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Abstract:

The purpose of this study is to examine the relationship between 
virtual social networks and marital relationships with an emphasis on 
gender. The research method was survey and the sample size was 340 
married people in Tehran. The Samples were selected by multi-stage 
cluster method using systematic random for each cluster. Findings showed 
that the average attitude of men in the variables of sexual satisfaction, 
intimacy between couples and conflict resolution between couples is 
higher than women. The mean difference observed between men and 
women only in the variables of sexual satisfaction and intimacy between 
couples is significant but not significant. Findings also showed that there 
is a positive and significant relationship between women’s use of virtual 
social networks and sexual satisfaction, intimacy between couples and 
conflict resolution. But there is no significant relationship between men’s 
use of virtual social networks and sexual satisfaction, intimacy between 
couples and conflict resolution. The amount of women using time of 
virtual social networks explains 10.1% of women’s sexual satisfaction, 
and Dimensions of use and presence with real identity in virtual social 
networks explain 11.9% of intimacy between couples and 16.2% of 
conflict resolution between couples. According to the research results, the 
duration of women’s membership in social networks and presence with 
real identity has a positive relationship with the quality of marital relations 
and improves their performance.
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چکیده
هـدف از ایـن پژوهـش، ارزیابـی رابطـه بیـن شـبکه های اجتماعـی مجـازی و روابـط 
زناشـویی بـا تأکیـد بـر جنسـیت اسـت. روش پژوهـش، پیمایـش و حجـم نمونـه برابـر با 
340 نفـر از افـراد متأهل شـهر تهران اسـت. نمونه گیری به روش خوشـه ای چندمرحله ای 
انجـام گرفتـه و نمونه هـای هـر خوشـه به صـورت تصادفی سیسـتماتیک انتخاب شـده اند. 
یافته هـا نشـان می دهـد کـه میانگیـن نگـرش مـردان در متغیرهـای رضایـت از روابـط 
جنسـی، صمیمیـت بین زوجیـن و حل تعارض بین زوجین بیشـتر از زنان اسـت؛ اختالف 
میانگیـن مشـاهده شـده بیـن زنـان و مـردان در متغیرهـای رضایـت از روابـط جنسـی و 
صمیمیـت بیـن زوجیـن معنـادار اسـت ولی در حـل تعارض بیـن زوجین معنادار نیسـت. 
یافته هـا همچنیـن حاکـی از آن اسـت کـه شـبکه های اجتماعـی مجـازی بـا رضایـت از 
روابـط جنسـی، صمیمیـت بیـن زوجیـن و حل تعـارض بین زوجیـن زنان رابطـه مثبت و 
معنـادار دارد ولـی بـا رضایـت از روابط جنسـی، صمیمیت بین زوجین و حـل تعارض بین 
زوجیـن مـردان رابطه معنادار ندارد. مدت اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی مجازی 10/1 
درصـد رضایـت از روابـط جنسـی زنـان و ابعـاد مـدت اسـتفاده و حضـور با هویـت واقعی 
در شـبکه های اجتماعـی مجـازی 11/9 درصـد از صمیمیـت بیـن زوجیـن و 16/2 درصد 
از حـل تعـارض بیـن زوجیـن زنـان را تبیین کرده اسـت. بر اسـاس نتایـج پژوهش، مدت 
عضویـت در شـبکه های اجتماعـی و حضـور بـا هویـت واقعـی در این شـبکه ها بـا کیفیت 

روابـط زناشـویی زنـان رابطـه مثبت داشـته و عملکـرد آنان را بهبود بخشـیده اسـت.
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مقدمه 
زن و شـوهر مهم تریـن ارکان یـک خانـواده هسـتند کـه روابـط متقابـل آنهـا 
مناسـبات خانـواده را رقـم می زنـد و کانـون خانـواده مبتنی بـر تعامل این دو اسـت. 
تحـوالت جوامـع به خصوص سـرعت فزاینده تغییرات و تأثیر این تحوالت بر سـاخت 
و کارکـرد خانـواده آن را بـه قـول گیدنـز بـه صـورت مناقشـه انگیزتریـن بحث هـاي 
سیاسـت مـدرن در آورده اسـت )شـکوري و آزاد ارمکـی، 1381: 247(. بـه تعبیـر 
گیدنـز »در میـان تغییراتـي کـه ایـن روزهـا در جریـان اسـت، اهمیت هیچ کـدام به 
انـدازه اتفاقاتـي نیسـت که در زندگي شـخصي، در روابط جنسـیتي، حیـات عاطفي، 
ازدواج و خانـواده در حـال وقـوع اسـت. در خصـوص اینکـه مـا چگونه فکـر مي کنیم 
و چگونـه بـا دیگـران پیوند و رابطـه برقرار مي کنیـم »انقالبي« در جریان اسـت. این 
انقـالب در مناطـق و فرهنگ هـاي مختلـف با سـرعت هاي متفاوت و بـا مقاومت هاي 
زیـاد در حـال پیشـروي اسـت« )گیدنز، 2003: 6 بـه نقل از غیاث آبـادی و همکاران، 
1396: 118(. یکـی از ایـن تحـوالت، کیفیـت روابـط زناشـویی زن و مـرد اسـت. 
کیفیـت روابط زناشـویی مفهومی چند بعدی اسـت که شـامل ابعاد گوناگـون ارتباط 
زوجیـن ماننـد سـازگاری، رضایـت، شـادمانی، انسـجام و تعهد می شـود )سـانفورد1، 
2006(. امـا ایـن روابـط به باور بسـیاری با ظهـور فناوری های نویـن ارتباطی ازجمله 

شـبکه هاي اجتماعـي مجـازي دچار تغییر شـده اسـت.
شـبکه اجتماعـی نوعـی از روابـط  اجتماعی  اسـت کــه  فــرد  را  به طور مسـتقیم 
بـه دیگـران متصـل می کنـد تـا از  طریـق  آنهـا، به طـور غیـر مسـتقیم بـه تعـداد 
بیشـتری از مــردم مــتصل  شـود. شـبکه های اجــتماعی می توانند در  کنار  ماهیت 
بالقـوه خـود، ماهیتـی بالفعل  داشـته باشـند. ماهیت بالفعل آنها ممکن اسـت  شـامل  
تقسـیم اطــالعات، تبـادل اخــبار، گفت وگـو و ... باشـد. کنشـی کـه می توانـد بـه 
صـورت تماس هـای مسـتقیم یـا از طــریق  واسـطه های  ارتباطی انجام شـود. شـبکه 
اجتماعـی بـا توجـه بـه جایـگاه  مهـم آن  در  روابـط اجتماعـی، نقـش تاروپـودی را 
ایفـا می کنـد  کـه  فـرد را بـه افـراد و گــروه های دیــگر ارتبـاط می دهـد )چلبـی، 
1375: 10(. شـبکه های اجتماعـی مجـازی نیـز از انـواع نویـن شـبکه های اجتماعی 
هسـتند. ایـن شـبکه ها، بـا ارایـه خدمـات مبتنـی بـر وب بـه افـراد اجـازه می دهند: 
پروفایـل عمومـی یـا نیمه عمومـی در چارچوب محدود سـایت ایجاد کنند؛  فهرسـت 
کاربـران دیگـری را کـه بـا آنهـا ارتبـاط دارند تنظیـم کنند؛ فهرسـت دوسـتان خود 
و ارتباطـات افـراد دیگـری را کـه در شـبکه عضـو هسـتند را مشـاهده و مـرور کنند 

1. Sanford
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)بویـد1 و الیسـون2، 2007: 11(. شـبکه های اجتماعـی مجـازی به دلیـل برخورداری 
از قابلیت هـای فراوانـی همچـون »امکان دسترسـی دائم«، »فرامکانـی«، »فرازمانی«، 
»جهانـی بودن«، »سـّیال بـودن«، »تشـدید و بزرگ نمایی واقعیت«، »چندرسـانه ای 
بـودن« و غیـره، فضـای مناسـبی را بـرای بیـان آراء و عقایـد در اختیار کاربـران قرار 
می دهنـد. البتـه امـکان اظهارنظـر در مـورد مطالب این شـبکه ها از سـوی دوسـتان، 
اهمیـت شـبکه های اجتماعـی مجـازی را دو چنـدان می کند. به همیـن دلیل،  برخی 
از اندیشـمندان علـوم اجتماعـی معتقدند که شـبکه های اجتماعی مجـازی ظرفیت و 
تـوان شـکل گیری حـوزه عمومی مجـازی را دارند و کاربـران آنها می تواننـد از طریق 
ایـن شـبکه های مبتنـی بر اینترنت بـه گفتگو و تعامـل  پیرامون  مسـائل  و موضوعات  
مختلـف بپردازنـد و نگـرش و الگوهـای رفتـاری جدیـد ایجـاد کنند )یزدخواسـتی و 

همـکاران، 1392(.
همزمـان  ارتباطـات  صنعـت  و  ارتباطـي  فناوری هـای  اسـت ؛  معتقـد  باومـن 
مرزهـاي زمـان و مـکان را می شـکنند و فضایـي مجـازي ایجـاد مي کننـد کـه افـراد 
بـه شـیوه هاي نویـن در آن بـه تعامـل مي پردازنـد. باومـن ماننـد گیدنـز بـه تأثیـر 
مدرنیتـه بـر ارتباطـات و همصـدا بـا مانوئـل کاسـتلز )ترجمـه علیقلیـان، خاکبـاز و 
چاوشـیان، 1385( بـر تأثیـر فناوری هـای ارتباطي بـر زندگي اجتماعـي و روابط بین 
فـردی تأکیـد دارد. بـه نظـر باومـن ارتباطـات در روابط انسـان ها تغییر کیفـي ایجاد 
کـرده و مهم تریـن عامـل ایـن تغییـر رشـد زندگـي مـدرن بـا ویژگي هـاي عقالني و 
حسـاب گرایانه ، شهرنشـیني و فناوری هـای ارتباطـي و وسـایل ارتبـاط جمعـي بوده 
اسـت. سـیالیت و شـکنندگي زندگـي مـدرن بـر روابط انسـاني نیـز تأثیر گذاشـته و 
آن را بسـیار سسـت، شـکننده و زودگـذر کـرده اسـت )باومـن، ترجمـه چاوشـیان، 
1384: 11(. ورود اینترنـت و رسـانه هاي اجتماعـي بـه حریـم خانـواده، نـوع روابـط، 
حقـوق و تکالیـف مربـوط بـه نقش ها، وظایف زوجین نسـبت بـه یکدیگـر و ... تغییر 
یافتـه اسـت. همچنان کـه فنـاوری بـا ورود خـود به خلـوت افـراد، بسـیاري از روابط 
انسـاني را متحـول کـرده و الگـوي جدیدي از روابـط بین فردي را ایجاد کرده اسـت. 
به این ترتیـب،  ایـن فقـط ارزش هـا نیسـتند کـه دچـار تغییـر شـده اند؛ بلکـه آنچه به 
همـان انـدازه اهمیـت دارد تغییـر توقعـات و انتظـارات مـردم از روابـط و مناسـبات 
خویـش بـا دیگـران از جملـه همسـر اسـت. اصطـالح رابطـه3، بـه معنایـي کـه براي 
زندگـي شـخصي بـه کار مـي رود در سـه دهه اخیـر کاربـرد عمومي پیدا کرده اسـت، 
درسـت ماننـد این فکر که در زندگي شـخصي، به »صمیمیـت« ، »تعهد« و پایبندي 

