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Abstract
This study was a semantic analysis of the effect
of cyber-harms on couples’ relationships in the
city of Isfahanwhich was discovered and studied
with an interpretive approach and emphasizing
the importance of the semantic meanings of
couples from cyberspace, The qualitative
research method was used(Thematic analysis).
Data were collected using semi-structured indepth interviews. The study population included
all the couples using internet and cyberspace in
Isfahan.By using targeted sampling, 35 couples
were selected. Braun and Clarke’s thematic
analysis approach was used to analyze the data.
The findings indicated that the effectof cyberharms on couples' relationships can be discussed
from two perspectives of intrapersonal and
interpersonal problems. The intrapersonal
problems include internet addiction, lifestyle
changes and attenuation of values and
interpersonal problems include sexual problems,
online extramarital relations and decreased
intimacy. In general, it can be said that
intrapersonal and interpersonal problems are both
closely and dialectically related and cannot be
practically separated from each other. The final
conclusion is that the use of cyberspase seioud
problems in the couples' relationships that may
challenge the foundation of marital life.
Keywords: semantic analysis, cyberspace,
couples’ relationships, intrapersonal problems,
interpersonal problems.
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مقدمه
مهم ترین شاخصههای عصر نوین ،ظهور فضای مجازی است
که دنیای مدرن را از دنیای سنتی جدا نموده و بشر را با یک

برآورد می کند .این برآورد بر مبنای ترکیب منفعت شخصکی،
پاسککخگویی بککه یک

نیکاز عککاطفی و فیزیولککو یکی و تعلککق

احساسی آنهاست .بهعبارتیدیگر ،زمکانی ککه یک شکخ
زن یا شوهر) هزینههکای یک رابطکه را بیشکتر از منکافع آن

تجربة جدید روبرو ساخته است .فضای مجازی ،نماد جامعکة
شبکهای 1است که در سطحی گسترده در جامعة جهانی مورد

ارزیابی کند رابطة مکذکور را نکابرابری در مبادلکه و تضکعی

استفاده قرار مکیگیرنکد .اگرچکه اسکتفاده از فضکای مجکازی

روابط زناشویی خکود دانسکته ککه درنهایکت مکی توانکد ایکن

فینفسه نمیتواند پدیدهای منفی تلقی شود ،اما پیامکدهای آن

تضعی

حتی به گسست روابکط زوجکین نیکز منجکر گکردد

میتواند بر روابط بین افراد در جامعه و افکار و رفتکار آنهکا

صداقت و اسدیان .)1191 ،در این راسکتا فضکای مجکازی و
دستیابی به دستاوردهای نوین ،این مبادله را در ی وضکعیت

و بالطبع در خانواده و بکر روابکط زوجکین تأثیرگکذار باشکد.
مهمترین تأثیر فضای مجازی ایکن اسکت ککه روابکط انسکانی

نامتعادل قرار داده تاچر ،ورستچکو ،فریکدجهون  )2003 ،و

باواسطه و از راه دور جایگزین روابط انسانی چهره به چهکره

تیییرات عمیقی را در ساختار خانواده بهویژه روابکط زوجکین

شده است .مردم در ایکن فضکا کارهکایی انجکام مکیدهنکد و

به وجود آورده اسکت اینکون و هلسک ر 2011 ،؛ وو هکی ،
2002؛ کامرال و کرامر2016،؛ الخولی2011 ،10؛ چی کیم ،لین

7

9

3

چیزهایی میگویند که در دنیای واقعی و رودررو هرگز طرح
نمیکننکد استفانسککوچیریتا و چیریتکا .)2007 ،2بسکیاری از

و ون 2009 ،؛ ملک

ساختارهای جوامع تحت تکأثیر فضکای مجکازی تیییراتکی را

اگرچه مقداری از ایکن تیییکرات در رونکد توسکعه اجتمکاعی

تجربه نمودهاند .خانواده نیز بهعنوان یکی از این ساختارها بکا

امری اجتنابناپذیر است ،اما از آنجایی که ایکن تیییکرات بکه

داشتن پایگاه خاص که شامل مجموعهای از نقشها و روابکط

افزایش ناسکازگاری هکا در روابکط زوجکین انجامیکده اسکت،
نگرانکننده ارزیابی میشود قاسمی.)1137 ،

میان آنها است وحیدا و نیازی )1131 ،و روابط بین زوجین
به عنوان عمیق ترین و طوالنی ترین نوع این روابط الرسون و

11

احمککدی ،عککدلیپککور و پیرنیککا)1191 ،

در همین راستا نتایج پژوهش هنالین و هریس

12

)2006

هککولمن ،)1194 ،1از ایککن قاعککده مسککتانا نمانککده اسککت و

بیانگر این اسکت ککه زوجکین تفسکیر درسکتی از الگوهکا و

دستخوش تیییرات حاصل از فضای مجکازی گردیکده اسکت

مهارتهای تبادل پیام ندارند و همکین سکوتتفاهم ،الگوهکای
ارتباطی بین زوجکین را در حالکت آنالیکن و آفالیکن مختکل

کامرال و کرامر.)2016 ،4
به لحاظ نظری ،میتوان روابط زناشویی و روابط زوجین

میکند بهگونهای که فعالیتهای آنالینی در فضکای مجکازی

مسکللة تفسکیرگرایانه تلقکی نمکود .درواقکع

زمینه نادیده گرفتن مسکلولیتهکا در روابکط زوجکین شکده و

را بهعنکوان یک

زوجین با در نظر گرفتن بستر ،موقعیت و واکنش یکدیگر ،به

رابطه زوجین را به خطر میاندازد.

کنشگری میپردازند و در این میان فرمکی از تعامکل ارتبکاطی

همچنککین اینککون و هلس ک ر  )2011در بررسککی تککأثیرات
استفاده از اینترنت بر روابط زوجین در خانواده به این نتیجکه

شکل میگیرد .یکی از مهمتکرین و بهتکرین نظریکهای ککه در
زمینة روابط زوجین با رویکردی تفسیرگرایانه ایکن مسکلله را

رسیدهاند که اینترنت میتواند این روابط را در درون خکانواده

بررسی نموده اسکت ،نظریکة مبادلکة 5جکور هکومنز 6اسکت.

با تهدید مواجه ساخته و خکانواده را از هکم ب اشکد .هرچنکد

نوع مبادله است.

اینترنت ممکن است تأثیرات مابتی هم داشته باشد ،اما بکرای
دستیابی به این تیییرات مابت مسائل دیگری ازجمله آموزش

مطابق این نظریه ،روابط میان دو جنس ی

اگر حقوق متقابل آن ها را بهعنوان پاداش و هزینه تلقی کنیم،
زندگی آنها بر مبنای مبادلة متقابل جریان مییابکد .در وهلکة

الزم است .و و هی )2002 ،نیز در پژوهش خکود بکه ایکن

از دو جنس هزینههای ارتباط بکا یکدیگر را

نتیجه رسیدهاند که اینترنت و استفاده از آن ،تأثیرات منفی بکر

نخست ،هر ی

2. Stefanesco, Chirita, Chirita
4. Kammerl, Kramer
6. Homans
8. Eynona & Helsperb
10. El Khouli
12. Henline & Harris

1. Network Society
3. Larson, Holman
5. Exchange Theory
7. Thatcher,Wrestschko & Fridjhon
9. He, Zhou
11. Chi Kim, Ch, Lin & Wen
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روابط اجتماعی و کنش متقابل در میکان زوجکین در خکانواده

بونت ،دیویور و روتس)2010،4؛ و با توجه به افزایش میزان

داشته ،همچنین م گرس )2012 ،1در نتایج پکژوهش خکود

استفاده زوجین از فضای مجازی،بهعنوان کنشگرانی فعال ککه

عنوان میکند که استفاده از فضای مجازی منجکر بکه ککاهش
مشارکت زوجین در مسکلولیت هکای زناشکویی و خکانوادگی

توانایی معناسازی دارند و خکالق هسکتند ،ایکن پکژوهش بکه
دنبال بررسی این مسلله است که حضور در فضکای مجکازی

شده است .درواقع تکنولو یهکای نکوین رسکانهای در درون

چه آسیب هایی را ممکن است در روابط زوجکین بکه وجکود

خانواده ،منجکر بکه ایزولکه شکدن و جکداافتادگی زوجکین از

آورد و چگونه میتوان این آسیبهکا را در قالکب یک

مکدل

یکدیگر شده و نوعی از خصوصیسازی زندگی خانوادگی را

مفصل بندی نمود؛ بنابراین هدف این پژوهش واکاوی معنایی

در میان آنان شکل میدهد.
در پژوهشهکای داخلکی نیکز ملک

آسیب های برآمده از فضای مجکازی و همچنکین ارائکه مکدل
مربوط به این آسیبها در روابط زوجین بوده است.

احمکدی و همککاران

 )1191هرزه نگاریِ اینترنتی را بررسی نمکوده و معتقدنکد ککه
فضای مجازی ،الگوی رفتکار جنسکی زوجکین را تیییکر داده و
تخیالت جنسی نامرتبط با بافت فرهنگی ایران را ایجکاد ککرده
است .همچنین مل احمدی و همککاران  )1191در پکژوهش

پرسش پژوهش
مهم ترین آسیب های برآمده از فضای مجازی در روابکط بکین
زوجین کدماند؟

خویش به ایکن نتیجکه رسکیدهانکد ککه اسکتفاده از شکبکههکای
اجتماعی مجازی سبب کاهش فعالیت زوجین در خانواده شده

روش
روش پییژوهش ،جامعییة آمییاری و نمونییه :پککژوهش در

دارد .مولودی و محمودی  )1194در پژوهش خویش بکه ایکن
نتیجه رسیدهانکد ککه .در میکان رسکانههکا ،اسکتفاده از اینترنکت

چارچوبِ پارادایمِ تفسیری -برسکاختی انجکام شکده اسکت.

و کاهش ارتباطات و تعامالت رودرروی زوجکین را بکه دنبکال

بیشترین همبستگی را با افزایش طکالق داشکته اسکت .در ایکن
میان خأل تحقیقاتی که در این پژوهشها وجود دارد ،این است

5

6

روش پکژوهش حاضککر تحلیکل مضکمون بککهعنککوان یککی از

روشهای پژوهش کیفی 7اسکت .تحلیکل تماتیک عبکارت از
تحلیل مبتنی بر استدالل استقرایی 3که طی آن محقق از طریق
طبقهبندی دادهها و الگویکابی دروندادهای و بکروندادهای بکه

که بیشتر آنان با رویکرد کمی مسلله را بررسی ککردهانکد و در
برخی موارد هم تأثیر رسانههای ارتباطی نوین بهصکورت کلکی

ی

مطالعه شده است .این در حالی است که بررسی عمیکق مسکلله

است از عمل کدگذاری و تحلیل دادههکا بکا ایکن هکدف ککه

از دیدگاه خود زوجین نیز ضرورت دارد از آنجا که آسیبها و

دادهها چه میگویند .زمانی که الگویی از دادهها به دست آمد،
باید حمایت موضوعی از آن صورت بگیرد .به عبارتی ،تمهکا

مشکالت زوجین در فرهنگهای مختل

2

با هم تفکاوت دارنکد

م گلدری  ،جیوردانو و گارسیا-پرتو )2005 ،؛ و شکسکت
و یا موفقیکت در رابطکه زناشکویی از عوامکل بکومی و خکاص

عبارت

سنخشناسی تحلیلی دست مییابد .تحلیل تماتی

از دادهها نشأت مکیگیرنکد محمکدپور .)1192 ،در پکژوهش
حاضر از طکرحِ تحلیکل تماتیک

بکراون و ککالر

9

)2006

فرهنگ مردمان آن جامعه تأثیر میپکذیرد هاتفیلکد ،رایسکون و

استفاده شده است .آنچه در این پژوهش اهمیت اساسی دارد،
معناهای ذهنیِ زوجین است نه تجربههای زیستة عمیق آنکان.

