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 مقدمه

های اجتماعی از مصادیق بارز پدیده اجتماع آفرین اینترنت است )رستمی نژاد و شکل گیری شبکه

میلیون نفر در سراسر جهان بخش قابل توجهی از زندگی  500. امروزه جمعیتی بالغ بر (1395شوکتی راد، 

های شبکه (.2010کالیلیگلو و مدران، کنند )گلهبار، میهای اجتماعی سپری روزمره خود را در شبکه

ای است که تأثیرات زیادی بر ای در ساختار زندگی اجتماعی پیدا کرده و پدیدهامروزه جایگاه ویژه اجتماعی

، ترین نهاد اجتماعی خانواده گذاشته است )سویدو، میکامی و آلنهای مختلف آن از جمله بر بنیانیجنبه

تواند بر روابط گیر است، میاستفاده از اینترنت به علت این که فعالیتی زمان دهدمطالعات نشان می .(2011

 (.1395)یعقوبی،  کاهش دهد آن رااجتماعی و خانوادگی و مدت تعامل فرد با خانواده تأثیر بگذارد و حتی 

 انتشار اطالعات و پردازش ارائه، آوری،جمع به اجتماعی، هایرسانه از یکی عنواناجتماعی به هایشبکه 

 و روابط عالقه، وضعیت مورد هایفیلم و هاکتاب مذهب، همراه، و یار و جنسی گرایش نژاد، چون اجتماعی

اطالعات در میان دوستان، همکالسان، اعضای  نیا (.2011کند )اسچلنکریج و سوری، می اشاره عکس، آلبوم

های شبکه . فناوری(2011)کالپیدو، کاستین و موریس،  شودافراد به اشتراک گذاشته می ریخانواده و سا

ثیر شوند تا سرعت تأاستفاده می هاهحوز بسیاری از در تیاند و در نهاو استفاده ساده ادگیرییاجتماعی برای 

، 1بوکسیفمجازی  های اجتماعی(. از پر کاربردترین شبکه2013)کالرا و مانانی،  ارتباطات را بهبود بخشند

نتایج تحقیقی که توسط (. 1394است )کدیور،  7آپو واتس 6، وایبر5، الین4، اینستاگرام3، وی چت2تانگو

ق البوک یکی از پنج دلیل اصلی و عمده طدهد که فیسانجام شد نشان می خانوادگی آمریکا توکال آکادمی

 ها تبدیلروز به روز عامل مؤثرتری در فروپاشی ازدواج بوکسیهمگی بر این باورند که ف ؛در امریکا است

عات و شواهد به سود موکل الآوری اطدرصد از وکال برای جمع 10دهد همچنان نتایج نشان می؛ شودمی

همچنین . (2011)نقل از الین، پنگ، کیم، کیم و الروس،  نمایندهای اجتماعی استفاده میخود از شبکه

به  بوکسیعات شخصی که افراد در فالو سایر اط هاپیامها، های عاشقانه، عکسامپیها نشان داد پژوهش

، کالپرن و کاتس) شده استعنوان مدارک و شواهد خیانت در روابط خانوادگی استفاده گذارند بهاشتراک می

2017.) 

 بهزیستی سالمتی و افزایش در اولیه اجتماعی عامل عنوانبه را خانواده جهانی بهداشت سازمان که آنجا از

توجه ویژه ای داشت )میرزایی  خانواده اصلی هسته عنوانبه هازوج به باید بنابراین است؛ کرده معرفی جامعه

 عواملی به توانمی جمله از زیادی است عوامل به وابسته خانواده هر قوام و (. نظم1398جاهد و صابری، 

 زندگی و ...  مشترک، سبک زندگی در طول هازوج شخصیتی هایویژگی زناشویی، رضایت میزان چون

های جوان تاثیر بسزایی (. بنظر می رسد تغییر در سبک زندگی زوج1395کرد )بشارت و رفیع زاده،  اشاره
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در رضایت زناشویی داشته باشد؛ سبک زندگی می تواند متاثر از فرهنگ، نژاد، مذهب، وضعیت اقتصادی، 

کنند؛ در واقع سبک زندگی به ها در طول زندگی انتخاب میشد و روشی است که زوجاجتماعی و باورها با

ها اشاره دارد )مرحمتی و روش زندگی مردم با بازتابی کامل از ارزش های اجتماعی، طرز برخورد و فعالیت

قت رای هم وبخش متقابل باید بزوجین برای داشتن یک رابطه قوی، ثابت و رضایتاز این رو، (. 1395یوسفی، 

تر از بودن کنار یکدیگر، میزان (؛ با این حال، مهم1396)عمیدی سیمکانی، نجارپوریان و سماوی،  بگذارند

یگوشز ثابت ا طوربهبنابراین، وقتی که یکی از زوجین ؛ تمرکز بر افراد مهم زندگی بجای تمرکز بر خود است

تر پاسخگو باشد که ممکن است شریک دیگر کم کند، او ممکن است به نیازهایی هوشمند استفاده میها

رابطه، تعهد و برقراری ارتباط کنند )فلوروس و سایمس،  باعث شود که هر دو طرف احساس کاهش رضایت

کند باید برای که شریک زندگی احساس می آورندیم به وجودیی را هاتیموقعی هوشمند هایگوش (.2013

همچنین هاپرن  (.2016ید با تلفن همراه او رقابت کنند )آئوتنریس، کسب توجه از فردی که دوستش دارد با

استفاده از تلفن همراه  لیبه دلهای ایجاد شده کنند که فراوانی وقفهدر پژوهش خود بیان می( 2017و کالتز )

ید دیورابرتز و  .بردشان را از بین میکنند، رضایت رابطهصرف می شاندر طول زمانی که با شریک زندگی

های اجتماعی و تأثیر توجهانه به اطرافیان به واسطه توجه به شبکهدر پژوهش خود فراوانی رفتار بی (2016)

توجهانه بر دهند که تأثیر رفتار بیآن بر رضایت از رابطه و سالمت فردی را بررسی کردند. نتایج پیشنهاد می

های دلبستگی شود. افرادی با سبکجتماعی متعادل میهای ارضایت از رابطه توسط تعارض در استفاده از شبکه

های دلبستگی های اجتماعی را نسبت به کسانی با سبکمضطرب، سطوح باالتری از تعارض استفاده از شبکه

های اجتماعی از طریق رضایت در رابطه و نهایتاً رضایت همچنین توجه به شبکه کمتر مضطرب، گزارش کردند.

( در پژوهشی با عنوان 2018دنیل و همکاران )گذارد. مکبر افسردگی تأثیر می میرمستقیغ طوربهاز زندگی 

کنند که فناوری اطالعات و ارتباطات تغییرات رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد خانواده بیان می

دوباره الگوهای های تعاملی ایجاد کرده است و ضرورت چینش و شکل جدید حالت عملکرد خانوادهکیفی در 

 دهد. رابطه در خانواده را نشان می

ی های اجتماعی رابطه در صفحهتأثیر مقایسه ( در پژوهش خود به بررسی2018و پتی ) نایسوچار موری،

مردم اغلب در پژوهش خود بیان کردند که  هاآن بر روی رابطه و رفاه شخصی افراد پرداختند. بوکسیف

تواند توسط اطالعات می نیگذارند و ابه اشتراک می بوکسیخود را در ف یمیمروابط ص مربوط بهاطالعات 

 ،یشیمطالعه آزما ایندر . استفاده شود یهای عاشقانه اجتماعمقایسه یبرا یعنوان موادکاربران به ریسا

 هایمقایسه یبرا ی طرفین،تیحما یهاها و نشانهزوج نیها، ارتباط بکنندگان نشان دادند که عکسشرکت

بوک های روابط زمانی که در معرض پروفایل فیس. چگونگی تفسیر افراد از مقایسهباشندیم مهم اریبس روابط

ی وی تأثیر بگذارد. همچنین نتایج نشان داد که تواند بر فرد و رابطهگیرند میدوست یا آشنای خود قرار می

ه این ک تر نشان دهند تا افراد دورترهای افراد نزدیکههای شدیدتری نسبت به مقایسافراد ممکن است واکنش

پژوهش  در تواند تأثیر بیشتری داشته باشد.بوک میدهد که مقایسه با دوستان واقعی در فیسامر نشان می

های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک ( وان رابطه بین میزان استفاده از شبکه1397فرقانی و مهاجری )

های سبک زندگی همچون تغییر سلیقه در نوع پوشش، تغییر در شیوه ان شد که بین مؤلفهزندگی جوانان بی

های تغذیه، تغییر در خودآرایی، تغییر در انتخاب طراحی و اثاثیه منزل، تغییر در سبک خرید، تغییر در شیوه
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های یزان استفاده از شبکهگذران اوقات فراغت و تفریح و تغییر در تعامالت و ارتباطات رو در روی کاربران با م

ها تغییر در هر ی که با افزایش ساعات استفاده از این شبکهطوربهاجتماعی تلفن همراه رابطه وجود دارد 

اهمیت این موضوع بر سبک  خاطرشود. به همین دلیل و به سبک زندگی نیز بیشتر می هایمؤلفهیک از 

شود؛ بنابراین، در راستای تحقق هدف مورد نظر، ن پژوهش مشخص میت ای، اهمیت و ضرورزندگی زوجین

 :گویی به این سؤال استپژوهش حاضر به دنبال پاسخ

 ؟ها کدامندمحیط مجازی در سبک زندگی زوج. پیامدهای استفاده از 1

 گذارد؟ها می. محیط مجازی چه تاثیر بر سبک زندگی زوج2

 

 روش

ها یک مطالعه کیفی است و بر حسب داده کاربردی استاین پژوهش بر حسب هدف یک پژوهش بنیادی و 

شده انسان از  که از روش پدیدارشناختی استفاده شد. هدف این روش فهم ساختار اصلی احساس تجربه

ناسی، شکنندگان است؛ به جهت روشوتحلیل توضیحات شفاهی تجربیات از زاویه دید شرکتطریق تجزیه

های هش را زوجوجامعه آماری این پژ .ها گردآوری شدصاحبه با زوجدر اجرای این پژوهش اطالعات از م

ی با تأکید بر محیط مجازی که ناسازگار 1397سال  زمستاندر  مشاوره شهر شیرازکننده به مراکز مراجعه

زوج  11این تحقیق شامل  اشباع شده. حجم تشکیل دادند تشخیص داده شده بودند توسط مشاوران مرکز

، حداقل دارای مدرک دیپلم و نداشتن بیماری جسمی و روانی ها گذشته بودسال از ازدواج آن سهکه حداقل 

 مشاورهبوده است، بدین صورت که ابتدا از بین زوجینی که به مراکز  همگنگیری روش نمونه .حاد بود

جه با توو  دهشرکت کر مصاحبهبودند، در  شده داده با توجه به موضوع پژوهش ناسازگار تشخیصمراجعه و 

های تحلیل داده به سؤاالت از پیش تعیین شده تا حد اشباع نظری در پژوهش حاضر مداخله داده شدند.

