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Background and Objective: Couples’ relationships have been challenged 
due to the online social networks. In this interpretive inquiry, we explored cou-
ples’ perspectives toward implications of online social networks on marital life. 

Methods: This study was carried out in Zanjan, where individual indepth 
interviews were conducted on 20 participants who experienced marriage and 
presence in online social networks. The data were collected and recorded by 
semi-structured interviews. Data were analyzed using Nvivo-Ver11 in Grane-
heim Lundman analysis approach.  

Results: Data analysis led to extraction of 301 codes, 21 sub-categories, 6 
categories and 2 themes including perceived positive outcomes of social media 
on couples’ lives including 2 subcategories as awareness context and availabil-
ity, and perceived negative outcomes of presence in online social networks on 
couples’ lives including 4 sub-categories as affected relationship, hidden affair, 
threaten marital life, Individualized marital life.

Conclusion: Expansion of social media, like any other technological devel-
opments, has positive and negative effects on marital life. Media literacy is a rec-
ommended approach to reducing the negative impact of being present in online 
social networks.
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 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت اریان
پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی آنالین بر زندگی زوجین

مطالعۀ کیفی
سعید یاراحمدی1، فاطمه زارعی2.3، فاطمه جعفری3
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مقدمه
با ظهور عصر فناوری های نوین اطالعاتی و گسترش فراگیر 
عرصۀ  در  بسیاری  تحوالت  و  تغییر  جوامع،  سطح  در  آن 
زندگی بشر ایجاد شد و انسان ها را با جهان جدیدی مواجه 
تمامی  به  ارتباطی،  و  اطالعاتی  فناوری های  امروزه  ساخت. 
نفوذ  بشری  در جوامع  فردی  و  اجتماعی، سازمانی  فضاهای 
چشمگیری  حدود  تا  را  افراد  روزمرة  زندگی  شیوة  و  کرده 
سایر  همچون  نیز  ایرانی  جامعۀ  است.  داده  قرار  تحت تأثیر 
ارتباطات  گسترش  عصر  در  که  سال هاست  جهان،  جوامع 
کرده  تجربه  را  مدرن  ارتباط جمعی  وسایل  کاربرد  انسانی، 
است. ازاین رو، با گسترش سایۀ فناوری اطالعاتی ـ ارتباطات 
در زندگی روزمره، شاهد شکل گیری نسل جدیدی از ابزارهای 
مبتنی بر اینترنت هستیم و شبکه های اجتماعی مجازی یکی 
 .)1( هستند  ارتباطی  نوین  فناوری های  این  بانفوذترین  از 
به طوری که تغییر رفتار فردی، عاطفی، خانوادگی و اجتماعی 

کاربران متأثر از شبکه های اجتماعی مجازی، حکایت گر نفوذ 
این فن آوری روبه گسترش است )2(.

شبکه های اجتماعی مجازی در روند تکاملی خود از زمان 
ظهور در اواخر دهۀ 90 میالدی تا سال 2003 به واسطۀ ایجاد 
امکان برقراری ارتباط سریع هم زمان و غیرهم زمان، دسترسی 
کاربرد  آن،  گستردة  انتشار  و  اطالعات  از  زیادی  حجم  به 
بسیاری در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
تسهیم  شبکه ها،  این  به  گرایش  عامل  بیشترین   .)1( دارند 
با  فرد  اطالعات  و  عالیـق  قـراردادن  میـان  در  و  اطالعات 
دیگران است )3(؛ به طوری که، وابستگی روزافزون مخاطبان 
به شبکه های اجتماعی، نوعی از اعتیاد اینترنتی به نام اعتیاد 
به شبکه های اجتماعی به وجود آورده است )4( که این خود 
زمینه ساز مشکالت روان شناختی از قبیل افسردگی، اختالالت 
اضطراب و خلق وخو )5( و سایر معضالت ارتباطی- اجتماعی 
همانند تمایل به ارتباط دوستی و جنسی خارج از چارچوب 
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زمینه و هدف: تعامالت و مناسبات ارتباطی زوجین در بستر شبکه های اجتماعی آنالین دچار چالش شده 
است. هدف این مطالعه واکاوی دیدگاه ها و ادراکات زنان و مردان متأهل دربارة پیامدهای حضور فضای مجازی 

در زندگی مشترک است. 

مواد و روش ها: این مطالعه به شیوة تحلیل محتوای کیفی انجام شد. 20 نفر از زنان و مردان با تجربۀ زندگی 
نیمه ساختارمند  مصاحبۀ  با  داده ها  شدند.  انتخاب  هدفمند  نمونه گیری  به صورت  زنجان  شهر  بومی  و  مشترک 
جمع آوری و ضبط شد و پس از پیاده سازی با نرم افزار NVIVO نسخۀ 11، مطابق مراحل تحلیل محتوای گرانهایم 

تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها: تحلیل داده ها به استخراج 301 کد، 21 زیرطبقه، 6 طبقۀ فرعی و 2 طبقۀ اصلی، شامل پیامدهای 
مثبت درک شدة حضور در شبکه های اجتماعی آنالین بر زندگی منجر شد و دو طبقۀ فرعی بستر آگاهی دهنده 
و دسترس پذیری داشت که پیامدهای منفی درک شدة حضور در شبکه های اجتماعی آنالین بر زندگی مشترک 
شامل 4 طبقۀ فرعی تعامل آسیب دیده، خیانت خزنده و نامحسوس، حریم زوجی تهدیدشده و فردی شدن زندگی 

زوجی بود.

نتیجه گیری: گسترش شبکه های اجتماعی آنالین، درک پیامدهای دوسویه بر زندگی مشترک را همانند سایر 
بسترهای تعامالتی دور از ذهن نمی سازد. ازاین رو، مدیریت پیامدهای منفی حضور در شبکه های اجتماعی آنالین 

و تقویت سویۀ مثبت آن، بر ضرورت  سواد رسانه تأکید می کند. 

واژه های کلیدی: سواد رسانه، زوجین، شبکه های اجتماعی آنالین، مطالعۀ کیفی



فاطمه زارعی و همکاران | پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی آنالین ...

32

خانواده، تضعیف ارزش ها و کاهش دینداری، افزایش احساس 
بیگانگی اجتماعی و بی هویتی در جامعه شده است )6(. عالوه 
انعطاف پذیری هویتی  این، کاهش احساسات، متن گرایی،  بر 
این  و دریافت های جایگزین دیگر آسیب های درک شده  در 

حوزه  است )7،8(. 
سهولت  و  یک سو  از  اجتماعی  شبکه های  جذابیت های 
فعالیت در این شبکه ها سبب می شود تا رابطه میان عضویت 
زندگی   سبک  در  تغییر  و  اجتماعی  شبکه های  در  حضور  و 
به عنوان یک پرسش جدی برای پژوهشگران مطرح شود که 
اجتماعی  پیامدهای حضور در شبکه های  ماهیت و چیستی 
مجازی بر سبک زندگی، چگونه تبیین خواهد شد. پاسخ به 
این سؤال و درک اهمیت این موضوع، زمانی تقویت خواهد 

شد که  سبک زندگی فراتر حوزة فردی مدنظر باشد. 
زندگی زوجی یکی از پیچیده ترین نوع روابط انسانی واجد 
توان بالقوه ای آزادسازی احساسات، معطوف به تأمین نیازهای 
جنسی و بقای نسل، تکامل انسان و آرامش و امنیت اجتماعی 
است )9(. ازاین رو، پرسش مطرح شده درخصوص چیستی و 
چگونگی تأثیرپذیری سبک زندگی زوجی و تعامالت زوجی 
با حضور در شبکه های اجتماعی مجازی جدی تر تلقی خواهد 

شد. 
اجتماعی  شبکه های  آسیب شناسی  منظر  از  همچنین، 
داده اند شبکه های  نشان  مطالعات  زندگی زوجی،  بر  مجازی 
و  روابط  کیفیت  بر  منفی  تأثیر  می توانند  مجازی  اجتماعی 
مردان  در  این کاهش  که  ایجاد کند  زوجین  بین  دلبستگی 
بیشتر از زنان اتفاق می افتد )10(. به گونه ای که بین صمیمیت 
شبکه های  از  استفاده  میزان  و  یکدیگر  از  زوجین  درک  و 
بروز   .)11( دارد  وجود  معنی داری  رابطۀ  برخط،  اجتماعی 
به طور  اجتماعی  شبکه های  در  زوجی  پیمان شکنی  رفتار 
کمتری  زناشویی  رضایت  که  زوجینی  در  قابل مالحظه ای 
دارند، بیشتر اتفاق می افتد )12(. به عبارت دیگر، شبکه های 
اجتماعی مجازی با صرف زمان زیاد و جذابیت بسیار به عنوان 
و  داده  کاهش  را  زوجین  بین  تعامل  اصلی،  عوامل  از  یکی 
زندگی  از  زوجی  رضایت مندی  کاهش  به  منجر  درنتیجه 
زوجینی  که  است  حالی  در  این   .)13( است  شده  زناشویی 
که رضایت مندی بیشتری از زندگی مشترک دارند، استفادة 

کمتری از فناوری های ارتباطی دارند )14-16(.
طالق  نرخ  بر  زیادی  نسبتا  تأثیر  اجتماعی  رسانه های 
داشته اند. نسبت های طالق روبه افزایش است و شواهدی در 
دست است که نشان می دهد پایگاه های شبکه های اجتماعی، 
زمینه هایی برای پایبندنبودن به ازدواج فراهم آورده اند. آمار در 
آمریکا نشان می دهد که در سال 2011 حداقل یک زوج از هر 
پنجاه زوج متأهل، آشنایی شان از طریق پایگاه های شبکه های 
اجتماعی شکل گرفته است. در عین حال، 4 مورد از هر 5 
وکیل مشاور در امور طالق در امریکا نیز اظهار داشته اند که 
شاهد افزایش در موارد طالق مرتبط با شبکه های اجتماعی 
بوده اند. استفادة بیش ازحد از شبکه های اجتماعی در محیط 
خانواده ها  در  عاطفی  ارتباطات  سطح  کاهش  باعث  خانواده 

شده و میزان گفتگو در خانواده را حتی از 15دقیقه در روز 
هم کمتر کرده است )17،18(. 

نظر به کمبود تحقیقات واکاوانه در زمینۀ آموزش بهداشت 
و ارتقای سالمت در حوزة تأثیر شبکه های اجتماعی و به طور 
با  از طرفی  و   زوجی  زندگی  بر سبک  آن  پیامدهای  خاص 
کشور  جامعۀ  جوان  بافت  و  زوجی  زندگی  اهمیت  به  توجه 
مداوم  و حضور  مجازی  اجتماعی  شبکه های  بودن  فراگیر  و 
زوجین در شبکه های اجتماعی مجازی، نیاز به یک پژوهش 
از  مطالعه صرف نظر  این  شد.  احساس  زمینه  این  در  عمیق 
ماهیت موضوع و محدودیت مطالعات ساخت گرایانه با رویکرد 
داشت  آن  بر  را  مطالعه  این  محققین  حوزه،  این  در  کیفی 
به واکاوی  با تجربۀ زندگی زوجی  افراد  ادراکات  با تبیین  تا 
پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی مجازی بپردازند تا 
برنامه ریزی آموزشی  برای  با درک واقعیت موجود، زمینه ای 
در راستای ترویج سبک زندگی زوجی سالم برای متخصصین 
آموزش و ارتقای سالمت و مشاوران حوزة خانواده فراهم شود.  