1. Boyd
2. Ellison

3. relationship
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نیـاز اسـت. ارتبـاط و دادوسـتد عاطفـي نه تنها در روابط عشـقانه جنسـي بلکه حتی 
در دوسـتي ها و کنش هـاي متقابـل میـان والدین و فرزنـدان نیز اولویت یافته اسـت. 
ایـن دگرگوني هـا فقـط بـه کشـورهاي صنعتـي محـدود نمي شـود. بلکـه در سـایر 
جوامـع جهـان نیـز در حـال وقـوع اسـت )گیدنـز، ترجمـه صبـوری، 1386: 251(. 
شـواهد حاکـي از آن اسـت کـه ایـن فناوري هـا جایگاه ویـژه اي در زندگـي اجتماعي 
و به ویـژه زندگـي خصوصـي امـروز افـراد پیـدا کرده انـد و باوجـود گشـودن دنیـاي 
جدیـدي در روابـط بین فـردي، آنـان را در انـزواي بیشـتري نسـبت بـه گذشـته قرار 
داده اسـت و بـه روابـط چهره به چهـره افـراد با نزدیکانشـان به شـدت آسـیب  زده اند؛ 
جنسـیت یکـی از متغیرهـای مهم در اسـتفاده و بهره منـدی از شـبکه های اجتماعی 
مجـازی اسـت ولـي هنـوز دربـاره اینکـه شـبکه ها تـا چه انـدازه بـر روابط زناشـویی 
زنـان و مـردان اثـر دارند و چقـدر از تغییرات روابط زناشـویی هر یـک از دو جنس از 
ایـن شبکه هاسـت، ابهامـات زیـادي وجـود دارد. پژوهـش حاضـر، به دنبال پاسـخ به 
ایـن پرسـش اسـت که با توجـه به ضریب بـاالي نفوذ شـبکه هاي اجتماعـي مجازي، 
ایـن شـبکه ها تـا چـه حد بـر کیفیـت روابط زناشـویی زنـان و مـردان اثر داشـته اند. 

پیشینه پژوهش
دربـاره کیفیـت روابـط زناشـویی از جملـه رضایـت از روابـط جنسـی، صمیمیت 
حوزه هـای  در  بسـیاری  پژوهش هـای  آنهـا،   بیـن  تعـارض  حـل  و  زوجیـن  بیـن 
جامعه شناسـی و روان شناسـی اجتماعی انجام شـده اسـت. اخیرا نیز با ظهور و نفوذ 
شـبکه های اجتماعـی مجـازی پژوهش هـای متعـددی در ایـن زمینـه سـامان یافتـه 
اسـت. موسـوی و همـکاران )1393( در بررسـی رابطـه رضایت زناشـویی، صمیمیت 
و کیفیـت روابـط زناشـویی بـا گذشـت به ایـن نتیجه رسـیدند که رضایت زناشـویی، 
صمیمیـت و کیفیـت روابـط زناشـویی بـا گذشـت همبسـتگی مثبـت و معنـاداری 
دارنـد و افـرادی کـه در برابـر همسـر خود گذشـت باالتری نشـان می دهنـد، رضایت 
زناشـویی بیشـتری دارنـد و میـزان صمیمیـت و کیفیت روابط زناشویی شـان بیشـتر 
اسـت. رحیمـی و همـکاران )1395( در مطالعـه رابطـه شـبکه های اجتماعی مجازی 
بـا تغییـرات جـاری در روابـط زناشـویی زوجیـن بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بیـن 
اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی مجـازی و تغییرات جـاری روابط زناشـویی زوجین 
)عاطفـی، جنسـی، اجتماعـی، خانوادگـی و خویشـاوندی( رابطـه معنـاداری وجـود 
دارد و سـه متغیـر عضویـت، نـوع اسـتفاده و میزان اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی 
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مجـازی 32 درصـد از تغییـرات جـاری روابـط زناشـویی زوجیـن را تبییـن می کنند. 
شـکربیگی )1396( در پژوهشـی مشـابه بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بیـن گرایش به 
شـبکه های اجتماعـی مجـازی و ظهور طالق عاطفی، ناسـازگاری هویتـی، اباحه گری 
عملـی، نارضایتـی از زندگـی زناشـویی و ظهـور خانواده هـای کـم یـا بـدون فرزنـد، 
رابطـه معنـاداری وجـود دارد و 59 درصـد از تحـوالت در روابـط زناشـویی زوجیـن 
از طریـق مصـرف شـبکه های اجتماعـی مجـازی تبییـن شـده اسـت. حـاج محمدی 
و حـاج محمـدی )1396( در مطالعـه تأثیـرات اخالقـی اسـتفاده از فضـای مجـازی 
بـر پیونـد زناشـویی و روابـط فرزنـدان در خانـواده بـه این نتیجه رسـیدند کـه میان 
اسـتفاده از فضـای مجازی و آسـیب ارزش هـای خانوادگی رابطه وجـود دارد و فضای 
مجـازی موجـب تغییـر گفتار، رفتار و اخالق نسـل جدید شـده اسـت. هرچـه میزان 
اسـتفاده از شـبکه های مجـازی در خانـواده بیشـتر باشـد، تعامـالت خانوادگی کمتر 
می شـود و سـرمایه اجتماعـی پیونـد خانوادگی رو بـه زوال می رود. پژوهـش کیانی و 
همـکاران )1397( دربـاره نقش حسـادت زناشـویی در شـبکه های اجتماعی مجازی، 
در تجربه نظارت بر همسـر نشـان داد که بین حسـادت زناشـویی )و زیرمقیاس های 
آن( و تجربـه نظـارت بـر همسـر در شـبکه های اجتماعـی مجـازی رابطـه معناداری 
وجـود دارد. آقایـی و کرمـی )1398( در پژوهشـی برای بررسـی فهم زنـان تهرانی از 
روابـط جنسـی خود بـا همسرانشـان به ایـن نتیجه رسـیدند که مشـارکت کنندگان، 
روابـط جنسـی با همسرشـان را تحت مقوله هـای »وظایف زن«، »معامله با همسـر«، 
»کنتـرل همسـر«، »تضمیـن زندگـی زناشـویی« و »لـذت دوجانبه« معنـا کرده اند و 
موانـع تحقـق آن را »کم توانی جنسـی مردان«، »ناآگاهی همسـران از رابطه جنسـی 
مناسـب«، »سـرخوردگی به دلیـل ازدواج زودهنگام«، »برقرار نکـردن رابطه کالمی« 
و »روابـط فرازناشـویی مـرد« می داننـد. سـازوکارهای جبرانـی زنان، شـامل »جبران 
مالـی«، »روابـط فرازناشـویی« و »جایگزینـی روابط عاطفی با دوسـتان« بوده اسـت. 
دربـاره سمت وسـوی روابـط شـخصی و صمیمـی در ایران و نسـبت آن بـا رابطه ناب 
گیدنـز نیـز پژوهش هایـی انجام شـده اسـت کـه در اینجـا به دو مـورد از آنها اشـاره 
می شـود. جالیی پـور و گرامیان نیـک )1390( در بررسـی روابـط شـخصی و نسـبت 
آن بـا رابطـه نـاب گیدنـز به این نتیجه رسـیدند که در ایران شـاهد تغییر محسـوس 
روابـط شـخصی و افزایـش اهمیت رابطـه ناب هسـتیم. جهانی دولت آبـاد )1397( در 
مطالعـه میـزان انطبـاق واقعیت زناشـویی در ایران بـا نظریه رابطه نـاب گیدنز به این 
نتیجـه رسـیده اسـت کـه رابطه ناب مـورد نظـر گیدنز بـا میانگین درصـدِی نزدیک 
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بـه 32 درصـد )در مقابـل رابطـه سـنتی بـا میانگیـن درصـدِی بیـش از 68 درصـد( 
تعبیـر مناسـبی بـرای توصیـف وضعیت روابط زناشـویی در ایران نیسـت و شـاخصه 
اصلـی را بایـد در ترکیب هـای نگرشـی نامتوازن در خصوص زناشـویی جسـتجو کرد. 
رااو1 )2008( معتقـد اسـت افـراد در شـبکه های اجتماعـی مجازی انتظـار دارند 
عـالوه بـر نیازهـای اطالعاتـی، نیازهای عاطفـی اجتماعی خـود را نیز بـرآورده کنند. 
نتایـج پژوهـش نشـان می دهد؛ سـطح صمیمیت کالمـی و میـزان صمیمیت عاطفی 
بـا فراوانـی ارسـال ارتبـاط دارد. همچنیـن تفاوت هـای معنـاداری بیـن جنسـیت و 
صمیمیـت ادراک شـده بـه چشـم می خـورد. از نظـر هانـد2 و همکارانـش )2013( 
شـبکه های اجتماعـی آنالیـن مانند فیس بـوک به طور بالقـوه، بر نحوه ایجـاد و حفظ 
روابـط بین فـردی اثـر می گذارنـد. آنـان در پژوهشـی که با هـدف بررسـی رابطه بین 
میـزان اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی و صمیمیـت و رضایـت از روابـط عاشـقانه 
انجـام گرفـت، به این نتیجه رسـیدند کـه بین اسـتفاده افراد از شـبکه های اجتماعی 
و درک آنـان از رضایـت و صمیمیـت، رابطـه ای وجـود نـدارد. امـا بیـن صمیمیـت، 
اسـتفاده یکـی از زوجیـن از شـبکه  های اجتماعـی رابطـه منفـی دیـده می شـود. 
همچنیـن یـک سـوم از طالق هـاي بریتانـا در سـال 2011 بـا شـبکه اجتماعـي 
فیس بـوک در ارتبـاط بـوده اسـت. براسـاس یافته هـاي ایـن مطالعـه به طور معمـول 
یکـي از طرف هـا بـه گونـه اي از فیس بـوک اسـتفاده مي کنـد کـه باعـث نارضایتـي 
طـرف دیگـر مي شـود )عباسـی و القمـدی3، 2018: 3 بـه نقـل از موسـکاریتولو4، 
2012(. ویلـگاس5 )2013( در مطالعـه تأثیـر فناوري های نوین بـر پویایي خانواده در 
جامعـه امریـکا بـه ایـن نتیجه رسـید که ایـن رسـانه ها با تحـت تأثیر قـرار دادن کم 
و کیـف روابـط خانوادگـي، مي تواننـد تأثیـرات منفي بـر خانـواده و روابـط خانوادگي 
داشـته باشـند. در پژوهـش والنزوئـال6 و همـکاران )2014( نیـز این نتیجه به دسـت 
آمـد کـه فعالیـت در شـبکه هاي اجتماعـي مجـازي بـا کیفیـت روابـط زناشـویی و 
شـادي، همبسـتگي منفـي و بـا میـزان مسـائل خانوادگـي و فکـر کـردن زوجین به 