 .( صورت پذیرفت2003و کارپنتر ) برتامدل تحلیلی استر اساس ها بردریافت شده از مصاحبه

 

 ابزار پژوهش

ای باز هی شامل پرسشاافتهیساختار مهینابزار محقق ساخته، فرم مصاحبه . ساختار یافته. مصاحبه نیمه1

ها فرم مصاحبه در اختیار سه نفر از متخصصان و اساتید پاسخ بود. جهت سنجش اعتبار محتوای مصاحبه

ها خواسته شد تا نظر خود را در خصوص کمیت و کیفیت سؤاالت بیان کنند. پس از قرار گرفت و از آن

 ها مورد استفاده قرار گرفت.اساتید، سؤاالت برای انجام مصاحبه با زوج مدنظراعمال اصالحات 

 تعریف شما از محیط مجازی چیست؟ و چه مدت در طول روز درگیر محیط مجازی هستید؟  -1

 چه تأثیر )تأثیر منفی و مثبت( بر زندگی شما گذاشته و یا دارد؟ مثال بزنید؟از نظر شما محیط مجازی  -2

 به عقیده شما چه مدت بهتر است از محیط مجازی استفاده کرد؟ -3

 استفاده از محیط مجازی چه تغییراتی در سبک زندگی شما ایجاد کرده است؟ مثال بزنید. -4

تان )همسر و فرزندان، پدر و مادر و ...( انوادهمحیط مجازی تا چه میزان بر روابط بین فردی شما با خ -5

 گذاشته است؟ مثال بزنید.
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با ورود محیط مجازی به محیط خانواده شما تا چه میزان دردسرها و مشکالت به وجود آمده است؟ مثال  -6

 بزنید.

 است؟ها در خانه شده تا چه میزان استفاده از محیط مجازی در خانواده شما منجر به مشکالت و تنش -7

توضیح داده شد و پس از موافقت ها ها، هدف مطالعه برای زوجآوری دادهفرایند جمع آغازقبل از . شیوه اجرا

 ها را در مرکز مشاوره دیدار کرد. درو هماهنگی برای انجام مصاحبه، پژوهشگر جهت انجام مصاحبه زوج

 و پژوهش اهداف کلی بیان از بعد و داده اطمینان هازوج اطالعات و هویت ماندن محرمانه از جلسه ابتدای

( ازب) اولیه کدگذاری در کلمه به کلمهصورت به هازوج یهاگفته تمام. شد ضبط هاآن صدایها آن از اجازه با

 دوم مرحله در و شوندیم شکسته ممکن یهابخش نیترکوچک بهها داده باز یکدگذار در. شد بیان

 سپس. شوندمی یبندطبقه و مقایسه یکدیگر باها شباهت وها ها بر اساس تفاوتداده محوری کدگذاری

ها مصاحبه(. 1390ایمان و نوشادی، ) گرفتندیم قرار گویا و درک قابل یهانام با طبقات در مشابه کدهای

 ( تحلیل شد.2003و کارپنتر ) برتامدل استر اساس بر و اجرا دقیقه 40 تا 20 بین زمان مدت در

 

 هایافته

سال داشتند.  10تا  6زوج نیز مدت زمان ازدواج  7سال و  5تا  3زوج مدت ازدواج بین  4در این پژوهش 

نفر دارای  2ها فرزند بودند. از بین زوج 2زوج نیز دارای  3زوج دارای یک فرزند و  7یک زوج بدون فرزند، 

نفر دارای  6نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و  12دارای مدرک کاردانی، نفر  2مدرک تحصیلی دیپلم، 

 56/4مدرک تحصیلی فوق لیسانس بودند؛ همچنین میانگین استفاده از مدت زمان روزانه از فضای مجازی 

 ساعت بود.
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مضمون  زیرمضمون کدهای باز ردیف

 فرعی

مضمون 

 اصلی

م هنگا ایجاد باور و نگرش غلط جنسی، تداعی تصاویر جنسی در 1

غرق شدن  رفتار جنسی با دیگران در ذهن، یسهیرابطه جنسی، مقا

فکری پیرامون نقش زن در سکس، ایجاد انتظارات در خطاهای 

در رابطه جنسی همسر، نگاه ابزار گونه به زن، ایجاد  نانهیبرواقعیغ

 تفکر آزاد بودن در رابطه جنسی

خطاهای 

شناختی در 

رابطه جنسی 

 با همسر

 

 

 

 

 

مشکالت 
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تماشای تصاویر برهنه با تأکید بر جنسیت و فاقد هرگونه محتوای  2

 دیسکسی، بازدهای ادبی، هنری و یا علمی، تماشای انواع فیلم

 سرچ ها،های جنسی در گروهتوزیع انواع فیلم های سکسی،سایت

سی های کوتاه جنتله فیلم یکردن مطالب مربوط به سکس، نگهدار

رفتارهای غیر متعارف در رابطه جنسی همانند  یدر گوشی، اجرا

 اهلمیتصاویر ف

 

 

 ینگارهرزه
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مضمون  زیرمضمون کدهای باز ردیف

 فرعی

مضمون 

 اصلی

نادیده گرفتن نیازهای جنسی  عدم توجه به تمایالت جنسی همسر، 3

 همسر، نداشتن تمایل به رابطه و نیمه کار گذاشتن رابطه جنسی
کاهش میل 

 جنسی
 

 

مشکالت 

 جنسی

ی
رد

ن ف
 بی

ی
مد

رآ
کا
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ی
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 جنسی از طریق خود ارضایی درگیر بودن در روابط مثلثی و مربعی، 4

 مجازیمحیط چت و 
تغیر ذائقه 

 جنسی

نابجا در تعامالت با غیرهمجنس، انتقال و مبادله  یهایشوخ 5

تجربیات بیمارگونه جنسی، گفتگو پیرامون مسائل جنسی، بروز 

همراه با تغییر حرکات زبانی و بدنی در روابط  کیرفتارهای رمانت

 آنالینی...

 یزنالس

 سایبری
 

 

 

 

 

فرا  روابط

 زناشویی

و روابط مجازی به روابط واقعی تحت عناوین  هایگسترش دوست 6

 یهایدوست اجتماعی یا خواهر/برادر خوانده، شرکت در مهمان

غیرمتعارف برای زوجین، مسافرت و تفریح با دوستان غیرهمجنس 

اند، عدم حفظ صیانت و مجازی با هم آشنا شدهمحیط که در 

جین به ها و وظایف زوهنجارها در رابطه زوجین، عدم رعایت نقش

 همسر خود...

تغییر 

 ساختار و

مرزهای 

 زوجین

درد و دل کردن با افراد غریبه، خودافشایی روابط خصوصی و مسائل  7

های ها، برقراری رابطه عاطفی، انتشار عکسو مشکالت با غریبه

 خصوصی

برقراری 

ارتباط با 

 افراد غریبه

و پنهان کردن آن از همسر، پاک کردن  کارتمیداشتن چندین س 8

از  یاطالعیها، داشتن رمزهای متعدد، بو مخفی کردن چت هاامیپ

 اهداف و تصمیمات یکدیگر و...

از بین رفتن 

 اعتماد

 

همسر، کاهش  یهایمندبه ابراز عالقه توجهیحمایتگر نبودن، ب 9

محیط بعد از وارد شدن به  یمندهمدلی و ابراز احساس و عالقه

مجازی، وجود دیوار نامرئی، در دسترس نبودن از نظر عاطفی، مورد 

 تحسین و لطف قرار نگرفتن

گسست 

 عاطفی

)طالق 

 عاطفی(

 

 

 

کاهش 

بی توجهی به همسر، اهمیت ندادن به احساسات یکدیگر، نادیده  10 تیمیصم

 به احساسات و ... گرفتن و بی محلی

کم رنگ 

شدن 

احترام و 

 همدلی

پاس داشت توجهی بهبا دوستان، بی ازحدشیصرف زمان ب 11

 مشترک، تغییر در نوع یهاتیازدواج، تغییر در نوع فعال یهامناسبت

در  هاتیو فعال هایگذراندن اوقات فراغت با یکدیگر، کاهش سرگرم

 محیط خانه...