پیش گرفتنِ ی رویکردِ کیفکی و توجکه بکه مسکائل فرهنگکی
مورد بررسی قرار دهد.

درواقع ،هدف ،استخرا ِ الگوی آسیبهای برآمکده از فضکای
مجازی است و تجربه های زیستة زوجین در این راستا تفسیر

در این راستا با در نظر گرفتن این نکته که تفککر اسکتفاده

شده است .به همین دلیل از روشهایی چکون پدیدارشناسکی

هذیان است وال ،

که تجربة زیسته را بهصورت عمیق بررسی مکیکند ،استفکاده

مارتل .)2007 ،1لذا پژوهش حاضر سعی دارد این خأل را با در

از فضای مجازی بدون هیچ چالشی ی

2. McGoldrick, Giordano & Garcia-Preto
4. Valcke, Bonte, De Wever & Rots
6. Thematic Analysis
8. Inductive Reasoning

1. McGrath Siobhan
3. Hatfield, Rapson, & Martel
5. Interpretivism - Constructivism Paradigm
7. Qualitative Research
9. Braun, Clarke
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نشده است .حجم نمونکه  15زو از زوجکین شکهر اصکفهان

کدگذاری انجام شده و مقوالت و مضمونهای بهدستآمکده،

بوده است که بر مبنای نمونهگیری هدفمند انتخاب شکدهانکد.

مشخ

شده است که از زوجین بعدی بیشکتر چکه مبکاحای

بر این مبنا سعی شده است که زوجینکی انتخکاب شکوند ککه
حضور در فضای مجازی را تجربه کردهاند حداقل  5سکال).

پرسیده شود .این فرآیند تا دسکتیابی بکه اشکباع نظکری ادامکه
داشته است .درواقع ،زمانی که احساس شکد ککه دیگکر هکیچ

عالوه بر نمونهگیکریِ هدفمنکد ،از نمونکهگیکری نظکری هکم

اطالعات مرتبطِ جدیدی در مصاحبهها وجود ندارد و مباحث

استفاده شده است .بدینصورت که پس از انجام چنکد مکورد

در حال تکرار شدن است ،انجام مصاحبهها متوق

شد.

مصککاحبة اولیککه ،کدگککذاری انجککام شککده اسککت و بککر مبنککای
جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان پژوهش
سن

زیر 10

بین  10تا

سال

 40سال

 10زو

 11زو

طول مدت ازدواج

40
سال به
باال
12

تحصیالت

بین  5تا

بین  11تا

بین  17تا

باالتر از 22

دی لم و

 10سال

 16سال

 22سال

سال

پایینتر

 4زو

 11زو

 12زو

 6زو

 11نفر

لیسانس
 40نفر

فوقلیسانس
و باالتر
 17نفر

زو

ابزار سنجش
دادهها از طریق انجام مصاحبههای عمیکق نیمکهسکاختیافتکه

به تشریح و توصکی

جکواب خکود ب ردازنکد پکس از اینککه

اعتماد مصاحبهشونده کسب گردید و بکر اسکاس پاسکخهکای
مصاحبهشوندگان سااالت گسکتردهتکر مکیشکد مکدت زمکان

جمع آوری شده است .مصاحبه ها در فاصلة زمانی شهریورماه
 1194تککا فککروردینمککاه  1195صککورت گرفتککه اسککت .ای کن

مصاحبهها برحسب شرایط و تمایل شرکتکنندگان برحسکب

مصاحبه با استفاده از رویکرد کیفی شامل چنکد سکاال کلکی

موقعیت آنها  120-40دقیقه بود و مبنای اتمکام مصکاحبههکا

بهعنوان راهنمای مصاحبه مرتبط با استفاده از فضای مجکازی

اشباع نظری بوده است.

و آسیبهای آن در روابط زوجی شروع شد ککه بکهعنکوان
چککارچوب اولی که بککرای آغککاز مصککاحبه بککود و از دلِ پاس کخِ
مصاحبهشونده ،سااالت بعدی طراحی مکیشکد و در جریکان

روش اجرا و تحلیل دادهه
برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبههکا ،از روش تحلیکل

مصاحبه توسعه مییافت .بهعنکوان نمونکه ،یککی از سکااالت

تماتی ِ بروان و کالر

 )2006استفاده شده است .براون و

کلی این بود که به چه منظکوری از فضکای مجکازی اسکتفاده

کالر فرآیند تحلیکل دادههکا را دارای سکه مرحلکة عمکومی

میکنید؟ پس از آنکه مصاحبهشونده با فضای مصاحبه آشکنا
گردید سااالت بعدی طراحی میشد .بعضی سکااالت بکدین

توصی متن ،تشریح و تفسیر متن ،و ادغام و یک ارچه کردن
دوباره متن میدانند .بر این اساس ،در مرحلة توصی  ،دادهها

ترتیب بودند :آیا فکر میکنید که حضکور در فضکای مجکازی

در ی

نظم و پیوستار زمانی قرارگرفته اند و کدگذاری اولیکه

سبب شده است که روابط شما با همسرتان آسیب ببیند؟ چکه

روی دادهها انجام شده است .این مرحله شکامل  1گکام آشکنا

ابعادی از زندگی زناشویی و روابط شما با همسکرتان پکس از

شدن با متن ،ایجکاد ککدهای اولیکه و کدگکذاری ،جسکتجو و

مرتبط شدن بکا فضکای مجکازی آسکیب پکذیر گشکته اسکت؟
گستردگی استفاده از فضای مجازی تا چه حد بر چارچوبها

شککناخت مضککامین بککوده اسککت .در مرحل کة تحلی کل ،دادههککا
سازماندهی ،تنظیم و مقولهبندی انجام شده است .کدگکذاری

و روابککط زناشککویی شککما تککأثیر آسککیبزا داشککته اسککت؟

و مقولهبندی دادهها در این مرحله صورت گرفتکه اسکت .دو

مکیدهنکد

گکام مهکم در تفسیکر دادهها بکرداشتکه شکده است .گکام اول

مصاحبهشوندگان مختار بودند تا آنجا که تشخی

1

1. Braun & Clarke
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استخرا مضامین اسکت و گکام دوم برقکراری ارتبکاط میکان
مضامین در ی

نقشه تماتی  1مناسب است .بر ایکن اسکاس،

زوجین را میتوان به دو بعد اصلی تقسیم نمود :آسکیبهکای
بین فردی و آسیب هکای درونفکردی .هرککدام از ایکن ابعکاد،

پس از تقلیل دادهها و رسیدن به کدهای بکاز اولیکه ،مضکامین
اصلی تعیین و رابطة بین آنها بررسی و نهایی شده است .در

دارای مقوالت عمدهای هستند .آسیبهای بکینفکردی شکامل
مقوالت «مشکالت جنسی» و «روابط فرازناشکویی آنالیکن» و

مرحله ترکیب و ادغام مکتن ،نیکز گکزارش نهکایی ککه شکامل

«کاهش صمیمیت» اسکت و آسکیب هکای درونفکردی شکامل

تحلیل دوباره مضامین و مرتبط کردن آنها با ادبیکات نظکری

مقوالت «اعتیاد اینترنتی»« ،تیییکر سکب

زنکدگی» و «متزلکزل

است ،صورت گرفته است .این تفسکیرها عمکدتا بکا رویککرد

شدنِ ارزش ها» اسکت .هرککدام از ایکن مقکوالت عمکده نیکز

مقایسهای انجکام شکدهانکد .در ایکن مرحلکه تکدوین گکزارش
صورت گرفته است.

خودشان شامل خردهمقوالت دیگر و مفاهیمی متعدد هسکتند.
در جدول  2جزئیات کامل این مسلله آمده است.

در ارتباط با ارزیکابی نتکایج پکژوهش ،معیارهکای ارزیکابی

الف :مشکالت بینفردی برآمده از فضای مجازی

تحلیل تماتی  ،در راستای همان معیارهای ارزیکابی تحقیقکات

مشکالت بینفردی عموما شامل آسیبهایی است که بکر اثکر

کیفی است .بااین وجکود ،برخکی از نویسکندگان روش تحقیکق
کیفی ،معیارهای ارزیابی اعتبار تحلیل تماتی را بیان نمودهانکد.

استفاده از فضای مجازی در بکین زوجکین شککل مکیگیکرد.
درواقع ،منظور این اسکت ککه برخکی از آسکیبهکای فضکای

از نظر کینگ و هاروکس )2010 2این معیارهکا عبکارتانکد از:

مجازی فراتر از هستی فردی حرکت ککرده و رابطکة بکین دو

اسکککتفاده از کدگکککذاران مسکککتقل ،دریافکککت بکککازخورد از

نفر زوجین) را هدف قرار میدهد .این آسیبها ممکن است

مشارکتکنندگان و پاسخگویان ،بهکارگیری تطابق همگکونی و

حتی فراتر از روابط بین زوجین رفته و با اجتماع گستردهتری

عرضه توصیفی غنی و ثبت سوابق ممیزی .در پژوهش حاضکر،
از روش اعتبارسنجی «اسکتفاده از کدگکذاران مسکتقل» اسکتفاده

در ارتباط قرار بگیرند که درنهایت روابکط زوجکین را تحکت
تأثیر قرار میدهد .بهعنوان نمونه ،هرزهنگاری بکهعنکوان یک

شده است .هدف از این ککار ،اثبکات روایکی و پایکایی تحلیکل

آسیب برآمدة بینفردی از فضای مجازی با اجتماع گسترده تر

بکه پژوهشکگر اسکت تکا بکهطکور

فرهنککگ سککروکار دارد ،امککا درنهایککت ،روابککط

مضمون نیست ،بلکه کمک

و حتکی ی ک

انتقادی دربارة ساختار مضامین پیشنهادی خود و تصمیماتی که
دربارة کدگذاری گرفته اسکت ،فککر کنکد .کدگکذاری مسکتقل

زوجین را نیز شدیدا تحت تأثیر قرار میدهد .بر مبنای تحلیل
مصاحبههای صورت گرفته با زوجین ،این آسیبها شامل سه

بهعنوان راهی برای اجتناب از عکدم عینیکت تحلیلگکر بکه ککار

مورد اصلی اسکت :مشککالت جنسکی و روابکط فرازناشکویی

میرود عابدی جعفری ،تسلیمی ،فقیهکی و شکیخزاده.)1190 ،

آنالین و کاهش صمیمیت

برای نیل به این هدف ،از افکراد متخصک

در زمینکة موضکوع

 .1مشکالت جنسی

پژوهش خواسته شده است که متون مورد بررسی نمونههکایی
از متن مصاحبهها) را کدگذاری نمایند و س س نتیجکه حاصکل

اولین آسکیب بکینفکردی برآمکده از حضکور فکرد در فضکای
مجازی ،مشکالت جنسی است .این آسیب ها عبکارت انکد از:

از کدگذاری آنها با کدگکذاری محققکین مکورد مقایسکه قکرار

خطاهای شناختی در رابطه جنسی با همسکر ،هکرزهنگکاری و

گرفته و درنتیجه آن ،برخی از کدها مورد بازبینی قرار گرفتنکد.