طالق، همبسـتگي مثبـت دارد. 
جمع بنـدی مطالعات پیشـین نشـان می دهـد که اصـوالً شـبکه های اجتماعی 
مجـازی رابطـه منفـی با روابـط زناشـویی دارند ؛  چنان کـه روابط زناشـویی را دچار 
تزلـزل کـرده و بـر آن اثـر مخـرب داشـته اند. از طـرف دیگـر، بـر اسـاس نتایـج 
ایـن پژوهش هـا صمیمیـت و رضایـت از روابـط جنسـی ازجملـه متغیرهـای مهم 
و اثرگـذار بـر کیفیـت روابط زناشـویی هسـتند در حالی کـه کاربری و اسـتفاده از 
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شـبکه های اجتماعـی مجـازی باعـث تضعیـف صمیمیـت و کاهش کیفیـت روابط 
زناشـویی شـده است.

چارچوب مفهومی پژوهش
شـبکه های اجتماعـی مجـازی بـا توجـه بـه ماهیـت ارتباطـی خـود می توانند بر 
نـوع و کیفیـت روابـط انسـانی ازجملـه روابـط زناشـویی اثـر بگذارنـد. سـه رویکـرد 
کلـی دربـاره اثـر فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی بـر روابـط انسـانی وجـود 
دارد. برخـی دیدگاهـی خوش بینانـه و مثبـت بـه فضـای مجـازی دارنـد و معتقدنـد 
فضـای سـایبر خصلتـی رهایی بخش دارد. شـری تـورکل1 ازجمله ایـن نظریه پردازان 
اسـت. تـورکل )2011( معتقـد اسـت کـه شـکل گیري خـود پسـت مـدرن در میان 
کاربـران فضـاي مجـازي به ویـژه شـرکت کنندگان در میدان هـاي چنـد کاربـردي، 
به مثابـه فضایـي مجـازي بـراي گفتگو، بـازي نقـش و تعامل با سـایرین، بایـد مداوم 
و منظـم باشـد. وي می گویـد: فضـاي مجـازي در حـال سـوق دادن مـا بـه فرهنگي 
پسـت مـدرن بـر مبنـاي تمایـز اسـت، چـرا کـه حضـور در فضاي مجـازي بـه دلیل 
ویژگي هـاي خـاص آن، از جملـه امـکان گمنامـي و حـذف نشـانه هاي فیزیکـي بـه 
کاربـر اجـازه مي دهـد کـه بـه آسـاني نقش هـاي متعـدد و متفاوتـي را در زمان هـاي 
مختلـف، بـا تنظیمـات گوناگـون دلخـواه و مـورد پسـند خـود بـازي کند. عـالوه بر 
ایـن، فضـاي مجـازي تـا حـدودي فضایـي رهایي بخـش اسـت چـرا کـه بـه کاربـر 
اجـازه مي دهـد در آن واحـد، خالـق، بازیگـر، کارگـردان، تهیـه کننـده و در مجموع، 
همـه کاره نمایـش مطلـوب خـود باشـد. صفحـه نمایش رایانـه در حقیقـت، ماهیتي 
جدیـد بـراي تحقـق خیال هـا و تمایـالت عقالني یـا نیازهـاي غریزي کاربران اسـت 
)تـورکل، 2011(. عـده ای نسـبت بـه ایـن فضـا نگاهـی منفـی و بدبینانـه داشـته اند 
از مهم تریـن پیامدهـای آن دانسـته اند.  و تغییـرات هویتـی و محاسـبه ناپذیری را 
مهم تریـن مسـئله ای کـه ایـن دسـته از نظریه پـردازان آن را بـه چالـش کشـیده اند، 
مسـئله گمنامـي بـه عنـوان امکانـي رهایي بخـش اسـت. کاتـز2 و رایـس3 )2002( 
گمنامـي را سـازه اي اجتماعـي مي داننـد کـه بـر اسـاس توافـق افـراد شـکل گرفتـه 
اسـت. دنیـاي مجازي شـاید محاسـبه ناپذیرتر از دنیاي روزمره باشـد امـا در مجموع، 
بـر پایـه همـان قواعـد و قراردادهـاي اجتماعـي دنیـاي واقعـي شـکل گرفته اسـت. 
در حقیقـت، فضـاي مجـازي نیـز از طریـق منابـع قدرت اقتصـادي و سیاسـي واقعي 
کنتـرل و اداره مي شـود )مهـدی زاده و عنبریـن، 1388(. مسـئله دیگـري کـه ایـن 
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گـروه بـر آن تأکیـد دارند ویژگي هـاي خاص تعامـالت و ارتباطـات در دنیاي مجازي 
اسـت. آنـان معتقدنـد کـه تعامـالت مجـازي در نهایت، منجر بـه انـزواي اجتماعي و 
کاهـش تعامـالت کاربـر در دنیاي واقعـي )به ویژه از لحاظ عمق و کیفیت( مي شـود و 
اسـتفاده بیشـتر از اینترنـت، با کاهش ارتباطـات اجتماعي از نـوع ارتباطات نزدیک و 
صمیمـي بـا اعضاي خانـواده، دوسـتان نزدیک و غیره همراه اسـت. دسـته دیگری از 
نظریه پـردازان نیـز بـر پیامدهـای مثبـت و منفی فضای مجـازی به صـورت همزمان 
تأکیـد دارنـد. میلـر1 )1995( معتقـد اسـت ارتباطـات الکترونیکي دامنـه جدیدي از 
چارچوب هـاي تعامـل را بـا آداب و رسـومي خالـص وضـع مي کند که اگرچه آشـکارا 
از تعامـالت دنیـاي واقعـي یا حضـور فیزیکي فقیرترنـد، ولی فرصت هـا و چالش هاي 
جدیـدي را در راه ارایـه و نمایانـدن خـود در دنیـاي کنونـي فراهـم مي کننـد. از نظر 
وي، افـراد در فضـاي مجـازي، فرصـت ارایـه خـود مطلـوب و ایـده آل خویشـتن را تا 
حـدودي در اختیـار دارنـد، خودهایـي کـه مي تواننـد پشـت صحنـه فـرد در دنیـاي 
واقعـي یـا ترکیبـي از پشـت صحنـه و جلـوي صحنـه وي باشـند )کوثـري، 1386(. 
فضـاي مجـازي در ایـن معنـا، هـم مي تواند در حکم جلـوي صحنه خـود و دیگران و 

هـم در حکم پشـت صحنـه آنان باشـد.
از طـرف دیگـر، تحـول در خانـواده و روابـط زناشـویی، متأثر از روندهـای جهانی 
ازجملـه جهانی شـدن و مدرنیته اسـت. گیدنـز تغییر در ورابط زناشـویی و بین فردی 
را در چارچـوب نظریـه رابطـه نـاب2 تحلیـل می کنـد. وی معتقـد اسـت کـه چهـار 
تحـول مهـم در حـوزه خانـواده رخ داده اسـت: اول اینکـه، خانـواده دیگر یـک واحد 
اقتصـادي نیسـت؛ بلکـه مجموعـه اي از پیوندهاسـت که بیشـتر بـر اسـاس ارتباط و 
به ویـژه ارتبـاط عاطفـي شـکل می گیـرد. دوم اینکه نقـش زن و مـرد، آن چنان که در 
گذشـته ثابـت و مشـخص بود، ثابت نیسـت و شـناخت مـا از هویت خـود، به صورت 
پـروژه اي بازاندیشـانه درآمـده اسـت. در حالـی کـه در یک نسـل پیش، پیونـد میان 
زن و مـرد، مخصوصـاً در ازدواج سـنتي، به طور عمـده بر اسـاس نقش هـاي ثابت بود. 
سـوم اینکـه جوامـع مـا در ارتباط با روابـط میان دو جنـس، هر روز مسـاوات طلب تر 
و دموکراتیک تـر مي شـوند. چهـارم اینکـه، موقعیـت زن در خانـواده کـه در گذشـته 
بـه عنـوان یکـي از دارایي هـاي شـخصي مـرد مطـرح بـود، تغییـر کـرده اسـت. این 
مسـئله را بـه صـورت ویـژه مي تـوان در نگرش نسـبت به امور جنسـي مشـاهده کرد 
)گیدنـز، 2003(. از نظـر گیدنـز انسـان ها، همـواره هنـگام هر گونه فعالیت، براسـاس 
زمینه هـاي زندگـی خـود و با بررسـی اطالعـات مربوط بـه موقعیت هاي زندگي شـان 