مواد و روش ها
کیفی  محتوای  تحلیل  روش  از  استفاده  با  مطالعه  این 
در  حضور  پیامدهای  تبیین  هدف  با  قراردادی،  رویکرد  با 
در  زوجین  زندگی  سبک  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
مطالعه،  این  در  مشارکت کنندگان  شد.  انجام  زنجان  شهر 
از  با نمونه گیری هدفمند  بودند که  افراد ساکن شهر زنجان 
با  تجربۀ حداقل یک  بین زنان و مردان بومی شهر زنجان، 
اجتماعی  در شبکه های  تجربۀ حضور  و  زوجی  زندگی  سال 
و عالقه مند  داشتند  تمایل  پژوهشگر  با  به مصاحبه  مجازی، 
به بیان تجارب زندگی خود بودند، انتخاب شدند. با توجه به 
اصل حداکثر تنوع در امر نمونه گیری افراد ازنظر سن، سابقۀ 
زندگی مشترک، سابقۀ تجربۀ استفاده از شبکه های اجتماعی 

مجازی، سطح تحصیالت متفاوت استفاده شد. 
و 9  تحقیق، 20مشارکت کننده شامل 11مرد  انجام  طی 
متأهل  مشارکت کنندگان  دیدگاه  اخذ  کردند.  مشارکت  زن 
غنی  تبیین  به   منجر  متفاوت  رده های  سنی  در  مجرد  و  
داده های سبک زندگی  زوجی و حضور در شبکه های مجازی 
شد. نمونه گیری تا زمان اشباع داده ها و شکل گیری طبقات 
سن،  شامل  مشارکت کنندگان  فردی  اطالعات  یافت.  ادامه 
جنسیت، تحصیالت، وضعیت تأهل، مدت زمان تجربۀ  حضور 

در شبکه های اجتماعی ثبت شد. 
از  شد.  جمع آوری  نیمه ساختارمند  مصاحبۀ  با  داده ها 
مجازی  فضای  دربارة  شد  درخواست  مشارکت کنندگان 
و  مجازی  »فضای  کنند:  صحبت  اجتماعی  شبکه های 
شبکه های اجتماعی را در زندگی روزمره چطور می بینید؟«. 
در  مجازی  شبکه های  و  مجازی  فضای  اثرات  دربارة  سپس 
زندگی زوجی سؤال شد: »فرایند تأثیرپذیری زندگی زوجی 
از فضای مجازی را چگونه درک کردید؟ یک نمونه از تجارب 
خود یا دوستان متأهلتان را زمانی که از  شبکه های اجتماعی 
استفاده می کردید بازگو  کنید؟ بعد از استخراج نتایج تحلیل 
چند مصاحبه، سؤال تجارب دوستانی شبیه شما نشان می دهد 
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که حضور در شبکه های اجتماعی بر زندگی زوجی تأثیر دارد؛ 
چطور این اثرات را تبیین می کنید؟«. به منظور دستیابی به  
اطالعات عمیق تر، سؤاالت ژرف کاوانه مانند »می توانید بیشتر 
توضیح دهید؟« یا »یک مثال بزنید« پرسیده شد. در پایان از 
مشارکت کننده تقدیر و تشکر به عمل آمد و درخواست شد تا 
اگر مطلبی باقی مانده است، بیان کنند. همچنین پژوهشگر 
شماره تماس خود را به  آنها داد تا اگر عالقه مند به  توضیحات 
بیشتر در زمان دیگری بودند، بتوانند  با محقق تماس برقرار 
کنند. پس از پایان هر مصاحبه، داده ها بررسی شد. مقایسۀ 
مداوم داده ها هم زمان با جمع آوری اطالعات انجام می گرفت؛ 
به طوری که اطالعات جمع آوری شده با اطالعات قبلی مقایسه 
شده و  اهمیت و جایگاه آن در سلسه مراتب تحلیل اطالعات 
مشخص می شد. مصاحبه، متناسب با جنسیت مشارکت کننده 
و برای پیشگیری از تورش، از سوی 2 محقق زن و مرد انجام 
گرفت. مصاحبه کنندة مرد، مجرد و مصاحبه کنندة زن، متأهل 
مدت زمان  گرفت.  انجام  جداگانه  به صورت  مصاحبه  بودند. 
بین  مشارکت کنندگان  تمایل  و  شرایط  برحسب  مصاحبه ها 
25 تا 75 دقیقه )به طور متوسط 50 دقیقه( به طول انجامید. 
کار  محل  همچون  مختلف  مکان های  در  مصاحبه ها  محل 
این  در  بود.  پارک  و  فرهنگسرا  دانشگاه،  مشارکت کنندگان، 
زمینه محقق انعطاف پذیر بوده و در حین انجام مصاحبه فقط 

محقق و مشارکت کننده در مکان مصاحبه حضور داشتند.  
داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی و براساس پنج 
درگام  شد.  تجزیه وتحلیل   Lundman و   Graneheim گام 
کلمه به  کلمه  بالفاصله  ضبط شده  مصاحبه های   متن  اول 
پیاده سازی و به عنوان دادة اصلی و خام تحقیق استفاده شد. 
به دفعات متعدد شنیده  نوار صدای ضبط شده  در گام دوم، 
شده و  متن های دست نویس بارها مرور شد. در این مرحله، 
برای آشنایی با داده ها، کل متن به طور کامل خوانده و محقق 
به منظور آشنایی با محتوا، در داده ها  غوطه ور شد. در ادامه 
تقسیم بندی  معنایی  واحدهای  به  دست نویس شده  متن های 
شد. در گام سوم، واحدهای معنایی به صورت انتزاعی کدگذاری 
شدند. به عبارت دیگر، در این گام تجارب مشارکت کنندگان 
به صورت مفاهیم آشکار و پنهان در قالب جمالت یا پاراگراف 
کدگذاری  سپس  شد؛  تعیین  اولیه  داللت کنندة  کدهای  و 
مقایسۀ  براساس  چهارم  گام  در  شد.  انجام  انتزاعی سازی  و 
مداوم شباهت ها و تفاوت ها و تناسب، کدهایی که بر موضوع 
واحدی اشاره داشتند، در یک طبقه قرار گرفته و زیر طبقات 
گرفت.  شکل  محوری  کدهای  و  شد  دسته بندی  طبقات  و  
از سوی مشارکت کنندگان  توجه، هم  نیازمند  و  مبهم  نقاط 
و هم در مصاحبه های بعدی مورد توجه  قرار گرفت. در گام 
مرکزی  مفهوم  و  تخلیص  تفسیری، طبقات  تحلیل  در  آخر، 
هر طبقه معلوم شد و مفاهیم اصلی  انتزاعی استخراج شد. 

مفاهیم براساس توضیح و تفسیر مفاهیم مرکزی با توجه به 
به دلیل  داده ها در دهمین مصاحبه  بازبینی شد.  داده ها  کل 
تکراری شدن کدها و عدم تشکیل طبقه و زیرطبقۀ جدید در 
زمان تحلیل، به اشباع رسـید و نمونه گیری خاتمه یافت )19(. 
مدیریت داده ها با نرم افزارNVIVO  نسخۀ 11 صورت گرفت؛ 
اما تحلیل و  تفسیر داده ها دستی انجام شد. به منظور تعیین 
 Lincoln و Guba اعتباربخشی داده ها، از معیارهای پیشنهادی
استفاده شد. برای تأیید داده ها از درگیری طوالنی مدت محقق 
آنها  از سوی  بازنگری  و  مشارکت کنندگان  با  مناسب  تعامل 
استفاده شد که به  افزایش مقبولیت داده ها هم کمک کرد. 
برای افزایش اعتماد داده ها، تالش شد تا با تکرار گام به گام و 
جمع آوری و تحلیل داده ها و از بازبینی افراد صاحب نظر، بهره 
گرفته شود. برای افزایش معیار تأییدپذیری داده ها از نظرات 
تکمیلی سایر اعضای هیئت علمی استفاده  شد. برای باالبردن 
توانایی انتقال و تناسب با ارائۀ نقل قول های مستقیم و مثال ها، 
مصاحبه با مشارکت کنندگان متعدد صورت گرفت. همچنین، 
به منظور انتقال پذیری نتایج توسط دیگر پژوهشگران، تالش 
شد، توصیفی از محیط مصاحبه، مشخصات مشارکت کنندگان 
و فرایند جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها ارائه شود تا برای 

محیط های مختلف قابلیت بررسی داشته باشد )20(. 
مالحظات اخالقی 

سئواالت  و  انجام   95 پاییز  در  پایلوت  مصاحبۀ  دو  ابتدا 
زمستان  از  بعدی  مصاحبه های  سپس  شد.  تدوین  مصاحبه 
مشارکت کنندگان  یافت.  ادامه   96 اردیبهشت  پایان  تا   95
اخذ رضایت شفاهی  و  مطالعه  اهداف  دربارة  توضیح  از  پس 
و کتبی به مطالعه وارد شدند. قبل از شروع  هر مصاحبه از 
مشارکت کنندگان برای ضبط صدای آنها اجازه گرفته شد و 
اطالعات  و  ضبط شده  صدای  که  شد  داده  اطمینان  آنها  به 
شخصی آنها فقط نزد محقق به صورت محرمانه باقی خواهد 
که  هرزمانی  که  شد  داده  اطمینان  آنها  به  همچنین،  ماند. 
هیچ  بدون  می توانند  نبودند،  مصاحبه  ادامۀ  به  مایل  دیگر 

محدودیتی از ادامۀ همکاری سر باز بزنند.  
یافته ها

و  بود  سال   27  -  45 مشارکت کنندگان  سنی  دامنۀ 
میانگین سنی 36 سال داشتند. مشخصات مشارکت کنندگان 
تحقیق از قبیل  جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت و 

سن در جدول 1 نشان داده  شده است.
تحلیل گفته های مشارکت کنندگان در رابطه با پیامدهای 
حضور در شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی زوجی 
 21 و  فرعی  طبقۀ   6 با  اصلی  طبقۀ   2 کد   301 ظهور  به 

زیرطبقه منجر شد )جدول 1(.

)n=20(  جدول شمارة 1. مشخصات دموگرافیک مشارکت کنندگان

تعداد/درصد متغیر

    مرد 11 )55(
جنسیت

   زن 9)45(  



فاطمه زارعی و همکاران | پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی آنالین ...