تیییر ذائقة جنسی .یکی از مهمتکرین ایکن مسکائل ،خطاهکای

الزم به ذکر اسکت ککه در همکه مراحکل کدگکذاری ،ایکن ککار
بهصورت جداگانه صورت گرفته اسکت تکا نتیجکه بازخوردهکا

شناختی در رابطه جنسی با همسر است .درواقع ،حضور فکرد

بتواند در کدگذاری مراحل بعدی تأثیرگذار باشد.

در فضای مجازی باعث شکلگیری ذهنیتی نادرست از رابطة
جنسی در فرد شده و وی سعی مکیکنکد ایکن ذهنیکت را در
رابطة جنسی واقعی با همسر خودش وارد نمایکد ککه همکین

ی فتهه
بر مبنای تحلیل مضمون مصاحبههای انجام شکده بکا زوجکین
شهر اصفهان ،آسیبهای برآمده از فضکای مجکازی در روابط
2. King,& Horrocks

مسلله میتواند چالشهایی را برای رابطة جنسی بین زوجکین
به وجود بیاورد .بازدید از سایتهای مرتبط با پورن و تداعی
تصاویر پورن در ارتباط جنسی واقعی با همسر ،مقایسة رفتار
1. Thematic Map
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جدول  2مفاهیم و مقوالت احصاء شده از کدگذاری مصاحبهها
ردیف
1

مفاهیم

مقوالت

ایجاد باور و نگرش غلط جنسی ،تداعی تصاویر جنسی در هنگام رابطکه

خطاهای شناختی

با همسر ،مقایسة رفتاری ،غرق شدن در خطاهای فکری پیرامون نقش زن

در رابطه جنسی با

در سکس ،ایجاد انتظارات غیرواقعبینانه در رابطه جنسی همسر،
2

تماشای تصاویر برهنه با تأکید بر جنسیت و فاقد هرگونه محتوای ادبکی،
هنری و یا علمی ،تماشای انواع فیلمهکای سکسکی ،بازدیکد سکایتهکای

مقوالت

مقوالت

عمده

مرکزی

همسر
مشکالت
هرزهنگاری

جنسی

سکسی و توزیع انواع فیلمهای جنسی در گروهها...
3

عدم توجه به تمایالت جنسی همسکر ،درگیکر بکودن در روابکط مالاکی و
مربعی ،خود ارضایی ،ارضای جنسی از طریق چت و فضای مجازی

تییر ذائقه جنسی

شوخی های نابجا در تعامالت با غیرهمجنس ،انتقکال و مبادلکة تجربیکات
6

بیمارگونة جنسی ،گفتگو پیرامون مسائل جنسی ،بروز رفتارهای رمانتی
همراه با تیییر حرکات زبانی و بدنی در روابط آنالینی.

اغواگری سایبری

گسترش دوستیها و روابط مجازی به روابط واقعی تحت عناوین دوست

با هم آشنا شدهاند ،عدم حفظ صیانت و هنجارها در رابطه زوجین ،عکدم
رعایت نقشها و وظای زوجین به همسر خود...
6

داشتن چندین سیمکارت و پنهان کردن آن از همسر ،پا کردن پیامهکا و
مخفی کردن چتها ،داشکتن رمزهکای متعکدد ،بکیاطالعکی از اهکداف و
تصمیمات یکدیگر و...

مرزهای زوجین

فرازناشویی

مشکل بیننفردی

6

اجتماعی یا خواهر/برادرخوانده ،شرکت در مهمانی های غیرمتعارف برای
زوجین ،مسافرت و تفریح با دوستان غیرهمجنس که در فضکای مجکازی

تیییر ساختار و

روابط

از بین رفتن اعتماد

کاهش تعامالت و گفتگکو ،عکدم توافکق بکرای رفکع روزمرگکی و ایجکاد
7

خالقیت و نوآوری در زندگی ،کاهش گفتگو و توافق برای رسکیدن بکه
راهحلهای جدید برای حل تعارض ،تبادل ککالم بکا وا ههکایی رایکج در

تخریب ارتباطات
کالمی

فضای مجازی که فاقد احساس در زبان بیانی هستند...

کاهش

حمایتگر نبودن ،بیتوجه به ابراز عالقهمندیهای همسکر ،ککاهش همکدلی و
8

ابراز احساس و عالقهمندی بعد از وارد شدن به فضای مجازی ،وجود دیکوار
نامرئی ،در دسترس نبودن از نظر عاطفی ،مورد تحسین و لط

قرار نگرفتن

صرف زمان بیش از حد با دوستان ،بیتوجهی بهپاسداشت مناسبتهای
9

ازدوا  ،تیییر در نوع فعالیتهای مشتر  ،تیییر در نوع گذراندن اوقکات
فراغت با یکدیگر ،کاهش سرگرمیها و فعالیتها در محیط خانه.

11

اجتماعی مشتر

چ کردن ایمیل و پیامهای گوشی ،چ کردن مداوم برنامههکای شکبکه
اجتماعی ،تمایل ناخودآگاه به چت کردن و...

مالفههای رفتاری

تحری پذیری ،سردرگمی و ابهام ،افسردگی ،اعمال خشونت روانی ،تنش

عوامل

و استرس ناشی صرف زمان زیاد ،واکنش منفی به اطرافیان و...
عدم آگاهی از گذر زمان ،کوچ

12

کاهش فعالیتهای

روانشناختی

انگاری مکدت زمکان بکودن در فضکای

مجازی ،افزایش مقدار زمان فعالیت با ابزارهای فضای مجازی ،بیتوجهی
به ساعت حضور و استفاده از فضای مجازی...

گسیختگی زمان

اعتیاد
اینترنتی

مشکالت درونفردی

11

گسست عاطفی

صمیمیت
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13

کاهش تعامالت با افراد حقیقی زنکدگی ،عکدم تعکادل در ارتباطکات بکین
فردی ،بازی کردن در نقشهای مختل در ارتباطات با دوستان متعدد در
فضای مجازی ،کاهش مدیریت و ضابطهمندی در ارتباطات.

افت عملکرد
ارتباطی

تیییر خلق ناشی از افزایش فعالیکت در شکبکههکای مجکازی ،پشکیمانی و
16

احساس گناه بعد از ارتباط نامتعارف ،اضطراب و تکرس ناشکی از فکاش

کاهش سالمت

شدن ارتباطات نابهنجار ،تجربه عذاب وجدان داشتن ،ایجاد مزاحمتهای

روانشناختی

اینترنتی ،داشتن استرس زیاد و آرامش کم.
16
16

کاهش بهرهوری در محیط کاری ،دیر رسیدن به محیط کار ،دریافت تذکر
از همکاران به خاطر استفاده از فضای مجازی در هنگام کار و...
عدم تعادل در الگوی خوابوبیداری ،عدم تعادل در برنامکههکای تیذیکه،
کمتحرکی ،مصرف بعضی مشروبات الکلی ،اضافهوزن پیدا کردن و...

تیییر سب
افت عملکرد شیلی

زندگی

بیتوجهی به
سالمت جسمی

تالش برای شبیه ستاره شدن فیلمها ،تظاهر به شبیه بودن به اعضای گروه
17

در شبکه های اجتماعی ،تیییر در قیافه ظاهری با اعمال جراحکی زیبکایی،

الگو گیری و

تیییر در دکوراسیون منکزل و جکذب الگوهکای تنکوعطلبکی در کاالهکای
مصرفی ،تیییر در پوشش ،اصرار در خرید مدلهای تبلییاتی و...

مدپرستی

ایجاد تزلزل در اعتقادات دینی و مکذهبی ،دیکنزدایکی و شکبهه در دیکن،
18

داشتن عقیدة مبنی بر وجود مشکالت به خاطر پابند بکودن بکه اعتقکادات

تیییر در منش

دینی ،ارائه پروفایل های غیرمتعارف با الگوهای مذهبی ،تردید و اعتراض
و چشمپوشی کردن به وجود قوانین شرعی در روابط مردان و زنان.

مذهبی

همسر با رفتارهای کنشگرانِ فضای مجکازی ،غکرق شکدن در

متزلزل
شدن
ارزشها

مسألة دیگر در زمینة مشکالت جنسی بهعنوان ی

آسیب

خطاهای فکری پیرامون سکس در رابطکة جنسکی واقعکی بکا

برآمده از فضای مجازی ،هرزه نگکاری و تکأثیر آن در روابکط

همسر ،تیییر در تفکرات مربوط به روابط بکا غیکرهمجنس و
تأثیرگذاری این مسلله در روابکط جنسکی واقعکی بکا همسکر،

جنسی بین زوجین است .درواقکع ،ممککن اسکت خکودِ فکرد
درگیرِ هرزه نگکاری در فضکای مجکازی نباشکد ،امکا حضکورِ

شیوع نگرشهای بدبینانه در روابط جنسی خود بکا همسکر و

مجازی وی و مصرفِ چنین متنها و تصاویری تأثیری منفکی

ایجاد نگرش مابکت نسکبت بکه روابکط جنسکی فرازناشکویی

بر دیدگاه فرد در روابط جنسی دارد و عواقکب و پیامکدهایی

ازجمله مسائلی هسکتند ککه در اثکر حضکور فکرد در فضکای

چون درگیرشدن در روابط مالاکی و مربعکی ،داشکتن زنکدگی

مجازی ،نوعی خطای شناختی در رابطة جنسی بکا همسکر را
سبب میشوند .بهعنوان ماال دو نمونه از زوجینی که با وی

چندنفره بهجای زندگی دونفره ،تماشکای عککسهکا و انکواع
فیلم های پورن و بازدید از سایتهای پورن داشته باشد .یکی

مصاحبه انجام شده است ،در این زمینه چنین میگویند:

از مشارکتکنندگان در این زمینه میگوید:

«فکر میکنم همسرم در ظاهر بکا مکن ارتبکاط
جنسکی دارد و در ذهککنش رفتارهککای جنسکی
لذتآوری را با فرد دیگر تجربه میکند».
«انتظککار همسککرم از مککن در رابطککه جنسککی
متفاوت گردیده حس نکاتوانی در لکذت دادن
به او پیدا کردم .فکر میکنم فقکط مکرا بکرای
رفتار سکس میخواهد».