1. Miller
2. pure relationship



141
بررسی مقایسه  ای تأثیر
شبکه  های اجتماعی مجازی
بر روابـط زنـاشویی با 
تأکید بر جنسیت )مورد 
مطالعـه: افراد متـأهل 
شهـــــر تـهــــران(

را بررسـي مي نماینـد و بـر اسـاس آن دنیـاي اجتماعـي خـود را پدیـد مي آورنـد. بـا 
پیدایـش مدرنیتـه و کـم اعتبارشـدن سـّنت و دین، باز اندیشـي سـبب باز تولید نظام 
و دگرگوني هـاي عمیـق اجتماعـي شـد؛ زیـرا در دوره مـدرن، بـا تولیـد انبـوه دانش  
و اطالعـات و بـا بي اعتبـاري سـّنت، کنشـگران پیوسـته عملکرد هـاي اجتماعي خود 
را بـا توجـه بـه زمینـه کنـش و در پرتـو دانـش و اطالعـات، مـورد باز نگـري قـرار 
مي دهنـد؛ و سـاختار هاي گذشـته را قابـل انطبـاق بـا زمینه هـاي کنـش از لحـاظ 
اطالعـات و آگاهي هـا، ارتباطـات و برخـي دیگـر از شـرایط و زمینه هـا نمي یابنـد 
)گیدنـز، ترجمـه ثالثـی، 1392: 18(. از نظـر وی نظم هنجاري کـه در ازدواج حالتي 
تحمیلـي پیـدا مي کـرد و به صورت یک نظـم بادوام در طـول زندگي ادامـه مي یافت، 
اینـک حاکمیـت خـود را از دسـت داده ؛ چنـان کـه افـراد بـه عنـوان شـخصیت هاي 
مسـتقل ، ایـن حـق را بـرای خـود قائل انـد کـه در مـورد مسـائل خانـواده اظهارنظر 
کنند، از ایـن رو، گفتگـو و مذاکـره روشـي منطقـي بـراي تصمیم گیري در ایـن زمینه 
اسـت. در دنیـاي مـدرن روابـط بین افـراد با توافـق و رضایت طرفین شـکل مي گیرد 
و هیـچ بـاور و فرهنـگ خاصـي قدرت الزم را بـراي تأثیرگذاري بر آن نـدارد. افراد در 
دنیـاي جدیـد طبـق نقش هـاي سـنتي و باورهـاي خاص جنسـیتي رایـج در جوامع 
عمـل نمي کننـد بلکـه مختارنـد آن گونـه باشـند کـه خـود مایل هسـتند )رسـنیل1 
و بادگیـون2، 2004(. رابطـه نـاب از تمامـي قید و بندهـاي سـنتي و الزامـات بیرونـي 
می دهـد و تنهـا بـر اسـاس خواسـته ها و امیـال افـراد شـکل مي گیـرد )مک کارتي و 
ادواردز، ترجمـه لبیبـی، 1390: 446(. در چنیـن رابطه اي، اصل بـر گفتگو ، مذاکره و 
تفاهـم اسـت. در دنیـاي امـروز افـراد سرنوشت شـان را با دسـت خود رقـم مي زنند و 
هویتشـان را آن گونـه کـه خـود مایل اند، مي سـازند و بر مبنـاي ارزش هـا و باورهایي 
کـه بـه آنهـا اعتقـاد دارنـد عمـل مي کننـد. نظریـه رابطـه نـاب، دموکراتیک شـدن 
روابـط نزدیـک و جسـت و جوي خودشـکوفایي عاطفـي و روابـط نزدیـک را دگرگـون 
کـرده اسـت. روابـط ناب بـر پایه شـرایط درونـي افراد و نه برحسـب عوامـل خارجي 
تعییـن و تعریـف مي شـود؛ از این رو، تـا زماني که زوج ها از داشـتن رابطه زناشـویي با 
یکدیگـر رضایت داشـته باشـند چنین رابطـه اي را ادامه مي دهند. این رابطه مسـتلزم 
داشـتن تعهـد، نه تنهـا بـه فـرد دیگـر، بلکه نسـبت بـه نقش رابطـه اجتماعي اسـت 
)گیدنـز، ترجمـه ثالثـی، 1392: 292(. رابطـه ناب همچنین متمرکـز بر صمیمیت ها 
و خصوصیت هایـي اسـت کـه شـرط اصلي ثبات عقیـده پایا و درازمدت هـر یک از دو 
طـرف به شـمار مـي رود. هر جـا که رابطـه اي صمیمانـه در معرض تهدید سـقوط به 

1. Roseneil
2. Budgeon
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یکـي از انـواع این گونـه رابطه هـا قـرار گیـرد، »تصمیم بـراي تجدید تعهـد متقابل و 
دسـت زدن بـه تغییـرات و انتخاب هـاي الزم براي نوسـازي رابطه« ضـرورت مي یابد. 
از ایـن رو، ارتبـاط نـاب منوط به وجـود اعتماد متقابل اسـت. روابط بین پـدر و مادر و 
فرزنـدان، و همچنیـن روابط خویشـاوندي گسـترده تر تـا حدي از حـوزه خاص رابطه 
نـاب برکنـار مي ماننـد، زیـرا ایـن دو نـوع رابطـه آخـر، بـه میـزان زیـادي بـا ضوابط 
و معیارهـاي برونـي سـروکار دارنـد: در واقـع پیوندهـاي زیست شـناختي مهم تریـن 
عاملـي هسـتند کـه ظهـور و بقـاي ایـن نـوع رابطه هـا را تضمیـن مي کننـد. روابـط 
خویشـاوندي در صورتي که از تکالیف و وظایف سـنتي خود پالوده شـده باشـند، در 
عمـل یـا به صـورت ارتباط هایـي رنگ باختـه و اسـمي درمي آیند، یا به سـوي نوعي 

رابطـه نـاب گرایـش مي یابند )گیدنـز، ترجمـه موفقیـان، 1387: 131-143(.
بـا توجـه به ماهیت شـبکه های اجتماعـی مجازی که یکـی از ابزارهـای ارتباطی 
نویـن در روابـط بیـن فردی و یکـی از شـاهراه های انتقال ارزش هـای جهانی و مدرن 
اسـت می تـوان نتیجـه گرفـت افرادی کـه بیشـتر از این شـبکه ها بهره مندند بیشـتر 
از سـایرین از ایـن شـبکه ها متأثـر می شـوند. به عبارت دیگـر، شـبکه های اجتماعـی 
مجـازی می تواننـد بـر رضایـت از روابط جنسـی، صمیمیت بین زوجیـن و نحوه حل 

تعارضـات اثـر بگذارند و باعث افزایش اهمیتشـان در مناسـبات زوجین شـوند.

شکل 1 . مدل مفهومی پژوهش
Figure 1. Conceptual model

15 
 

هاي اجتماعي مجازي شبكه ،ديگربارتعبه ند.شومي تأثرمها سايرين از اين شبكه

د بر رضايت از روابط جنسي، صميميت بين زوجين و نحوه حل نتوانمي

  .شونددر مناسبات زوجين بگذارند و باعث افزايش اهميتشان اثر تعارضات 

  
Figure 1. Conceptual model 

  مدل مفهومي پژوهش . 1 شكل

هاي پژوهشفرضيه  
ت از روابط جنسي رابطه مجازي و رضايهاي اجتماعي مندي از شبكهبين بهره

  وجود دارد.

صميميت بين زوجين رابطه هاي اجتماعي مجازي و مندي از شبكهبين بهره

  وجود دارد.

هاي اجتماعي مجازي و حل تعارض بين زوجين رابطه مندي از شبكهبين بهره

  وجود دارد.
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فرضیه های پژوهش
بیـن بهره منـدی از شـبکه های اجتماعـی مجـازی و رضایـت از روابـط جنسـی 

رابطـه وجـود دارد.
بیـن بهره منـدی از شـبکه های اجتماعی مجـازی و صمیمیت بیـن زوجین رابطه 

وجود دارد.
بیـن بهره منـدی از شـبکه های اجتماعـی مجـازی و حـل تعـارض بیـن زوجیـن 

رابطه وجـود دارد.

روش شناسی پژوهش
ایـن پژوهـش به روش پیمایشـی انجام شـده و جامعـه آماری آن را افـراد متأهل 
شـهر تهـران تشـکیل داده اند. حجـم نمونـه از طریق فرمول کوکران محاسـبه شـده 
و  عـدد 340 بـه دسـت آمده اسـت. روش نمونه گیری خوشـه ای چندمرحلـه ای بوده 
و نمونه هـا بـه صـورت تصادفـی نظام منـد انتخـاب شـده اند. بـرای گـردآوری داده، 
از پرسشـنامه محقق سـاخته و بـرای تأمیـن اعتبـار ابـزار پژوهـش، از اعتبـار صـوری 
اسـتفاده شـده اسـت؛ به این ترتیب، پرسـش ها بـا توجه بـه چارچوب نظـری و الگوی 
مفهومـی طـرح تدویـن و دیدگاه  هـای صاحبنظـران این حـوزه در پرسشـنامه اعمال 
شـده اسـت. برای سـنجش روایی نیز از آلفای کرونباخ اسـتفاده شـده که ضریب به 

دسـت آمـده برابر با 0/786 اسـت.

جدول 1. تعریف عملیاتی متغیرها و روایی آنها
Table 1. Operational definition and validity 

مؤلفه
Component

تعریف مفهومی
 Conceptual
definition

تعریف عملیاتی
Operational definition

آلفای کرونباخ
 Cronbach’s

alpha

عضویت در 
شبکه های اجتماعی 

مجازی

استفاده یا استفاده 
نکردن از پیام رسانه ای 

شبکه ای اجتماعی 
مجازی

آیا عضویت در شبکه های اجتماعی 
-مجازی عضو هستید ؟  بله، خیر
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Component

تعریف مفهومی
 Conceptual
definition

تعریف عملیاتی
Operational definition

آلفای کرونباخ
 Cronbach’s

alpha

محتوای مورد 
استفاده

اپلیکشن و 
پیام رسان هایی که کاربر 
از طریق آنها وارد شبکه 

می شود یا به ایجاد 
شبکه اجتماعی مبادرت 

می کند.