34

  )95(19    متأهل
وضعیت تأهل

 )5( 1    مطلقه

)15( 3     زیر 30 سال
13)65( سن    40 -30 سال

)20( 4    باالی  40 سال

 5+36

)10(2    دیپلم

سطح تحصیالت

)10( 2    فوق دیپلم

 )50(10    کارشناسی

)20( 4    کارشناسی ارشد

)10( 2    دکترا

 4/6    مرد
میانگین سال های زندگی مشترک

 3/8    زن

 4/7 میانگین سابقۀ استفاده از شبکه های    مرد
5/2اجتماعی مجازی به سال    زن

 4/3    مرد
میانگین تعداد شبکه های مورداستفاده

 3/5    زن

تعداد/درصد متغیر

جدول شمارة 2. دسته بندی طبقات اصلی و فرعی

زیرطبقاتطبقات فرعیطبقۀ اصلی

پیامدهای مثبت درک شده

بستر آگاهی دهنده
رشد دانش و آگاهی زوجین

اشتراک افکار و عقاید بین زوجین

دسترس پذیری 

بستر تخلیۀ احساسات

کاهش فاصلۀ فیزیکی

بیشترکردن زمان باهم بودن

آشنایی اولیه با همسر

پیامدهای منفی درک شده

تعامل آسیب دیده

کم رنگ شدن ارتباط رودررو

کم رنگ شدن ارتباط کالمی

تهدید صمیمیت

ایجاد خأل عاطفی 

خیانت خزنده و نامحسوس

بستر ایجاد شک به همسر

تهدیدکنندة اعتماد زوجی

برقراری روابط فرازوجی  

تقویت بده بستان های کالمی آنالین

فراهم کردن زمینۀ پنهان  کاری

حریم زوجی تهدیدشده
سوءاستفاده از اطالعات زوجین

نشر اطالعات شخصی زوجین

فردی شدن زندگی زوجی

فاصله گرفتن از زندگی زوجی در واقعیت

مجازی شدن بیان احساسات

عادی شدن ارتباط غیر رودررو
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پیامدهای مثبت درک شدة زوجین از حضور در 
شبکه های اجتماعی مجازی

بستر آگاهی دهنده 
شبکه های  مثبت  درک شدة  پیامد  فرعی  طبقۀ  اولین 
اجتماعی مجازی بر سبک زندگی زوجی، بستر آگاهی دهندة 
دانش  رشد  درون مایۀ  دو  که خود شامل  است  این شبکه ها 
زوجین  بین  عقاید  و  افکار  اشتراک  و   زوجین  آگاهی  و 
شبکه های  بودند  معتقد  مشارکت کنندگان  از  بسیاری  است. 
اجتماعی زمینه را برای افزایش آگاهی و  اطالعات الزم برای 
حضور  تجربۀ  که  به طوری  می کند.  فراهم  همسر  شناخت 
دانش  رشد  باعث  می تواند  مجازی  اجتماعی  شبکه های  در 
روابط  بهبود  از  اعم  مختلف  زمینه های  در  زوجین  آگاهی  و 
سواد  افزایش  زوجی،  زندگی  مهارت های  افزایش  بین فردی، 

سالمت جنسی زوجین شود. 
شبکههای  این  در  رفتارشناسی  و  روانشناسی  »کاناله ای 
اجتماعی وجود دارد که در تحلیل رفتار زوجین برای هر دو 
طرف بسیار کمککننده است« )مریم  28ساله، کارگزار بورس با 
2 سال سابقۀ تأهل(. همچنین یکی دیگر از مشارکت کنندگان 
عالئق  با  بیشتر  اجتماعی  شبکه های  طریق  »از  بود:  معتقد 
بورس  کارگزار  ساله،  )زهرا 33  آشنا می شدیم«  افکار هم  و 
تأثیر  تأهل(. مشارکت کنندة دیگری دربارة  با 1 سال سابقۀ 
و  مشترک  زندگی  سبک  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
افزایش سواد جنسی زوجین معتقد بود: »شبکه های اجتماعی 
مجازی می توانند از طریق آگاهی بخشی در زمینۀ سکسولوژی 
باعث راحت تر شدن روابط زناشویی بین زوجین شود، دانش 
بهداشت جنسی را افزایش دهد و به استحکام رابطۀ زناشویی 
کمک کنند« )بهنود 27ساله، کارمند استانداری با سابقۀ 1 

سال زندگی مشترک(.
اجتماعی  شبکه های  بودند  معتقد  مشارکت کنندگان 
فراهم  زوجین  بین  را  عقاید  و  افکار  اشتراک  زمینۀ  مجازی 
محتوای  اشتراک گذاری  به  امکان  شبکه ها  این  در  می کنند. 
کاربران  که  می شود  سبب  مسئله  این  دارد.  وجود  مدنظر 
دیگران  به  را  مختلف  موضوعات  زمینۀ  در  خود  آگاهی های 
منتقل کنند و بر آگاهی های آنان بیفزایند و خود نیز متقابال 

از دانسته ها و تجربیات دیگران استفاده کنند. 
»بحث ها و مطالب روانشناسی بسیاری در گروه های مجازی 
هست. در گروه هایی که خانمها در آن عضو هستند، تجربیات 
و بحثهایی بین زنان به اشتراک گذاشته میشود. این مباحث 
قطعا به زندگی مشترک منتقل میشود که ازجملۀ آن می توان 
به نحوة رفتار با همسر و یا چگونگی صحبت کردن با همسر را 
مثال زد« )محمدرضا 28ساله، پرستار با 3 سال سابقۀ تأهل(. 
اظهار  مصاحبه  طول  در  مشارکت کنندگان  از  دیگر  یکی 
گروه هایی  در  مشترک  با عضویت  میتوانند  »زوجین  داشت: 
که مطالب مربوط به زندگی زناشویی را به راحتی در دسترس 
آنان قرار میدهد، از تجربیات باارزش افراد باتجربۀ حاضر در 
گروه به نحو احسن در زندگی مشترک خود استفاده کنند، که 
این خود قطعا برای آنها پیامدهای مثبتی دارد« )تارا 28ساله، 

لیسانس صنایع غذایی با 3 سال سابقۀ زندگی مشترک(.
دسترس پذیری

مثبت  درک شدة  پیامدهای  با  مرتبط  دوم  فرعی  طبقۀ 
زوجین،  زندگی  سبک  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
دسترس پذیری است که شامل چهار زیرطبقۀ تسهیل تخلیۀ 
احساسات، کاهش فاصلۀ فیزیکی، بیشترکردن زمان باهم بودن 

و آشنایی با همسر است. 
اجتماعی  شبکه های  که  بودند  معتقد  مشارکت کنندگان 
مجازی زمینه را برای تخلیۀ احساسات بین زوجین از طریق 
یادآوری روزهای خاص، همدلی آنالین در فاصلۀ دور و انتقال 
زوجین  که  زمانی  می کند.  فراهم  همسر  به  پیام  و  عکس 
شبکه های  از  استفاده  با  می توانند  هستند،  دور  یکدیگر  از 
اجتماعی مجازی از طریق ارسال عکس، فیلم و پیام صوتی، 
احساساتشان را نسبت به یکدیگر بیان کنند. در راستای تأیید 

این اعتقاد، یکی از مشارکت کنندگان معتقد بود:
به صورت  که  است  به گونه ای  من  همسر  کاری  »شرایط   
امکانات  از  استفاده  با  اوقات  بسیاری  است.  سفر  در  مداوم 
شبکه های اجتماعی مجازی از قبیل ارسال عکس و برقراری 
میشویم«  خبر  با  یکدیگر  حال  از  تصویری  و  صوتی  تماس 
)تارا 28ساله، کارشناس صنایع غذایی با 3 سال سابقۀ زندگی 
یادآوری  دربارة  مشارکت کنندگان  از  یکی  اعتقاد  مشترک(. 
چنین  مجازی  اجتماعی  شبکه های  سوی  از  خاص  روزهای 
است: »...از نکات مثبت شبکه های اجتماعی مجازی میتوان 
به قابلیت یادآوری ایام و روزهای خاص )روز ولنتاین( اشاره 
کرد. این یادآوری سبب میشود زوجین بیشتر به فکر یکدیگر 
با 1 سال  باشند...« )زهرا 33ساله، کارشناس مدیریت مالی 

سابقۀ زندگی مشترک(.
از درون مایه های دسترس پذیری تسهیل یافته،  یکی دیگر 
شبکه های  از  استفاده  با  زوجین  بین  فیزیکی  فاصلۀ  کاهش 
اجتماعی مجازی است. شبکه های اجتماعی مجازی می توانند 
به بهترین شیوه در خدمت استحکام زندگی زوجی عمل کنند. 
زمانی که از آنها برای حفظ و تداوم ارتباط میان همسران در 
طول ساعت کار روزانه یا زمانی که یکی از زوجین در سفر 
به سر می برد، استفاده شود. براساس تحلیل کامل مصاحبه ها، 
مشارکت کنندگان معتقدند هنگامی که زوجین از یکدیگر دور 
می توان  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  با  هستند، 

فاصلۀ فیزیکی موجود بین زوجین را کاهش داد.
همسر  از  که  باشد  بهگونهایی  شما  شغلی  شرایط  »اگر 
خود دور بوده و نتوانید زمان بیشتری در کنار همسر یکدیگر 
باشید، به آسانی میتوانید در شبکههای اجتماعی مجازی از 
حال یکدیگر باخبر شوید. به نظر من این شبکه ها توانسته اند 
زوجین را به یکدیگر نزدیکتر کند...« )بهنود 27 ساله، کارمند 

استانداری با سابقۀ 1 سال زندگی مشترک(.
همدلی آنالین از فاصلۀ دور، یکی دیگر از پیامدهای مثبت 
درک شدة استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی 
»در  بود:  معتقد  مشارکت کنندگان  از  یکی  است.  زوجین 
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شرایطی که یکی از زوجین در سفر است، زوجین می توانند 
از طریق شبکه های اجتماعی مجازی با ارسال عکس و فیلم 
و  شده  باخبر  یکدیگر  حال  از  تصویری  و  صوتی  پیامهای  و 
شوند خود را از این طریق با همسر خود به اشتراک بگذارند« 
)نیما 31ساله، کارشناس ارشد روان پرستاری با 4 سال سابقۀ 

زندگی مشترک(.
امکانات  از  استفاده  با  بودند  معتقد  مشارکت کنندگان 
می توان  آنالین  خرید  ازجمله  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
داد.  اختصاص  همسر  کنار  بودن  برای  را  بیشتری  زمان 
استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی طیف وسیعی از مزایا 
را به زوجین ارائه می کند و خرید کاالها و خدمات موردنیاز 
زوجین به صورت آنالین از طریق شبکه های اجتماعی مجازی 
و سریع  آسان  قبیل دسترسی  از  متعددی  دارای مزیت های 
به اطالعات، راحتی کار و نبود محدودیت مکانی و زمانی و 
امکان مقایسۀ محصوالت هستند. این ویژگی های شبکه های 
اجتماعی زمینه ای را برای زوجین فراهم می کند که مدت زمان 

بیشتری در کنار یکدیگر باشند.
تازه ترین  که  هستم  عضو  خرید  کانال  چند  در  »من 
می کند.  عرضه  کانال  اعضای  به  را  محصوالت  به روز ترین  و 
درنتیجه به جای صرف زمان در خیابان برای خرید و ترافیک، 
در خانه و کنار همسرم هستم، که این خود به بهبود روابط 
بین ما کمک کرده است...« )مریم 28ساله، کارگزار بورس با 
نیز  دیگری  مشارکت کنندة  مشترک(.  زندگی  سابقۀ  سال   2
معتقد بود: »قبال زمان بسیار زیادی برای بیرون رفتن از خانه 
و خرید صرف می شد. اما اکنون زوجین می توانند با استفاده از 
شبکه های اجتماعی مجازی در هر ساعت از شبانه روز در خانه 
با  برای  بیشتری  زمان  و  و در کنار همسر خود خرید کنند 
هم بودن دارند...« )علی رضا 45ساله، کارشناس ارشد مدیریت 

مالی با 9 سال سابقۀ زندگی مشترک(.
اجتماعی  شبکه های  مشارکت کنندگان  اعتقاد  براساس 
را  بستری  افراد  میان  ارتباط  افزایش  با  می توانند  مجازی 
مراحل  در  بهتر  و  سریع تر  آشنایی  زمینۀ  که  کنند  فراهم 
از  استفاده  با  فراهم شود. زوجین  بین زوجین  اولیۀ آشنایی 
قابلیت های موجود در شبکه های اجتماعی مجازی از طریق 
تبادل اطالعات متنی، صوتی و تصویری با یکدیگر بیشتر آشنا 
می شوند. در این مطالعه 2 نمونه از 10 مورد مشارکت کنندگان 
اذعان داشتند که شبکه های اجتماعی مجازی بستر آشنایی 

اولیۀ آنها با همسر آینده شان بوده است. 
»شبکه های اجتماعی مجازی زمینۀ آشنایی مرا با همسرم 
ما  آشنایی  روند  شدند  باعث  شبکه ها  این  کردند.  فراهم 
سریعتر و بهتر اتفاق بیفتد و زودتر به تفاهم برسیم..« )آرمین 
مشترک(.  زندگی  سال   5 سابقۀ  با  فروش  مدیر  28ساله، 
مشارکت کنندة دیگری نیز معتقد بود: »... واقعیت این است 
که شبکه های مجازی در مراحل اولیۀ آشنایی من و همسرم 
بیشتر  این شبکه ها  از طریق  و  مؤثری داشت  و  نقش خوب 
)زهرا 33ساله،  آشنا شدیم...  یکدیگر  سلیقه های  و  عالئق  با 

کارگزار بورس با 1 سال سابقۀ زندگی مشترک(. 