«با ورود به سایتهای مرتبط با مسکائل
جنسی ،حس کنجکاوی خودم را ارضکا
مککیکککردم .کککمکککم متوجککه شککدم
خودارضائی می کنم یا سککس اینترنتکی
انجککام م کیدهککم ... .صککبح زود اول کین
سایتی ککه چک مکیککنم سکایتهکای
مربوط به رفتارهای جنسی است».
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مسألة دیگکر ،تیییکر ذائقکة جنسکی اسکت .ذائقکة جنسکی

با غیرهمجنس ،ککاربرد زبکان کالمکی عاشکقانه در روابکط بکا

مسللهای است که تحت تکأثیر فرهنکگ قکرار دارد .گسکترش

غیرهمجنس ،انتقال و مبادلکة تجربیکات بیمارگونکة جنسکی و

استفاده از فضکای مجکازی ممککن اسکت مالفکههکای چنکین
فرهنگی را دچار تیییر نماید و درنتیجه ذائقة جنسی هم تیییر

گفتگو پیرامون مسائل جنسکی از سکوی یککی از زوجکین بکا
فردی دیگر در فضای مجکازی اسکت .ایکن امکر طبیعتکا روی

پیدا کند .بر مبنای کدگذاری مصکاحبههکای انجکام گرفتکه بکا

روابط زوجکین تکأثیرات منفکی خواهکد گذاشکت .دو نفکر از

زوجین ،به نظر میرسد که چنکین تیییراتکی رخ داده و یکا در

مشارکتکنندگان در این زمینه چنین میگویند:

حال رخ دادن است .توزیع انواع فیلمهای نامتعکارف جنسکی
در گروههکا ،بکروز رفتارهکای غیرمتعکارف در رابطکة جنسکی
همسر ،عدم توجه به تمایالت جنسکی همسکر ،مختکل شکدن
رابطة طبیعی جنسی زوجین ازجمله تیییراتی است که در این
زمینه اتفاق افتاده است .دو نفر از افراد مشارکتکننده در این
زمینه میگویند:

«فکککر م کیکنککه مککن بککازیگر س کینما هسککتم.
الگوبرداری از همان فیلم میکنکه و هکر نکوع
رفتار جنسی فانتزی و دور از ذهن و معمکول
را از من میطلبه».
«حتی رفتارهای جنسیش هم عوض شده بود.
انگار در بکا ردوبکدل ککردن پیکام در فضکای
مجازی ،قدرت رسیدن به ارگاسم پیدا ککرده.
گویا چت کردن با فرد دیگکر زمینکة ارضکای
جنسی همسرم را فراهم میکند».

«همسرم با من حرف قشنگ نمیزنه ،امکا
به مخاطبش در تلگرام جکونم و قربونکت
برم میگه و استیکر عاشقانه میفرسته».
«با عناوین و اسامی مختلک و بکا سکن و
سالهای متفاوت و شیلهای متفکاوت بکا
مخاطبینم برخورد میکنم و ی گفتگکوی
شیرین راه میاندازم هکر روز یککی ،هکر
هفته یکی و همینطور ادامه میدم».
مسألة عمدة دیگر در این زمینه ،تیییکر سکاختار و مرزهکای
زوجین است .سکاختار خکانوادة ایرانکی ،سکاختاری اسکت ککه
نشأت گرفته از فرهنکگ ایرانکی -اسکالمی اسکت ککه در یک
فرآیند تاریخی شکل گرفته و تداوم یافته است .ایکن در حکالی
است که در فضای مجازی ،ساختاری شککل گرفتکه اسکت ککه
عموما توسط فرهنگ غربکی و نمادهکای آن رمزگکذاری شکده
است و نوعی تضاد معنایی در ساختار خکانواده در ایکن میکان
شکل میگیرد .مسائل و تهدیدات عمکدهای ککه در ایکن زمینکه

 .2روابط فرازناشویی آنالین

وجود دارند بهطورکلی عبارتاند از :فضای مجکازی بکه ماابکة

دومین مشکل عمکدة بکینفکردی برآمکده از فضکای مجکازی،

فرصتی برای ارتباطات فرازناشکویی بکرای خکانمهکا ،گسکترش

شکل گیری و گسترش روابط فرازناشویی آنالیکن اسکت .بکر

روابط عاشقانه آنالین ،گسکترش و انتقکال روابکط مجکازی بکه

مبنای تحلیل مصاحبه هکای انجکام شکده بکا زوجکین ،روابکط
فرازناشویی آنالین شامل مسائل و مقولههایی عمده است ککه

روابط واقعی ،گفتگو با مردان تحت عنکوان دوسکت اجتمکاعی،
گفتگو با زنان تحت عنکوان خواهرخوانکده ،مکالمکة تلفنکی در

عبارت انکد از :اغکواگری جنسکی سکایبری ،تیییکر سکاختار و

قالب منطق با افرادی که در اینترنت آشنا شکدهانکد ،تظکاهر بکه

مرزهای زوجین و از بین رفتن اعتماد.

درخواستهای کاری بهصکورت مککرر از طریکق شکبکههکای

اولکین مسککلله در گسککترش روابککط فرازناشککویی آنالیکن،
اغواگری سایبری است .منظور از اغواگری سایبری این است

اجتماعی در ساعات غیراداری و درگیری عکاطفی پیکدا ککردن،
بیان مسائل و مشکالت فردی با اشخاص مجازی در گکروههکا،

که عمکدتا عکاطفی و

همکاری با دوستان در شبکههای مجازی برای رفکع مسکائل و

جنسی هستند ،به ارتبکاط عکاطفی ،جنسکی ،عاشکقانه و ...بکا

مشکالت ،شرکت در مهمانی های غیرمتعارف ،ارتبکاط و ابکراز

فردی دیگر عموما غیرهمجنس) در فضای مجازی میپردازد

عشق به معشوقههای سابق ،تجربة لذت روانی با افکراد متعکدد

و در این میان فرمی از رابطة گفتگویی که بیشکتر هکم حالکت
تفریحی و گذرا دارد ،شکل میگیکرد .بکهطکورکلی اغکواگری

در گروه ها ،همخانه شکدن بکا دوسکت مجکازی غیکرهمجنس،
مسکافرت بکا غیکرهمجنس غیرهمسکر) ،عککدم حفکظ صکیانت

سایبری شامل مسائلی همچون شوخی های نابجا در تعامالت

خانواده ،به خطر افتادن حریم شخصی ،عدم کنترل بکر ورود و

که یکی از زوجین بنا به دالیل مختل
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خرو اطالعات شخصی و زوجی فیلم و عکس) ،ورود آنکی

شبکههای اجتماعی و چ

کردن پیامها .ایکن مسکائل وقتکی

هر کس به رابطکة زوجکی ،تمایکل عکاطفی بکه افکراد غریبکه و

تبدیل به ی

ناشناس ،کوتاهی و نقک در انجکام وظکای زوجکی ،تمایکل
عاطفی به افراد غریبه و ناشناس ،تفویض وظای همسکری بکه

اعتماد آنهکا را بکه یککدیگر ککاهش داده و روابکط آنهکا بکا
یکدیگر را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و تضعی مینماید.

دیگر اعضا بچه یا همسر) و فردگرایی در روابکط خکانوادگی.

یکی از زوجین مورد مصاحبه در این زمینه میگوید:

برخی مسائل فوق ،عوامکل تیییکر در سکاختار خکانواده در اثکر
استفاده از فضای مجازی هستند و برخی دیگر ،پیامدهای تیییر
ساختار خانواده و تیییر مرزهای آن محسوب میگردنکد .یککی
از مصاحبهشوندگان در این زمینه میگوید:

قاعده در زندگی زوجین شکود ،ککمککم حکس

«اکار اوقات گوشکی رو سکایلنت بکود .اصکال
رمزگذاری برای ما معنکا نداشکت ،حکاال رمکز
میگذاشت و بهانهاش این بود که بچه سکرا
گوشی میره و ممکنه مطالبی ارسال کنکه ککه
خوب نباشه».
«دیگه بیاعتمادی بین ما شروع شد .منم دیگه
از  10تککا اتفککاق زنککدگیام 3 ،تککا را بهککش
نمیگفتم».

«اصل رابطة ما داغون شده .همسرم اخالقیات
را زیر پا گذاشته .شکرم و حیکا نکداره .تحکت
عنوان همخانهای ،دوست اجتماعی و ...با هم
هستند .همسرم چارچوب زندگی زناشویی را
شکسته .همین مسلله بر رابطه کالمکی ،رابطکه
جنسی ،تفریح ،روابکط خکانوادگی ،ارتباطکات
اجتماعی و همه چیه ما تأثیر گذاشته».

یکی دیگر از آسیبهای بینفردی برآمده از فضکای مجکازی،

مسللة بعدی که در ارتباط با روابکط فرازناشکویی آنالیکن
قرار دارد ،کاهش اعتماد است .اعتمکاد زوجکین بکه یککدیگر،

ک کاهش صککمیمیت ب کین زوج کین اسککت .بککر مبنککای تحلی کل
مصاحبههای انجام شده با زوجین ،ککاهش صکمیمیت شکامل

یکی از بنیادهکای اساسکی زنکدگی زناشکویی اسکت و بکدون

مسائل و مقولههایی عمده است ککه عبکارتانکد از :تخریکب

وجود اعتماد ،عمال روابط بین زوجین فرسوده شده و رو بکه

ارتباطات کالمکی ،گسسکت عکاطفی و ککاهش فعالیکتهکای

ویرانککی مککینهککد .ایککن بککیاعتمککادی در بیشککتر مواقککع ،از
پنهان کاریای سرچشمه میگیرد که ریشه در سیالیتِ ارتبکاط

مشتر تفریحی و اجتماعی.