کاهش 

 یهاتیفعال

اجتماعی 

 مشترک
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مضمون  زیرمضمون کدهای باز ردیف

 فرعی

مضمون 

 اصلی

 برای توافق عدم زوجی، زندگی رفع فرسودگی برای توافق و گفتگو کاهش 12

 توافق و کاهش گفتگو زندگی، در نوآوری و خالقیت ایجاد و روزمرگی رفع

 و گفتار تحمیل تعارض، حل برای جدید های حل راه به رسیدن برای

 گفتگوی نبود نبودن، خوبی ی شنونده نکردن، دل یکدیگر، درد به باورها

محیط  از استفاده یخاطر نحوه به بودن باهم زمان در جدال عشق، با توأم

 یکدیگر به روزمره مشکالت بیان عدم مجازی،

 

 

تخریب ارتباطات 

 کالمی
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 فرو خود در رو، در رو تعامالت کاهش چهره، به تعامالت چهره کاهش 13

 در و ذهن حضور و شوق دیداری و شور نداشتن خانواده، اعضای رفتگی

 منزل در یکدیگر ندیدن و نبودن لحظه

تخریب ارتباطات 

 دیداری

مسائل خانه و امورات  در تفاهم بر سر یناتوان گر،یکدیحرف  دنینفهم 14

 یضرور یها یریگمیدر تصم یناتوان ،یعدم درک احساس ،یزندگ
 

 درک و تفاهم پایین

 ترس از مواجه با تعارض، آستانه ،یمجاز یایاز حد با دن شیب تیمشغول 15

 یرکالمیو غ ینسبت به بحث و مشاجره و پرخاش کالم نییپا تحمل

 .جانیه و عدم کنترل ادیز

  فرار از بحث و مشاجره

 

ناتوانی در 

مدیریت 

 حل تعارض

 انکار مسئله، صورت کردن پاک پرخاشگری، مشکالت، با هیجانی برخورد 16

 شدن خیال بی و فراموشی و یا مشکل
 ناتوانی در حل مسئله

 در زیاد های در رفتن کوره از امیز، مسالمت گفتگوی عدم کشیدن، کنار 17

 بحث یک پایان و شروع در ناتوانی و گفتگو حین
ناتوانی در مذاکره و حل 

 تعارض

های گوشی، چک کردن مداوم برنامه یهاامیچک کردن ایمیل و پ 18

 .شبکه اجتماعی، تمایل ناخوادگاه به چت کردن و..
  های رفتاریمؤلفه

 

اعتیاد 

 اینترنتی

، سردرگمی و ابهام، افسردگی، اعمال خشونت روانی، یریپذکیتحر 19

 تنش و استرس ناشی صرف زمان زیاد، واکنش منفی به اطرافیان و...
 

 شناختیعوامل روان

محیط زمان بودن در عدم آگاهی از گذر زمان، کوچک انگاری مدت 20

مجازی، محیط افزایش مقدار زمان فعالیت با ابزارهای  مجازی،

 مجازی...محیط توجهی به ساعت حضور و استفاده از بی

 

 گسیختگی زمان

 نرمش کردن، لجبازی یکدنده بودن، کردن، برخورد خشک و سفت 21

 تحمل فشارها در ناتوانی و شده وارد فشارهای اثر در شدن خم نداشتن،

 

 پذیریعدم انعطاف
 

 و بچگانه رفتارهای ذوق زدگی، و زودباوری زودهنگام، پرخاشگری 22

 .فکر بدون حرفهای

 تکانشی بودن

 تفکر هیجانی، تعادل عدم جویی، عیب سرزنش و دیگران، کردن قضاوت 23

 سازی فاجعه و فکری نشخوار انتقادگرانه، خود

ناتوانی در تنظیم 

هیجانات 

 دهی()خودنظم
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مضمون  زیرمضمون کدهای باز ردیف

 فرعی

مضمون 

 اصلی

کاهش تعامالت با افراد حقیقی زندگی، عدم تعادل در ارتباطات بین  24

مختلف در ارتباطات با دوستان متعدد در  یهاکردن در نقش یفردی، باز

 در ارتباطات... یمندضابطهمجازی، کاهش مدیریت و محیط 

 افت عملکرد

 ارتباطی
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 زندگی
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مجازی، پشیمانی و  یهاتغییر خلق ناشی از افزایش فعالیت در شبکه 25

احساس گناه بعد از ارتباط نامتعارف، اضطراب و ترس ناشی از فاش شدن 

 یهاارتباطات نابهنجار، تجربه عذاب وجدان داشتن، ایجاد مزاحمت

 اینترنتی، داشتن استرس زیاد و آرامش کم.

کاهش 

 سالمت

 شناختیروان

در محیط کاری، دیر رسیدن به محیط کار، دریافت  یورکاهش بهره 26

 مجازی در هنگام کار و...محیط تذکر از همکاران به خاطر استفاده از 
افت عملکرد 

 شغلی

ترم و انباشته عدم مطالعه در طول ، آموزشیدر محیط  یورکاهش بهره 27

مجازی محیط به خاطر استفاده از  اساتید، دریافت تذکر از شدن مطالب

 و... سر کالس، مشروطی و فرسودگی تحصیلیدر 

افت عملکرد 

 تحصیلی

تغذیه،  یها، عدم تعادل در برنامهیداریوبعدم تعادل در الگوی خواب 28

 پیدا کردن و...وزن ، مصرف بعضی مشروبات الکلی، اضافهیتحرککم
 توجهی بهبی

سالمت 

 جسمی

، تظاهر به شبیه بودن به اعضای هالمیتالش برای شبیه ستاره شدن ف 29

اجتماعی، تغییر در قیافه ظاهری با اعمال جراحی  یهاگروه در شبکه

در  یطلبزیبایی، تغییر در دکوراسیون منزل و جذب الگوهای تنوع

 تبلیغاتی و... یهارار در خرید مدلکاالهای مصرفی، تغییر در پوشش، اص

الگو گیری و 

 مدپرستی

و شبهه در دین،  ییزدا نیایجاد تزلزل در اعتقادات دینی و مذهبی، د 30

مبنی بر وجود مشکالت به خاطر پابند بودن به اعتقادات  یدهیداشتن عق

غیرمتعارف با الگوهای مذهبی، تردید و اعتراض  یهالیدینی، ارائه پروفا

 کردن به وجود قوانین شرعی در روابط مردان و زنان یپوشو چشم

 

 تغییر در

منش 

 مذهبی

 

متزلزل شدن 

های -ارزش

 مذهبی

 

 

های مستخرج شده از بخش مصاحبه با زوجینمؤلفه

امل ها ش، این آسیبهاهای صورت گرفته با زوجبر مبنای تحلیل مصاحبه. یفرد نیب . الگوهای ناکارآمد1

مشکالت ارتباطی، کاهش مدیریت حل  ،صمیمیت کاهش یی،روابط فرازناشو، اصلی مشکالت جنسی مولفه 5

 تعارض است.

برآمده از حضور فرد در فضای مجازی،  یفرد نیبالگوهای ناکارآمد  ،اولین آسیب. مشکالت جنسی -الف 

ی، نگارمسر، هرزهها عبارتند از: خطاهای شناختی در رابطه جنسی با همشکالت جنسی است. این آسیب

ترین این مسائل، خطاهای شناختی یکی از مهم .ی جنسیتغییر ذائقهکاهش تمایل جنسی و طالق جنسی و 

کنم فکر می» بیان داشت 3مصاحبه کننده شماره در رابطه جنسی با همسر است. و درخواست های نامتعارف 
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را با فرد دیگر تجربه  یآورجنسی لذت همسرم در ظاهر با من ارتباط جنسی دارد و در ذهنش رفتارهای
انتظار همسرم از من در رابطه جنسی متفاوت گردیده »اظهار داشت  6و مصاحبه کننده شماره  «کند.می

 .«خواهدیکنم فقط مرا برای رفتار سکس محس ناتوانی در لذت دادن به او پیدا کردم. فکر می
و تأثیر  ینگارعنوان یک آسیب برآمده از فضای مجازی، هرزهمشکالت جنسی به ینهیدیگر در زم یمسئله

در فضای مجازی  ینگارآن در روابط جنسی بین زوجین است. در واقع، ممکن است خودِ فرد درگیرِ هرزه

 یها و تصاویری تأثیری منفی بر دیدگاه فرد در روابط جنسنباشد، اما حضورِ مجازی وی و مصرفِ چنین متن

 یجاشدن در روابط مثلثی و مربعی، داشتن زندگی چندنفره بهدارد و عواقب و پیامدهایی چون درگیر

های پورن داشته باشد. های پورن و بازدید از سایتها و انواع فیلمزندگی دونفره، تماشای عکس

مسائل جنسی، حس های مرتبط با با ورود به سایت» گوید:در این زمینه می 4ه شماره کنندمشارکت
دهم. کنم یا سکس اینترنتی انجام میمی یکم متوجه شدم خود ارضائکردم. کمکنجکاوی خودم را ارضا می

«.های مربوط به رفتارهای جنسی استکنم سایت... صبح زود اولین سایتی که چک می
ی مجازی و هرزهمشکل دیگر، کاهش تمایل جنسی و طالق جنسی است. با توجه به حضور متدام در فضا

نگاری های جنسی و همچنین ارتباط آنالین جنسی )چت سکس، ویدیو سکس( با برخی از کاربران به شدت 

گذارد به طوری که تمایل به برقراری رابطه جنسی با همسر امری بر کاهش میل جنسی با همسر اثر می

از روزی که معتاد گوشی و استفاده »در این زمینه بیان داشت:  12شود. شرکت کننده دشوار برای فرد می
از اون شده اصال به سمت من نمیاد، حتی من سعی کردم طوری رفتار کنم که تحریک بشه اما انگار من 

 «وجود خارجی براش ندارم و کال اصال منو نمیبینه

برآمده از فضای مجازی،  یفرد نیبالگوهای ناکارآمد  یدومین مشکل عمده. ییروابط فرا زناشو -ب

های انجام شده با زوجین، روابط است. بر مبنای تحلیل مصاحبه ییو گسترش روابط فرا زناشو یریگشکل

ی تغییر ساختار و مرزها سایبری، یزنهایی عمده است که عبارتند از: السشامل مسائل و مقوله ییفرا زناشو

ین رفتن اعتماد.و از ب ، برقراری ارتباط با افراد غریبهزوجین

ست سایبری این ا یزنسایبری است. منظور از الس یزن، السییاولین مسئله در گسترش روابط فرا زناشو

، عاشقانه جنسی که یکی از زوجین بنا به دالیل مختلف که عمدتاً عاطفی و جنسی هستند، به ارتباط عاطفی،

گفتگویی  یو در این میان فرمی از رابطه پردازدیدر فضای مجازی م (عموماً غیرهمجنس)و... با فردی دیگر 

زنی سایبری شامل مسائلی -الس یطور کلگیرد. بهکه بیشتر هم حالت تفریحی و گذرا دارد، شکل می