پیامدهای منفی درک شدة زوجین از  حضور در 
شبکه های اجتماعی مجازی

با وجود کارکردهای مثبتی که شبکه های اجتماعی مجازی 
معتقد  مشارکت کنندگان  داشتند،  زوجی  زندگی  سبک  بر 
گسترش  که  به طوری  است.  تاریک  آن  دیگر  سوی  بودند 
به  دیگری،  نوآوری  هر  مانند  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
زوجین  زندگی  مختلف  جنبه های  در  دگرگونی هایی  ایجاد 
منجر شده است و در کنار دستاوردهای انکارناپذیر مثبت در 

زمینه های ذکرشده، پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد. 
درک تعامل آسیب دیده بین زوجین

منفی شبکه های  پیامدهای درک شدة  فرعی  اولین طبقۀ 
است.  آسیب دیده  تعامل  زوجی  زندگی  سبک  بر  اجتماعی 
براساس تحلیل کامل مصاحبه ها، یکی از اصلی ترین پیامدهای 
منفی شبکه های اجتماعی مجازی، ایجاد اختالل و آسیب در 
ارتباط  شدن  کم رنگ  بر  تأثیر  طریق  از  زوجین  بین  تعامل 
تهدید  زوجین،  بین  کالمی  ارتباط  شدن  کم رنگ  رودررو، 

صمیمت و ایجاد خأل عاطفی است.
ویژگی های  داشتن  به دلیل  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
منحصر به فرد خود، باعث شده که زوجین بخش اعظم زمان و 
توجه خود را به استفاده و کار با این شبکه ها اختصاص داده 
که  شده  کمتر  یکدیگر  به  زوجین  توجه  میزان  درنتیجه  و 
درنهایت منجر به کم شدن میزان ارتباط رودررو بین زوجین 

می شود.
مصاحبه  »چون  بود:  معتقد  مشارکت کنندگان  از  یکی 
بارها پیش آمده من و همسرم کنار  محرمانه است میگویم؛ 
مجازی  فضای  در  آنقدر  دو  هر  اما  نشست هایم،  یکدیگر 
هم  به  توجهی  و  شده  غافل  یکدیگر  از  که  بودهایم  غرق 
نداشتهایم...« )آرمین 28ساله، مدیر فروش با سابقۀ 5 سال 
به جایی  زندگی مشترک(. »به نظر من اآلن دنیای مجازی 
کنید،  فکر  خانواده  به  اینکه  از  پیش  حتی  شما  که  رسیده 
فکر  شبکه ها  این  به  و  هستید  مجازی  دنیای  درگیر  بیشتر 
می کنید« )بهنود 27ساله، کارمند استانداری با سابقۀ 1 سال 

زندگی مشترک(. 
آسیب دیده،  تعامل  درون مایه های  مهم ترین  از  یکی 
از  استفاده  با  زوجین  بین  کالمی  ارتباط  کم رنگ شدن 
اجتماعی  شبکه های  است.  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
کاهش  را  زوجین  بین  کالمی  ارتباط  نقش  به شدت  مجازی 
داده است. این کاهش، نه تنها بر کمیت ارتباط کالمی بین 
ارتباط  کیفیت  و  ماهیت  حتی  بلکه  گذاشته،  تأثیر  زوجین 

کالمی بین زوجین را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
 در راستای تأیید این درون مایه یکی از مشارکت کنندگان 
معتقد بود: »... حضور مداوم در شبکه های اجتماعی مجازی، 
فاصلۀ بین زوجین را آنقدر زیاد کرده که بسیاری اوقات دیگر 
با هم صحبت نمی کنند و حتی اگر هم حرفی زده شود، دربارة 
دنیای مجازی ست....« )زهرا 33ساله، کارگزار بورس با 1 سال 
نیز  از مشارکت کنندگان  سابقۀ زندگی مشترک(. یکی دیگر 
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با سردی  هم زمان  من  که همسر  مسئله  »...این  بود:  معتقد 
در  مداوم  به صورت  مکانی  و  زمان  هر  در  ما،  بین  رابطۀ 
شبکه های اجتماعی غرق بود، و حضور در دنیای مجازی را به 
زندگی مشترک ترجیح می داد، برای من غیرقابل تحمل بود...« 
 4 سابقۀ  مطلقه،  سیاسی،  علوم  دکترای  39ساله،  )علی رضا 
سال زندگی مشترک(. »شبکه های اجتماعی مجازی با ایجاد 
درگیری ها و دل مشغولی های ذهنی باعث می شوند بیشترین 
زمان ممکن صرف حضور در آنها شود. درنتیجه زوجین زمان 
کمتری برای با هم بودن اختصاص می دهند، کمتر با یکدیگر 
صحبت می کنند و درنهایت ارتباط بین زوجین به مرور کمتر 
می شود.« )علی رضا 45ساله، کارشناس ارشد مدیریت مالی با 

9 سال سابقۀ زندگی مشترک(.
یکی دیگر از درون مایه های تعامل آسیب دیده بین زوجین، 
تهدید صمیمیت بین زوجین با استفاده از شبکه های اجتماعی 
مجازی است. یکــی از نیازهــای اصلــی انســان برقــراری 
ارتبــاط بــا دیگــران اســت که در مورد همســر، انتظــار 
کــه  زمانــی  امــا  می یابد؛  افزایــش  ارتبــاط  برقــراری 
فــرد ایــن نیــاز خــود را از طریــق شبکه های اجتماعی 
کاهــش  را  خــود  همســر  بــا  ارتبــاط  کنــد،  تأمیــن 
می دهد. درنتیجه و به مرورزمان میزان صمیمیت بین زوجین 

کمتر خواهد شد.
از  یکی  اعتقاد  درون مایه  این  تأیید  راستای  در 
فضای  در  بودن  من  »همسر  بود:  چنین  مشارکت کنندگان 
میداد. حضور  ترجیح  واقعی  زندگی  در  به حضور  را  مجازی 
باعث  عمال  مجازی  دنیای  در  همسرم  مداوم  و  همیشگی 
این  در  حضور  تحت تأثیر  شدیدا  ما  بین  صمیمت  بود  شده 
ابتدای  شبکهها کاهش پیدا کند. صمیمت و همدلی که در 
زندگی مشترک ما وجود داشت به تدریج کم شده و در مراحل 
انتهایی زندگی مشترک کامال با یکدیگر غریبه شده بودیم« 
 4 سابقۀ  مطلقه،  سیاسی،  علوم  دکترای  39ساله،  )علی رضا 

سال زندگی مشترک(.
عاطفی  خأل  آسیب دیده،  تعامل  درون مایه های  دیگر  از 
بین زوجین است. شبکه های اجتماعی مجازی چنان محیط 
تعامل با سایرین را برای زوجین فراهم می کنند که می توانند 
به راحتی با سایر کاربران شبکه های اجتماعی گفت وگو کنند و 
به تدریج فضایی صمیمی جهت ابراز احساسات در محیط های 
این  در  کاربران  می گیرد.  اجتماعی شکل  تعاملی شبکه های 
با هم  را  و مشکالت خود  مسائل  نیازها،  تعاملی  محیط های 
مطرح کرده و انرژی عاطفی خود را در این محیط ها مصرف 
درنهایت  مجازی  در شبکه های  عاطفی  تخلیۀ  این  می کنند. 
بین  نامحسوس  و  خزنده  عاطفی  خأل  ایجاد  برای  بستری 
مشارکت کنندگان  از  یکی  اعتقاد  می کند.  فراهم  زوجین 
این گونه بود: »همسرم به جای حضور در دنیای واقعی بیشتر 
تمایل به حضور در فضای مجازی داشت. در فضای مجازی 
بیشتر با دوستانش حرف می زد و خیلی از کارها را تحت تأثیر 
صحبت های دوستانش انجام می داد. هر اتفاق و رخدادی که 
را  دوستانش  به سرعت  می داد،  روی  ما  مشترک  زندگی  در 
در جریان می گذاشت. با وجود اینکه همسرم را واقعا دوست 

نداشتم...«  را  شرایط  این  تحمل  توانایی  دیگر  اما  داشتم، 
سال   9 با  مالی  مدیریت  کارشناس ارشد  45ساله،  )علی رضا 

سابقۀ زندگی مشترک(.
خیانت خزنده و نامحسوس

دومین طبقۀ فرعی پیامدهای درک شدة منفی شبکه های 
خزنده  خیانت  مشترک،  زندگی  سبک  بر  مجازی  اجتماعی 
درون مایۀ  شامل شش  فرعی  طبقۀ  این  است.  نامحسوس  و 
»بستر ایجاد شک به همسر«، »تهدیدکنندة اعتماد زوجین«، 
آنالین  »بده بستان  »تعهد«،  فرازوجی«،  روابط  »برقراری 

کالمی« و »فراهم کردن زمینۀ پنهان کاری« است.
اولین و یکی از مهم ترین زیرطبقات بستر ایجاد شک به 
همسر است. شبکه های اجتماعی مجازی به دلیل ویژگی هایی 
ناشــناس  نامحدود،  ارتباطات  آســان،  دسترســی  ازجمله 
بودن،  وقت گیر  و  نامرئــی  گمنامــی،  و  کاربــر   مانــدن 
بستری را در زندگی زوجین فراهم می کند که منجر می شود 

زوجین نسبت به یکدیگر دچار شک شوند.
از  یکی  اعتقاد  درون مایه،  این  تأیید  راستای  در 
مجازی  اجتماعی  شبکه های  تأثیر  دربارة  مشارکت کنندگان 
بر  ایجاد شک بین زوجین این گونه بود: »استفادة بی رویه از 
به همسر فراهم می کند.  برای شک  را  فضای مجازی زمینه 
این مسئله که همسر من همه جا و در هر زمانی )در خانه، 
بیرون از خانه، مهمانی، خیابان( به صورت مداوم با تلفن همراه 
به  نسبت  را  انسان  ناخودآگاه  باشد،  مجازی  فضای  در  غرق 
تردید  و  در فضای مجازی دچار شک  این حضور همیشگی 
دارد  این فضای مجازی وجود  در  اینکه چه چیزی  می کند. 
که همسر مرا اینقدر به خود مشغول کرده است...« )آرمین 

28ساله، مدیر فروش با سابقۀ 5 سال زندگی مشترک(.
پیوندهای  ایجاد  طریق  از  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
نیازهای  به  بی توجهی  حقیقی،  پیوندهای  کم کردن  مجازی، 
هم  با  و  گفت وگو  زمان  از  کاستن  زوجین،  روانی  و  عاطفی 
بستری  زوجین،  بین  شک  ایجاد  همچنین  و  زوجین  بودن 
بسترهای  از  یکی  است.  کرده  فراهم  اعتماد  تهدید  برای 
یکدیگر  به  آنها  بی توجهی  زوجین،  بین  اعتماد  تهدیدکنندة 

