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چکیده
هدف کلی در مطالعه حاضر تعیین نقش اعتیاد به شبکههای اجتماعی و سبکهای هویت در ناپایداری زندگی مشترک بیین
زنان شهرستان اراک است .جامعۀ آماری این مطالعه کلیه زنان متأهل این شهرسیتان هسیتند و جامعیۀ آمیاری بیه ویور
نامحدود فرض شد و تعداد  384نمونه با روش نمونهگیری در دسترس در بهار  1398انتخاب گردید و دادهها بیا اسیتداده از
پرسشنامههای شاخص بیثباتی ازدواج ،مقیاس سبکهای هویت ،پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت از بین زنان متأهل حاضر در
مکانهای عمومی ،ادارا  ،دانشگاهها و کتابخانهها به دست آمد .نتایج تحقیق نشان داد اعتیاد به شبکههای اجتماعی بییانگر
این موضوع است که زنان به اینترنت و شبکههای اجتماعی وابستگی زیانآور دارند و این نکته ناپایداری در زندگی مشیترک
را افزایش میدهد و از بین سبکهای هویت نیز ،سبک هویت اطالعاتی دارای بیشترین و سبک هویت هنجاری دارای کی -
ترین شد ارتباط با ناپایداری زندگی مشترک است.
واژگان کلیدی :بیثباتی زندگی مشترک ،فضای مجازی ،سبکهای هویتی.
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 .1مقدمه
ازدواج یک نقطه عطف در زندگی انسان و شکلدهنده نهاد خانواده است (ستوده .)25 :1393 ،این نهاد بیه لحیا
قدمت ،ابتداییترین و از لحا گستردگی ،جهانشمولترین نهاد اجتماعی است (خدایاری فیرد و دیگیران:138۶ ،
 .)۶17روابط مناسب در جامعه براساس روابط مناسب در خانواده شکل میگیرد و هر انیدازه روابیط درون خیانواده
مناسبتر باشد ،خانواده و به تبع آن جامعه از ثبا و استحکام بیشتری برخوردار اسیت (اعیزازی .)58 :1383 ،بیا
نگاهی به میزان و رشد وعودی طالق در ایران ،مشخص است که ازدواجهیای بسییاری در مقایسیه بیا سیالهیای
گذشته ،دوام و ثبا خود را از دست میدهند .این رشد وعودی بیانگر افزایش بیثباتی ازدواج در جامعیه کنیونی
است .بیثباتی ازدواج اوطالحی است که بر گرایش فرد یا زوج به انحالل ازدواج داللیت دارد (واییت ،لیو و لیوین،
 )85 :2009و میتواند پیامدهای زیانباری بهبارآورد (آمونی یی۔ او یافانک ،فیالوال و سیاالیو .)194 :2014 ،از ایین
رو ،پژوهشگران به دلیل پیشگیری از پیامدهای مخرب این پدیده به اجیرای پیژوهشهیایی در زمینیه شناسیایی
عوامل پیشبینی آن ترغیب شدند.
اکثر مطالعاتی که در مورد بیثباتی ازدواج زوجین و فضای مجازی وور گرفته اسیت ،معتقدنید کیه مییزان
استداده زنان از شبکههای اجتماعی به طیور معنیاداری بییش از میردان اسیت (ویالح و مختیار ،)۶9 :2015 ،امیا
استداده مردان از این شبکهها ،نارضایتی و تعارض بیشتری به دنبال دارد .این امر تا حدی مییتوانید بیه نیرمهیای
اجتماعی بازگردد .زنان معموالً روابط گستردهتری با دوستان ،خانواده و اطرافیان برقرار میکنند و این امر از سوی
جامعه به عنوان یک ویژگی جنسیتی زنانه پذیرفته شده است ،در حالی که در مورد مردان اینگونه نیست .از ایین
رو ،ورف زمان در شبکههای اجتماعی از سوی مردان ،حساسیت بیشتری را در زنان بیرمییانگییزد .تبییین دیگیر
اینکه زنانی که در شبکههای اجتماعی وقت میگذرانند ،ممکن است از روابط درون خانه رضایت چنیدان نداشیته
باشند و به دنبال روابط مثبت دیگری در شبکهها باشند (حتی روابط رمانتیک با جنس مخالف)؛ امیری کیه میی-
تواند با درک بیثباتی ازدواج ،رابطه مثبت داشته باشد (دیو و توالن .)154 :2015 ،به قول والنزوئال ،هالپرن و کتز
( )2014هر چند ممکن است عجیب به نظر برسد که یک پروفایل فیسبوک که عامل نسبتاً کیوچکی در مقایسیه
با سایر محرکهای رفتارهای انسانی است ،میتواند رابطه معناداری از نظر آماری با نرخ طالق و رضایتمنیدی از
ازدواج داشته باشد؛ ولی گویا حقیقت دارد .با نگاهی به پیشینه پژوهشهیای ویور گرفتیه در زمینیه بییثبیاتی
ازدواج ،مشخص است که نقش متغیرهای درون فردی و شخصیتی در رابطه با این پدییده ،نسیبت بیه متغیرهیای
برونفردی بسیار کمتر مورد توجه بوده است .لذا در این پژوهش سعی شیده اسیت بیه نقیش خیود فیرد در بیروز