نابجا در تعامالت با غیرهمجنس، کاربرد زبان کالمی عاشقانه در روابط با غیرهمجنس،  یهایهمچون شوخ

انتقال و مبادله تجربیات بیمارگونه جنسی و گفتگو پیرامون مسائل جنسی از سوی یکی از زوجین با فردی 

ه کنندشارکتدیگر در فضای مجازی است. این امر طبیعتاً روی روابط زوجین تأثیرات منفی خواهد گذاشت. م

زنه، اما به مخاطبش در تلگرام جونم همسرم با من حرف قشنگ نمی» :اظهار داشتدر این زمینه  10شماره 
با عناوین و اسامی »گفت:  5و مشارکت کننده شماره  «فرسته و قربونت برم میگه و استیکر عاشقانه می

ن کنم و یک گفتگوی شیریم برخورد میمتفاوت با مخاطبین یهامتفاوت و شغل یهامختلف و با سن و سال
 «.دمیادامه م طورنیهر هفته یکی و هم هر روز یکی، اندازمیراه م
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 ایرانی، یتغییر ساختار و مرزهای زوجین است. ساختار خانواده دیگر در این زمینه، یعمده یمسئله

اسالمی است که در یک فرآیند تاریخی شکل گرفته و  –ساختاری است که نشاءت گرفته از فرهنگ ایرانی 

تداوم یافته است. این در حالی است که در فضای مجازی، ما با ساختاری مواجه هستیم که عموماً توسط 

فرهنگ غربی و نمادهای آن رمزگذاری شده است و نوعی تضاد معنایی در ساختار خانواده در این میان شکل 

، عوامل تغییر در ساختار خانواده در اثر استفاده از فضای مجازی هستند و برخی گیرد. برخی مسائل فوقمی

در  2مشارکت کننده شماره . گردندیدیگر، پیامدهای تغییر ساختار خانواده و تغییر مرزهای آن محسوب م

نداره. تحت  پا گذاشته. شرم و حیا ریما داغون شده. همسرم اخالقیات را ز یاصل رابطه» گوید:این زمینه می
، دوست اجتماعی و... با هم هستند. همسرم چارچوب زندگی زناشویی را شکسته. همین یاعنوان همخانه

مسئله بر رابطه کالمی، رابطه جنسی، تفریح، روابط خانوادگی، ارتباطات اجتماعی و همه چیه ما تأثیر 
 «.گذاشته

 در حاضر در فضای مجازی است. ارتباط با افراد غریبهبعدی در ارتباط با روابط فرازناشویی، برقراری  مسئله

برخی موارد زوجینی که احساس تنهایی عاطفی می کنند به صورت ناخواسته و ناخودآگاه در برخی کانال 

های تلگرامی شروع تبادل و اظهار نظر در مورد مشکالت جاری خود می کنند و با پاسخ هایی که از برخی 

ای گرفته هبر مبنای تحلیل مصاحبهزمینه را برای برقراری ارتباط مهیا می کنند.  مخاطبان دریافت می کنند

زوجی، تمایل عاطفی به  یصورت کلی عبارتند از: ورود آنی هرکس به رابطهشده با زوجین، این مسائل به

اشناس، و نقص در انجام وظایف زوجی، تمایل عاطفی به افراد غریبه و ن یافراد غریبه و ناشناس، کوتاه

اره . مشارکت کننده شمو فردگرایی در روابط خانوادگی (بچه یا همسر)تفویض وظایف همسری به دیگر اعضا 

همسر کمتر دیگه با من حرف میزد، وقتی به رفتارهاش مشکوک شدم دیدم » :اظهار داشتدر این زمینه  8
حد چت کردن هست و بیشتر باهاش با کسی ارتباط داره، اعتراض های منو که دید گفت فقط رابطه مون در 

 «درد و دل میکنم و مشکالتمو میگم که خالی بشم، آخه تو که به حرفهای من گوش نمیدی
بعدی که در ارتباط با روابط فرا زناشویی قرار دارد، کاهش اعتماد است. اعتماد زوجین به یکدیگر،  یمسئله

د اعتماد، عمالً روابط بین زوجین فرسوده شده و یکی از بنیادهای اساسی زندگی زناشویی است و بدون وجو

گیرد که ریشه در سرچشمه می یایکاردر بیشتر مواقع، از پنهان یاعتمادی. این بنهدیرو به ویرانی م

های گرفته شده با زوجین، این مسائل سیالیتِ ارتباط در فضای مجازی دارد. بر مبنای تحلیل مصاحبه

ها، و مخفی کردن چت هاامیهمسر، پاک کردن پ یهااهش اعتقاد به درستی حرفصورت کلی عبارتند از: کبه

غیرواقعی برای اسامی و  یگذارهای ورودی به فضای مجازی، نامو برنامه هالیداشتن رمزهای متعدد برای فا

از اهداف و تصمیمات یکدیگر، کنترل کردن  یاطالعیهای زندگی، بدر اجرای برنامه یکار، پنهانهالیپروفا

. این مسائل وقتی تبدیل به یک قاعده در هاامیهای اجتماعی و چک کردن پرفتار به خاطر ورود به شبکه

ت شدها با یکدیگر را بهها را به یکدیگر کاهش داده و روابط آنکم حس اعتماد آنزندگی زوجین شود، کم

اکثر اوقات گوشی رو » :بیان داشت 13مشارکت کننده شماره . دینمایم تحت تأثیر قرار داده و تضعیف
اش این بود که بچه سراغ و بهانه گذاشتیاصالً رمزگذاری برای ما معنا نداشت، حاال رمز م؛ سایلنت بود

 «.و ممکنه مطالبی ارسال کنه که خوب نباشه رهیگوشی م
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برآمده از فضای مجازی، کاهش صمیمیت  یفرد نیب الگوهای ناکارآمدیکی دیگر از . کاهش صمیمیت -ج

های انجام شده با زوجین، کاهش صمیمیت شامل مسائل و است. بر مبنای تحلیل مصاحبه نیبین زوج

و  )طالق عاطفی(، کم رنگ شدن احترام و همدلی هایی عمده است که عبارتند از: گسست عاطفیمقوله

.مشترک تفریحی و اجتماعی یهاتیکاهش فعال

 .بین زوجین در اثر استفاده از فضای مجازی است)طالق عاطفی( گسست عاطفی  یریگ، شکلمسئله اولین

که از قبل در روابط زوجین وجود داشته و  یمهریب یهانهیواسطه وجود زمگسست عاطفی ممکن است به

و سبب  ین شکل بگیردعاطفی فرا زناشویی در فضای آنال یهارابطه یریگیا تخریب ارتباطات کالمی و شکل

های مرتبط با گسست عاطفی شامل مواردی مانند حمایتگر عاطفی بین زوجین گردد. آسیب یایجاد فاصله

بعد از وارد شدن به فضای  یمندهمسر، کاهش ابراز احساس و عالقه یهایمندبه عالقه توجهینبودن، ب

مجازی، نادیده گرفتن هیجانات در رابطه، بیگانه شدن با عواطف خویش بعد از وارد شدن به فضای مجازی، 

.  اندازدیها است که روابط زوجین را به خطر مداشتن حس فاصله زیاد با همسر مثل بودن یک دیوار بین آن

شدم. به وظایفم  توجهیخب معلومه. به همه چی ب» :داشتبیان در این زمینه  17ه شماره کنندمشارکت
 که باید در اختیار اونا ییها، برای ابراز احساس به همسرم. برای تفریحشون. برای همه فرصتمیهابرای بچه

«.ذارهباشم ولی نیستم. به همه ابراز عاطفی و عشقی که باید به همسرم بدم ولی این کوفتی نمی
کم رنگ شدن احترام و همدلی بین زوجین است.  قرار دارد کاهش صمیمیتبعدی که در ارتباط با  یمسئله

ها بین زوجین به واسطه مشغولیت بیش از اندازه در فضای مجازی باعث استکاک کالمی و اختالفات و تنش

به زوجین نمیشود. همچنین فضای مجازی مجالی برای همدلی در زندگی بعضا بی احترامی به یکدیگر می

ی ب با دوستان، ازحدشیهای این مسئله از دیدگاه زوجین مورد مصاحبه عبارتند از: صرف زمان بآسیب دهد.

توجهی به احساسات یکدیگر، پرخاشگری و بددهن بودن، کاهش هیجانات و عواطف نسبت به یکدیگر، 

وقتی سرش تو گوشی هستش » :بود معتقد 10مشارکت کننده شماره  سردی عاطفی و بی محلی به یکدیگر.
اصال به حرف های من، به حال روحی و عواطف من توجه نداره، مثال یکروز حالم خیلی گرفته بود و توقع 
داشتم بفهمه منو و با هام همدلی کنه اما اصال توجهی بهم نداشت وقتی بهش گفتم میشه یکم سرت رو از 

 و «شگری کالکی کرد و حرف هایی زد که دلمو شکستتوگوشی در بیاری و باهام حرف بزنی بهم پرخا
همسر من اصال بلد نیست همدلی کنی و این موضوع با توجه به »بیان داشت:  9مشارکت کننده شماره 

فضای مجازی که مشغولش شده، شدت گرفته و اصال براش مهم نیست که من غمگینم یا خوشحال و تنها 
 «ش باشهچیز اینه که ولش کنم تا سرش تو گوشی ا

ط فرا رواب یریگهای شکلتفریحی و اجتماعی مشترک بین زوجین، یکی دیگر از آسیب یهاتیکاهش فعال

ی فرصت و زمان زناشویی آنالین در بین زوجین است. در واقع، مشغولیت و درگیری زوجین در فضای مجازی،

یتفریحی و اجتماعی مشترک با هم باقی نم یهاتیبرای باهم بودن زوجین در دنیای واقعی و انجام فعال

گرفته در فضای ذهنی شکل یهاتیاند، به دلیل مشغولو اگر هم مجالی برای این اتفاق باقی مِهم گذارد

های این مسئله از دیدگاه زوجین مورد مصاحبه عبارتند از: مجازی، کیفیت چندانی نخواهد داشت. آسیب

 یهایازدواج بعد از وارد شدن به فضای مجازی، تغییر در نوع شاد یهاتوجهی به پاسداشت مناسبتبی
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ننده مشارکت کمشترک، تغییر در نوع گذراندن اوقات فراغت با یکدیگر.  یهاتیزوجی، تغییر در نوع فعال

با من بیرون نمیاد. فکر میکنه فقط باید مخارج تفریح را بده. پول میده و میگه خب » اظهار داشت: 9شماره 
وستات برو. در حالی که اصالً روند تفریح ما اینجور نبود. حتی به من پیشنهاد میده با دخترم برم خارج. با د

. حاال از سر خودش باز میکنه حتی وقتی میاد هم مدام در دادیقبالً اصالً حتی اجازه سفر داخلی به ما نم
 «.حال چک کردن گوشیشه

اطی مشکالت ارتببرآمده از فضای مجازی،  یفرد نیب ناکارآمدالگوهای یکی دیگر از د( مشکالت ارتباطی. 