و اختصاص زمان زیاد به شبکه های اجتماعی مجازی است.
معتقد  مشارکت کنندگان  از  یکی  اعتقاد  این  راستای  در 
بود: »به نظر من حضور زیاد در فضای مجازی می تواند اعتماد 
بین زوجین را از بین ببرد. همین مسئله که یکی از زوجین 
تمام  و  باشد  اجتماعی  شبکه های  در  غرق  مداوم  به صورت 
توجه خود را به این فضای مجازی اختصاص دهد و نسبت به 
ایجاد بی اعتمادی  باعث  باشد، به تدریج  همسر خود بی توجه 
بین آنها می شود...« )مریم 28ساله، کارگزار بورس با 2 سال 

سابقۀ زندگی مشترک(.
مشارکت کنندة دیگری نیز معتقد است کمشدن تدریجی 
ارتباطات بین زوجین و برقراری ارتباط بیشتر در شبکه های 
یکدیگر  از  زوجین  تدریجی  دورشدن  به  مجازی  اجتماعی 
منجر شده که درنهایت با تهدید اعتماد بین آنها به تضعیف 
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های  »شبکه  بود:  معتقد  وی  می شود.  منجر  خانواده  اساس 
اجتماعی مجازی ارتباط بین زوجین را کاهش داده و به جای 
آن زوجین در این شبکه ها با افراد دیگری شروع به برقراری 
ارتباط می کنند. همین عامل تدریجا باعث دور شدن زوجین از 
همدیگر شده و با ایجاد بی اعتمادی بین زوجین باعث تضعیف 
کارشناس ارشد  45ساله،  )علی رضا  می شود«  خانواده  اساس 

مدیریت مالی با 9 سال سابقۀ زندگی مشترک(.
پیش  »بارها  بود:  معتقد  مصاحبه کنندگان  از  دیگر  یکی 
بگذار،  را کنار  به من گفته است: گوشیت  آمده که همسرم 
مشغول  کسی  چه  با  هستی؟  مجازی  دنیای  در  اینقدر  چرا 
فروشندگان  گروه  در  می گویم  چقدر  هر  هستی؟  گفت وگو 
حتما  هم  فروشندگان  گروه  در  می گوید:  هم  باز  هستم. 
وقت  این  تا  چرا  نیست  معلوم  که  دارند  حضور  خانم هایی 
شب با تو مشغول گفت وگو هستند. این شبکه ها باعث ایجاد 
که  به طوری  است  شده  من  به  نسبت  همسرم  بی اعتمادی 
دیگر اعتماد قبلی را به من ندارد...« )آرمین 28ساله، مدیر 

فروش با سابقۀ 5 سال زندگی مشترک(.
روحیۀ خوبی  از  هنگامی که  افراد  موارد،  از  بســیاری  در 
در  و  می روند  شبکه ها  این  ســراغ  به  نیستند،  برخوردار 
شبکه های اجتماعی مجازی، روابطی به اصطالح با علت همدلی 
و همدردی آغاز می کنند و درواقع سردی احتمالی روابط بین 
تشدید می کنند؛ ضمن  رابطه ها  این گونه  ایجاد  با  را  زوجین 
کشیده  مجازی  ارتباطات  از  فراتر  ارتباطات  این  گاهی  آنکه 
شده و در مواردی منجر به روابط فرازناشــویی می شود. یکی 
نیز وجود مشکالت زمینه ای بین  از مشارکت کنندگان  دیگر 
زوجین را بستری برای برقراری روابط فرازوجی در شبکه های 

اجتماعی مجازی می داند.
که  است  آمده  پیش  مشکلی  خانواده  در  کنید  »فرض 
منجر شده مرد نسبت به همسرش رفتار خوبی نداشته باشد. 
رفتار بد و بیتوجهی نسبت به همسر از یک طرف و حضور 
کس دیگری در فضای مجازی که دقیقا برعکس رفتار مرد 
به احساسات و خواستههای زن توجه کرده و به صورت مجازی 
رفتار بسیار خوب و محترمی از خود نشان میدهد از طرف دیگر 
میتواند زمینه ای بسیار قوی برای ایجاد روابط فرازناشویی در 
شبکههای اجتماعی مجازی فراهم کند« )محمدرضا 28ساله، 

پرستار با 3 سال سابقۀ تأهل(.
شبکه های  از  استفاده  با  آن  نقض  که  مسائلی  ازجمله 
اجتماعی آسان تر و به واسطۀ شکل متفاوت ارتباط پذیرفتنی تر 
است، تعهد در ارتباط زوجین است. که رعایت آن اصل بدیهی 
برای دوام زندگی زناشویی است. با توجه به گسترش دامنۀ 
جنس  با  ارتباط  برقراری  اجتماعی،  شبکه های  در  ارتباطی 
مخالف بسیار آسان شده است و همین سهولت می تواند تعهد 

زوجین را تهدید کند.
وجود  حاضر  حال  در  که  بزرگی  مشکل  من  نظر  »به 
نسبت  که  را  تعهدی  به راحتی  زوجین  که  است  این  دارد 
اجتماعی  شبکه های  در  می گذارند،  پا  زیر  دارند  یکدیگر  به 
مجازی با دیگران ارتباط برقرار می کنند و روابط فرازناشویی 

شکل میگیرد. از طرفی وقتی یکی از زوجین این رفتار را از 
همسر خود میبیند او نیز دیگر به تعهد خود پایبند نبوده و 
همین مسئله خانواده را به سمت تباهی و نابودی می کشاند...« 
)بهروز 27ساله، کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسالمی با 1 
مخصوصاً  و  انسانی  ارتباطات  مشترک(.  زندگی  سابقۀ  سال 
زندگی  جدی  آسیب های  معرض  در  زوجین  بین  روابط 
از  استفاده  با  اجتماعی  در شبکه های  افراد  دارد.  قرار  مدرن 
کلمات محبت آمیز و برخوردهای محترمانه، با نیت همدلی و 
همدردی، روابط خود را آغاز می کنند. روابطی که به شروع 
درنهایت  و  می شود  منجر  کالمی  آنالین  بدهبستان  ادامۀ  و 
می تواند به برقراری ارتباطات خارج از چهارچوب عرف جامعه 

و نظام خانواده و پیدایش خیانت های پنهان ختم شود.
جای  توانسته اند  به راحتی  مجازی  اجتماعی  »شبکه های 
اینکه شخص غریبه ای  روابط نزدیک بین زوجین را بگیرند. 
در این شبکه ها به راحتی با شریک زندگی شما ارتباط برقرار 
کرده و شروع به گفت وگو کند. به تدریج زمان این گفت وگوها 
بیشتر شده و درنهایت می تواند به مرحله ای برسد که همسر 
کند...«  غریبه  این  با  گفت وگو  صرف  را  زمانش  کل  شما 
 4 سابقۀ  مطلقه،  سیاسی،  علوم  دکترای  39ساله،  )علی رضا 
سال زندگی مشترک(. »بسیار دیده می شود زوجینی که در 
روابطشان مشکل دارند و بینشان فاصله ایجاد شده است. بر 
اثر همین فاصله به برقراری ارتباط با سایرین در فضای مجازی 
طرف  که  شده  قوی  حدی  به  ارتباط  این  و  آورده اند.  روی 
مقابل را حتی در جریان خصوصی ترین مسائل خانوادگی و 
زناشویی شان قرار داده اند...« )تارا 28ساله، کارشناس صنایع 

غذایی با 3 سال سابقۀ زندگی مشترک(.
مشارکت کنندگان معتقد بودند ماهیت شبکه های مجازی 
آنچه  از  فراتر  را  خود  می توانند  کاربران  که  است  به گونه ای 

هستند، نمایش دهند.
مشارکت کنندگان  از  یکی  اعتقاد،  این  تأیید  راستای  در 
معتقد بود: »به شخصه شاهد این قضیه بوده ام که فردی که در 
دنیای مجازی حضور دارد با خود واقعی فرد در دنیای واقعی از 
زمین تا آسمان تفاوت دارد. این حقیقتی انکارناپذیر است که 
شما می توانید در شبکه های اجتماعی مجازی به راحتی روابط 
)نیما  متوجه شود...«  اینکه کسی  بدون  برقرار کنید  پنهانی 
31ساله، کارشناس ارشد روان پرستاری با 4 سال سابقۀ زندگی 
مشترک(. اعتقاد یکی دیگر از مشارکت کنندگان این گونه بود: 
»...شما در دنیای مجازی به راحتی می توانید خودتان نباشید، 
خود را مخفی کنید و کسی را که نیستید به نمایش بگذارید. 
ایدئال ترین حالت های یک فرد در این شبکه ها به نمایش در 
با همسر خود  را  ایدئال  این  که  پیدا می شود  می آید. کسی 
او  نقص های  و  ایرادها  تمام  از  که  مقایسه می کند؛ همسری 
بروز  زمینۀ  به راحتی  می تواند  مسئله  همین  و  دارد.  اطالع 
خیانت را فراهم کند...« )بهروز 27ساله، کارشناسارشد فلسفه 

و حکمت اسالمی با 1 سال سابقۀ زندگی مشترک(.
حریم زوجی تهدیدشده

سومین طبقۀ فرعی پیامدهای درک شدة منفی شبکه های 
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زوجی  حریم  زوجی،  زندگی  سبک  بر  مجازی  اجتماعی 
درون مایۀ  دو  شامل  فرعی  طبقۀ  این  است.  تهدید شده 
شخصی  اطالعات  »نشر  و  زوجین  اطالعات  از  سوءاستفاده 
زوجین« است. امکان به اشتراک گذاری عکس ها و فیلم های 
خانوادگی موضوعی است که از قابلیت های شبکه های اجتماعی 
خانواده ها  برای  جدی  آسیبی  اما  می شود.  محسوب  مجازی 
افراد  حریم خصوصی  تصاویر سبب شکسته شدن  این  است. 
و خانواده ها و نیز ابزاری برای سوءاستفادة برخی می شود که 

تزلزل کانون خانواده را به همراه دارد.
یکی از زیر طبقات حریم زوجی تهدیدشده، سوءاستفاده 
است.  اجتماعی  مجازی  شبکه های  در  زوجین  اطالعات  از 
شبکه های اجتماعی مجازی به واسطۀ جهانی و فراگیر بودن، 
ارتباطات،  و  اطالعات  آزادی  اطالعات،  به  آسان  دستیابی 
را  بستری  استفاده،  سهولت  و  گمنامی  تنوع،  و  جذابیت 
اطالعات  به  به راحتی  می توان  آن  طریق  از  که  کرده  فراهم 
شخصی و خصوصی زوجین دسترسی پیداکرده و از اطالعات 

به دست آمده سوءاستفاده کرد.
مشارکت کنندگان  از  یکی  اعتقاد  این  تأیید  راستای  در 
هیچ گونه  مجازی  شبکه های  من  برای  »عماًل  بود:  معتقد 
حریمی باقی نگذاشته  بود. همسرم هر کاری می کرد دوستان 
و فالورهایش حتی پیش از من باخبر بودند؛ به طوری که هر 
فورا دوستانش  انجام می دادیم  و خریدی  جا سفر می رفتیم 
در فضای مجازی باخبر بودند...« )علی رضا 39ساله، دکترای 

علوم سیاسی، مطلقه، سابقۀ 4 سال زندگی مشترک(.
تاریک  نقاط  از  یکی  بودند  معتقد  مشارکت کنندگان 
ویژگی های  داشتن  علی رغم  مجازی،  اجتماعی  شبکه های 
شخصی  اطالعات  نشر  و  سوءاستفاده  امکان  منحصربه فرد، 
وجود  با  مجازی،  اجتماعی  شبکه های  در  است.  زوجین 
با  اشخاص  افراد،  خصوصی  حریم  حفظ  برای  امکاناتی 
هویت های ساختگی می توانند به اطالعات خصوصی زوجین 