احتمال وقوع طالق یا به عبارتی ،بیثباتی ازدواج توجه شود .بر این اساس دو متغیر سبک هویتی و فضای مجازی
انتخاب شد تا سه آنها در پیشبینی بیثباتی ازدواج مورد بررسی قرار گیرند.
 .1-1بیان مسأله
روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسیب در خیانواده شیکل مییگییرد و هیر انیدازه روابیط درون خیانواده
مناسبتر باشد ،خانواده و به تبع آن جامعه از ثبا و استحکام بیشتری برخوردار اسیت (اعیزازی .)87 :1393 ،بیا
نگاهی به میزان و رشد وعودی طالق در ایران ،مشخص است که ازدواجهیای بسییاری در مقایسیه بیا سیالهیای
گذشته دوام و ثبا خود را از دست میدهند .این رشد وعودی بییانگر افیزایش ناپاییداری و بییثبیاتی ازدواج در
جامعهی کنونی است .بیثباتی ازدواج اوطالحی است که بر گیرایش فیرد ییا زوج بیه انحیالل ازدواج داللیت دارد
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(وایت ،لو و لوین )145 :2009 ،1و میتواند پیامدهای زیانباری به بار آورد (آمونییی ،اویافانک ،فیالوال و سیاالیو،2
 )42 :2014از این رو پژوهشگران برای پیشگیری از پیامدهای مخرب این پدیده به اجرای پژوهشهایی در زمینیه
شناسایی عوامل پیشبین آن ترغیب شدهاند .با توجه به اینکه کیدیت رابطه زناشویی مدهومی چند بعیدی ،پوییا و
وابسته به زمان و تغییرا بیرونی و درونی است ،بنابراین مجموعهای از عوامل یا متغیرها میتوانند بر این موضیوع
تأثیر بگذارند که یکی از این عوامل ،گسترش و استداده روزافزون زوجین از فضای مجازی است (عطارزاده و مصدا،
.(134 :1384
فضای مجازی ،نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است و با اینکه عمر خیلیی زییادی نیدارد ،توانسیته بیه
خوبی در زندگی مردم جا باز کند .افراد بسیاری در سنین مختلیف و از گیروههیای اجتمیاعی متدیاو در فضیای
مجازی کنار ه گرد آمدهاند و از فاولههای بسیار دور در دنیای واقعی از این طریق بیا هی ارتبیاط برقیرار میی-
کنند(کاشانی.)114 :1391،
امروزه روشهای ارتباطی با دیگران از طریق اینترنت افزایش یافته است .خانواده ایرانی در سبد فرهنگی خیود
مواجه با شبکههای ماهوارهای ،فضای مجازی ،رسانههای مدرن و  ...است کیه هیر کیدام بیه نوبیه خیود بخشیی از
فرآیند تأثیرگذاری در خانواده را هدف گرفتهاند .بعضی از شبکههای ماهوارهای به طور تخصصی تمام تمرکز خیود
را بر مقوله خانواده نهاده است و پیام مشترک برنامههای این شبکهها عبارتند از :ترویج خانوادههیای بییسیامان و
لجامگسیخته در مقابل ساختار خانواده ،عادیسازی خیانت همسران به یکدیگر ،عادی جلیوهدادن روابیط جنسیی
دختر و پسر پیش از ازدواج و...
گسترش فضای مجازی در حوزه رابطه فرزندان و والدین تغییراتی به وجود آورده است که از جملیه آنهیا بیه
کاهش نقش خانواده به عنوان مرجع ،کاهش ارتباط والدین با فرزند ،شکاف نسلی به دلیل رشید فنیاوری ،از بیین
رفتن حری بین فرزندان و والدین و ایستادن در برابر یکی از والدین یا هر دو را میتوان نام برد (عطارزاده و مصدا،
.(75 :1384
در واقع ،در دنیای مدرن مسایل پیرامون زندگی زناشویی مانند تکنولوژی و اینترنت و ویژگیهیای تعیاملی بیا
فضای مجازی منجر به تغییر در سیاختار روابیط بیین فیردی زوجیین و آسییب زدن بیه آن مییشیود (هیرتلین و
استیونسون .)145 :201۶ ،3در این راستا ،زنان به واسطه عدم آگاهی کیافی از ایین ویژگییهیای تعیاملی مخیتص
فضای مجازی ،به نوعی تقلید به شکل پیچیدهتر از تعامل واقعی در فضای مجازی میپردازند که در قالب شیناخت
و رفتار غیرواقعبینانه و با هویتهای غیرواقعی به شیوه نامتعارف منجر به هنجارشکنی قواعید در روابیط زناشیویی
میگردد (هرتلین)102 :2015 ،؛ بهگونهای که در حال حاضر با وجود داشتن پتانسیلهیای بییشیمار در زنیدگی،
طیف وسیعی از آسیبهای برآمده از این فضا در روابط زوجین ایجاد شده اسیت .بعضیی از ایین آسییبهیا شیامل
تغییر ارزشها و ترویج مصرفگرایی و تجملپرستی ،تغییر در سبک زندگی ،کاهش ارتباطا بیین فیردی ،اعتییاد