شامل مسائل و  مشکالت ارتباطیهای انجام شده با زوجین، است. بر مبنای تحلیل مصاحبه نیبین زوج

تخریب ارتباطات دیداری و درک و تفاهم  هایی عمده است که عبارتند از: تخریب ارتباطات کالمی،مقوله

 پایین.
تبط های مر، تخریب ارتباطات کالمی در بین زوجین است. آسیبمشکالت ارتباطیمرتبط با  یاولین مسئله

طور کلی عیارتند از: کاهش گفتگو و توافق برای رفع فرسودگی با تخریب ارتباطات کالمی بین زوجین به

 و و توافقزندگی زوجی، عدم توافق برای رفع روزمرگی و ایجاد خالقیت و نوآوری در زندگی، کاهش گفتگ

درد دل نکردن،  جدید برای حل تعارض، تحمیل گفتار و باورها به یکدیگر، یهاحلبرای رسیدن به راه

استفاده از  یجدال در زمان باهم بودن به خاطر نحوه خوبی نبودن، نبود گفتگوی توأم با عشق، یشنونده

حوصله حرف زدن »بیان کرد:  8ماره ش هکنندفضای مجازی، عدم بیان مشکالت روزمره به یکدیگر. مشارکت
 دهمیوفتق دعواها و مشکالت ندارم ترجیح مبه رتق یاشم. عالقهاصالً متوجه او نمی. با همسرم را ندارم

بارها از همسرم گله کردم، ولی خودشو به نشنیدن »اظهار داشت:  14و مشارکت کننده شماره  «ساکت باشم.
 کردیکه الاقل یک دعوایی م اون روزانه حرفی، نه گفتمانی. خوش به حال  ،همیزنه، به تبلت خودش مشغول

 .«دهیحاال الل شده یا سرباال جواب م
 ، تخریب ارتباطات دیداری در بین زوجین است.قرار دارد مشکالت ارتباطیبا  رابطهبعدی که در  یمسئله

ی عیارتند از: کاهش تعامالت چهره به طور کلبین زوجین به دیداریهای مرتبط با تخریب ارتباطات آسیب

کاهش تعامالت رو در رو، در خود فرو رفتگی اعضای خانواده، نداشتن شور و شوق دیداری و حضور  چهره،

کال »اظهار داشت:  5ذهن و در لحظه نبودن و ندیدن یکدیگر در منزل. به طوری که مشارکت کننده شماره 
سرم گیج و منگ هست وقتی درگیر پست گذاشتن تو صفحات من تو خونه دیده نمیشه، حتی اونقدر هم

مجازی اش هست که سرشو باال نمیکنه جواب منو بده، گاهی پیش اومده که موهامو طور دیگه ای آرایش 
کردم، لباس های متفاوت پوشیدم ولی انگار این آدم کوره هیچ چیزی در من رو نمیبینه حتی بزرگترین 

 .«این منو حسابی کالفه و عصبی و مایوس کرده تغییرات رو تو من نمیبینه و

 ، درک و تفاهم پایین در بین زوجین است.قرار دارد مشکالت ارتباطیبا  رابطهبعدی که در  یمسئله

وانی نفهمیدن حرف یکدیگر، نات ارتند از:بطور کلی عبین زوجین به درک و تفاهم پایینهای مرتبط با آسیب

گیری های ضروری. به در تفاهم بر سر مسائل خانه و امورات زندگی، عدم درک احساسی، ناتوانی در تصمیم

به ندرت پیش میاد که حرف هم رو بفهمیم و به یک درک »گفت:  2طوری که مشارکت کننده شماره 



 خانواده درمانی کاربردی |                          و همکاران           آگنج |                ها زوج یبر سبک زندگ یمجاز طیمح یامدهایپ ییشناسا      |35

 

دون اینکه بتونیم هم رو درک کنیم و بفهمیم مشترک از مسئله یا مسائل پیش اومده برسیم و قالبا ب
 «گفتگومون تبدیل به مشاجره و دلخوری میشه

برآمده از فضای مجازی،  یفرد نیب الگوهای ناکارآمدیکی دیگر از ه( ناتوانی در مدیریت حل تعارض. 

های انجام شده با زوجین، است. بر مبنای تحلیل مصاحبه نیبین زوجناتوانی در مدیریت حل تعارض 

فرار از بحث و  هایی عمده است که عبارتند از:شامل مسائل و مقوله ناتوانی در مدیریت حل تعارض

 مشاجره، ناتوانی در حل مسئله، ناتوانی در مذاکره و حل تعارض.
در  در بین زوجین است. از بحث و مشاجرهفرار ، ناتوانی در مدیریت حل تعارضمرتبط با  یاولین مسئله

واقع مشغول بودن در فضای مجازی، مجال بهبود مهارت حل تعارض را از هر دو زوج گرفته به طوری که از 

نظر عاطفی حتی مهارت انجام یک دعوای عاطفی و به مثابه آن، گفتمان در مورد چالش به وجود آمده نیز 

رت الزم هر دو و یا یکی از طرفین مدام از بحث و مشاجره فراری بوده در طرفین نیست و به دلیل فقدان مها

و بیشتر خود را سرگرم دنیای مجازی میکنید و گله و شکایت یکی از زوجین نیز، مشغولیت زیاد همسر به 

دنیای مجازی است. به طوری که هر چقدر یکی از زوجین شکایت میکند دیگری خود را کنار میکشد و این 

کلی  طوربین زوجین به فرار از بحث و مشاجرههای مرتبط با آسیب منجر به تعارض شدید میشود. دور باطل

مشغولیت بیش از حد با دنیای مجازی، ترس از مواجه با تعارض، آستانه تحمل پایین نسبت به  عیارتند از:

بیان  5شماره  بحث و مشاجره و پرخاش کالمی و غیرکالمی زیاد و عدم کنترل هیجان. مشارکت کننده

همسرم به قدری غرق در فضای مجازی است که صدای همه رو در آورده، وقتی سر این که کمتر »داشت: 
سرت تو گوشی باشی و یکم هم به من اهمیت بده شروع به گله و شکایت می کنم بی محلی میکنه و گاهی 

 «ش هم باز من میرم اشتی میکنمتو بحث هامون تا چند روز قهر میکنه و جای خوابش رو جدا میکنه و اخر
، ناتوانی در حل مسئله در بین زوجین قرار دارد ناتوانی در مدیریت حل تعارضبا  رابطهبعدی که در  یمسئله

است. برخی از زوجین توانایی به چالش کشیدن مشکالت خودشان با همسر یا اعضای خانواده را نداشته و 

های مرتبط آسیب چالش ها ندارند و اولین کار آنها کناره گیری هست.اصوال اعتقادی هم به مواجه شدن با 

برخورد هیجانی با مشکالت، پرخاشگری، پاک  طور کلی عیارتند از:بین زوجین به ناتوانی در حل مسئلهبا 

 7کردن صورت مسئله، انکار مشکل و یا فراموشی و بی خیال شدن. به طوری که مشارکت کننده شماره 

به ندرت دیدم که همسرم بتونه مسئله و چالشی رو حل کنه و یا »ین زمینه چنین گفتند: پژوهش در ا
منطقی باهاش برخورد کنه و بخواد که مشکل اساسی حل بشه، اکثر با بی تفاوتی سرش رو تو گوشی میکنه، 

 «یا کال منکر وجود مشکل میشه و یا به صورت هیجانی باهاش برخورد میکنه
، ناتوانی در مذاکره و حل تعارض در قرار دارد ناتوانی در مدیریت حل تعارضبا  رابطهر بعدی که د یمسئله

بین زوجین است. برخی از زوجین هنر مذاکره کردن بر سر مشکل را نمیدانند و همواره با چالش حل 

 .تمشکالت و تعارضات مواجه هستند. برای آنها مذاکره کردن بر سر ماسئل ایجاد شده بسیار مشکل اس

دم کنار کشیدن، ع طور کلی عیارتند از:بین زوجین بهناتوانی در مذاکره و حل تعارض های مرتبط با آسیب

گفتگوی مسالمت امیز، از کوره در رفتن های زیاد در حین گفتگو و ناتوانی در شروع و پایان یک بحث. 
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الگوهای های حاصل از مصاحبه با زوجین بر اساس تحلیل داده. یدرون فرد . الگوهای ناکارآمد2

ییر تغو تغییر سبک زندگی ناتوانی در کنترل هیجانات، درون فردی شامل اعتیاد اینترنتی،  ناکارآمد

ها هستند.ها از جمله این آسیبارزش

عنوان یک د اینترنتی بههای انجام گرفته با زوجین، اعتیابر مبنای تحلیل مصاحبه. اعتیاد اینترنتی -الف

های رفتاری شناختی و گسیختگی زمان است. مؤلفههای رفتاری، عوامل روانآسیب، شامل سه بعد مؤلفه

های های شبکهای، چک کردن مدام ایمیل و برنامههای ماهوارهشامل عواملی چون تمایل به جستجوی کانال

نامرتبط و میل به ادامه کار، درخواست  یهادر پنجره اجتماعی، تمایل ناخوادگاه به چت کردن، گیر افتادن