در فضای مجازی دارد .منظور از پنهانککاری ایکن اسکت ککه

 .3کاهش صمیمیت

اولین مسألة مرتبط با کاهش صمیمیت ،تخریب ارتباطات
کالمی در بین زوجین است .آسیبهکای مکرتبط بکا تخریکب

یکی از زوجین یا هر دوی آنها به دلیکل حضکور در فضکای

ارتباطات کالمی بین زوجین بهطورکلی عبارتاند از :ککاهش

مجازی با مسائلی روبرو مکیشکوند ککه نیکاز اسکت آن را بکا

گفتگو و توافق برای رفع فرسکودگی زنکدگی زوجکی ،عکدم

همسر خودشان در میان بگذارند ،اما بنا بکه دالیلکی از انجکام
این کار سر باز زده و به پنهان کردن این مسائل از همسرشان

توافق برای رفع روزمرگکی و ایجکاد خالقیکت و نکوآوری در
زندگی ،کاهش گفتگو و توافق برای رسیدن به راهحکلهکای

گرایش پیدا میکنند .این امر بکهمرورزمکان منجکر بکه ککاهش

جدید برای حل تعارض ،تحمیل گفتار و باورها به یککدیگر،

اعتماد بین زوجکین شکده ککه خکود ،ممککن اسکت عواقکب

کاهش تعامالت چهکره بکه چهکره ،درد دل نککردن ،شکنوندة

ناگواری در زندگی زناشویی آن هکا داشکته باشکد .بکر مبنکای
تحلیل مصکاحبههکای گرفتکه شکده بکا زوجکین ،ایکن مسکائل

خوبی نبودن ،نبود گفتگوی توأم با عشق ،جدال در زمان باهم

بککهصککورت کل کی عبککارتانککد از :کککاهش اعتقککاد بککهدرسککتی
حرف های همسر ،پا کردن پیامها و مخفی کردن چکتهکا،
داشتن رمزهای متعدد برای فایلها و برنامکههکای ورودی بکه
فضای مجازی ،نامگذاری غیرواقعی برای اسامی و پروفایلها،
پنهانکاری در اجرای برنامههای زندگی ،بیاطالعی از اهداف
و تصمیمات یکدیگر ،کنترل کردن رفتار بکه خکاطر ورود بکه

بودن به خاطر نحوة اسکتفاده از فضکای مجکازی ،عکدم بیکان
مشککالت روزمککره بکه یکککدیگر .دو نفکر مشککارکتکننککدگان
پژوهش در این زمینه چنین میگویند:

«حوصلة حرف زدن با همسرم را ندارم .اصال
متوجه او نمکیشکم .عالقکهای بکه رتکقوفتکق
دعواها و مشککالت نکدارم تکرجیح مکیدهکم
ساکت باشم».
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«بارها از همسرم گله کردم ،ولی خودشکو بکه
نشنیدن میزنه ،به تبلت خودش مشکیوله ،نکه
حرفی ،نه گفتمانی .خکوش بکه حکال آن روزا
که الاقل ی دعوایی می کرد حکاال الل شکده
یا سرباال جواب میده».
مسللة بعدی ،شکلگیری گسست عاطفی بین زوجکین در
اثر استفاده از فضای مجازی است .گسسکت عکاطفی ممککن
است به واسطة وجود زمینه هکای بکی مهکری ککه از قبکل در
روابط زوجین وجود داشته و یا تخریب ارتباطات کالمکی و
شکلگیری رابطههای عاطفی فرازناشکویی در فضکای آنالیکن
شکل بگیرد و سبب ایجاد فاصلة عاطفی بین زوجکین گکردد.
آسیبهای مرتبط با گسسکت عکاطفی شکامل مکواردی ماننکد
حمایتگر نبودن ،بیتوجه به عالقهمندیهکای همسکر ،ککاهش
ابراز احساس و عالقهمنکدی بعکد از وارد شکدن بکه فضکای
مجازی ،نادیده گرفتن هیجانکات در رابطکه ،بیگانکه شکدن بکا
عواط

فعالیت های مشتر  ،تیییر در نوع گذراندن اوقات فراغت بکا
یکدیگر .دو نفر از مصاحبهشوندگان در این زمینه معتقدند:

«با من بیرون نمیاد .فککر مکیکنکه فقکط بایکد
مخار تفریح را بده .پول میده و میگه خب
با دوستات برو .درحالیکه اصال روند تفکریح
ما اینجور نبود .حتی به من پیشنهاد میده بکا
دخترم برم خار  .قبال اصال حتی اجازه سکفر
داخلی به ما نمیداد .حاال از سر خکودش بکاز
میکنه حتی وقتی میاد هم مدام در حال چ
کردن گوشیشه».
«اول که مدام اعتکراضهکا شکروع شکد بابکت
کمکاریهای من در خانکه .عکدم همککاری و
همراهی با آنها در اجتماعات خانوادگی».
ب– مشکالت درونفردی برآمده از فضای مجازی

خویش بعد از وارد شدن به فضای مجازی ،داشکتن

آس کیبهککای درونفککردی برآمککده از فضککای مجککازی شککامل

حس فاصله زیاد با همسر مال بکودن یک دیکوار بکین آنهکا
است که روابط زوجکین را بکه خطکر مکیانکدازد .دو نفکر از

آسیب هایی است که عموما در درونِ خود فرد اتفاق میافتند،
اما دارای تأثیراتی منفی در روابط بکین زوجکین هسکتند .ایکن

مشارکتکنندگان در این زمینه میگویند:

آسیبها ممکن است درنتیجکة تیییکر فرهنگکی رخ بدهنکد و

«خب معلومه .به همه چی بیتوجه شکدم .بکه
وظایفم برای بچههایم ،برای ابراز احساس بکه
همسککرم .بککرای تفریحشککون .بککرای همککه
فرصتهایی که باید در اختیار اونا باشم ولکی
نیستم .به همه ابراز عاطفی و عشقی که بایکد
به همسرم بدم ولی این کوفتی نمیذاره.».

آسیبها هستند.

کاهش فعالیت هکای تفریحکی و اجتمکاعی مشکتر بکین
زوج کین ،یک کی دیگککر از آس کیبهککای شکککلگیککری روابککط

 .1اعتیاد اینترنتی

فرازناشویی آنالین در بین زوجین است .درواقع ،مشیولیت و

بر مبنای تحلیل مصاحبههای انجام گرفته بکا زوجکین ،اعتیکاد

درگیری زوجین در فضای مجکازی ،فرصکت و زمکانی بکرای

اینترنتی بهعنوان ی

آسیب ،شامل سه بعد مالفههای رفتاری،

باهمبکودنِ زوجکین در دنیکای واقعکی و انجکام فعالیکتهکای
تفریحی و اجتماعی مشتر با هم باقی نمیگذارد و اگر هکم

عوامل روان شناختی و گسکیختگی زمکان اسکت .مالفکه هکای

مجالی برای این اتفاق باقی میماند ،به دلیکل مشکیولیتهکای

لزوما در ارتباط مستقیم با خودِ فرد هم نباشکند ،امکا ذهنیکتِ
فرد را تحت تأثیر قرار داده و در درون وی تیییراتی را سکبب
میشوند که درنهایت روابکط بکین وی و همسکرش را تحکت
تأثیر قرار داده و آن را با چالش جدی مواجه میسازد .اعتیکاد
اینترنتی ،تیییر سب

زندگی و تیییر ارزشهکا ازجملکه ایکن

رفتاری شامل عواملی چون تمایل بکه جسکتجوی کانکالهکای
ماهواره ای ،چ کردن مدام ایمیل و برنامه هکای شکبکه هکای

ذهنی شکل گرفته در فضای مجازی ،کیفیت چندانی نخواهکد

اجتماعی ،تمایکل ناخودآگکاه بکه چکت ککردن ،گیرافتکادن در

داشت .آسیبهای این مسلله از دیدگاه زوجین مورد مصاحبه

پنجرههای نامرتبط و میل به ادامکه ککار ،درخواسکت هکمیکار

عبارتاند از :صرف زمان بیش از حد با دوستان ،بکیتکوجهی
به پاسداشت مناسبتهای ازدوا بعد از وارد شدن به فضای

بازی ،شرکت در بازی های کام یوتری ،شرکت در اتکاق هکای
گپ و گفتگو .عوامل روانشناختی نیز عموما شکامل مسکائلی

مجککازی،تیییر در نککوع شککادیهککای زوج کی ،تییی کر در نککوع

چون تحری پذیری ،سردرگمی و ابهکام ،افسکردگی ،اعمکال
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خشونت روانی ،تنش و استرس ناشی از صکرف زمکان زیکاد

بیتوجهی به سالمت جسمی ،الگوگیری و مدپرسکتی اسکت.

عذاب وجدان) ،واکنش منفی به اطرافیان در هنگام اسکتفاده

اولین مسلله ،افکت عملککرد ارتبکاطی اسکت .ایکن مسکلله در

از فضای مجازی ،تضاد و کشمکش درونی برای وصل شکدن
یا نشدن به سایتها ،کسب حس خوشایند مجدد از ککاربرد

ارتباط با تخریب روابط عاطفی و تعامالت زوجین بکا هکم و
ساختار ارتباطی آنها بهطورکلی قکرار دارد و شکامل مسکائلی

محتوای تحری پذیر فضای مجازی ،بی حوصکلگی ناشکی از

چککون کککاهش تعککامالت در محکیط واقعکی ،عککدم تعککادل در

عدم موفقیت در تصکمیم گیکری بکرای رهکایی از اتصکال بکه

ارتباطککات ب کین فککردی ،داشککتن سککب

در

ابزارهای فضای مجازی ،عصکبی بکودن از تنکوع رابطکههکا و

ارتباطات با دوستان متعدد در فضای مجازی ،تیییکر افککار و

آشفتگی هنگامی که باید فعالیت در فضکای مجکازی را تکر
کنند .یکی از افراد مورد مصاحبه در این زمینه چنین میگوید:

معرف کی خککودی خوشککایندتر از خککودِ شککناخته شککده ،بککروز
رفتارهای متعارض در برابر همسر ،تبکاه ککردن حقکوق زن و

«گاهی آنقکدر مشکیول کانکالهکای مختلک
آش زی ،آرایشی و ...میشم که خکودم عصکبی
میشم .دلم می خواد از چ کردن کانالها یکا
بررسی سایتهای مختل دست بردارم ولکی
انگار ی چیکزی ماکل چسکب منکو بکه ایکن
شبکهها میچسبونه».

مرد در ارتباطات ،نداشتن تواضکع در ارتباطکات بکین فکردی،

همچنین بر مبنای تحلیکل مصکاحبههکای انجکام شکده بکا
زوجین ،گسیختگی زمان به معنای عدم آگاهی از گذر زمکان،
کوچ انگاری زمانِ بودن در فضای مجازی ،افکزایش مقکدار

عادالنه برخورد نکردن در ی

تعامل دوطرفه و خود را محق

حساب کردن و معاشرت با دوستان و وقتگذرانی بیشکش از
حد با آنها .همة این موارد تا حدود زیادی عملکرد ارتبکاطی
زوجین را تخریب نموده و سکاختار ارتبکاطی آنهکا حکداقل
ساختار ارتباط درونخانوادگی) را از هم میپاشد و تیییراتکی
را در سککب

زنککدگی آنهککا بککه وجککود مککیآورد .یکککی از

مصاحبهشوندگان در این زمینه میگوید:

«بعد این ارتباطات با من بکا خشکونت رفتکار
میکنه .نه الزاما فیزیکی ،بلکه رنج روانکی بکه
من میده .خودش شب میره بیکرون و قبکل از
رفتن ی ساعت عطر و ادکلن مکیزنکه ...بکه
مککن توجککه نککداره اصککال .انگککار مککن نیسککتم.
ارتباطش با مکن ماکل قبکل نیسکت دیگکه نکه
کالمی نه ارتباط عاطفی و نکه جنسکی .خکب
این بودن یعنی که نیست .دلش با مکا نیسکت،
ذهنش با ما نیست».