در کدام شبکه های اجتماعی مجازی 
عضو هستید و از آنها استفاده 
می کنید؟ داخلی: بله، سروش، 

ویسپی، آی گپ، ایتا، بیسفون، سایر 
)نام ببرید(: ..... هیچکدام

خارجی: تلگرام، اینستاگرام، 
واتس آپ، الین، فیس بوک، توییتر، 

سایر )نام ببرید(: .... هیچکدام

-

مدت استفاده
مدت زماني است که فرد 
در شبکه هاي اجتماعي 
مجازي عضو شده است.

چند سال است که عضو شبکه های 
اجتماعی هستید و ازآنها استفاده 

می کنید؟
-

میزان استفاده

مدت زماني که فرد برای 
فعالیت در شبکه هاي 
اجتماعي مجازي در 

شبانه روز صرف مي کند.

در شبانه روز چند ساعت از 
شبکه های اجتماعی مجازی استفاده 

می کنید؟
-

حضور با هویت 
واقعی در شبکه های 

اجتماعی مجازی

نحوه و چگونگي حضور 
فرد در شبکه هاي 

اجتماعي

گاهی سعی دارم جنسیت خود را 
آشکار نکنم. گاهی سعی می کنم 
خود را شخصیت دیگری معرفی 
کنم. همیشه با هویت واقعی در 
شبکه های اجتماعی حضور پیدا 

می کنم.

0.629

فعال بودن در 
شبکه های اجتماعی 

مجازی

کنش و واکنش فرد در 
قبال پیام های دریافتی 
در شبکه هاي اجتماعي 

مجازي

مباحث و مطالب دیگران را 
می خوانم. مطالب مورد عالقه ام 
را برای دوستان و گروه هایی که 

عضو هستم فوروارد می کنم. گاهی 
مطالبی می نویسم و در کانال ها قرار 
می دهم. در مباحث گروه ها شرکت 
دارم و نظر خود را به صورت کامنت 

ابراز می کنم.

0.725

ادامه جدول 1.
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مؤلفه
Component

تعریف مفهومی
 Conceptual
definition

تعریف عملیاتی
Operational definition

آلفای کرونباخ
 Cronbach’s

alpha

وابستگی به 
شبکه های اجتماعی 

مجازی

شدت فعالیت و حضور 
فرد در شبکه هاي 
اجتماعي مجازي

چک کردن یا چک نکردن 
شبکه های اجتماعی اصاًل برایم 

اهمیت ندارد. بازدید و گشت وگذار 
در شبکه های اجتماعی، یکی از 
تفریحات من است. در صورت 
داشتن وقت اضافی به سراغ 
شبکه های اجتماعی می روم.

اگر یک روز شبکه های اجتماعی 
خود را چک نکنم، کالفه می شوم.
بیشتر از آنچه قصد دارم، برای 

شبکه های اجتماعی وقت می گذارم.
دیگران از من به خاطر اینکه همیشه 
سرم در گوشی است شاکی هستند.

0.758

رضایت از روابط 
جنسی

احساس رضایت فرد از 
رابطه جنسی و عاطفی با 

همسر خود

از نحوه ابراز عشق از سوي همسرم 
بسیار راضي هستم.

از میزان ابراز عشق و محبت از سوي 
همسرم راضي هستم.

ما همیشه به دنبال یافتن راه هاي 
بهبود روابط زناشویی مان هستیم.
هنگام صحبت راجع به مسائل 

جنسي با همسرم کاماًل احساس 
راحتي مي کنم.

0.893

صمیمیت بین 
زوجین

احساس فرد نسبت 
به نزدیکی عاطفی و 
ارتباطی با همسر خود

رابطه من با همسرم رضایت بخش 
است و ما یکدیگر را درک مي کنیم.
گاهي اوقات نمي توانم خواسته هایم 

را به همسرم بگویم.
همسرم کمتر احساساتش را با من 

در میان مي گذارد.
گاهي اوقات باور کردن تمام 

حرف هاي همسرم برایم مشکل 
است.

همسرم خلق وخوی مرا مي شناسد و 
با آن سازگاري دارد.

0.746

ادامه جدول 1.
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Component

تعریف مفهومی
 Conceptual
definition

تعریف عملیاتی
Operational definition

آلفای کرونباخ
 Cronbach’s

alpha

حل تعارض بین 
زوجین

نوع و نحوه حل تعارض 
و مسائل فرد با همسر 

خود

از نحوه حل وفصل اختالف هاي خود 
با همسرم خشنود هستم.

به طور معمول هنگام در میان 
گذاشتن مشکالت با همسرم فکر 

مي کنم که  مرا درک نمي کند.
گاهي اوقات درباره مسائل جزئي در 
خانواده جروبحث های جدي داریم.
وقتي مشکلي بین ما پیش مي آید 

براي حل آن تالش مي کنیم.
گاهي اوقات فکر مي کنم 

کشمکش هاي بین ما پایان نخواهد 
یافت.

از نحوه حل وفصل اختالف هاي خود 
با همسرم خشنود هستم.

0.765

یافته های پژوهش
ترکیـب جنسـي پاسـخگویان حاکـي از آن اسـت کـه 53/8 درصد از آنـان زن و 
46/2 درصـد مـرد هسـتند. 4/5 درصد پاسـخگویان جوان، 59/2 درصد میان سـال و 
38/7 درصـد نیـز بزرگسـال اند. میانگین سـني زنان برابـر با 40/27 سـال و میانگین 
سـنی مـردان 42/96 اسـت. بـه لحاظ وضعیـت اشـتغال 7/7 درصد از زنـان، کارمند 
بخـش دولتـی، 6/6 درصـد کارمنـد بخش خصوصـی، 14/3 درصد دارای شـغل آزاد، 
2/7 درصـد دانش آمـوز یـا دانشـجو، 5/5 درصـد بازنشسـته، 60/7 درصـد خانـه دار و 
2/2 درصـد بیـکار هسـتند. در مقابـل 14 درصـد از مـردان، کارمنـد بخـش دولتـی، 
8/3 درصـد کارمنـد بخـش خصوصـی، 60/5 درصـد دارای شـغل آزاد، 1/3 درصـد 
دانش آمـوز یـا دانشـجو، 14 درصـد بازنشسـته و 0/6 درصد نیز بیکار هسـتند. از نظر 
تحصیـالت 52/5 درصـد زنان دیپلـم و زیردیپلم، 41/5 درصـد دارای مدرک کاردانی 
و کارشناسـی و 6 درصد نیز دارای مدرک کارشناسـی ارشـد هسـتند. در مقابل 60/6 
درصـد مـردان دیپلم و زیـر دیپلم، 26/1 درصـد دارای مدرک کاردانی و کارشناسـی 

و 13/4 درصـد دارای مدرک کارشناسـی ارشـد و دکترا هسـتند. 

ادامه جدول 1.
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بررسـی وضعیـت مـدت عضویـت افـراد در شـبکه های اجتماعـی مجازی نشـان 
می دهـد کـه 80/8 درصـد از زنـان و 73/2 درصد از مـردان در شـبکه هاي اجتماعي 
مجـازي عضویـت دارنـد. 19/6 درصـد از زنـان عضو شـبکه های اجتماعی،  دو سـال 
و کمتـر، 37/7 درصـد بیـن دو تـا 5 سـال و 27/7 درصـد بیشـتر از پنـج سـال در 
از مـردان عضـو  شـبکه هاي اجتماعـي عضویـت داشـته اند. در مقابـل 13 درصـد 
شـبکه های اجتماعـی کمتـر از دوسـال، 47 درصد بیـن دو تا پنج سـال و 40 درصد 
نیـز بیشـتر از پنـج سـال در شـبکه هاي اجتماعـي عضویـت دارند. میانگین متوسـط 
عضویـت زنـان در شـبکه هاي اجتماعـي برابر با 4/3 سـال و مردان برابر با 4/9 سـال 
اسـت. مصـرف و بهره منـدی از شـبکه های اجتماعـی مجـازی بـه تفکیک جنسـیت 
افـراد متأهـل نشـان می دهـد کـه  38/5 درصـد زنـان روزانـه دو سـاعت و کمتـر، 
46/6 درصـد روزانـه دو تـا پنـج سـاعت و 14/9 درصـد روزانه بیشـتر از پنج سـاعت 
در شـبکه هاي اجتماعـي فعالیـت مي کننـد. در مقابـل 38/3 درصد از مـردان، روزانه 
دو سـاعت و کمتـر، 47 درصـد روزانـه دو تـا پنـج سـاعت و 14/7 درصـد روزانـه 
بیشـتر از پنـج سـاعت در شـبکه هاي اجتماعـي فعالیـت  دارنـد. میانگیـن فعالیـت 
روزانـه در شـبکه هاي اجتماعـي بـرای زنـان برابر با 2/4 سـاعت و برای مـردان 2/45 
سـاعت اسـت. بررسـی عضویت افراد در شـبکه های اجتماعی مجازی نشـان می دهد 
کـه شـبکه هاي اجتماعـي تلگـرام بـا عضویـت 93/2 درصـد کاربـران محبوب تریـن 
شـبکه اجتماعـي مجـازی اسـت. بعـد از تلگـرام، اینسـتاگرام بـا 62 درصد، واتسـاپ 
بـا 54 درصـد و فیس بـوک بـا 14/8 درصـد بیشـترین کاربـران را دارنـد. تنهـا 16/3 
درصـد افـرادي کـه در شـبکه هاي اجتماعـي مجـازي فعالیـت دارنـد، در یکـي از 
شـبکه  اجتماعـي مجـازي داخلـي عضو هسـتند. در این بین، سـروش بـا 7/6 درصد، 
بیشـترین کاربـر را دارد. بعـد از سـروش شـبکه هاي اجتماعي بله بـا 4/6 درصد و ایتا 

بـا 2/7 درصـد در رتبه هـاي بعـدي قـرار دارند.
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جدول 2. وضعیت بهره مندی از شبکه های اجتماعی مجازی
Table 2. Status of online social networks using