اینترنتی و هرزهنگاری و اعتیاد جنسی میباشد (شجاعی جشوقانی ،احمیدی علیون آبیادی ،جزاییری و اعتمیادی،
.)45 :1397
از طرفی اریکسون معتقد است یک فرد زمانی میتواند روابط ومیمی پایدار برقرار کند که به هویت منسجمی
دست یافته باشد (پاپالیا ،اُلدز ،فلدمن .)52 :1391 ،در حالی که عدم کسب آن موجب افسردگی (چین ،لیی و وا،4
1 . Waite, Luo, & Lewin
2 .Omoniyi-Oyafunke, Falola Salau
3 . Hertlein KM, Stevenson
4 .Bloch, Haase, & Levenson
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 ،)2013هراس از برقراری روابط ویمیمی (شیولنز و شیولتز ،)241 :1392 ،گییر افتیادن در چرخیههیای معییوب
رفتاری و ناتوانی در حدظ روابط پایدار (شوارتز ،کلیمسترا 1و همکاران )245 :2011 ،میشود .مبنیای رسییدن بیه
هویت و درک منسجمی از خود ،سبکهای هویتی نام دارد (برزونسکی .)174 :2003 ،2سبکهای فرآیندی هویت
اشاره به این دارد که مردم چگونه اطالعا هویتی خود را پردازش میکنند و چگونه در میورد موضیوعا هیویتی
خود بحث و گدت وگو و تصمی گیری میکنند (زارعی نژاد .)11۶ :1389 ،برزونسکی ( )1997تحیول هوییت را در
قالب یک فرآیند مدهومسازی کرده است ،بهطوریکه شامل سیه سیبک پیردازش هوییت مییشیود )1 :اطالعیاتی،
)2هنجاری )3 ،سر درگ  /اجتنابی .هر کدام از این سبکها سطوحی از مهار های اجتماعی (کر ،پردالن ،حیدری
و قاسمی ،)140 :2013 ،سالمت روان (شریعتی ،کرجیی و فکیوری ،)301 :2014 ،نشیاط روانشیناختی (رفیاهی،
بهمنی ،نیری و نیری ،)152 :2015 ،برقراری روابط ومیمی (کوران و بوش )32 :2014 ،3و میزان تعهد را موجیب
میشوند که به نظر میرسد برای تداوم یک زندگی زناشویی ضروری هستند؛ لذا با توجه به رشید نیرخ طیالق کیه
دال بر افزایش بیثباتی ازدواج است و پیامدهای ناخوشایندی که برای فرزندان ،زوجهیا و جامعیه بیهبیار مییآورد،
شناسایی عوامل درونفردی که در بروز این پدیده نقش دارند از اهمیت خاوی برخوردار است .سیاال اویلی ایین
تحقیق این است که اعتیاد به شبکههیای اجتمیاعی و سیبکهیای هوییت در پییشبینیی ناپاییداری ازدواج زنیان
شهرستان اراک چه نقشی ایدا میکند؟
 .1-2پیشینه تحقیق
رضایی ،بوستانیپور و حبیبیان ( )1392پژوهشی با عنوان بررسی نقش اعتماد و ومیمیت در پیشبینی بیثبیاتی
ازدواج در زنان و مردان متأهل انجام دادند ،یافتههای پژوهش بیانگر این نتیجه بیود کیه ارتبیاط مندیی و معنیادار
اعتماد و بیثباتی ازدواج در مردان و زنان بود .این بدان معناست که با افزایش اعتماد ،بیثبیاتی در ازدواج کیاهش
یابد و برعکس ،ه چنین رابطه بین ومیمیت با بیثباتی ازدواج در زنان و مردان نیز رابطهای مندی و معنادار بود.
این بدان معناست که با افزایش ومیمیت ،بیثباتی در ازدواج کاهش یابد.
مختاری ،میرفردی و محمودی ( )1393در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی ماثر بر مییزان گیرایش
به طالق در شهر یاسوج به این نتیجه رسیدند که بین متغیّرهای :میزان رضایت جنسی و عاطدی از همسر ،مییزان
مراوده با خویشاوندان ،میزان شناخت از همسر قبل از ازدواج ،میزان وفیاداری همسیر و سیطح انیرژی عیاطدی در
خانواده ،با متغیر میزان گرایش به طالق رابطهی معکوس و معنیدار وجود دارد و بین متغیّرهای تداو تحصییلی
زوجین ،اختالف سنی زوجین و اختالف طبقاتی خانوادهی زوجین با متغیّر میزان گرایش به طالق ،رابطه مستقی
و معنادار وجود دارد.
مدرسی ،زاهدیان و هاشمی محمدآباد ( )1393در پژوهشی با عنوان میزان سازگاری زناشویی و کیدییت عشیق
در متقاضیان طالق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی به ایین نتیجیه رسییدند کیه بیین
گروههای متقاضی طالق با گروه شاهد از نظر ابعاد مختلف مثلث عشق و میزان سازگاری زناشویی تدیاو معنیی-
داری وجود داشت .یافتهها ه چنین حاکی از تداو معنیداری بین متقاضیان طیالق بیا و بیدون سیابقه خیانیت
زناشویی از نظر میزان ومیمیت زناشویی تداو معنیداری وجود داشت.