زمانِ فعالیت با ابزارهکای فضکای مجکازی گوشکی ،تبلکت و
اینترنت) است .درواقع ،وقتکی از گسکیختگی زمکان صکحبت
میشود ،دو مسلله پیش میآید .یکی اینکه فرد زمانِ حضکور
در فضای مجازی را نمیتواند حس کند و گذر زمان را در
نمیکند .دیگر اینکه وقتکی در فضکای واقعکی حضکور دارد،
گذر زمان را رنجآور احساس میکند .دو تکن از افکراد مکورد
مصاحبه در این زمینه اینگونه میگویند:

«وقتکی سکرگرم مکیشکم متوجکه گکذر زمکان
نمیشم .حتی وقتی همسکرم تکذکر مکیده یکا
میگه بسه ،جواب مکیدم منککه تکازه اومکدم
سرا گوشی ،گاهی وقتها چشم باز میکنم،
میبینم ظهر شکده و مکن از کارهکای اداریام
عقب موندم در منزل هم همین مسلله را دارم
زود فرصت میگذره اما من حس نمیکنم».

رفتککاری مختل ک

کاهش سالمت روانشناختی ،آسکیب دیگکری اسکت ککه
زیرمجموعة تیییر سکب

زنکدگی قکرار دارد .ایکن آسکیبهکا

عموما روان و ذهن فرد را تحت تأثیر قرار داده  .آسیبهکایی
که سالمت روانشناختی فرد و در مرحلکة بعکدی زوجکین را
تحت تأثیر قرار میدهند ،بهطورکلی عبارتاند از :عدم توجکه
به پیامد عادت به ی

رفتار در فضای مجازی ،راحتکی ناشکی

از عدم اجبار برای آشکار کردن هویت خکود در برنامکههکای
در شبکههای اجتماعی مجازی ،تیییر خلکق ناشکی از

 .2تغییر سبک زندگی

مختل

تیییر سب زندگی ،ی آسیب درونفکردی دیگکر برآمکده از
فضای مجازی است که شامل مسکائلی چکون افکت عملککرد

افزایش فعالیکت در برنامکه هکای شکبکه هکای مجکازی ،عکدم
هوشیاری فرد از عادت به ی رفتار در فضای مجازی ،اسکیر

ارتباطی ،کاهش سالمت روانشناختی ،افت عملککرد شکیلی،

افکار منفی شکدن ،ساختارشککنی و مخالفکت بکا قکوانین بکه
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مجازی بهصورت روزانکه و انفجکاری بکا تبلیکغ مدپرسکتی و

و آرامش کم و لذت نبردن از موقعیتهای طبیعی زندگی.

مصرفگرایی مواجه هستیم که همکین مسکلله ،خکود ،فکرد و

مسللة دیگر در این زمینه ،افت عملکرد شیلی اسکت ککه
بهصورت غیرمستقیم ممکن است سب زندگی را تحت تأثیر

ذهنیت وی را تحت تکأثیر قکرار داده و فکرد سکعی مکیکنکد
بازتاب این سب زندگی در حیاتِ واقعی خکودش را نشکان

قرار داده و در مرحلة بعد ،روابکط زوجکین را دچکار چکالش

بدهد .تیییر در دکوراسیون منزل و جذب الگوهای تنوعطلبی

جدی نماید .بر مبنای تحلیکل مصکاحبههکای گرفتکه شکده بکا

در کاالهککای مصککرفی ،تییی کر در پوشککش ،اصککرار در خری کد

زوجین ،افت عملککرد شکیلی عمومکا شکامل مسکائلی چکون

مدلهای تبلییکاتی آرایشکی و غیکره) ،خریکد آخکرین مکدل

کاهش بهرهوری در محیط کاری ،دیر رسیدن به محکیط ککار،
کاهش مطالعات در زمینة تحصیل یا کار و دریافکت تکذکر از

سیستمهای صوتی ،تصویری ،موبایل و ،...بکاال بکردن سکطح
توقع اقتصادی از زندگی ،تحمیل هزینههای اضافی در رابطکه

همکاران به خاطر استفاده از فضکای مجکازی در هنگکام ککار

با نحوة استفاده از ابزارهای فضای مجکازی ،تکرویج نیازهکای

است .این مسائل که عموما نشأت گرفتکه از حضکور فکرد در

کاذب ،از جملة این موارد هسکتند ککه درنهایکت ایجکاد یک

فضای مجازی هستند ،تأثیراتی منفی بر روابط زوجین دارنکد.
یکی از مشارکتکنندگان در این زمینه میگوید:

سب زندگی نوین که در تضاد با الگوهای فرهنگکی جامعکة
ایرانی است را ایجاد میکند .این مسلله درنهایکت بکر روابکط

«رفتارم در محیط کار افت پیدا کرده بود .بارها تذکر
گرفته بودم از شریکم که چرا به حسابوکتابها و
آمدوشد کارگران توجه نمیکنم».

بین زوجین نیز تأثیر میگذارد .یکی از مصکاحبهشکوندگان در

توجه به سالمت جسمی یکی از فاکتورهای اصکلی یک
سب زندگی سالم است .مواردی که در ارتباط با بیتکوجهی
به سالمت جسمی هستند شامل مواردی چون عدم تعکادل در
الگوی خواب وبیداری بیداری تکا پاسکی از شکب و خکواب

این زمینه معتقد است که:

«تنها چیزی که همسرم از این فضا یاد گرفتکه
آینه که ابزار و اثاثیه زندگی را نو کنکه؛ یعنکی
میخواهد از قافله مد عقب نباشه .اینم یعنکی
حفظ ظاهر زندگی و مدپرستی .مکنم تسکلیم
مکیشککم و م کیخککرم چککون مخککالفتم جککدال
بیشتری به همراه داره».

صبحگاهی) ،عدم تعادل در برنامههکای تیذیکه ،ککمتحرککی،
مصرف بعضی مشروبات الکلی ،اضافهوزن پیدا کردن ،کاهش

الگوگیری هم ارتباط تنگاتنگی با مدپرستی دارد .منظکور از

فرصت گذاشتن برای طبخ غذای خانگی و مصرف غکذاهای

الگوگیری از نقش این است که فرد با مصرف فضای مجکازی،

فستفودی ،کاهش فعالیتهای ورزشی ،گردن درد ،سکوزش

تصاویر ،فیلمها تحت تأثیر قکرار گرفتکه و سکعی مکیکنکد در

چشم ،چاقی ،کمردرد ،درد در ناحیکه مکچ دسکت و انگشکتان

زندگی واقعی نیز چنین نقشهکایی را بکازی کنکد .ایفکای ایکن

است .مشخ است که این آسیب های جسمی که بهصورت
مستقیم یکا غیرمسکتقیم نشکأت گرفتکه از حضکور در فضکای

نقشها که عموما با ی فانتزی مجازی شککل گرفتکهانکد و در
فاصلهای عمیق با دنیای واقعی قرار دارند ،سب زندگی فرد را

زندگی را تیییر داده و درنهایت روابکط

تحت تأثیر قرار میدهد .یکی از زوجینی ککه بکا وی مصکاحبه

مجازی هستند ،سب

زوجین را دچار تیییر منفی می نماینکد .یککی از افکراد مکورد
مصاحبه در این زمینه میگوید:

«همسرم بداخالق میشد ،چون شببیداری داشت.
بعد سردرد و چشمدرد میگرفت .با من و بچهها و
شاید همکاراش و بالطبع با منم بداخالق مکیشکد.
من در ابتدا گله میکردم و گریکه مکیککردم ولکی
حاال فقط سکوت میکنم».

انجام شده است ،در این زمینه چنین میگوید:

«حتی خودم را بکا اونکا مقایسکه مکیککنم .بکا
عکسها و پروفایکلهکا و بکازیگران فکیلمهکا.
حتی با اونا تداعی جنسی هم میکنم».
 .3متزلزل شدن ارزشها

درنهایککت الگککوگیری و مدپرسککتی ،مسککللهای اسککت کککه

بر مبنای تحلیل مصاحبههای انجام شده با زوجکین ،تیییکر در
منش مذهبی بعد اصلی تیییکر ارزش هکا اسکت .تیییکر مکنش

زنکدگی را دچکار تیییکر مکیکنکد .در فضکای

مذهبی از تیییر دیدگاه نسبت بکه فرهنکگ بکومی ککه عمومکا

بهشدت سکب

 / 76دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

فرهنگ ایرانی -اسالمی است ،نشأت می گیرد ککه مکی توانکد
تیییراتی گسترده در ذهنیت درونی فرد ایجاد نمایکد و همکین
مسلله هم بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،روابط زوجکین بکا
یکدیگر را دچار اختالل و فروپاشی میکند .ایجاد تزلکزل در
اعتقادات دینی و مذهبی ،دینزدایی و شبهه در دیکن ،داشکتن
عقیدة مبنی بر وجکود مشککالت بکه خکاطر پابنکد بکودن بکه
اعتقادات دینی ،ارائه پروفایل هکای غیرمتعکارف بکا الگوهکای
مذهبی ،برخورد متعکارض بکا مراسکم مکذهبی ،اعتکراض بکه
چککارچوبهککا و مرزهککای روابککط زن و مککرد ،عککدم رعای کت
هنجارهای ارتبکاطی بکین مکرد و زن از جملکة ایکن تیییکرات
هستند که تحکت تکأثیر حضکور زوجکین در فضکای مجکازی
ممکن است در درون آنها شککل بگیکرد و روابکط آنهکا بکا
همدیگر را دچار اخکتالل نمایکد .بکهعنکوان نمونکه ،یککی از
افرادی که با وی مصاحبه صورت گرفته است ،در این زمینکه
چنین میگوید:

«اعتقاداتش هم تحتالشعاع قرار گرفته .ما بکا
هم به مسجد میرفتیم .اآلن همراهیم نمیکنه.
به خنده به کارای منم اعتراض میکنه .میگکه

عمری به رونکد مسکلمانا بکودیم ،حکاال بکذار
ببینکیم آداب تعککامالت و مناسک بقیکه چککه
جوریه .واقعا نمیدونم از ته دل میگکه یکا نکه
ولی در اصول و آداب دینیاش سست شده».
یکی دیگر از افراد مکورد مصکاحبه در ایکن زمینکه چنکین
معتقد است:

«بعضی وقت ها تقصیر را بکه مکذهب نسکبت
می دهم .میگم اگر دست مکا را بکاز گذاشکته
بود شاید حاال که این تکنولو ی راحت همکه
چ کی را بی کان م کیکنککه ،ایککنقککدر مککا غککرق
نمیشکدیم .بایکد کمکی نگکرش متفکاوت بکه
مذهبمون هم بکنیم .ما زندان اعتقکادی بکرای
خودمون درست کردیم .باید کمی بکه الگکوی
رفتار زنان و مردان منعط تر باشیم تا اینقدر
نخککواهیم پنهککانکککاری و درو در زنککدگی
داشته باشیم».
بر مبنای یافتکه هکای پکژوهش مکی تکوان نقشکة
تماتی ِ پژوهش را بهصورت زیر ترسیم نمود:

مشکالت جنسی

کاهش صمیمیت

مشکالت
بینفردی

روابط فرازناشویی

آسیبهای فضای
مجازی در روابط زوجی

اعتیاد اینترنتی

مشکالت
متزلزل شدن

درونفردی

ارزشها
تغییر سبک زندگی

شکل  .1نقشة تماتیکِ آسیبهای برآمده از فضای مجازی در روابط زوجین
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بحث و نتیجهگیر
این پژوهش با هدف به بررسی و واکاوی معنایی آسیبهکای
برآمده از فضای مجازی در روابط زوجین در شکهر اصکفهان

رابطة آنان را با چالشهایی جدی مواجه میسازد .بههرحکال،
بر مبنای یافته های پژوهش حاضر ،این آسیب هکا شکامل سکه
مورد اصکلی اسکت :مشککالت جنسکی ،روابکط فرازناشکویی
آنالین و کاهش صمیمیت.