زنان- - 
Women

مردان
Men

کل
Total

عضویت در شبکه های 
اجتماعی مجازی

148115263عضو هستم
100.0%100.0%100.0%

354277عضو نیستم
19.2%26.8%22.6%

183157340کل
100.0%100.0%100.0%

مدت عضویت در 
شبکه های اجتماعی 

مجازی

2291544 سال و کمتر
19.60%13%16.80%

27854132 تا 5 سال
37.747%50.10%

414687باالتر از 5 سال
27.740%33.10%

148115263کل
100.0%100.0%100.0%

میزان فعالیت در 
شبکه های اجتماعی 

مجازی

25744101 ساعت و کمتر
38.5%38.3%38.5%

26954123 تا 5 ساعت
46.6%47.0%46.8%

221739باالتر از 5 ساعت
14.9%14.7%14.7%

148115263کل
100.0%100.0%100.0%

براسـاس یافته هـای مرتبـط بـا میـزان فعـال بـودن، 18/9 درصـد از زنـان در 
شـبکه هاي اجتماعـي مجـازي فعالیـت کـم، 75/7 درصـد فعالیـت متوسـط و 5/4 
درصـد فعالیـت زیـاد دارنـد. در مقابـل میـزان فعـال بـودن 28/7 درصد مـردان کم، 
65/2 درصـد متوسـط و 6/1 درصـد زیـاد اسـت. میزان حضـور واقعی در شـبکه های 
اجتماعـی بـه تفکیـک جنسـیت نشـان داد کـه 39/2 درصـد زنـان متوسـط و 60/8 
درصـد زیـاد ، در مقابـل 1 درصـد مردان کـم، 40/9 درصـد متوسـط و 58/3 درصد 
زیـاد بـا هویـت واقعـی در شـبکه های اجتماعـی فعالیت می کننـد. همچنیـن میزان 
وابسـتگی 43/2 درصـد زنـان بـه شـبکه های اجتماعی کـم، 51/4 درصد متوسـط و 
5/4 درصـد زیـاد و در مقابـل، میـزان وابسـتگی 40/9 درصـد مـردان به شـبکه های 

اجتماعـی مجـازی کـم، 55/7 درصـد متوسـط و 3/5 درصـد زیاد اسـت.
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جدول 3. کیفیت حضور در شبکه های اجتماعی مجازی
Table 3. Quality of presence in online social networks

میزان فعال بودن-
Activity rate

حضور با هویت واقعی
 Presence with real

identity

میزان وابستگی
Degree of dependence

زنان
Women

مردان
Men

زنان
Women

مردان
Men

زنان
Women

مردان
Men

2833016447کم
18.9%28.7%0.0%0.9%43.2%40.9%

1127558477664متوسط
75.7%65.2%39.2%40.9%51.4%55.7%

87906784زیاد
5.4%6.1%60.8%58.3%5.4%3.5%

148115148115148115کل
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

بـر اسـاس یافته هـای پژوهـش، متغیرهـای رضایت از روابط جنسـی بـا میانگین 
68/62، صمیمیـت بیـن زوجیـن بـا میانگیـن 60 و حـل تعـارض بیـن زوجیـن بـا 
انحـراف معیـار  دارا هسـتند.  را  میانگیـن  باالتریـن  ترتیـب،  بـه  میانگیـن 58/24 
صمیمیـت بیـن زوجیـن تقریبـا برابـر بـا 20 اسـت. مقـدار نمـره انحـراف معیـار نیز 
حاکـی از آن اسـت کـه 95 درصـد پاسـخ های افـراد در بـازه 20± از میانگیـن قـرار 
دارنـد. میانگیـن »حـل تعـارض بیـن زوجین« برابـر با 58 اسـت. انحـراف معیار حل 
تعـارض بیـن زوجین برابر با 20/31 اسـت. مقـدار نمره انحراف معیار نشـان می دهد 
کـه 95 درصـد پاسـخ های افـراد در بـازه 20/31± از میانگیـن قـرار دارنـد. میانگین 
متغیرهـای مـورد بررسـی به تفکیک جنسـیت نشـان می دهـد که میانگیـن رضایت 
از روابـط جنسـی مـردان برابر بـا 73/18 و زنان برابر با 64/75 اسـت. میـزان انحراف 
معیـار رضایـت از روابط جنسـی زنـان برابر با 25/67 و مـردان برابر با 20/48 اسـت. 
میانگیـن صمیمیـت بیـن زوجین مردان برابر بـا 63/18 و زنان برابر با 57/24 اسـت. 
میـزان انحـراف معیـار صمیمیـت بین زوجین زنـان برابر بـا 21/49 و مـردان برابر با 
17/68 اسـت. میانگیـن حـل تعارض بیـن زوجین از نـگاه مردان برابر بـا 60/38 و از 
دیـد زنـان برابـر بـا 56/4 اسـت. میزان بین حـل تعارض بین زنـان برابر بـا 17/85 و 
انحـراف معیـار مـردان برابـر با 22/09 اسـت. انحراف معیار هر سـه متغیـر در مردان 
نسـبت بـه زنـان کوچک تـر اسـت و ایـن نشـان می دهد کـه نظـر مـردان از تجانس 

بیشـتری نسـبت به زنـان برخوردار اسـت.
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جدول 4. وضعیت روابط بین زوجین به تفکیک جنسیت
Table 4. Status of couple’s relationships by gender

تعداد-
N

میانگین
Mean

انحراف معیار
Std. deviation

رضایت از روابط جنسی

18364.754125.67009زن

15773.129020.47934مرد

34068.6223.75کل

صمیمیت بین زوجین

18322.623020.45915زن

15720.229319.26465مرد

34059.9919.99کل

حل تعارض بین زوجین

18357.896226.50057زن

15758.535028.83008مرد

34058.2420.31کل

آزمـون برابـری واریانـس )آزمـون لـون( بـرای هـر سـه متغیـر نشـان می دهـد 
 T کـه فـرض برابـری واریانـس در بیـن دو گـروه رد شـده اسـت. بنابرایـن آزمـون
بـا فـرض برابـر نبـودن واریانس هـا بـرای مقایسـه میانگین هـا مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد. نتایـج آزمـون مقایسـه میانگین هـا نشـان می دهـد کـه اختـالف میانگین 
رضایـت جنسـی و صمیمیـت میـان زوجیـن در بین دو گروه مـردان و زنـان معنادار 
اسـت. بنابرایـن می تـوان گفـت کـه نگـرش زنـان و مـردان بـه رضایـت جنسـی بـا 
یکدیگـر تفـاوت معنـادار دارد. مقادیـر حـد پاییـن و حـد بـاال نشـان می دهـد کـه 
تفـاوت میانگیـن دو گـروه زنـان و مـردان، کمتر از صفـر و میانگین زنـان از میانگین 
مـردان کوچک تـر اسـت. اختـالف میانگیـن متغیر حل تعـارض بین زوجیـن در بین 

دو گـروه معنادار نیسـت. 
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جدول 5. آزمون T مستقل 
Table 5. Independent-Samples T Test

-- Leven’s Testt-test for Equality of Means

--F.Sigtdf
.Sig

)2-tailed( 
Mean Dif-
ference

 Std. Error
Difference

سی
جن

ت 
ضای

ر

با فرض 
برابری 
واریانس

9.9230.002-3.2883380.001-1.3400.408

با فرض 
نابرابری 
واریانس

  -3.344336.280.001-1.3400.401

ین
وج

ن ز
ت بی

می
می

ص

با فرض 
برابری 
واریانس

3.9360.048-2.7593380.006-1.1890.431

با فرض 
نابرابری 
واریانس

  -2.800337.490.005-1.1890.425

ین
وج

ن ز
ض بی

عار
ت

با فرض 
برابری 
واریانس

7.0210.008-1.8063380.072-0.7550.418

با فرض 
نابرابری 
واریانس

  -1.835336.840.067-0.7550.412

بـرای بررسـی اثـر شـبکه های اجتماعی مجازی بـر روابط بین زوجیـن، از تحلیل 
رگرسـیون با روش همزمان اسـتفاده شـد که نتایج آن در جدول 6 آمده اسـت.
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جدول 6. خالصه مدل رگرسیون اثر شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط بین زوجین
Table 6. Model summary of the effect of online social networks on the 

couple’s relationship 

--FSig.R R
Square

 Adjusted R
Square

 Std. Error of
the Estimate

رضایت جنسی
3.2010.0090.3180.1010.0703.911زنان

0.0263.290-0.4220.8330.1380.019مردان

صمیمیت بین 
زوجین

3.8250.0030.3450.1190.0884.063زنان
1.3910.2330.2450.0600.0173.169مردان

حل تعارض بین 
زوجین

5.4990.0000.4030.1620.1333.929زنان
0.0223.100-0.5170.7630.1520.023مردان

متغیرهـای مدت اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی مجازی زنان رابطـه معناداری 
بـا رضایـت از روابط جنسـی آنان دارد. ضریـب تأثیر این متغیر برابر با 0/242 اسـت. 

جدول 7. ضرایب رگرسیون شبکه های اجتماعی مجازی با رضایت جنسی 
Table 7. Regression coefficients of the effect of online social networks 

on sexual satisfaction

--BStd.ErrorBetatSig.

زنان

1.8200.071. 6.0283.311)مقدار ثابت(

مدت استفاده از شبکه های اجتماعی 
مجازی

0.5160.1820.2422.8400.005

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 
مجازی

-0.3440.216-0.175-1.5950.113

میزان فعال بودن در شبکه های 
اجتماعی مجازی

0.1670.1110.1311.5080.134

حضور با هویت واقعی در شبکه های 
اجتماعی

0.3140.1980.1341.5860.115

میزان وابستگی به شبکه های 
اجتماعی مجازی 

0.0430.0930.0510.4570.648
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--BStd.ErrorBetatSig.

مردان

5.4880.000 .14.9672.727)مقدار ثابت(
مدت استفاده از شبکه های اجتماعی 

0.2140.1780.1241.2020.232مجازی

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 
0.8490.398-0.093-0.1460.172-مجازی

میزان فعال بودن در شبکه های 
0.3440.732-0.038-0.0380.110-اجتماعی مجازی

حضور با هویت واقعی در شبکه های 
0.0150.1720.0080.0850.933اجتماعی

میزان وابستگی به شبکه های 
0.0100.0940.0120.1020.919اجتماعی مجازی 

متغیر وابسته: روابط عاطفی و رضایت جنسی

متغیرهـای مـدت اسـتفاده و حضـور بـا هویـت واقعـی در شـبکه های اجتماعـی 
مجـازی رابطـه معنـاداری بـا صمیمیت بیـن زوجین زنـان دارنـد. ضریب اثـر متغیر 
مـدت اسـتفاده برابـر 0/228 و حضـور بـا هویـت واقعـی در شـبکه های اجتماعـی 

مجـازی برابـر با 0/221 اسـت.