1 . Schwartz & Klimstra
2 . Berzonsky
3 . Curran & Bosch

نقش شبکههای اجتماعی و سبکهای هویت زنان در ناپایداری زندگی مشترک  /عباس ساریخانی و....

49

ریحانی( )1394در تحقیقی به بررسی پیشبینی بیثباتی ازدواج بر اساس مهار تنظی هیجانی و سبکهیای
هویتی پرداخت .یافتههای وی نشان داد که در جامعه ایرانی نقش سبکهای هویتی در درک افراد از موفق بیودن
ازدواج نقش بسزایی دارد.
اسکندری و درودی ( )1395به بررسی ارتباط میزان استداده و اعتیاد به شبکههیای اجتمیاعی بیر گیرایش بیه
طالق و تعارضا زناشویی پرداختند .نتیجه کلی این پیژوهش حیاکی از آن اسیت کیه هرچیه مییزان وابسیتگی و
استداده از شبکههای اجتماعی بیشتر باشد ،کیدیت روابط زن و شوهر به طور معناداری پایینتر است .ایین رابطیه
معکوس و معنادار در همه ابعاد تعارضا زناشویی شامل کاهش همکاری ،کیاهش رابطیه جنسیی ،افیزایش رابطیه
فردی با خویشاوندان خود ،کاهش رابطهی فردی با خویشاوندان همسر و دوستان ،جدا کردن امور مالی از یکیدیگر
و کاهش ارتباطا موثر نیز وجود دارد.
جشوقانی ،احمدی علونآبادی ،جزایری و اعتمادی 1397 ،به بررسی اثربخشی مداخال مبتنی بر آسیبهیای
برآمده از فضای مجازی بر کیدیت رابطه زوجین پرداختند .یافتهها نشان داد که آموزش درمان مبتنی بیر آسییب-
های برآمده از فضای مجازی ،تأثیر معنیداری بر کیدیت رابطه زناشویی زوجین گروه آزمایش داشت ،بدین معنیی
که میانگین کیدیت رابطهی زناشویی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون به طور معنیداری بیاالتر از گیروه شیاهد
بود.
کوران و بوش ( )2014در پژوهشی با عنوان سبکهای هویت و ازدواج برای زن و مردی کیه بیا هی زنیدگی
میکنند بهطوریکه در آستانه والد شدن هستند ،به چگونگی ارتباط بین سبکهای هویتی و جنبههای ازدواج که
دربرگیرنده نگرش به ازدواج و دالیل ازدواج نکرده میشود ،پرداختهاند ،نمونه این پژوهش شامل  127ندر از افیراد
مجرد ،باردار و افرادی که بدون ازدواج با ه زندگی میکنند ،میباشد .یافتههای حاول نشان داد افراد بیا سیبک
هویتی انطباقی بیشترین نگرش مندی به ازدواج را داشتند و با خود تردیدی بیشتر به عنوان دالیلی جدی بیرای
ازدواج نکرده تالش می کنند .عالوه بر این ،مشخص شد افراد با سبک هویتی انطبیاقی کیه عیاری از معنیای خیود
هستند ،مشکال بیشتری را در مرحلهی والدینی و بحرانها تجربه کرده و در ایجاد ومیمیت با شرکای زنیدگی-
شان ضعیف عمل میکنند.
کالیتون و همکاران ( )2013با هدف بررسی اثرا استداده از فیسبوک بر روابط عاطدی و بیر روی نمونیهای
با حج  208ندر از کابران  18تا  82ساله انجام گرفت ،نتایج بیانگر وجود ارتباط بین استداده مدرط از فیسبیوک
و پیامدهای مندی ارتباطی بود .نویسندگان بر اثرا نامطلوب این رسانه بر افزایش نیرخ طیالق و عیوارض عیاطدی
نامطلوب آن تأکید نمودند.
کالیتون ( )2014در پژوهشی دیگر پیرامون اثرا استداده از تویتر بر روابط زوجی ،خیانت زناشویی و طالق به
این نتیجه ر سید که بین استداده از این رسانه و احتمال گسست در روابط عیاطدی و تشیدید احتمیال خیانیت در
روابط زناشویی رابطه وجود دارد .تحقیقا نشان داده است که هرچه سالهای سپری شده از ازدواج کمتر باشد یا