انجککام گردیککد .هککدف اصککلی ای کن بککود کککه بککا رویکککردی
تفسیرگرایانه و با تأکید بر اهمیت معناهکای ذهنکی و معنکایی

اولین آسیب بینفردی برآمده از حضکور فکرد در فضکای

زوجین ،آسیب های برآمده از استفادة آن ها از فضای مجکازی

مجازی ،مشکالت جنسی است .این مشکالت شامل مسکائلی

و مطالعه شود .بهطورکلی ،میتوان این آسیبهکا را در

است که زوجین در اثر حضور در فضای مجکازی در روابکط

دو گروه مشکالت بینفردی و مشککالت درونفکردی جکای

جنسی بین خودشان با آن مواجه میشوند .این مسائل لزومکا،
مسائلی نیستند که دقیقا از رفتار و کنشِ مجازی خود زوجین

کش

داد .مشکالت بینفردی عموما شامل آسیبهای است ککه بکر
اثر استفاده از فضای مجازی در بین زوجین شکل مکیگیکرد.

نشأت گرفته باشند ،بلکه مسائلی هستند که در اثر حضور در

این مشکالت ،آسیبهایی را در برمیگیرند که تنها خودِ فکرد

فضای مجازی در ذهنِ زوجین شکل میگیرند و با فرمدهکی

را هدف قرار نمی دهند ،بلککه بکهصکورت جمعکی و عمومکا

به ی فانتزی ذهنی جنسی ،روابکط جنسکی بکین زوجکین را
دچار چالش میکنند .این مسائل بکهطکورکلی عبکارتانکد از:

روابط بین زوجکین شککل مکیگیرنکد و فرآینکد تأثیرگکذاری
خودشان را به انجام میرسانند؛ بنابراین ،این آسیبها دو فرم

خطاهای شناختی در رابطه جنسی با همسکر ،هکرزهنگکاری و

دارند که البته در ارتباط تنگاتنکگ بکا یککدیگر عمکل

تیییر ذائقة جنسی .آسیب بینفردی دیگر ،روابط فرازناشکویی

میکنند .در حالت اول ،تنها روابط بین زوجین ،یعنکی سکطح

آنالین است .منظور از روابکط فرازناشکویی آنالیکن ،روابطکی

دونفره ،را در برمیگیرد و در حالت دوم ،فرمِ وسیعتکری بکه

است که خار از چکارچوب رسکمی زناشکویی و در فضکای
مجازی بین یکی از زوجین با فردی دیگکر شککل مکیگیکرد.

مختل

خود میگیرد و در سطح اجتماع فراتر از روابط بین زوجین)
عمل میکند .در حالتی که تأثیرگکذاریِ بکینفکردی در سکطح

درواقع ،فضای مجازی ،بستر رخداد چنکین اتفکاقی را فکراهم

اجتماع قرار دارد ،درنهایت ،روابط زوجکین را دوبکاره تحکت

میکند .این مسلله روابط زناشویی بین زوجین را بکه چکالش

تأثیر قرار می دهد .بهعنوان نمونه ،اعتیکاد اینترنتکی ،مسکللهای

میکشد .فرد در فضای مجازی به همصکحبتی غیرمنطقکی بکا
افراد غیرهمجنس میپردازد ،مرزها و ساختار خکانواده دچکار

است که ممکن است با اجتماعی گستردهتر از خکودِ زوجکین
در ارتباط باشد و نشأتگرفته از فرهنگِ استفاده از اینترنکت،

تیییر میشود ،پنهانکاری در روابط عاطفی شککل مکیگیکرد،

ساختار اجتماعی ،فرهنگی ،و ...باشکد ،امکا درنهایکت روابکط

ارتباطات کالمی دچار تخریب میشود ،گسست های عکاطفی

زوجین را هم بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد.

اتفاق میافتد و درنهایت فعالیتهای اجتمکاعی مشکتر بکین

بر مبنای یافته های پژوهش حاضر ،این آسیب هکا تکأثیری

زوجین به شدت کاهش پیدا مکیکنکد .بکر مبنکای یافتکه هکای
پژوهش ،روابط فرازناشویی آنالین شامل مسائل و مقولههایی

منفی بر روابط بین زوجین میگذارند و حتکی آن را تکا مکرز
فروپاشی هم میکشاند .درواقع ،مسللة اصلی ایکن اسکت ککه

عمده است که عبارتاند از :اغواگری سایبری ،تیییر سکاختار

افراد در فضای مجازی با فانتزیهکایی عمومکا فکانتزی هکای

و مرزهای زوجین و کاهش اعتماد .کاهش صمیمیت ،آسکیبِ

عاشقانه و فانتزیهای جنسی) روبرو مکیشکوند و بکه دالیکل

دیگککر درونفککردی اسککت کککه معمککوال از رخککدادی بککه نککام
پنهانکاری نشأت میگیرد و روابط زوجین را بهشدت تحکت

گوناگون تحت تأثیر این فانتزیها قرار میگیرند و وقتی وارد
جهانِ واقعکی ،یعنکی جهکانِ رابطکة زناشکویی بکا همسرشکان

تأثیر تأثیرات منفی) قرار می دهد .کاهش صمیمیت در زمانی

میشوند ،از همین فانتزی ها بهره میگیرند؛ اما مسللة بنیکادی

اتفاق میافتد که زوجین ارتبکاط کمتکر بکا یککدیگر دارنکد و

این است که چنکین فکانتزیهکایی دارای فاصکلهای عمیکق از

نشأتگرفته از گسست عاطفی بین زوجین است ککه ممککن

لحاظ معنایی با واقعیتِ عینی که افراد در آن زندگی میکنند،

است در اثر استفاده از فضای مجازی اتفاق بیفتد .عکالوه بکر
این ،استفاده از فضای مجازی باعث تقویکت پنهکانککاری در

هسکتند و همکین فاصککلهمنکدی عمیکقِ معنککایی ،سکبب بککروز
کشمکش و درنهایت تضاد معنایی بین زوجکین مکیگکردد و

روابط بین زوجین به دالیلی که در بخشهای قبلی بکهطکور
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مفصل بحث شد) میشود که خودِ همکین مسکلله بکا تقویکت

اشتراکات گروه های اجتماعی مختل

در زمینة مکوارد فکوق،

گسست عاطفی بین زوجین ،کاهش صمیمیت در روابط بکین

میتوان سب

زوجین را به دنبال داشته و درنهایت سکبب تضکعی ِ روابکط
بین زوجین می شود .این آسکیب هکا عبکارت انکد از :تخریکب

بر این ،سب زندگی عموما پدیدهای نشأت گرفته از فرهنکگ
است و تیییر در مالفهها و ویژگیهای نمکادین فرهنگکی ،آن

ارتباطات کالمکی ،گسسکت عکاطفی و ککاهش فعالیکتهکای

را تحت تأثیر قرار میدهکد .بکر مبنکای یافتکههکای پکژوهش،

تفریحی و اجتماعی مشتر .

حضور زوجین در فضای مجازی سبب رخ دادن تیییراتی در

دومین بعد از آسیب هکای برآمکده از فضکای مجکازی در

سب

زندگی مشتر آنها را به دسکت آورد .عکالوه

زندگی آنها میشکود و همکین مسکلله ،خکود ،کیفیکت

روابط زوجین ،آسکیبهکای درونفکردی اسکت .آسکیبهکای
درونفردی معموال آسیبهایی را شامل میشوند که در درونِ

روابط بین زوجین را بهشدت تحکت تکأثیر قکرار داده و آن را
تضعی مینماید .این آسکیبهکای موجکود در تیییکر سکب ِ

فرد رخ میدهند؛ بنابراین ،این آسیبها ،خکودِ فکرد را تحکت

زنککدگی کککه برآمککده از حضککور در فضککای مجککازی هسککتند،

تأثیر قرار میدهند؛ اما مسللة مهم این است که تأثیراتِ فردی

عبککارتانککد از :افککت عملکککرد ارتبککاطی ،کککاهش سککالمت

و درونفردیِ استفاده از فضکای مجکازی تنهکا بکه خکودِ فکرد
منتهی نمیشوند ،بلکه بهطور مستقیم ،روابط زوجین را تحت

روانشناختی ،افت عملکرد شکیلی ،بکیتکوجهی بکه سکالمت
جسککمی ،الگککوگیری و مدپرسککتی .درنهایککت ،متزلککزل شککدن

تکأثیر قککرار مکیدهککد .بخشککی از ایکن تأثیرگککذاری ،فراتککر از

ارزشها ،آسیب دیگر درونفردی برآمکده از فضکای مجکازی

تأثیرپذیری فردیِ خودِ زو یا زوجه اتفاق می افتد و ممککن

است .متزلزل شدن ارزشهکا در ارتبکاط مسکتقیمی بکا تیییکر

چرخش یا تیییرِ فرهنگکیِ برآمکده از فضکای

زندگی قرار دارد .منظور از متزلزل شدنِ ارزشهکا ایکن

است بر اثر ی

سب

مجازی رخ بدهد .بدین ترتیب که چنکین تیییراتکی ،ذهنیکتِ
فرد را تحت تأثیر قرار داده و نگاهِ وی بکه روابکط زوجکین و

است که ارزش هایی که محصکول فرهنکگ و اجتمکاع بکومی
هستند ،در اثر مواجهه با ابزارهای مدرنِ جهانیشدن ازجملکه