ماً شناختی نیز عموهای گپ و گفتگو. عوامل روانهای کامپیوتری، شرکت در اتاقهمیار بازی، شرکت در بازی

، سردرگمی و ابهام، افسردگی، اعمال خشونت روانی، تنش و استرس ناشی یریپذکیشامل مسائلی چون تحر

، واکنش منفی به اطرافیان در هنگام استفاده از فضای مجازی، تضاد و (عذاب وجدان)از صرف زمان زیاد 

، کسب حس خوشایند مجدد از کاربرد محتوای هاتیکشمکش درونی برای وصل شدن یا نشدن به سا

برای رهایی از اتصال به  یریگمیناشی از عدم موفقیت در تصم یحوصلگیفضای مجازی، ب ریپذکیتحر

ها و آشفتگی هنگامی که باید فعالیت در فضای مجازی را ابزارهای فضای مجازی، عصبی بودن از تنوع رابطه

های مختلف آشپزی، آرایشی گاهی آنقدر مشغول کانال»چنین گفت:  13مشارکت کننده شماره ترک کنند. 
های مختلف دست ها یا بررسی سایتکردن کانالو... میشم که خودم عصبی میشم. دلم میخواد از چک 

«.ها میچسبونهمثل چسب منو به این شبکه یزیچکیبردارم ولی انگار 
های انجام شده با زوجین، گسیختگی زمان به معنای عدم آگاهی از گذر همچنین بر مبنای تحلیل مصاحبه

انِ فعالیت با ابزارهای فضای مجازی انگاری زمانِ بودن در فضای مجازی، افزایش مقدار زم زمان، کوچک

. دیآیدو مسئله پیش م میکنیاست. در واقع، وقتی از گسیختگی زمان صحبت م (گوشی، تبلت و اینترنت)

. دیگر کندیحس کند و گذر زمان را درک نم تواندییکی این که فرد زمانِ حضور در فضای مجازی را نم

 6مشارکت کننده شماره کند. آور احساس میاین که وقتی در فضای واقعی حضور دارد، گذر زمان را رنج

وقتی سرگرم میشم متوجه گذر زمان نمیشم. حتی وقتی همسرم تذکر میده یا میگه بسه، »بیان داشت: 
ظهر شده و من از کارهای  نمیبیکنم، مها چشم باز میجواب میدم منکه تازه اومدم سراغ گوشی، گاهی وقت

 «. کنمیاداریم عقب موندم در منزل هم همین مسئله را دارم زود فرصت میگذره اما من حس نم

ترل ناتوانی در کنهای انجام گرفته با زوجین، بر مبنای تحلیل مصاحبه( ناتوانی در کنترل هیجانات. ب

 پذیری، تکانشی بودن و ناتوانی در تنظیم هیجاناتعدم انعطاف عنوان یک آسیب، شامل سه بعد به هیجانات

 .است
برخی از  در بین زوجین است. عدم انعطاف پذیری، ناتوانی در کنترل هیجاناتمرتبط با  یاولین مسئله

زوجین از انعطاف پذیری پایینی برخوردارند و در شرایط بحرانی و فشارهای به وجود آمده خم شده و توانایی 

ا را ندارند و یا برخی بسیار خشک و سفت بوده و با شرایط ایجاد شده به صورت قهری برخورد مقابله با فشاره

می کنند و هیچ نرمش و انعطافی در آنها دیده نمیشود؛ همین عامل باعث سوق به سمت فضای مجازی می 

ورد برخ سفت و خشک ارتند از:بطور کلی عبین زوجین بهعدم انعطاف پذیری های مرتبط با آسیبشود. 
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کردن، یکدنده بودن، لجبازی کردن، نرمش نداشتن، خم شدن در اثر فشارهای وارد شده و ناتوانی در تحمل 

همسر من بسیار یکدنده »پژوهش در این زمینه چنین گفتند:  9فشارها. به طوری که مشارکت کننده شماره 
م که وقتی خانواده من اومدن است و هر حرفی که بهش میزنم برعکس اون انجام میده، وقتی بهش میگ

خونمون یکم بیشتر باهاشون باشه و سرت کمتر تو گوشی باشه بدتر لجبازی میکنه و هیچ انعطافی نسبت 
 «به انتقاد ها نداره

، تکانشی بودن در بین زوجین است. قرار دارد ناتوانی در کنترل هیجاناتبا  رابطهبعدی که در  یمسئله

کنترل هیجانات مثبت یا منفی را ندارند و در واکنش به رویدادهای اتفاق افتاده در برخی از زوجین توانایی 

خانه به صورت هیجانی و تکانشی واکنش نشان می دهند و همواره این واکنش ها یکی از موارد ایجاد 

 طور کلی عیارتند از:بین زوجین بهتکانشی بودن های مرتبط با آسیب مشاجرات در بین زوجین است.

رخاشگری زودهنگام، زودباوری و ذوق زدگی، رفتارهای بچگانه و حرفهای بدون فکر. مشارکت کننده شماره پ

همسر من بسیار هیجانی با مسائل برخورد میکنه مثال وقتی یک اتفاق ناگوار و یا یک اتفاق » بیان داشت: 14
فاق به طور کامل رخ نداده و من خوشایند میوفته سریع به خانواده اش خبر میده در حالی که هنوز اون ات

مدام بهش تذکر دادم که عزیزم وقتی هنوز چیزی اتفاق نیافتده چرا زود به خانواده ات میگی و ما رو با 
حرفات ضایع میکنی. کال یا هیجانی هستش و ذوق میکنه بدون اینکه اتفاقی بیوفته یا از اون طرف زودجوش 

 «ر کن و حرف بزن کو گوش شنواهستش. خیلی بهش گفتم یکم پخته تر رفتا

، ناتوانی در تنظیم هیجانات در بین قرار دارد ناتوانی در کنترل هیجاناتبا  رابطهبعدی که در  یمسئله

زوجین است. برخی از زوجین توانایی نظم دهی به هیجانات مثبت یا منفی خود را ندارند و بدون تنظیم 

ین بین زوجناتوانی در تنظیم هیجانات های مرتبط با سیبآ هیجان با شرایط و مسائل برخورد می کنند.

قضاوت کردن دیگران، سرزنش و عیب جویی، عدم تعادل هیجانی، تفکر خود  طور کلی عیارتند از:به

 انتقادگرانه، نشخوار فکری و فاجعه سازی. 

دیگر برآمده از فضای مجازی است  یتغییر سبک زندگی، یک آسیب درون فرد. تغییر سبک زندگیج( 

لکرد افت عمشناختی، افت عملکرد شغلی، که شامل مسائلی چون افت عملکرد ارتباطی، کاهش سالمت روان

 سالمت جسمی، الگو گیری و مدپرستی است.توجهی بهبیتحصیلی، 

زوجین  و تعامالت اولین مسئله، افت عملکرد ارتباطی است. این مسئله در ارتباط با تخریب روابط عاطفی

طور کلی قرار دارد و شامل مسائلی چون کاهش تعامالت در محیط واقعی، ها بهبا هم و ساختار ارتباطی آن

مختلف در ارتباطات با دوستان متعدد در فضای  یرفتارعدم تعادل در ارتباطات بین فردی، داشتن سبک

اخته شده، بروز رفتارهای متعارض در برابر افکار و معرفی خودی خوشایندتر از خودِ شن رییمجازی، تغ

نداشتن تواضع در ارتباطات بین فردی، عادالنه برخورد  همسر، تباه کردن حقوق زن و مرد در ارتباطات،

بیشش از  یگذراننکردن در یک تعامل دوطرفه و خود را محق حساب کردن و معاشرت با دوستان و وقت

د زیادی عملکرد ارتباطی زوجین را تخریب نموده و ساختار ارتباطی این موارد تا حدو یها. همهحد با آن

ها به و تغییراتی را در سبک زندگی آن پاشدیرا از هم م (خانوادگی-حداقل ساختار ارتباط درون)ها آن

بعد این ارتباطات با من با خشونت رفتار » گوید:در این زمینه می 4مشارکت کننده شماره. آوردیوجود م
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میکنه. نه الزاماً فیزیکی، بلکه رنج روانی به من میده. خودش شب میره بیرون و قبل از رفتن یک ساعت 
به من توجه نداره اصالً. انگار من نیستم. ارتباطش با من مثل قبل نیست دیگه نه  ،زنهعطر و ادکلن می

ا نیست، ذهنش با ما کالمی نه ارتباط عاطفی و نه جنسی. خب این بودن یعنی که نیست. دلش با م
 «.نیست

تغییر سبک زندگی قرار دارد. این  یرمجموعهیشناختی، آسیب دیگری است که زکاهش سالمت روان

شناختی فرد و در هایی که سالمت روانها عموماً روان و ذهن فرد را تحت تأثیر قرار داده. آسیبآسیب

ر کلی عبارتند از: عدم توجه به پیامد عادت به طو، بهدهندیبعدی زوجین را تحت تأثیر قرار م یمرحله

 های مختلفیک رفتار در فضای مجازی، راحتی ناشی از عدم اجبار برای آشکار کردن هویت خود در برنامه

های مجازی، عدم های شبکههای اجتماعی مجازی، تغییر خلق ناشی از افزایش فعالیت در برنامهدر شبکه

با  و مخالفت یرفتار در فضای مجازی، اسیر افکار منفی شدن، ساختارشکنهوشیاری فرد از عادت به یک 

، داشتن استرس زیاد و آرامش کم و لذت نبردن از هاتیواسطه فیلترشکنی و رمزگشایی ساقوانین به

طبیعی زندگی. یهاتیموقع

صورت غیرمستقیم ممکن است سبک زندگی دیگر در این زمینه، افت عملکرد شغلی است که به یمسئله

بعد، روابط زوجین را دچار چالش جدی نماید. بر مبنای تحلیل  یرا تحت تأثیر قرار داده و در مرحله

در وری -های گرفته شده با زوجین، افت عملکرد شغلی عموماً شامل مسائلی چون کاهش بهرهمصاحبه