دسترسی یابند و اقدام به نشر آن در فضای مجازی کنند.
»مشکل  بود:  معتقد  نیز  مشارکت کنندگان  از  دیگر  یکی 
از  سوءاستفاده  احتمال  که  است  این  مجازی  فضای  دیگر 
با  همسرم  و  من  اینکه  دارد؛  وجود  شما  اطالعات شخصی  
این شبکه های اجتماعی با هم در تماس هستی، اما احتمال 
هراس آور  این  و  دارد  وجود  ما  اطالعات  از  سوءاستفاده 
است...« )زهرا 33ساله، کارگزار بورس با 1 سال سابقۀ زندگی 

مشترک(.
...« بود:  این گونه  مشارکت کنندگان  از  دیگر  یکی  اعتقاد 

اآلن درد بزرگ جامعۀ ما بی اخالقی هایی است که  در فضای 
حریم  به  به راحتی  مردم  فضا  این  در  می دهد.  رخ  مجازی 
رسانه ای  سواد  هنوز  ما  و  می کنند  تجاوز  یکدیگر  خصوصی 
به  اجتماعی  مجازی  شبکه های  از  بتوانیم  که  نداریم  باالیی 
یک  شخصی  اطالعات  کنید  فرض  کنیم.  استفاده  درستی 
مورد  منتشر می شود.  در فضای مجازی  زوج  و یک  خانواده 
و  سوءاستفاده ها  آن  دنبال  به  و  می گیرد  قرار  سوء استفاده  
دکترای  ساله،   39 )علی رضا  می گیرد«  صورت  اخاذی هایی 

علوم سیاسی، مطلقه، سابقۀ 4 سال زندگی مشترک(.
فردی شدن زندگی مشترک

آخرین طبقۀ فرعی پیامدهای درک شدة منفی شبکه های 
اجتماعی مجازی بر سبک زندگی زوجی، فردی شدن زندگی 
زوجی است. امــروزه براساس شــناختی کــه از شبکه های 
را  فردگرایی  می توان  شــده،  حاصــل  مجازی  اجتماعی 
بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  اصلی  ویژگی های  از  یکی 
رسانه ها  فــردگراتریــِن  مجازی،  اجتماعی  شبکۀ  شمرد. 
تمایــالت  براساس  آن  برنامه هــای  گزینــش  کــه  اســت 
براساس  توافــق گروهــی صــورت می گیــرد.  نــه  فــرد، 
منفی  پیامدهای  مهم ترین  از  یکی  کامل مصاحبه ها،  تحلیل 
از  زوجی  زندگی  فردی شدن  مجازی،  اجتماعی  شبکه های 
طریق »فاصله گرفتن از زندگی در واقعیت، مجازی شدن بیان 

احساسات و عادی شدن ارتباط غیر رودررو« است. 
زندگی  از  فاصله گرفتن  زوجی،  زندگی  زیرطبقۀ  اولین 
از شبکه های اجتماعی مجازی  با استفاده  زوجی در واقعیت 
است. بهره گیری زوجین از شبکه های اجتماعی مجازی سبب 
دنیای  ساختاری  محدودیت های  از  دور  به  آنها  که  می شود 
اجتماعی  شبکه های  فرامرزی  و  غیرواقعی  محیط  با  واقعی، 
مجازی، مرزهای موجود بین دنیای واقعی و مجازی را کمتر 
واقعیت  در  زوجی خود  زندگی  از  به تدریج  و  کنند  احساس 

فاصله بگیرند. 
غرق  مجازی  دنیای  در  آنقدر  که  شده  وقت ها  »خیلی 
شده ایم، که کال واقعیت زندگی را فراموش کرده ایم. بارها از 
سر کار به خانه برگشته ام و دیده ام همسرم آنقدر در فضای 
)آرمین  بپزد  غذایی  کرده  فراموش  که   بوده  غرق  مجازی 

28ساله، مدیر فروش با سابقۀ 5 سال زندگی مشترک(.
ازدواج کرده  با دنیای مجازی  »می توان گفت همسر من 
بود. آنقدر در فضای مجازی بود که کال بودن در این محیط 
را به بودن در فضای واقعی ترجیح می داد. اولویت اول او شده 
منجر  هم  همین  اجتماعی.  شبکه های  و  مجازی  فضای  بود 
)علی رضا  و جدایی کشیده شود...«  به طالق  ما  زندگی  شد 
39 ساله، دکترای علوم سیاسی، مطلقه، سابقۀ 4 سال زندگی 

مشترک(.
استفاده  با  احساسات  بیان  مجازی شدن  زیرطبقۀ  دومین 
از شبکه های اجتماعی مجازی است. ارتباطات در شبکه های 
اجتماعی، به دلیل اینکـه بیشتر صـورت نوشـتاری دارد، اغلب 
فاقد احساسی است که در فضای واقعی از طریق  قدم  زدن، 
سخن گفتن و ... به دست می آید. طبق یافته های این پژوهش، 
شبکه های اجتماعی مجازی تا حدی در زندگی زوجین رخنه 
بیشتر  نیز  زوجین  بین  احساسات  بیان  حتی  که  کرده اند 

به صورت مجازی صورت می گیرد.
بود:  این گونه  نیز  مشارکت کنندگان  از  دیگر  یکی  اعتقاد 
جا  هر  می توانیم  شبکه   این  از  استفاده  با  که  است  درست 
هستیم با همسرمان ارتباط برقرار کنیم و از حال یکدیگر با 
باید در نظر گرفت و آن هم  نیز  را  واقعیتی  اما  خبر شویم، 
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می گیرد؟  را  واقعی  ارتباط  جای  ارتباط  این  واقعا  آیا  اینکه 
ابراز  یکدیگر  به  دور  راه  از  می توانند  زوجین  است  درست 
احساسات کنند و یادآوری کنند به یاد همدیگر هستند. اما 
واقعا این احساسات، جای احساس واقعی را کاماًل پر می کند؟ 
مشخصا نه.)برای من و همسرم( متأسفانه بیان احساساتمان 
مجازی شده بود و هیچ وقت این بیان مجازی، جای احساسات 
علوم  دکترای  ساله،   39 )علی رضا  نگرفت...«  برایم  را  واقعی 

سیاسی، مطلقه، سابقۀ 4 سال زندگی مشترک(.
اآلن   ...« بود:  معتقد  نیز  مشارکت کنندگان  از  دیگر  یکی 
به سمت  به سمتی حرکت می کند که همگی داریم  جامعه 
هم  مشترک  زندگی  حتی  و  می رویم  پیش  شدن  مجازی 
مجازی می شود. دوست داشتن آدم ها مجازی می شود، روابط 
جزء جزء  در  مجازی  دنیای  می شود.   مجازی  زوجین  بین 
زندگی ما رخنه کرده است و این اصاًل چیز جالبی نیست...« 
)بهروز 27ساله، کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسالمی با 

1 سال سابقۀ زندگی مشترک(.
عادی  مشترک،  زندگی  فردی شدن  درون مایۀ  آخرین 
 شدن ارتباط مجازی از طریق استفاده از شبکه های اجتماعی 
مجازی است. شبکه های اجتماعی مجازی آن چنان در زندگی 
زوجی رخنه کرده و کاربرد دارد که به عادی شدن ارتباطات 

مجازی بین زوجین منجر شده است. 
استفاده از این شبکه ها بین زوجین آن چنان رواج یافته که 
یکی از مشارکت کنندگان اظهار می کند: »گاهی که همسرم 
بخواهد مرا صدا بزند تا از اتاق کارم بیایم سر سفره، به جای 
اینکه صدایم بزند، برایم در تلگرام پیام می فرستد...« )علی رضا 
45ساله، کارشناس ارشد مدیریت مالی با 9 سال سابقۀ زندگی 
را  خود  تجربۀ  مشارکت کنندگان  از  دیگر  یکی  مشترک(. 
این گونه بیان کرد: »این اواخر زندگی مشترک من و همسرم 
بیشتر در شبکه های اجتماعی بود تا زندگی واقعی. اغلب در 
مهمانی ها مجبور می شدم به او پیام بدهم که گوشیت را بردار. 
همۀ فامیل به تو نگاه می کنند« )علی رضا 39 ساله، دکترای 

علوم سیاسی، مطلقه، سابقۀ 4 سال زندگی مشترک(.
بحث 

دربارة  علمی  خألهای  پرکردن  هدف  با  حاضر  پژوهش 
زوجی  زندگی  بر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  پیامدهای 
صورت گرفت. در این پژوهش تالش شد تا پیامدهای حضور 
در شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی زوجی از نگاه کاربران 
موردمطالعه قرار گیرد. تحلیل گفته های مشارکت کنندگان در 
رابطه با پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی مجازی بر 
سبک زندگی زوجی به ظهور دو طبقۀ اصلی پیامدهای مثبت 

درک شده و پیامدهای منفی درک شده منجر شد. 
شبکه های  مثبت  درک شدة  پیامد  فرعی  طبقۀ  اولین 
اجتماعی مجازی بر سبک زندگی زوجی، بستر آگاهی دهندة 
این شبکه ها است که خود شامل دو زیرطبقۀ رشد دانش و 
یافته های  به  توجه  با  است.  عقاید  و  افکار  اشتراک  و  آگاهی 
به عنوان  می توانند  مجازی  اجتماعی  شبکه های  مطالعه  این 

و  دانش  افزایش  برای  را  زمینه  سازنده،  آگاهی  بستر  یک 
آگاهی زوجین، افزایش سواد شناخت همسر و افزایش دانش 
را  فضایی  شبکه ها  این  کنند.  فراهم  فردی  بین  مهارت های 
ایجاد می کنند که زوجین در آن به راحتی بتوانند با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند، اطالعات ردوبدل کنند و عالیق و مسائل 
از  و  بگذارند  اشتراک  به  زوجین  سایر  با  را  خود  زندگی 
حضور  کنند.  استفاده  زوجین  سایر  مهارت های  و  تجربیات 
افزایش  بر  تأثیر چشمگیری  در شبکه های اجتماعی مجازی 
سطح آگاهی کاربران متأهل داشته است )17(. نشر آگاهی و 
تسهیم اطالعات و عالیـق خود با دیگران یکی از کارکردهای 
 .)21( است  درک شده  مجازی  اجتماعی  شبکه های  مثبت 
شبکه های  و  اینترنت  گسترش  می رسد  نظر  به  حقیقت،  در 
اجتماعی مجازی در جامعه موجب بروز فرصت هایی به منظور 
در  می توانند  زوجین  و  است  خانواده ها شده  آگاهی  افزایش 
سایۀ شبکه های اجتماعی مجازی از تجربیات یکدیگر استفاده 