مسائل خانوادگی را دچار تیییر میکند .همین مسلله مسکتقیما

فضای مجازی و اینترنت ،دچار تیییر شده و از فرهنگ بومی

روی روابط زوجین تأثیر منفی میگکذارد و آن را بکا چکالش

و اجتماعی فاصله میگیرند .بکر مبنکای یافتکههکای پکژوهش،

زنکدگی و

تیییر در منش مذهبی بعد اصلی متزلزل شدن ارزشها است.
در مقایسة یافته های پکژوهش بکا پکژوهش هکای پیشکین،

اعتیاد اینترنتی به معنای اسکتفادة بکیش از حکد از فضکای

می توان گفت که نتایج مطالعة حاضر در راسکتای یافتکههکای

مجازی در زندگی و وابستگی به آن به صورتی اسکت ککه در

هنالین و هریس  )2006است .آنان معتقدنکد ککه الگوهکای

انجام کارهای روزانه مشکالتی پیش بیاورد .اسکتفادة بکیش از

ارتباطی زوجین در فضای مجازی تیییر کرده و منجر به عدم

حککد از فضککای مجککازی ،مسککائل و مشکککالتی را در زنککدگی
اجتماعی و بهویژه زندگی خانوادگی بکه وجکود مکیآورد ککه

در صککحیح از یکککدیگر و درنتیجککه سسککت شککدن روابککط
عاطفی در روابکط بکین آنهکا مکیگکردد .تکاچر و همککاران

همین مسلله ،خود ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم رابطة بین

 )2003معتقدند غرق شدن در فعالیتهکای فضکای مجکازی

زوجککین را بککهشککدت تحککت تککأثیر قککرار داده و آن را بککا

می تواند زندگی اجتماعی و خانوادگی فکرد را مختکل کنکد و

چالشهایی جکدی مواجکه مکیسکازد .بکر مبنکای یافتکههکای
پژوهش ،اعتیاد اینترنتی بهعنوان ی آسیب ،شکامل سکه بعکد

ارتباط اجتماعی و خکانوادگی نکامطلوبی را بکه دنبکال داشکته
باشد .نتایج پژوهش حاضر نیز همین نتیجه را تأیید مکیکنکد.

جدی مواجه میسازد .اعتیاد اینترنتی ،تیییر سکب
تیییر ارزشها ازجمله این آسیبها هستند.

مالفه های رفتاری ،عوامل روانشکناختی و گسکیختگی زمکان
است .آسیب درون فردی بعدی ،تیییر در سب
سب

همچنین نتایج پکژوهشهکای مک کنکا ،گکرین و کلیسکون،1
1

2

زندگی است.

2002؛ میلهام 2007 ،؛ بریگکز ،مورککوف 2011،؛ مکادوکس،

زنکدگی بکه عالیکق ،نظکرات ،رفتارهکا و جهکتگیکری

روهککادس و مککارکمن 2011 ،؛ هککرتالین و کراونککز 2014 ،؛

فکرد ،گکروه یکا فکرهنگ اشکاره دارد .بکر مبنای

ماوسس ،کرکوف و فینکنر  )2015 ،بکر کاهش صمیمت بیکن

رفتکاری ی

2. Mileham
4. Maddox, Rhoades, Markman
6. Muusses, Kerkhof & Finkenauer

5

4

6

1. McKenna, Green & Cleason
3. Bridges, Morokoff
5. Hertlein, Cravens
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زوجین ،افزایش رابطه فرازناشویی و کاهش ارتباطات عاطفی

مولودی،گ و محمودی،ل .)1194 .بررسی رابطه رسانههای جمعی
بککر میککزان طککالق زوجککین بککین سککالهککای  1135-91شککهر

تأکید میکند که نتایج حاصل از این پژوهشها هکمراسکتا بکا
نتایج پژوهش حاضر است.

پککاوه ،دومککین کنفککرانس ملککی و اولککین کنفککرانس بککینالمللککی

و اعتیاد اینترنتکی در اسکتفاده از فضکای مجکازی در زوجکین

به طورکلی ،می توان گفت هم مشکالت درونفردی و هم
مشکککالت بکینفککردی در ارتبککاط تنگاتنککگ و دیکالکتیکی بککا
یکدیگر قرار دارند و عمال نمیتوان آنها را از هکم تفکیک
نمود .مشککالت بکین فکردی عمومکا تحکت تکأثیر مشککالت
درونفککردی قککرار دارنککد و آنهککا را فککرم داده و گسککترش
م کیدهنککد .در مقابککل ،مشکککالت ب کینفککردی سککبب تقوی کتِ
مشکالت درونفردی برآمده از فضای مجازی مکیشکوند .بکا
توجه به نتایج پژوهش میتوان پیشکنهاد داد ککه کارگکاههکای
آموزشی از سوی نهادهای مرتبط با مسائل خانواده بکهمنظکور
آشنایی زوجین با فضای مجازی ،آسیبهای اسکتفاده از آن و
چگونگی برقراری روابط در فضکای مجکازی برگکزار نمکود.
همچنین پیشنهاد میشود که نهادهای مکرتبط ازجملکه رسکانة
ملی و رسانههای رسمیِ دیگر ،برنامههکایی مسکتند در زمینکة
آسیب های استفاده از فضای مجازی در زندگی زناشویی تهیه
نمایند .این مستندها میتواند در مراکز مشاوره و دیگر مراککز
مرتبط با خانواده بهصورت گسترده در اختیکار زوجکین قکرار
بگیرد.
من بع
صداقت،

و اسدیان ،ع .)1191 .تبیین جامعکهشکناختی عوامکل

اجتماعی ماثر بر طالق مطالعة موردی :شهرستان قائم شکهر).

جامعهشناسی کاربردی.97 – 116 ،)2 25 .

عابککدی جعفککری ،ح؛ تسککلیمی ،م .س؛ فقیهککی ،ا و شککیخزاده ،م.
 .)1190تحلیل مضکمون و شکبکه مضکامین :روشکی سکاده و
کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در دادههای کیفی .فصلنامة
اندیشه مدیریت راهبردی.151 – 193 ،)2 5 ،
قاسمی ،ه .)1137 .آسیبشناسی روابط زوجین :الیههکای زیکرین
ناسازگاری ،مجله حورات.29 .

محمدپور ،ا .)1192 .روش تحقیق کیفی :ضد روش  ،2مراحکل و
رونککدهای عملککی در روششناسککی کیفککی .تهککران .انتشککارات
جامعهشناسان.
ملککک احمکککدی ،ح؛ عکککدلیپکککور ،ص و پیرنیکککا ،ز،.)1191 .
آسیبشناسی آثکار هکرزهنگکاری اینترنتکی بکر روابکط جنسکی
زو ها .فصلنامة رسانه و خانواده  10و .29 – 50 ،)11

پژوهش های نوین در علوم انسکانی .تهکران .ماسسکه مکدیران
ایدهپرداز پایتخت ویرا.
وحیدا ،ف و نیازی ،م .)1131 .تأملی در مورد رابطه بین سکاختار

خانواده و مشارکت اجتماعی در شهر کاشکان ،فصکلنامة علکوم
اجتماعی.117 - 145 ،21 .
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic
analysis in psychology. Qualitative Research in
Psychology, 3(2), 77-101.
BridgesA. J. MorokoffP. J. (2011). Sexual media use
and relational satisfaction in heterosexual couples.
Personal Relationships,18: 562–585
Chi Kim, Ch & Lin, L & Wen, X. (2009). The Impact
of Media and New Culture on Hong Kong
Families, Hong Kong: Faculty of Education. The
University of Hong Kong.
El Khouli, M. (2013). The Most Important Negative
Aspects of Using Social Networking Affecting the
Family Stability in Abu Dhabi- A Pilot Study.
International Journal of Engineering and
Technology, 5(1), 84 – 90.
Eynona, R&Helsperb, E. (2013). Family dynamics
and Internet use in Britain: What role do children
play
in
'adults
engagement
with
the
Internet?Information, Communication & Society,
18(2), 156-171.
Hatfield, E., Rapson, R. L.,& Martel, L. D. (2007).
Passionate Love and Sexual Desire. In S,
Kitayama, S., Cohen, D. (Eds). Handbook of
Cultural Psychology. (760-779). New York:
Guilford Press
Henline, B. H., & Harris, S. M. (2006). Pros and cons
of technology use within close relationships.
Poster presented at the annual conference of the
American Association for Marriage and family
Therapy, Austin, TX
Hertlein, k. M. Cravens J. D. (2014).Assessment and
Treatment of Internet Sexuality Issues.Current
Sexual Health Reports, 6:56–63
Kammerl, R & Kramer, M. (2016). The changing
media environment and its impact on socialization
processes
in
families,
StudiesinCommunicatioSciences.
Studies
in
Communication Sciences. 16(1), 21 – 27.
King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in
qualitative research. London, Sage publication
Larson J. H. Holman T. B. (1994). Predictors of
marital quality and stability. Family Relations., 43:
228–237.
Maddox A. M., Rhoades G. K. Markman H. J.
(2011). Viewing sexually-explicit materials alone
or together: Associations with relationship quality.
Archives of Sexual Behavior, 40: 441–448
McGoldrick, M., Giordano, J., & Garcia-Preto, N.
(2005). Ethnicity & Family Therapy. New York:
Guilford Press
McGrath, S. (2012). New Media Technologies in the
Household, National University of Ireland

 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی/ 78
Maynooth. Department of Sociology, Electronic
Culture and Social Change.
McKenna, K. Y. A., Green, A. S., & Cleason, M. E. J.
(2002). Relationship formation on the Internet:
What’s the big attraction? Journal of Social Issues,
58, 9–31.
Mileham Beatriz L. A. (2007). Online infidelity in
Internet
chat
rooms:an
ethnographic
explorationComputers in Human Behavior, 23:11–
31
Muusses L. D. Kerkhof P. Finkenauer C. Internet
pornography and relationship quality: A
longitudinal study of within and between partner
effects of adjustment, sexual satisfaction and
sexually explicit internet material among newlyweds Computers in Human Behavior. 2015; 45:
77-84
Stefanesco, C., Chirita, V., Chirita, R., & Chele, G.
(2007). "Network Identity, the Intenet Addiction
and Romanian Teenagers". Proceedings of the 4th
Wseas/Iasme International Conference on
Engineering
Education,
Agios
Nikolaos,CreteIsland,
Greece.
Department
Psychiatry. SOS. Buciom. RomaniaSchneider, J. P.
(2000). Effects of cybersex addiction on the
family: Results of a survey. Sexual Addiction and
Compulsivity, 7, 31–58
Thatcher, A., Wrestschko, G. & Fridjhon, P. (2008).
Online flow experiences, problematicinternet use
and internet procrastination. Computers in Human
Behavior, 24, 2236- 2254.
Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B. & Rots, I.
(2010). Internet parenting styles and the impact
oninternet use of primary school children.
Computers & Education, 55, 454- 464
Zhu, J. H & He, Z. (2002). Diffusion, Use Impact of
the Internet in Hong Kong. Journal of ComputerMediated Communication, 7(2), 330 – 351.