محیط کاری، دیر رسیدن به محیط کار، کاهش مطالعات در زمینه تحصیل یا کار و دریافت تذکر از 

همکاران به خاطر استفاده از فضای مجازی در هنگام کار است. این مسائل که عموماً نشاءت گرفته از 

 11ه شماره دکنن-منفی بر روابط زوجین دارند. مشارکت یراتیحضور فرد در فضای مجازی هستند، تأث

رفتارم در محیط کار افت پیدا کرده بود. بارها تذکر گرفته بودم از شریکم که چرا » گوید:در این زمینه می
 «.کنمیها و آمد و شد کارگران توجه نمحساب و کتاببه

 

سالمت جسمی یکی از فاکتورهای اصلی یک سبک زندگی سالم است. مواردی که در ارتباط با توجه به

ا ت یداریب) یداریوبسالمت جسمی هستند شامل مواردی چون عدم تعادل در الگوی خوابتوجهی بهبی

، مصرف بعضی مشروبات یتحرکهای تغذیه، کمعدم تعادل در برنامه (،پاسی از شب و خواب صبحگاهی

فودی، توزن پیدا کردن، کاهش فرصت گذاشتن برای طبخ غذای خانگی و مصرف غذاهای فسالکلی، اضافه

ورزشی، گردن درد، سوزش چشم، چاقی، کمر درد، درد در ناحیه مچ دست و انگشتان  یهاتیکاهش فعال

صورت مستقیم یا غیرمستقیم نشاءت گرفته از های جسمی که بهباشد. مشخص است که این آسیبمی

ی دچار تغییر منفحضور در فضای مجازی هستند، سبک زندگی را تغییر داده و در نهایت روابط زوجین را 

داشت. بعد  یداریبهمسرم بداخالق میشد، چون شب»اظهار داشت:  15مشارکت کننده شماره مینمایند. 
ها و شاید همکاراش و بالطبع با منم بداخالق میشد. من در . با من و بچهگرفتمی سردرد و چشم درد

«.کنم کردم ولی حاال فقط سکوت میکردم و گریه میابتدا گله می
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د. در کنشدت سبک زندگی را دچار تغییر میاست که به یاو مدپرستی، مسئله یریدر نهایت الگو گ

مواجه هستیم که همین  ییگراصورت روزانه و انفجاری با تبلیغ مدپرستی و مصرففضای مجازی به

ر زندگی د کند بازتاب این سبکمسئله، خود، فرد و ذهنیت وی را تحت تأثیر قرار داده و فرد سعی می

در کاالهای  یطلبحیاتِ واقعی خودش را نشان بدهد. تغییر در دکوراسیون منزل و جذب الگوهای تنوع

خرید آخرین مدل  (آرایشی و غیره)تبلیغاتی  یهامصرفی، تغییر در پوشش، اصرار در خرید مدل

 یهاهنیصوتی، تصویری، موبایل و...، باال بردن سطح توقع اقتصادی از زندگی، تحمیل هز یهاستمیس

ی این موارد استفاده از ابزارهای فضای مجازی، ترویج نیازهای کاذب، از جمله یاضافی در رابطه با نحوه

ایرانی است  یهستند که در نهایت ایجاد یک سبک زندگی نوین که در تضاد با الگوهای فرهنگی جامعه

 3مشارکت کننده شماره . گذاردیکند. این مسئله در نهایت بر روابط بین زوجین نیز تأثیر مرا ایجاد می

تنها چیزی که همسرم از این فضا یاد گرفته اینه که ابزار و اثاثیه زندگی را نو کنه؛ یعنی »بیان داشت: 
 خرمیزندگی و مدپرستی. منم تسلیم میشم و ماز قافله مد عقب نباشه. اینم یعنی حفظ ظاهر  خواهدیم

«.چون مخالفتم جدال بیشتری به همراه داره
صرف از نقش این است که فرد با م یریهم ارتباط تنگاتنگی با مدپرستی دارد. منظور از الگو گ یریالگو گ

کند در زندگی واقعی نیز چنین و ... تحت تأثیر قرار گرفته و سعی می هالمیفضای مجازی، تصاویر، ف

 یاهاند و در فاصلها که عمومًا با یک فانتزی مجازی شکل گرفتهرا بازی کند. ایفای این نقش ییهانقش

دهد. یکی از زوجینی که با وی عمیق با دنیای واقعی قرار دارند، سبک زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می

ها کنم. با عکسحتی خودم را با اونا مقایسه می» گوید:مصاحبه انجام شده است، در این زمینه چنین می
 «.کنم . حتی با اونا تداعی جنسی هم میهالمیو بازیگران ف هالیو پروفا

های انجام شده با زوجین، تغییر در منش مذهبی بعد بر مبنای تحلیل مصاحبه. هامتزلزل شدن ارزش -د

دیدگاه نسبت به فرهنگ بومی که عموماً فرهنگ  رییها است. تغییر منش مذهبی از تغاصلی تغییر ارزش

تواند تغییراتی گسترده در ذهنیت درونی فرد ایجاد نماید و گیرد که میاسالمی است، نشاءت می –ایرانی 

ار اختالل و فروپاشی صورت مستقیم و غیرمستقیم، روابط زوجین با یکدیگر را دچهمین مسئله هم به

مبنی بر  یدهیو شبهه در دین، داشتن عق ییزدا نیکند. ایجاد تزلزل در اعتقادات دینی و مذهبی، دمی

غیرمتعارف با الگوهای مذهبی،  یهالیوجود مشکالت به خاطر پابند بودن به اعتقادات دینی، ارائه پروفا

ا و مرزهای روابط زن و مرد، عدم رعایت هنجارهای هبرخورد متعارض با مراسم مذهبی، اعتراض به چارچوب

این تغییرات هستند که تحت تأثیر حضور زوجین در فضای مجازی ممکن  یارتباطی بین مرد و زن از جمله

عنوان نمونه، یکی از به ها با همدیگر را دچار اختالل نماید.ها شکل بگیرد و روابط آناست در درون آن

ع الشعااعتقاداتش هم تحت» گوید:ه صورت گرفته است، در این زمینه چنین میافرادی که با وی مصاحب
. اآلن همراهیم نمیکنه. به خنده به کارای منم اعتراض میکنه. میگه میرفتیقرار گرفته. ما با هم به مسجد م

ه نمیدونم از ت عمری به روند مسلمًا بودیم، حاال بذار ببینیم آداب تعامالت و مناسک بقیه چه جوریه. واقعاً 
«.سست شده اشینیدل میگه یا نه ولی در اصول و آداب د

 



  40 |                                                                                       1شماره      |   2دوره     |1400   بهار   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 یگیرنتیجهث و بح

از دیدگاه  هامجازی در روابط زوجمحیط برآمده از  نشان داد که پیامدهای موثرنتایج پژوهش حاضر 

منجر فردی و درون فردی  بینمشکالت  مضمون اصلی الگوهای ناکارمددر دو متخصصان مشاوره خانواده 

رقانی فهای انجام شده توسط با نتایج پژوهش پژوهشنتایج این  به تغییر سبک زندگی زناشویی شده است.

دنیل و همکاران (؛ مک2018موری و همکاران )، (1395) یعقوبی(، 1394) کدیور (،1397و مهاجری )

جازی مرزهای ارتباطی را در منظومه زن و ممحیط نتایج پژوهش بیانگر این است که همسو است. ( 2018)

کند و منجر به تخریب حریم خصوصی آنان و ایجاد و توسعه روابط آنالینی ناشناخته در شوهر مخدوش می

 مجازی و عدممحیط توان چنین بیان کرد که تسهیل گری می شود. در تبیین این یافته می هازوجبین 

ای را فراهم و به دنبال آن ساختارها و زمینه تعامالت دوستانه هازوجآگاهی از چگونگی کاربرد آن در رابطه 

اه ها و گتوان گفت تغییر ساختارها و مرزها گاه در راستای شکستن حریمکند؛ میتغییر می هازوجمرزهای 

 (.1397گیرد )فرقانی و مهاجری، در جهت کنترل گری و اعمال محدودیت در روابط زوجی شکل می

تری در برقراری روابط فرازناشوئی اینترنتی داشته و نگرش مردان نقش فعال دهندمیشان ن تحقیقات

های دوستانه و عاطفی که تحت عنوان اغواگری سایبری یاد بازتری برای این نوع روابط دارند و فعالیت

. توسعه این ارتباط در قالب مکالمات الکترونیکی منجر به روابط پایدار با بین مردان بیشتر است شود درمی

نشان  نیز (،2011) گازار (.2014شود )هرتالین و آنچتا، میفرد یا افراد دیگر تحت عنوان خیانت اینترنتی 

ا ق بها و انتظارات درک شده مطابمجازی )اینترنت( باعث تغییر وظایف و نقشمحیط که استفاده از  داد

 وسکریچ و دلویهای زوجین در بین زنان و مردان متأهل گردیده است. همچنین نتایج پژوهش مسئولیت

و  کندمیمجازی مرزهای ارتباطی را در منظومه زن و شوهر مخدوش محیط بیانگر این است که  (2015)

. در ددگرمیین زوجین منجر به تخریب حریم خصوصی آنان و ایجاد و توسعه روابط آنالینی ناشناخته در ب

دو نکته را مدنظر قرار داد: نکته اول  توانمیتبیین تفاوت بین مردان و زنان به لحاظ روابط فرازناشویی 

چگونگی عملکرد زوجین در ارتباطات مجازی، دوم تضعیف جایگاه و قدرت مردان در چارچوب روابط زناشویی 

 مجازی.محیط واسطه به

عدم آگاهی از چگونگی کاربرد آن در رابطه زوجین زمینه تعامالت  مجازی ومحیط تسهیل گری  

گفت تغییر ساختارها  توانمی کندمیای را فراهم و به دنبال آن ساختارها و مرزهای زوجین تغییر دوستانه

و گاه در جهت کنترل گری و اعمال محدودیت در روابط زو جی  هاحریمو مرزها گاه در راستای شکستن 

 پذیری مردان درکرده، این است که فرایند جامعه تأثیرپذیرترآنچه مردان را در این مسیر  یردگمیشکل 

هایی در جهت ابراز هیجانات مثبت در رابطه با همسر بوده است. در حالی که جامعه ما همراه با محدودیت

دیتی برای ابراز این مجازی به دلیل عدم وابستگی به زمان و مکان و همچنین گمنامی فرد، محدومحیط در 

مجازی تعمیم داده و محیط هیجانات وجود ندارد. بنابراین مردان این عدم محدودیت را به روابط همسر در 

راستا با این موضوع مرد . همگرددمیو اعمال کنترل بر رفتار همسر فراهم  اعتمادی، بیزمینه سوءظن

احساس ضعف در اعمال قدرت در رابطه با همسر خود دارد، بنابراین ضمن بازاندیشی در ساختارها و مرزهای 

منظور حفظ قدرت مردانه استفاده از مکانیسم دفاعی جبران )روابط فرازناشویی( زوجی به اعمال کنترل و به
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قانی فرافتد )میمجازی اتفاق محیط دو حیطه عاطفی و جنسی در که این مکانیسم در  گیردمیرا در پیش 

( که نشان 2014( و والنزوال و همکاران )2012) الصنعاهای (. این یافته با نتایج پژوهش1397و مهاجری، 

تبیین این  در دادند استفاده از محیط مجازی بر کاهش صمیمیت و عالقه زوجین تأثیر دارد، همسو است.