کنند )22(.
دومین طبقۀ فرعی پیامد درک شدة مثبت حضور زوجین در 
شبکه های اجتماعی مجازی، دسترس پذیری است. که شامل 
چهار زیرطبقۀ »تخلیه احساسات«، »کاهش فاصله فیزیکی«، 
با  آشنایی  اولیه  »بستر  بودن«،  باهم  زمان  کردن  »بیشتر 
مطالعه، شبکه های  این  یافته های  به  توجه  با  است.  همسر« 
چندوجهی  قابلیت های  از  استفاده  با  مجازی  اجتماعی 
بین  تسهیل یافته  دسترس پذیری  برای  بستری  می توانند 
از طریق  بین زوجین  تبادل احساسات  زوجین فراهم کنند. 
زمینۀ  خاص،  روزهای  یادآوری  و  عکس  متنی،  پیام  ارسال 
به واسطۀ  بودن  ارتباط  در  فراهم می کند.  را   آنالین  همدلی 
شبکه های اجتماعی مجازی، این فرصت را برای زوجین پدید 
می آورد که با ارسال یادداشتی و پیامی برای شریک زندگی 
ترتیب،  این  به  و  هستند  هم  یاد  به  که  شوند  یادآور  خود 
می کنند  جبران  را  مکان  بعد  هم  و  می کاهند  فاصله  از  هم 
طریق  از  را  همدیگر  به  دسترسی  از  زوجین   درک   .)23(
فضای مجازی در طول ساعت کار روزانه یا زمانی که یکی از 
زوجین در سفر به سر می برد، آسان است. یکی از کارکردهای 
را  ایرانی  اجتماعی مجازی در خانواده های  مثبت شبکه های 
ارتباط زوجین هنگامی که از یکدیگر دور هستند، بیان کرده 
است )20(. همچنین افراد با استفاده از قابلیت های موجود در 
شبکه های اجتماعی مجازی از طریق تبادل اطالعات متنی، 
صوتی و تصویری، در مراحل اولیۀ آشنایی با یکدیگر استفاده 
می کنند. محمدی در مطالعۀ خود دوستیابی و یافتن شریک 
ایرانی  کاربران  پیوستن  علتهای  مهم ترین  از  یکی  را  زندگی 
از  استفاده  با  طرفین   .)23( میداند  اجتماعی  شبکه های  به 
قابلیت های موجود در رسانه های مالتی مدیای وب همدیگر را 
می شناسند و پس از تبادل اطالعات متنی، صوتی و تصویری 
محیطی  در  آشنایی  یک  برقراری  برای  را  زمینه  یکدیگر،  با 
طرفین  رضایت  امر  درنهایت  و  می کنند  فراهم  غیرمجازی 

است که اساس ازدواج را تشکیل می دهد )24(.
اجتماعی  شبکه های  منفی  پیامدهای  اصلی ترین  از  یکی 
از  زوجین  بین  تعامل  در  آسیب  و  اختالل  ایجاد  مجازی، 
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کم رنگ شدن  رودررو،  ارتباط  کم رنگ شدن  بر  تأثیر  طریق 
خأل  ایجاد  و  صمیمت  تهدید  زوجین،  بین  کالمی  ارتباط 
و  مطالعه  این  یافته های  به  توجه  با  است.  خزنده  عاطفی 
تحقیقات موجود، شبکه های اجتماعی مجازی به دلیل داشتن 
ویژگی های منحصربه فرد خود، باعث شده که زوجین بخش 
اعظم زمان و توجه خود را به استفاده و کار با این شبکه ها 
یکدیگر  به  زوجین  توجه  میزان  درنتیجه  و  داده  اختصاص 
درگیری  ایجاد  طریق  از  شبکه ها  این  هم چنین  شود.  کمتر 
ذهنی برای هر زوج بستری برای کاهش ارتباط و تعامل بین 
عالوه  مجازی  اجتماعی  شبکه های  می کند.  ایجاد  زوجین 
زوجین  بین  کالمی  ارتباط  کمیت  میزان  بر  که  تأثیری  بر 
نیز  را  بین زوجین  ارتباط  و  ماهیت گفتگو  و  دارند، کیفیت 
شد  اشاره  که  همان گونه  است.  داده  قرار  تغییر  دستخوش 
خــود  ارتباطی  نیــازهای  زوجین  از  هریک  کــه  زمانــی 
را از طریــق شبکه های اجتماعی مجازی تأمیــن می کنند، 
کاهــش  را  خــود  همســر  بــا  ارتبــاط  زوجین  درنتیجه 
کمتر  زوجین  بین  صمیمیت  میزان  به مرورزمان  و  داده 
آن چنان  مجازی  اجتماعی  شبکه های  طرفی  از  شد.  خواهد 
محیط تعاملی را با سایرین برای زوجین فراهم می کنند که 
زوجین به راحتی در آن با سایر کاربران شبکه های اجتماعی 
ابراز  برای  صمیمی  فضایی  به تدریج  و  پرداخته  گفت وگو  به 
اجتماعی شکل  تعاملی شبکه های  محیط های  در  احساسات 
مسائل  نیازها،  تعاملی  محیط های  این  در  کاربران  می گیرد. 
عاطفی خود  انرژی  و  کرده  مطرح  باهم  را  خود  مشکالت  و 
در  عاطفی  تخلیۀ  این  می کنند.  مصرف  محیط ها  این  در  را 
عاطفی  ایجاد خأل  برای  بستری  درنهایت  شبکه های مجازی 
درنهایت  می کند.  فراهم  زوجین  بین  نامحسوس  و  خزنده 
باعث  نتیجه گرفت که شبکه های اجتماعی مجازی  می توان 

ایجاد اختالل و آسیب در تعامل بین زوجین می شود. 
سردی  و  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  بین 
سردی  زوجین،  جنسی  روابط  سردی  زوجین،  بین  روابط 
و  زوجین  بین  صمیمت  کاهش  زوجین،  خانوادگی  روابط 
کاهش اعتماد بین زوجین رابطۀ معنی داری وجود دارد )25(. 
هرچه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در فضای 
تعامالت بین زوجین کاهش می یابد و  باشد،  خانواده بیشتر 
 .)26( می رود  رو به زوال  خانواده  در  پیوند  اجتماعی  سرمایۀ 
شبکه های  از  استفاده  و  زوجین  بین  صمیمت  و  تعهد  بین 
اجتماعی مجازی ارتباط مستقیم و معکوسی وجود دارد. این 
درحالی است که بین تعامالت بین زوجین و میزان استفاده 
معکوسی  و  مستقیم  ارتباط  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از 
وجود دارد )27(. شبکه های اجتماعی مجازی دارای آن چنان 
جذابیتی هستند که تعامل بین زوجین را کاهش داده و این 
کاهش به طور فزاینده ای رو به افزایش است )28(. به این معنا 
که هرچه میزان استفاده از شبکۀ اجتماعی فیس بوک افزایش 
یابد، ارتباط و تماس با اعضای خانواده کاهش یافته و میزان 
صمیمت در بین آنان کاهش می یابد )29(. براساس تحقیق 
Mohkamkar  وHallaj  )1393( به نظر می رسد عضویت و 
فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی موجب دورشدن افراد 

از کانون گرم خانواده، کاهش صمیمیت بین اعضای خانواده و 
انزوای آنها از فضای حقیقی می شود )30(. 

اجتماعی  شبکه های  منفی  درک شدة  پیامد  دومین 
مجازی بر سبک زندگی زوجی، خیانت خزنده و نامحسوس 
ایجاد  بستر  درون مایۀ  شش  شامل  فرعی  طبقۀ  این  است. 
روابط  برقراری  زوجی،  اعتماد  تهدیدکنندة  همسر،  به  شک 
بده  زوجین،  بین  تعهد  شکسته شدن  تهدید  فرازوجی، 
زمینۀ  فراهم کردن  کاربران،  سایر  با  کالمی  آنالین  بستان 
در  مجازی  اجتماعی  شبکه های  وجود  با  است.  پنهان کاری 
فیزیکی  روابط  جایگزین  آنالین  تعامالت  امروزی  جامعۀ 
شده و به طور مشهود ارتباطات رودررو تا حد زیادی کاهش 
اجتماعی هرچند دارای  ارتباطات در شبکه های  یافته است. 
چون  موانعی  رفع  ارتباطات،  گسترة  ازجمله  مثبتی  ابعاد 
است.  تسهیل یافته تری  دسترس پذیری  و  زمان  و  مکان  بعد 
زندگی  آسیب های جدی  معرض  در  را  انسانی  ارتباطات  اما 
با استفاده  افراد  مدرن قرار می دهد. در شبکه های اجتماعی 
و محترمانه  برخوردهای متشخصانه  و  کلمات محبت آمیز  از 
جامعه  عرف  از چهارچوب  خارج  ارتباطاتی  برقراری  درصدد 
و نظام خانواده هستند که موجب پیدایش خیانت های پنهان 
به دلیل  مجازی  اجتماعی  شبکه های  سو  دیگر  از  می شود. 
وجود  آســان،  دسترســی  ازجمله  ویژگی هایی  داشتن 
گمنامــی،  و  کاربــر  ناشــناس مانــدن  نامحدود،  ارتباطات 
نامرئــی بــودن و صرف زمان زیاد از سوی زوجین، بستری را 
در زندگی زوجی فراهم می کند تا زوجین نسبت به یکدیگر 
دچار شک شوند. از طرفی بســیاری از زوجین، هنگامی که از 
روحیه خوبی برخوردار نبوده به ســراغ این شبکه ها می روند 
و در آن میان روابطی به اصطالح با علت همدلی و همدردی 
با  را  زوجین  بین  احتمالی  سردی  درواقع  و  می کنند  آغاز 
گاهی  آنکه  ضمن  می کنند؛  تشدید  رابطه ها  این گونه  ایجاد 
در  و  شده  کشیده  مجازی  ارتباطات  از  فراتر  ارتباطات  این 
مواردی منجر به روابط فرازناشــویی می شود. ازجمله مسائلی 
و  آسان تر  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  با  آن  نقض  که 
در  تعهد  است،  پذیرفتنی تر  ارتباط  متفاوت  شکل  به واسطه 
دوام  برای  بدیهی  اصل  آن  رعایت  که  است  زوجین  ارتباط 
زندگی زناشویی است. با توجه به گسترش دامنۀ ارتباطی در 
ارتباط با جنس مخالف بسیار  شبکه های اجتماعی، برقراری 
را  زوجین  تعهد  می تواند  و همین سهولت  است  آسان شده 
تهدید کند. از دیگر سو با توجه به دامنۀ گستردة ارتباطات 
در شبکه های اجتماعی مجازی، هر یک از زوجین به تنهایی 
و به صورت بالقوه می تواند با افراد زیادی ارتباط برقرار کند و 
آشنایی هایی اتفاق بیفتد که فرامکانی، فرازمانی و فراموقعیتی 
باشند. وجود این دامنۀ گسترده برای انتخاب یا امکان آشنایی 
باشد.  پنهان کاری  افزایش  زمینه ساز  می تواند  ارتباطات،  در 
ورود به روابط متقابل عاطفی با افراد غریبه و تداوم و تعمیق 
تدریجی صمیمیت ها،  موجبات شکل گیری روابط نامشروع و 
گناه آلود بین افراد نامحرم را رقم می زند و تهدیدی جدی در 
مواقع  از  بسیاری  در  که  حالی  در  است.  خانواده  بنیاد  برابر 
خود افراد متوجه شکل گیری چنین خیانتی نمی شوند. بدون 
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توجه به جنسیت در نمونه هایی مشاهده شده است که افراد 
عالوه بر اینکه  خود در شبکه های اجتماعی عضو هستند و 
اما  دارند،  بستان کالمی  بده  تعدادی کاربر جنس مخالف  با 
یا  باشد  این فضا حضور داشته  ندارند همسرشان در  دوست 
الاقل دوست ندارند که با جنس مخالف هیچ گونه مراوده ای 
اینترنت به دلیل تسهیل ایجاد روابط  داشته  باشند ؛ چراکه 
دوستانه و عاشقانه، در زمینه های غیراخالقی بسیار موردتوجه 
اینترنت موجب سهولت خیانت در  تا جایی که  قرار گرفته، 
روابط زناشویی و ایجاد روابط نامشروع می شود )31(. کاهش 
تعامالت زوجین به دلیل گذراندن ساعات زیادی از روز در این 
شبکه ها، باعث سردی روابط بین آنان و بی توجهی به نیازهای 
یکدیگر شده و تنش های عاطفی و جنسی بین آنان را دامن 
از طرفین، درگیر روابط  می زند. همچنین ممکن است یکی 
نقطۀ  شبکه ها  این  در  و حضور  شده  دیگری  فرد  با  عاطفی 
و  عاطفی  خیانت  و  مقابل  اعتماد طرف  از  سوءاستفاده  آغاز 
در شکل عمیق تر آن، خیانت فیزیکی به همسر است )18(. 
به نظر می رسد شبکه های اجتماعی به دلیل اعتیادآور بودن، 
نقش  کم رنگ شدن  یکدیگر،  به  زوجین  توجه  کاهش  باعث 
افراد در زندگی زناشویی و ایجاد دلسردی می شود. همچنین 
ایجاد حس کاذب سوءظن و شک  یکی از اصلی ترین مسائلی 
است که عضویت در شبکه های اجتماعی برای همسران ایجاد 

