دست به هرکاری میزنم.
 -34من و همسرم هر دو از بدیهای اصلی مطلعیم و در نتیجه آنها برای ما مشکل
جدی بشمار نمیآیند.
 -35تصور نمیکنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاریش همراه من فرصت یا
توان کافی داشته باشد.
 -36ما به دنبال یافتن راههایی هستیم تا از آن طریﻖ بتوانیم روابط جنسیمان را جالبتر
و لذتبخشتر سازیم.
 -37به نظر میرسد که بچهها علت اصلی مشکالت در روابط ما هستند.
 -38از اینکه وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنیم ،لذت نمیبرم.
 -39من و همسرم درباره بعضی از آموﺧتههای مذهبی من توافﻖ نداریم.
 -40گاهی اوقات همسرم ﺧیلی مستبد است.
 -41گاهی اوقات باور کردن تمام حرفهای همسرم برایم مشکل است.
 -42گاهی اوقات فکر میکنم کشمکشهای بین من و همسرم همچنان ادامه دارد و
پایان نخواهد یافت.
 -43از اینکه همسرم عالئﻖ و سرگرمیهای شخصی کافی ندارد ،نگران هستم.
 -44هنگام صحبت راجع به مسائل جنسی با همسرم کامالً احساس راحتی میکنم.
 -45از زمانی که صاحب فرزند شدهایم به عنوان یک زوج برای باهم بودن بهندرت وقت
کافی داریم.
 -46همسرم زیادی وقتش را با دوستان و اقوامش میگذراند.
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 -47من و همسرم به ﺧاطر اعتقادات مذهبیمان احساس محدودیت میکنیم.