انه یا قنزدیکی، روابط شخصی عاش ت یکصمیمی توان چنین گفت کهمی دیدگاه استرنبرگاس یافته بر اس

دافشایی و به اشتراک گذاردن آن دسته از خوتر السطوح با ستلزمم الًکه معمو گریهیجانی با شخص د

 جیدرتبا افزایش نزدیکی به ت. صمیمیشوندیفاش نم ساس خطربه دلیل اح الًکه معمو تعات شخصی اسالاط

 .(1394)سیدعلی تبار و همکاران، شود می ترقیو با رشد رابطه عم ابدییافزایش م

با در نظر  هاست.زوج نیدر روابط ب بیانگر تاثیر محیط مجازی بر تغییرات سبک زندگی پژوهشکلی  جینتا

امل ک یجامعه مورد مطالعه به افشاگر یفرهنگ یو تابوها تهایموضوع که زنان به واسطه محدود نیگرفتن ا

 هختنپردا "یو هرزه نگار جنسی یها لمیف یتماشا ایو  برخط یجنس یبروز رفتارها"ها  بیآس نیا رامونیپ

 با .ردیقرار گ یابیو ارز یمورد بررس دیجد یقابل تأمل است و ضرورت دارد در پژوهش ها جینتا نیاند، لذا ا

محدود به موضوع  یمجاز یفضا یها بیکاهش آس یبه کار گرفته شده در راستا یها راهبرد نکهیتوجه به ا

را در جهت  یمطلوب ییها کاراراهبرد نیکه ا یبوده است، در حال یکردن و آموزش سواد رسانه ا محدود 

مورد  زیرا ن ریز یهاراهبردضرورت دارد در حوزه خانواده  نیخانواده نداشته اند، بنابرا یها بیکاهش آس

به مسائل مرتبط با  یخانواده با نگرش جامع و علم محیط مجازیمرکز مطالعات  جادیتوجه قرار داد: الف( ا

جلسات  لیفضا ب( تشک نیو استفاده مطلوب تر از ا تیریبه منظور مد یمجاز یحوزه خانواده در فضا

 ،یمجاز یدر فضا جانیه میو تنظ تیریمد رامونیپ هازوجبر ارائه دانش الزم به  یآموزش خانواده مبتن

 زنان و مردان نیب یروان شناخت یمتناسب با تفاوت ها هازوجدر روابط  یمجاز یفضا یبهایبا آس ییآشنا

زنان  نیب یو تفاوت ها هازوجآن بر رابطه  ریو تأث یمجاز یمباحث مربوط به فضا نکهیج( با در نظر گرفتن ا

ت ها در قالب مطالعا بیآس نیقرار نگرفته است، لذا پرداختن به ابعاد ا یمورد مطالعه و بررس انو مردان چند

  است. تیحائز اهم دیجد یعلم

 

 سپاسگزاری

اند؛ تقدیر که در انجام این پژوهش همکاری کرده هاییزوجو مدیران مراکز مشاوره شهر شیراز الزم است از 

 .و سپاسگزاری شود

 

 مشارکت نویسندگان

 895/1396 به شماره نامه 28/6/1396 رساله دکتری نویسنده اول است که در تاریخ از برگرفته مقاله این

 . و همه نویسندگان درعاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به تصویب رسیدم

 نقش یکسانی داشتند. نگارش مقاله
 

 تعارض منافع
 .ندارد منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهاربنا بر 
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 عمناب

پژوهشنامه تربیت های اجتماعی بر روابط زناشویی. (. تجربه تاثیر عضویت در شبکه1394، علی. )ایمان زاده
  75-96(: 7)4، تبلیغی

بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس (. پیش1395بشارت، محمدعلی.، و رفیع زاده، بهار. )

  31-46(: 1)3، روانشناسی خانواده دوفصلنامه. شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسیمتغیرهای 

ها، هویت و سبک زندگی (. مقایسه جنسیتی رابطه رسانه1390بحرانی، شعله.، سروش، مریم.، و حسینی، مریم. )

  103-120(: 13)12، فصلنامه مطالعات ملیدر بین جوانان شیراز. 

(. برساخت مفهوم اعتماد به همسر در فضای مجازی )مورد 1393راضیه. )هامانه، خدیجه.، و ذاکریسفیری، 

  1-30(: 18)5، مجله زن و جامعهمطالعه: زنان ساکن شهر یزد(. 

(. مقایسه 1394سیدعلی تبار، سیدهادی.، پورآوری، مینو.، حبیبی عسگرآباد، مجتبی.، و محمد علی پور، زینب. )

صلنامه فنگرش به روابط فرازناشویی و جهت گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی فیس بوک. 
  308–297(: 43) 11، خانواده پژوهی

های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان شهرستان (. تاثیر شبکه1391ضا. )شاهنوشی، مجتبی.، و تاجی، محمدر

 90-112(: 3)13، فصلنامه مطالعات ملیشهرکرد. 

های مجازی و عملکرد (. پیش بینی عضویت در شبکه1395راد، احمدرضا. )نژاد، محمدعلی.، و شوکتیرستمی

 10، فصلنامه روانشناسی کاربردی های فرزندپروری و سازگاری.تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک

  139-208(: 38پیاپی2)

تحلیل میزان سازگاری و احساس تنهایی در کاربران شبکه اجتماعی واتس آپ، با توجه (. 1394کدیور، بهروز. )
 . کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت.به جنسیت

های تحقیق کیفی و کمی در علوم تربیتی و روانشناسی. (. روش1395والتر.، و گال، جویس. )گال، مردیت.، بورگ، 

 (.2009ترجمه احمدرضا نصر و جمعی همکاران، تهران: انتشارات سمت )تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 

آموزش رویکرد  (. اثربخشی1396عمیدی سیمکانی، رقیه.، نجارپوریان، سمانه.، و سماوی، سید عبدالوهاب. )

 ،های روانشناسی بالینی و مشاورهپژوهشمبتنی بر پذیرش و تعهد بر دلزدگی و تعهد زناشویی زنان متاهل. 

7(2 :)67-55  

های اجتماعی مجازی و تغییر (. رابطه بین میزان استفاده از شبکه1397فرقانی، محمدمهدی.، و مهاجری، ربابه. )

  259-292(: 13)4، های نوینانهمطالعات رسدر سبک زندگی جوانان. 

(. رابطه ابعاد سبک زندگی اسالمی با بهزیستی روانشناختی در 1395مرحمتی، زهرا.، و یوسفی، فریده. )

  329-346(: 39پیاپی3) 10، فصلنامه روانشناسی کاربردیدانشجویان. 

ها نان بر مبنای نگرش جنسی آن(. پیش بینی دلزدگی زناشویی ز1398میرزایی جاهد، عاطفه.، و صابری، هایده. )

  371-389(: 51پیاپی3) 13، فصلنامه روانشناسی کاربردیو گرایش همسرانشان به شخصیت تاریک. 
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مقایسه نیم رخ خانواده ) فرآیند ومحتوای( بر اساس استفاده از فضای مجازی. پایان نامه (. 1395یعقوبی، زهرا. )
علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و . دانشکده کارشناسی ارشد رشته  مشاوره

 تحقیقات تهران.
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Identification of the effect of the consequences of the virtual 

environment on couples' lifestyle: A qualitative study 
 

 

Najmeh. Aganj 1, Nazanin. Hounarparvaran *2 & Shokoh. Navabinejad 3 

 

Abstract  

Aim: This study was aimed to identify the effect of the consequences of virtual 

environment on the lifestyle of couples in Shiraz. Method: This is a qualitative 

phenomenological research and the study sample included the couples in 

Shiraz that referred to counseling centers. In this research, the samples reached 

saturation stage with 11 couples. The tools used in this study included a semi-

structured interview with open-ended questions. The data obtained from the 

interviews were analyzed by using the analytical model of Streubert and 

Carpenter (2003). Results: The damages resulting from the virtual 

environment to couples' relationships included two main codes: dysfunctional 

interpersonal patterns and dysfunctional intrapersonal patterns. The main code 

of dysfunctional interpersonal patterns includes sub-themes of marital 

problems, extramarital affairs, intimacy reduction, communication problems, 

and inability to manage conflict resolution. And the main code of dysfunctional 

interpersonal patterns also includes sub-themes of Internet addiction, inability 

to control emotions, lifestyle, and uncertainty of values. Conclusion: The 

results showed that excessive use of the virtual environment by each couple 

leads to marital lifestyle, sexual problems, extramarital affairs, reduced 

intimacy, communication problems, and reduced conflict resolution 

management. 
 

Keywords: Lifestyle, Couples, Virtual Environment 
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