می کند .
اجتماعی  شبکه های  منفی  درک شدة  پیامد  سومین 
شده  تهدید  زوجی  حریم  زوجی،  زندگی  سبک  بر  مجازی 
از  سوءاستفاده  درون مایۀ  دو  شامل  فرعی  طبقۀ  این  است. 
اطالعات زوجین و نشر اطالعات شخصی زوجین است. امکان 
موضوعی  خانوادگی  فیلم های  و  عکس ها  اشتراک گذاری  به 
است که از قابلیت های شبکه های اجتماعی مجازی محسوب 
می شود؛ اما آسیبی جدی برای خانواده ها است. این تصاویر 
نیز  و  خانواده ها  و  افراد  سبب شکسته شدن حریم خصوصی 
کانون  تزلزل  که  می گردد  برخی  سوءاستفاده  برای  ابزاری 
خانواده را به همراه دارد )27(. از دیگر مشــکالت شبکه های 
اجتماعی ورود به حریم خصــوصــی افراد اســت که می تواند 
از عامل های مهم نارضــایتی افراد از ورود همسرشان در این 
همسرشان  به  نسبت  که  زوجینی  خصوصا  باشد.  شبکه ها 
هیچ  دیگری  شخص  با  ندارند  دوست  و  هستند  حساس 
ارتباط خصوصی اعم از چت، کامنت و ... داشته باشند )21(. 
اجتماعی  و بسط شبکه های  درنتیجۀ گسترش  ایران  جامعۀ 
تصویر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  است.  شده  »برون گرا« 
زمینه  می تواند  که  می دهد  ارائه  ایرانیان  زندگی  از  شفاف تر 
برای سوءاستفاده از این اطالعات فراهم کند )23(. علی رغم 
امکان  مجازی،  اجتماعی  شبکه های  مثبت  ویژگی های  تمام 
سوی  از  اطالعات  نشر  به  تهدید  و  اطالعات  از  سوءاستفاده 
بعضی افراد برای خانواده ها وجود دارد )25(. به نظر می رسد 
و  امروزی  جامعۀ  در  مجازی  اجتماعی  شبکه های  وجود  با 
محبوبیت روزافزون این شبکه ها، به موازات افزایش استفاده از 
شبکه های اجتماعی، بحث کم رنگ شدن و تهدید حریم زوجی 
با استفاده از شبکه های اجتماعی اهمیت روزافزونی به خود 

زناشویی محدوده ای است که هر زوجی  گرفته است. حریم 
به آن نیازمند و رعایت آن، چه از سوی خود زن و شوهر و 
چه از سوی اطرافیان، اهمیت دارد. این حریم نشان می دهد 
که زوجین، تنها کسانی هستند که حق ورود و تصمیم گیری 
دربارة مسایل مربوط به آن حریم را دارند و هر تغییری در 
شکل یا محتوای قوانین این حریم منوط به تصمیم گیری زوج 
اقدام  امر  این  به  نسبت  نمی تواند  دیگری  فرد  هیچ  و  است 
به اشتراک گذاری عکس ها و فیلم های  امکان  از طرفی  کند. 
رایج شبکه های  قابلیت های  از  که  است  موضوعی  خانوادگی 
اجتماعی مجازی محسوب می شود. اما زمینه ساز آسیب جدی 
تصاویر سبب شکسته شدن حریم  این  است.  برای خانواده ها 
خصوصی افراد و خانواده ها و نیز ابزاری برای سوءاستفاده برخی 
می شود و تزلزل کانون خانواده را به همراه دارد. هم چنین با 
وجود امکاناتی برای حفظ حریم خصوصی افراد در شبکه های 
اجتماعی مجازی، اشخاص با هویت های ساختگی می توانند به 
اطالعات خصوصی زوجین دسترسی یابند و اقدام به نشر آن 
تأیید  در فضای مجازی کنند. مطالعات مشابهی در راستای 

این درون مایه انجام شده است. 
شبکه های  منفی  درک شده  پیامدهای  از  دیگر  یکی 
اجتماعی مجازی بر سبک زندگی زوجی، فردی شدن زندگی 
فاصله گرفتن  درون مایۀ  سه  شامل  طبقه  این  است.  زوجی 
احساسات،  بیان  مجازی شدن  واقعیت،  در  زوجی  زندگی  از 
براساس  امــروزه  است.  رودررو  غیر  ارتباط  عادی شدن 
اســت.  شــده  حاصــل  رســانه  ایــن  از  کــه  شــناختی 
فردگراترین  مجازی،  اجتماعی  شبکه های  گفت  می توان 
رسانه هاست کــه گزینــش برنامه های آن براساس تمایــالت 
همچنین  می گیرد.  صــورت  گروهــی  توافــق  نــه  فــرد، 
از  متفــاوت  روابــط  از  نوعــی  اینترنت  کاربــران  میــان 
به  وابســته  را  افــراد  و  می گیرد  شــکل  واقعی  فضــای 
شبکه های  در  ارتباطات  اغلب  می کند.  اینترنتی  روابــط 
اجتماعی مجازی، نوشــتاری است و کیفیت ارتباط در فضای 
واقعی را ندارد و از احســاس کمتری برخوردار است. همین 
امر موجب کاهش احساسات در فرد می شود )23(. استفاده 
مفرط از اینترنت، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، فرد را 
به صورت کامل از زندگی واقعی و روابط فردی واقعی منزوی 
می سازد و این امر باعث می شود فرد زندگی شخصی خود را 
نادیده گرفته و از آن غفلت کند .. از طرفی، بین استفاده از 
معنی داری  رابطۀ  چهره به چهره  ارتباطات  کاهش  و  اینترنت 
وجود دارد. استفاده از اینترنت با افزایش افسردگی و کاهش 
دارد  وجود  معنی داری  و  مستقیم  رابطه  زندگی  فعالیت های 
زندگی  به نوعی  اغلب  اینترنت  از  آسیب زا  استفادة  و   )32(
به صورت  را  فرد  است  ممکن  که  می شود  منجر  اینترنتی 
سازد  منزوی  واقعی  فردی  روابط  و  واقعی  زندگی  از  کامل 
)33(. درنتیجه ایــن امــر، روابــط فــرد بــا دیگــران در 
فضــای واقعــی کاهــش می یابد. از سوی دیگر بهره گیری 
از شبکه های اجتماعی مجازی از سوی زوجین سبب می شود 
که آنها در محیط غیرواقعی و فرامرزی شبکه های اجتماعی 
مجازی، مرزهای موجود بین دنیای واقعی و مجازی را کمتر 
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واقعیت  در  زوجی خود  زندگی  از  به تدریج  و  کنند  احساس 
در  بــودن  می دانیم،  که  همان طور  طرفی،  از  گیرند.  فاصله 
رقــم  را  دنیــای حقیقــی  در  نبــودن  مجــازی،  دنیــای 
ارتباط  کــه  اســت  خدشه ناپذیر  امــر  ایــن  و  زد  خواهد 
را داشته  ارتبــاط حقیقــی  مجــازی نمی تواند کارایی های 
در  بایــد  کــه  نیازهایــی  از  یکــی  به این ترتیب  باشــد. 
بی پاسخ  او  همســر  برای  شــود،  تأمین  خانــواده  فضــای 
خانوادگــی  زندگــی  از  او  رضایــت  میــزان  و  می ماند 
کاهــش می یابد. از دیگر سو، از مهم ترین ویژگی های فضای 
مجازی، گسترش اهمیت فرد و حیطۀ خصوصی در برابر جمع 
و حوزة عمومی است. افراد در فضای مجازی درعین حال که 
می توانند در گروه های مختلف حضور داشته باشند، می توانند 
مراتب  نبود  کنند.  نیز حس  تنها  و  دیگران  از  جدا  را  خود 
قدرت در فضای مجازی باعث می شود، فردیت افراد در جمع 
حل نشود. همچنین به دلیل اینکه اغلب ارتباطات در این فضا 
ندارد.  را  واقعی  فضای  در  ارتباط  کیفیت  و  است  نوشتاری 
از احساس کمتری برخوردار است. درنتیجه بیان احساسات 
در این فضا به شکل مجازی در بین زوجین، موجب کاهش 
احساسات در زوجین می شود. از طرفی شبکه های اجتماعی 
مجازی آن چنان در زندگی زوجی رخنه کرده و کاربرد دارد 
زوجین  بین  رودررو  غیر  ارتباطات  عادی شدن  به  منجر  که 

شده است.
تالش  علی رغم  مطالعات  از  بسیاری  مانند  مطالعه  این 
خصوص  در  مشارکت کنندگان  ادراکات  تبیین  جهت 
پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی بر زندگی مشترک از 
حیث روش شناسی کیفی محدودیت هایی داشت. بی عالقگی 
مشارکت کننده ها به بیان ادراکات و تجارب، به طوالنی شدن 
زمان مصاحبه منجر شد. ازاین رو عالوه بر انتخاب نام مستعار 
تأکید  بر حفظ محرمانگی اطالعات  برای مشارکت کنندگان، 
شهر  جمعیت  پراکندگی  محدودیت  رفع  راستای  در  شد. 

زنجان، )تنوع فرهنگی(، از نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع 
استفاده شد. همچنین برای پیشگیری از تورش مصاحبه، از 
دو مصاحبه گر متناسب با جنسیت مشارکت کنندگان استفاده 

شد.
نتیجه گیری

پیامدهای  درک  آنالین،  اجتماعی  شبکه های  گسترش 
دوسویه بر زندگی مشترک را همانند دیگر بسترهای تعامالتی 
دور از ذهن نمی سازد. ازاین رو شبکه های اجتماعی، مانند سایر 
تحوالت و پیشرفت ها پیامدها و آثار دوگانۀ مثبت و منفی در 
زندگی مشترک داشته است. اگرچه از نگاه مشارکت کنندگان 
بر  اجتماعی  شبکه های  در  حضور  تاریک  سایۀ  مطالعه،  این 
درک  شده  آن  آفتابی  بخش  از  گسترده تر  مشترک  زندگی 
است. مدیریت پیامدهای منفی حضور در شبکه های اجتماعی 
تأکید می کند.  را  و تقویت سویۀ مثبت آن ضرورت آموزش 
به صرفه ترین  و  اولین  زوجی،  زندگی  در  به هنگام  آموزش 
است.  جامعه  پرستاری  و  خانواده  سالمت  ارتقای  در  گام 
به  تعمیم  قابلیت  روش شناسی  لحاظ  به  اگرچه  مطالعه  این 
بسترهای مشابه  را ندارد، اما به  نظر می رسد ماهیت تجارب 
ادراکات مشارکت کنندگان این مطالعه، قابلیت انتقال و درک 
تجارب و مفاهیم استخراج شده برای سایر پژوهشگران را دارد.  
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