به عبارتی زوجین جوان باشند ،اثرا مندی استداده از شبکههای اجتماعی بیشتر است.
کالیتون ،ناگارونی و اسمیت ( )2013نشان دادند که استداده در سطح باال از فیسبوک بیویژه در بیین کسیانی
که سه سال یا کمتر از روابط آنها نگذشته است ،با روابط مندی بین زوجین در ارتباط مستقی قرار دارد.
روجویی( )2012در رساله دکتری خود با عنوان «تأثیر شبکههای اجتماعی بر نگرش زوجین نسبت به تعیارض
زناشویی(در رومانی)» نشان داد که شبکههای اجتماعی ،منبعی برای فشار اجتماعی بر زوجهای جوان اسیت؛ هی
در انتقال ارزشها و ه در تحمیل ارزشها ،در اوول زندگی ،الگوهای رفتاری و تغییر رفتارها و نگیرشهیایی کیه
نامطلوب هستند.
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لنهار  ،دوگان و اسمیت ( ) 2014نشان دادند که نگیاه و الگیوی اسیتداده از فنیاوری در زوجینیی کیه مید
طوالنیتری با ه هستند (حدود  10سال و باالتر) متداو از زوجین جوانتر است .همانطورکه یافتههای تحقییق
نشان می دهد ،جوانان و آنها که مد کمتری از تاریخ ازدواجشان گذشته است ،بیشتر تحت تأثیر فناوری (مثبیت
یا مندی) قرار میگیرند.
از دیگر تحقیقا ملی که  13۶8زوج آمریکایی را مورد مطالعه قرار داده ،رابطه بیین اسیتداده از رسیانههیای از
سوی دیگر سنجیده شده است .بازیهای سرگرم کننده ،از یک سو و رضیایت ،تعیارض و ادراک بییثبیاتی ازدواج
گزارش نشان داد که بازیهای ویدیویی زنان  -از طریق موبایل ،رایانه یا ...به وور آنالیین ییا آفالیین -بیه طیور
مثبت با گزارش تعارضا زناشویی آنان و ادراک بیثباتی ازدواج آنان رابطه دارد .در حالی که اسیتدادهی شیوهران
از سایتهای شبکههای اجتماعی بهطور مثبت با تعارضا زناشویی آنان و بهطور مندی با رضایت زنان آنهیا رابطیه
دارد .به عبار دیگر ،هر اندازه زنان بیشتر اهل بازیهای رایانیهای و موبیایلی باشیند ،تعارضیا زناشیویی آنهیا و
ادراک آنها از بیثباتی زناشویی بیشتر است و هرچه مردان از شبکههای اجتماعی بیشتر استداده کننید ،تعارضیا
زناشویی و نارضایتی بیشتر همسرانشان را به همراه دارد(دیو و توالن.)2015 ،
 .3-1روش تحقیق و جامعهی آماری
این پژوهش برحسب نوع گردآوری اطالعا  ،توویدی از نوع همبستگی است .از لحا هدف کلی ،تحقیق بنییادی
و از لحا محیط پژوهش میدانی است .در این مطالعه جامعه آماری شامل کلیهی زنان متأهل شهرسیتان اراک در
سال  1398میباشد .با توجه به اینکه تعداد متأهلین بیش از ده هزار ندر در شهر اراک باشد؛ لذا با توجه به وسییع
بودن جامعه مورد مطالعه ،تعداد مورد نیاز تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب مییشیود .بیه علیت
اینکه برآورد دقیق اعضای جامعه به علت گستردگی امکانپذیر نیست ،جامعه به وور نامحیدود فیرض و تعیداد
 384نمونه به روش نمونهگیری در دسترس در بهار  98انتخاب گردید و دادههیا بیا اسیتداده از پرسیشنامیههیای
شاخص بیثباتی ازدواج ،مقیاس سبکهای هویت و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت از بیین زنیان متأهیل حاضیر در
مکانهای عمومی ،ادارا  ،دانشگاهها و کتابخانهها به دست آمد.
 -2ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش از سه پرسشنامه استدادهشده است که عبار اند از:
.1-2