جدول 8. ضرایب رگرسیون شبکه های اجتماعی مجازی با صمیمیت بین زوجین
Table 8. Regression coefficients of the effect of online social networks 

on couple’s intimacy 

--BStd.ErrorBetatSig.

زنان

2.0570.041 7.0783.440)مقدار ثابت(

مدت استفاده از شبکه های اجتماعی 
مجازی

0.5100.1890.2282.7010.008

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 
مجازی

-0.0030.224-0.001-0.0120.990

میزان فعال بودن در شبکه های 
اجتماعی مجازی

0.1560.1150.1171.3590.176

حضور با هویت واقعی در شبکه های 
اجتماعی

0.5420.2060.2212.6350.009

میزان وابستگی به شبکه های اجتماعی 
مجازی 

-0.1170.097-0.132-1.2030.231

ادامه جدول 7.
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--BStd.ErrorBetatSig.

مردان

5.9030.000 15.5092.627)مقدار ثابت(
مدت استفاده از شبکه های اجتماعی 

0.2010.1720.1181.1720.244مجازی

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 
0.0930.1660.0600.5630.575مجازی

میزان فعال بودن در شبکه های 
1.3960.166-0.153-0.1480.106-اجتماعی مجازی

حضور با هویت واقعی در شبکه های 
0.2030.1650.1181.2260.223اجتماعی

میزان وابستگی به شبکه های اجتماعی 
0.0590.953-0.007-0050.090.-0مجازی 

متغیر وابسته: صمیمیت بین زوجین

متغیرهـای مـدت اسـتفاده و حضـور بـا هویـت واقعـی در شـبکه های اجتماعـی 
مجـازی رابطـه معنـاداری بـا حـل تعـارض بیـن زوجیـن زنـان دارنـد. ضریـب تأثیر 
متغیـر مـدت اسـتفاده برابر 0/264 و حضـور با هویت واقعی در شـبکه های اجتماعی 

مجـازی برابـر با 0/240 اسـت. 

جدول 9. ضرایب رگرسیون شبکه های اجتماعی مجازی با حل تعارض بین زوجین
Table 9. Regression coefficients of the effect of online social networks 

on couple’s resolve conflict

--BStd.ErrorBetatSig.

زنان

1.9070.059 6.3453.327)مقدار ثابت(
مدت استفاده از شبکه های اجتماعی 

0.5870.1830.2643.2120.002مجازی

میزان استفاده از شبکه های 
0.3510.726-0.037-0.0760.217-اجتماعی مجازی

میزان فعال بودن در شبکه های 
0.1990.1110.1501.7930.075اجتماعی مجازی

حضور با هویت واقعی در شبکه های 
0.5860.1990.2402.9430.004اجتماعی

میزان وابستگی به شبکه های 
1.4500.149-0.155-0.1360.094-اجتماعی مجازی 

ادامه جدول 8.
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--BStd.ErrorBetatSig.

مردان

7.0470.000 18.1102.570)مقدار ثابت(
مدت استفاده از شبکه های اجتماعی 

0.0470.1680.0290.2790.781مجازی

میزان استفاده از شبکه های 
0.0010.999-0.0000.1620.000اجتماعی مجازی

میزان فعال بودن در شبکه های 
1.3700.173-0.153-0.1420.104-اجتماعی مجازی

حضور با هویت واقعی در شبکه های 
0.0460.1620.0280.2830.778اجتماعی

میزان وابستگی به شبکه های 
0.0120.0880.0160.1310.896اجتماعی مجازی 

متغیر وابسته: حل تعارض بین زوجین

بحث و نتیجه گیری
هـدف اصلی پژوهش حاضر، بررسـی میـزان رضایت از روابط جنسـی، صمیمیت 
بیـن زوجیـن و حـل تعـارض میـان آنـان در بین زنـان و مـردان و رابطه شـبکه های 
اجتماعـی بـا آنهـا بـوده اسـت. نتایـج پژوهش نشـان می دهد کـه از بین شـبکه هاي 
اجتماعـي خارجـي، تلگرام بـا عضویت 93/2 درصـد از کاربران شـبکه هاي اجتماعي، 
محبوب تریـن شـبکه اجتماعـي مجـازی اسـت. بعـد از تلگـرام، شـبکه هاي اجتماعي 
مجـازي اینسـتاگرام بـا 62 درصـد، واتسـاپ بـا 54 درصـد و فیس بـوک بـا 14/8 
درصـد، بیشـترین کاربـران را در بین متأهالن شـهر تهـران دارند. تنهـا 16/3 درصد 
افـرادي کـه در شـبکه هاي اجتماعـي مجـازي فعالیـت دارنـد، در یکي از شـبکه هاي 
اجتماعـي مجـازي داخلـي عضـو هسـتند. در ایـن بیـن، شـبکه اجتماعي سـروش با 
7/6 درصـد، بیشـترین کاربـر را دارد. میـزان نفوذ شـبکه های اجتماعـی در بین افراد 
متأهـل شـهر برابـر بـا 77/4 درصد اسـت. بر اسـاس یافته هـا، بررسـی وضعیت مدت 
عضویـت افـراد در شـبکه های اجتماعـی مجازی نشـان می دهد که میانگین متوسـط 
عضویت در شـبکه هاي اجتماعي برابر با 4/3 سـال و مردان برابر با 4/9 سـال اسـت. 
مصـرف و بهره منـدی از شـبکه های اجتماعـی مجـازی در بین زنان و مـردان متأهل 
نیـز نشـان می دهـد کـه میانگین فعالیـت روزانه زنـان در شـبکه هاي اجتماعي،  برای 

ادامه جدول 9.
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زنـان برابـر بـا 2/40 سـاعت و مردان 2/45 سـاعت اسـت. میانگین فعال بـودن زنان 
در شـبکه های اجتماعـی مجـازی برابر بـا 48/90 و برای مردان برابر با 48/42 اسـت. 
میانگیـن حضـور با هویـت واقعی زنان برابر بـا 83/28 و مردان برابر با 83/40 اسـت. 
همچنیـن وابسـتگی زنـان به شـبکه های اجتماعـی مجازی برابـر بـا 40/26 و مردان 

برابر با 40/29 اسـت.
میانگیـن متغیرهـای رضایـت از روابـط جنسـی، صمیمیـت بیـن زوجیـن و حل 
تعـارض بیـن زوجیـن در میـان زنان و مـردان حاکی از آن اسـت، کـه اوالً رضایت از 
روابـط جنسـی، صمیمیت و حـل تعارض به ترتیـب باالترین میانگین را دارا هسـتند؛ 
ثانیـاً، میانگیـن هـر سـه این متغیرهـا باالتر از میانه طیـف )50 از 100( اسـت؛ ثالثاً، 
میانگیـن مـردان در هـر سـه متغیـر باالتـر از میانگیـن زنـان اسـت و رابعـاً، انحراف 
معیـار زنـان در هـر سـه متغیـر باالتـر از انحـراف معیـار مـردان اسـت. ایـن یافته ها 
نشـان می دهنـد کـه زنـان احسـاس رضایت جنسـی و صمیمیـت کمتری نسـبت به 
مـردان دارنـد و حل تعـارض بین زوجین از نظـر زنان به همان میزان خوشـبینانه ای 
کـه در مـردان وجـود دارد، نیسـت. اختـالف میانگیـن مشـاهده شـده در خصـوص 
رضایـت از روابـط جنسـی و صمیمیـت بیـن زوجیـن در میان زنـان و مـردان از نظر 
آمـاری، معنـادار اسـت و اختـالف میانگیـن حل تعـارض بیـن زوجیـن از نظرآماری 
معنـادار نیسـت. تفـاوت انحـراف معیـار در بین دو جنس نیـز مؤید این مسـئله بوده 
و نشـان می دهـد کـه در بین زنان، انسـجام و همسـانی بـه همان میزانی کـه در بین 
مـردان وجـود دارد مشـاهده نمی شـود و شـکاف در خصوص نگرش به سـه متغیر در 
بیـن زنـان بیشـتر اسـت. به عبارت دیگـر نگرش مـردان به رضایـت از روابط جنسـی، 
صمیمیـت بیـن زوجیـن و حـل تعارض از انسـجام بیشـتری نسـبت به نگـرش زنان 
در خصـوص ایـن متغیرهـا برخـوردار اسـت. این مسـئله نشـان دهنده اهمیـت زیاد 
رضایـت از روابـط جنسـی و صمیمیـت در بیـن زوج هـای متأهل اسـت. ایـن یافته با 
نظریـه گیدنـز )1386( دربـاره مرکزیـت یافتـن رضایـت جنسـی و روابط عاشـقانه ، 
اهمیـت صمیمیـت و حـل دموکراتیک مسـائل بیـن زوجیـن همخوانـی دارد. گیدنز 
معتقـد اسـت؛ امـروزه انتخاب همسـر به صورتـي روزافـزون، از تمایل بـراي برقراري 
پیونـد عاشـقانه و یا عشـق تأثیـر پذیرفته اسـت؛ رابطه اي کـه پیوند دهنـده تمایالت 
جنسـي بـا پیمـان زناشـویي اسـت. از نتایـج و یافته هـای بـاال برمی آیـد کـه روابـط 
زناشـویی در حـال تجربـه تغییـرات متعـدد اسـت. اگـر چه در اطـالق رابطـه ناب به 
ایـن امـر بایـد بـا احتیاط عمـل کـرد، بخشـی از ویژگی هایی کـه گیدنز بـرای رابطه 
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نـاب عنـوان کرده اسـت در روابط زناشـویی قابل مشـاهده اسـت. طبـق نظریه رابطه 
نـاب، دموکراتیک شـدن روابط نزدیک و جسـت و جوي خودشـکوفایي عاطفي، امکان 
برقـراري »روابـط نـاب« را به وجـود آورده اسـت؛ روابطي کـه بر پایه شـرایط دروني 
خودشـان و نـه بـر حسـب عوامـل خارجـي، تعییـن و تعریـف مي شـوند. از ایـن رو، تا 
زماني که زوج ها از داشـتن رابطه زناشـویي با یکدیگر رضایت متقابل داشـته باشـند 
چنیـن رابطـه اي را ادامـه مي دهنـد. به این ترتیـب، بـا کمـی احتیـاط و بـا تاسـی از 
گیدنـز می تـوان گفـت؛ روابـط بیـن زوجین بیـش از پیـش در حال تبدیل شـدن به 
رابطـه اي اسـت که دلیـل پیدایش و ادامه آن، احسـاس رضایت عاطفي خاصي اسـت 
کـه از همزیسـتي و ارتبـاط نزدیـک با همسـر مطلوب حاصل مي شـود. ایـن موضوع 
نیـز   )1397( جهانی دولت آبـاد  و   )1390( وگرامیان نیـک  جالیی پـور  پژوهـش  در 
تأییـد شـده و بنا بـر نتایـج آنهـا، تغییـر محسـوس رابطه شـخصی و افزایـش اهمیت 

رابطـه ناب قابل مشـاهده اسـت. 
بررسـی رابطـه بیـن شـبکه های اجتماعـی مجـازی و روابط زناشـویی نشـان داد 
کـه: اوالً، برخـی از ابعـاد شـبکه های اجتماعـی مجـازی بـا رضایت از رابطه جنسـی، 
صمیمیـت بیـن زوجیـن و حـل تعـارض زنـان رابطـه معنـادار دارد ولی ایـن متغیر، 
رابطـه ای بـا رضایـت از رابطـه جنسـی، صمیمیـت و حـل تعـارض مـردان نـدارد. 
ثانیـا،ً بررسـی رابطـه ابعـاد بهره منـدی از شـبکه های اجتماعـی بـا روابـط زناشـویی 
نشـان داد کـه مـدت فعالیـت در شـبکه های اجتماعـی بـا رضایـت از روابط جنسـی 
و حـل تعـارض بیـن زوجیـن زنان رابطـه مثبـت دارد. این مسـئله می تواند ناشـی از 
اثرگـذاری شـبکه های اجتماعـی بـر تغییر ماهیـت زندگی زنـان و افزایـش ارتباطات 
آنـان بـا دنیـای پیرامون شـان باشـد، چرا کـه بـر اسـاس نتایج ایـن پژوهـش، نزدیک 
بـه 61 درصـد از زنـان خانـه دار هسـتند و کمتـر در تعامـالت اجتماعـی مسـتقیم 
و چهره به چهـره پیرامـون خـود مشـارکت دارنـد. امـا شـبکه های اجتماعـی مجـازی 
باعـث شکسـت ایـن سـد شـده اند و ارتبـاط زنـان خانـه دار را بـا محیـط اطـراف و 
پیرامـون خـود بیشـتر کرده انـد. ایـن نتیجـه بـا نتایـج پژوهـش شـکربیگی )1396( 
دربـاره اثـر شـبکه های اجتماعـی بـر ناسـازگاری هویتـی و نارضایتـی از زندگـی 
مثبـت شـبکه های  رابطـه  پژوهـش،  ایـن  در  نـدارد؛ چرا کـه  زناشـویی همخوانـی 
اجتماعـی بـا رضایـت از رابطـه جنسـی، صمیمیـت و حـل تعـارض زنان تأیید شـده 
اسـت. اگـر چـه بین متغیرهـای مـورد بررسـی مطالعه حاضر بـا پژوهش شـکربیگی 
تفـاوت ماهـوی وجـود دارد ، نتایـج کلـی دو پژوهـش در خصـوص رابطه شـبکه های 
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اجتماعـی مجـازی بـا روابط زناشـویی متفاوت اسـت. دلیل ایـن اختـالف را می توان 
در مـوارد زیر جسـتجو کـرد. در بسـیاری از پژوهش ها، شـبکه های اجتماعی مجازی 
به عنـوان یـک متغیـر واحـد در نظـر گرفتـه شـده اند و اغلـب، بهره منـدی از آنهـا به 
میـزان اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی مجـازی تقلیـل یافته ها اسـت. در حالی که 
شـبکه های اجتماعـی مجـازی دارای ابعـاد مختلفـی هسـتند کـه اتفاقا اثـرات کاماًل 
متفـاوت و متضـادی دارنـد و تفکیـک نشـدن آنهـا  می توانـد باعـث خطـا در تحلیل 
شـود. بـرای،  مثـال اثر میزان اسـتفاده روزانه از شـبکه های اجتماعی مجـازی به کلی 
بـا اثـر مدت اسـتفاده و حضور بـا هویت واقعی در شـبکه های اجتماعـی مجازی دارد 
و تجمیـع ایـن متغیرهـا می توانـد باعث ایجاد گمراهی در پژوهشـگر شـود. لذا صرف 
کاربـری و عضویـت در شـبکه های اجتماعـی مجـازی اثـر مثبـت یـا منفـی نـدارد؛ 
بلکـه کیفیـت اسـتفاده ایـن شبکه هاسـت کـه می تواند پیامدهـای مثبـت و منفی به 
دنبـال داشـته باشـد. دیگـر اینکـه در مطالعه شـبکه های اجتماعـی مجـازی نباید از 
روندهـای جهانـی تغییـرات در روابـط بین شـخصی غفلت کـرد. در واقع ایـن روندها 
مختـص یـک نقطـه جغرافیایـی یـا یک کشـور خاص نیسـتند بلکـه بسـیاری از آنها 
ماهیتـی فراملـی دارنـد و بخش هـای زیـادی از جوامـع انسـانی را دسـتخوش تغییر 
می کننـد. نداشـتن شـناخت کافـی از ایـن روندهـا می توانـد پژوهشـگر را دریافتـن 

دالیـل زمینه هـای بـروز تحـوالت دچـار گمراهـی کند.

پیشنهادها
نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه صمیمیـت بین زوجیـن و توانایی حـل تعارض در 
میـان آنهـا در حـد متوسـط اسـت. میـزان رضایـت جنسـی در جامعه مورد بررسـی 
بـه نسـبت بـاال و مناسـب اسـت ولـی ایـن میـزان در بیـن مـردان کمتـر از زنـان به 
چشـم می خـورد. در ایـن زمینـه پیشـنهاد می شـود کـه رسـانه ملـی در برنامه هـای 
را خانـواده، برنامه هایـی بـرای تقویـت و مدیریـت روابط بیـن زوجین و ارایه مشـاوره  
و آموزش هـای مرتبـط بـا مدیریـت روابـط بیـن فـردی در دسـتور کار قـرار دهد.  در 
تدویـن ایـن برنامه هـا و تعییـن جامعـه هـدف، زنـان بایـد بیشـتر مـورد توجـه قرار 
گیرنـد. بـه دلیـل اینکـه مـدت اسـتفاده و حضـور با هویـت واقعـی، رابطـه ای مثبت 
بـا روابـط بیـن زوجیـن )رضایت جنسـی، صمیمیت و حل تعـارض( دارند، پیشـنهاد 
می شـود کـه از ظرفیـت ایـن شـبکه ها در راه ارتقـای مهارت و سـطح دانش جنسـی 
و ارتباطـی افـراد جامعـه اسـتفاده شـود. همچنیـن بـا توجـه بـه اثرگـذاری بیشـتر 
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شـبکه های اجتماعـی مجـازی بـر زنان )به نسـبت مـردان( بهتر اسـت تولیـد محتوا 
و ارایـه مشـاوره و آموزش هـای مرتبـط بـا مسـائل خانوادگـی در اولویـت نهادهـای 
مربـوط ازجملـه رسـانه ملـی قرار گیـرد. هر چنـد در کنار ایـن،  الزم اسـت جامعه را 
نسـبت بـه اسـتفاده بـی رویه از این شـبکه ها و اثرات منفـی آنها بر روابـط خانوادگی 
و روابـط بیـن زوجیـن آگاه کـرد. افزایـش و ارتقـای سـواد رسـانه ای افـراد جامعـه و 
آمـوزش نحـوه دسترسـی و اسـتفاده درسـت از این شـبکه ها می تواند هم اثربخشـی 
آموزش هـای مفیـد را ارتقـای دهد و هـم از تأثیرگذاری و اثرات منفـی محتوای مضر 
جلوگیـری کنـد. بـه بیـان موجز، پیشـنهاد می شـود اوالً، رسـانه ملی تهیـه و پخش 
برنامه هـای آموزشـی، آگاه سـازی و مشـاوره ای بـه زوجیـن در حوزه هـای ارتباطـی، 
حـل تعـارض و ارتقـای دانـش جنسـی مخاطبـان خـود را تقویت کنـد و ثانیـاً عالوه 
بـر مـورد یادشـده با توجـه به نفـوذ و اثرگذاری شـبکه های اجتماعی مجـازی حضور 
خـود را در شـبکه های اجتماعـی مجازی پررنگ تر سـازد و تعامل بیشـتری با جامعه 
برقـرار کنـد. چرا کـه با پیشـرفت های فناورانه و توسـعه فناوری هـای ارتباطی، اصرار 
و تأکیـد بیـش از حـد بـر ارتباطات یک سـویه با مخاطبان محکوم به شکسـت اسـت 
و تأثیرگـذار نخواهـد بـود. بنابراین الزم اسـت کـه ارتباطات دوسـویه و تعاملی بیش 

از پیـش مـورد توجـه قرار رسـانه ملـی گیرد.

تشکر و قدردانی
ایـن مقالـه از طـرح »تأثیـر شـبکه های اجتماعـی مجازی بـر روابـط خانوادگی« 
کـه با حمایـت مالی معاونـت پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی در پژوهشـگاه علوم 
انسـانی و مطالعـات اجتماعـی بـه اجـرا درآمده، اسـتخراج شـده اسـت. بدین وسـیله 
نگارنـده مراتـب سپاسـگزاری خود را از حمایت هـای مادی و معنـوی معاونت محترم 

پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی و معاونت پژوهشـی پژوهشـگاه اعـالم می دارد.
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