شاخص بیثباتی ازدواج

شاخص بیثباتی ازدواج ( )MIIیک ابزار  14ساالی است که برای اندازهگییری عیدم ثبیا ازدواج توسیط ادواردز،
جانسون و بوث ( ،1987به نقل از ثنایی )249 :1387 ،تدوین شده است .این شاخص به ویور ویدر و  1نمیره-
گذاری میشود که گزینه بله برابر با  1و گزینه خیر برابر با ودر میباشد .ه چنین پاسیخهیای نمییدانی « ،بلیه»
محسوب میشوند .ک ترین نمره در این پرسشنامه ودر و بیشترین برابر با  14است .نمره پایین در ایین شیاخص
به معنای ثبا بیشتر ازدواج و زندگی زناشویی و نمره باال بیانگر بیاال بیودن بییثبیاتی ازدواج مییباشید (ثنیایی،
.)110 :1387
روایی این مقیاس در پژوهشهای متعددی مورد سنجش و تأیید قرار گرفته است و همبسیتگی مثبیت آن بیا
مقیاسهای مربوط به مشکال و اختالفهای زناشویی و همبستگی مندی آن با مقیاسهیای مربیوط بیه تعامیل و
خرسندی زناشویی همبستگی مورد تأیید قرار گرفته است .پاییایی ایین مقییاس بیا روش آلدیای کیرونبیاخ 0/93
گزارش شده است .در ایران نیز یاریپور ( )1379برای محاسبه ضریب اعتبار این ابزار از روشهمبسیتگی بیین دو
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نیمه برای ارزیابی قابلیت اعتبار آزمون استداده کرد و ضریب اعتبار را  % 70گزارش نمود .هی چنیین اعتبیار ایین
آزمون توسط احمدی ،دوازده امامی ،شهیاد و اخوان راد ( )1391به روش آلدای کرونباخ  0/92گزارش شده است.
 .2-2مقیاس سبکهای هویت
مقیاس سبکهای هویت ) (ISI-66که یک مقیاس خودگزارشی است ،در سال  1998توسط وایت و همکارانش
(نقل از هاشمی )184 :1385 ،بهگونهای طراحی شده است که جهتگیری افراد را در مسایل هویتی آنها مورد
ارزیابی قرار میدهد و مشتمل بر  40گویه میباشد از مجموع این  40گویه  11گویه مربوط به سبک هویت
اطالعاتی است به عنوان مثال «وقت زیادی را ورف فکر کردن راجع به این مسأله میکن که با زندگی چه باید
بکن » و  9گویه مربوط به سبک هویت هنجاری است؛ مثالً «رفتارها و شیوهی فعلی زندگیام ناشی از ارزشهایی
است که با آنها بزرگ شدهام» 10گویه مربوط به سبک هویتی سردرگ  -اجتنابی میباشد؛ به عنوان مثال« :سعی
میکن از مسائلی که مرا به فکر فرو میبرد ،پرهیز کن » که در مجموع تعداد گویهها به  30گویه محدود شده
است .مقیاس این پرسشنامه پنچ ارزشی بوده و از کامالً مخالد  1تا کامالً موافق  5درجهبندی شده که آزمودنی
در مقابل هر گویه یکی از گزینههای فوق را انتخاب نموده است .برای بررسی اعتبار این مقیاس ،وایت و همکاران
( )1998پس از تحلیل عاملی ،ضرایب همبستگی بین عوامل را به ترتیب برای سه عامل سبکهای هویت
اطالعاتی ،هنجاری و سردرگ  /اجتنابی  0/81 ،0/79و  0/84گزارش کردهاند .در ایران نیز غضندری ()1383
ضریب آلدای  0/۶8را برای کل نمونه پژوهش خود بهدستآورد .ه چنین در پژوهش دانشورپور و همکاران
( )138۶ضریب آلدای کرونباخ برای هریک از خرده مقیاسهای سبکهای اطالعاتی ،هنجاری ،سردرگ  /اجتنابی
و تعهد به ترتیب  0/54 ،0/50 ،0/57و  0/۶۶به دست آمده است.
.3-2

پرسشنامه اعتیاد به شبکههای اجتماعی

پرسشنامه اعتیاد به شبکههای اجتماعی یک پرسشنامه  23ساالی است که (خواجه احمدی ،پوالدی و بحرینیی،
 )1395در تحقیق خود با عنوان «طراحی و روانسنجی پرسشنامه اعتییاد بیه شیبکههیای اجتمیاعی مبتنیی بیر
موبایل» طراحی شده است .بر اساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی انجام یافته بیر روی  2۶گوییه ،تعیداد  23گوییه
تأیید و ابعاد اعتیاد به شبکههای اجتماعی در  4عامل قرار گرفتند که عامل اول با  9گوییه تحیت عنیوان عملکیرد
فردی ،عامل دوم با  ۶گویه تحت عنوان مدیریت زمان ،عامل سوم بیا  4گوییه ،تحیت عنیوان خیودکنترلی ،عامیل
چهارم با  4گویه تحت عنوان روابط اجتماعی نامگذاری شدند .پس از انجام تحلیل عیاملی ،همسیانی درونیی کیل
پرسشنامه  23عبارتی مورد بررسی قرار گرفت .ضریب آلدای کرونبیاخ در نمونیهی  2۶0ندیری دانشیجویان علیوم
پزشکی بوشهر برای کل پرسشنامه ( )0/927و ه چنین به تدکییک بیرای هیر کیدام از عامیلهیای پرسشینامه بیا
حداقل  0/۶81و حداکثر  0/907محاسبه گردید .برای نمرهگذاری پرسشنامه در ابتدا و قبل از بهکارگیری ابزار ،به
مخالف (نمره  ،)1تا اندازهای مخالف (نمره  ،)2بینظر(نمره  )3و تا اندازهای موافق (نمره  )4و کیامالً موافیق (نمیره
 )5داده شد .الزم به ذکر است که در پرسشنامه مذکور تمامی سااال مثبت بودنید .پیس از دریافیت پاسیخهیای
 2۶0فرد پاسخدهنده ،بر اساس میزان و توزیع پاسخها مشخص گردید که همیهی سیتونهیای مقییاس لیکیر 5
بخشی توسط مشارکتکنندگان انتخاب شدهاند .با توجه به اینکه پرسشنامه اعتیاد به شبکههای اجتمیاعی دارای
 23گویه میباشد ،لذا با احتساب حداقل امتیاز  1و حداکثر امتیاز  5برای هرگویه ،حداقل امتییاز کیل پرسشینامه
 23و حداکثر امتیاز کل پرسشنامه  115خواهد بود .به منظور تعیین محاسبهی فاولهی نرم مقیاس چهار طبقیه-
ای پرسشنامهی اعتیاد به شبکههای اجتماعی از فرمول زیر استداده شد:
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بدین ترتیب سطح اعتیاد به شبکههای اجتماعی در یک مقیاس لیکر  5امتیازی در  4سیطح کیاربر پیایینتیر از
حد معمول ( ،)23-4۶کاربر معمولی ( ،)4۶-۶9کاربر در شرف اعتیاد ( ،)۶9-92و کاربر معتاد ( )92-115تووییف
گردید.
در این پژوهش به منظور تعیین اعتبار علمی پرسشنامهها از روش اعتبیار محتیوا اسیتداده خواهید شید .بیدین
وور که پرسشنامهها توسط پژوهشگر با مطالعه کتب و مجال علمی تهیه شده ،در مرحله بعد در اختیار اسیتاد
راهنما قرار خواهد گرفت که بعد از بررسی و اوالحا الزم اعتبار محتوا حاول خواهد گردید.
پایایی ابزارهای مورد بررسی در این مطالعه در تحقیقا قبلی سنجیده شده اسیت و در ایین پیژوهش نییز بیر
اساس یک نمونه مقدماتی ،تحت نرمافزار آماری  spss24به روش آلدای کرونباخ برآورد گردید کیه بیه شیری زییر
میباشد:
پرسشنامه

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

سبکهای هویت

30

0 /943

ناپایداری ازدواج

14

0/778

اعتیاد به شبکههای
اجتماعی

23

0 /923

 -3آزمون فرضیههای تحقیق
 .3-1آزمون فرضیه 1
بین اعتیاد به شبکههای اجتماعی و ناپایداری زندگی مشترک زنان شهرستان اراک رابطه وجود دارد.
جدول  :1نتایج آزمون همبستگی اعتیاد به شبکههای اجتماعی و ناپایداری زندگی مشترک
متغیر وابسته

ناپایداری زندگی مشترک
مقدار احتمال

ضریب
همبستگی

ضریب تعیین

اعتیاد به شبکههای اجتماعی

0 /001

0 /۶41

0 /411

عملکرد فردی

0 /001

0 /481

0 /231

مدیریت زمان

0 /001

0 /۶14

0 /377

خودکنترلی

0 /001

0 /529

0 /280

روابط اجتماعی

0 /001

0 /484

0 /234

متغیر مستقل

تجزیه و تحلیل آماری :نتایج مندرج در جدول  1نشان میدهد بین اعتیاد بیه شیبکههیای اجتمیاعی و ناپاییداری
زندگی مشترک همبستگی با مقدار  0/۶41و مقدار احتمال  0/001وجود دارد .بنابراین همبستگی بین دو متغییر
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مستقل و وابسته مثبت ،قوی و معنادار است .ضریب تعیین ( )r2=0/411نشان میدهد که اعتییاد بیه شیبکههیای
اجتماعی ،در  41درود موارد ناپایداری در ازدواج را افزایش میدهد.
در بین خرده مقیاسهای اعتیاد به شبکههای اجتماعی ،مدیریت زمیان بیا ضیریب  0/۶14دارای بییشتیرین
ارتباط و خرده مقیاس عملکرد فردی با ضریب  0/481دارای کمترین شد ارتباط با ناپاییداری زنیدگی مشیترک
میباشد.
 .3-2آزمون فرضیه 2
بین سبکهای هویت و ناپایداری زندگی مشترک زنان شهرستان اراک رابطه وجود دارد.
جدول  :-3نتایج آزمون همبستگی سبکهای هویت و ناپایداری زندگی مشترک

ناپایداری زندگی مشترک

متغیر وابسته

مقدار احتمال

ضریب
همبستگی

ضریب تعیین

سبک هویت اطالعاتی

0 /001

- 0/578

0 /334

سبک هویت هنجاری

0 /001

- 0/33۶

0 /113

سبک هویت سردرگمی /اجتنابی

0 /001

0 /492

0 /242

متغیر مستقل

تجزیه و تحلیل آماری :در بررسی سبکهای هویت ،سبک هویت اطالعیاتی بیا ضیریب  -0/578دارای بییشتیرین
شد ارتباط و سبک هویت هنجاری با ضریب  -0/33۶دارای کمترین شد ارتباط با ناپایداری زنیدگی مشیترک
است.
 .3-3آزمون فرضیه 3
به منظور بررسی تأثیر ه زمان متغیرهای مستقل بر ناپایداری زندگی مشترک از رگرسیون چندگانه استداده می-
گردد.
جدول  -4نتایج آزمون رگرسیون چندگانه متغیرهای مستقل بر ناپایداریزندگی مشترک

ابعاد متغیر مستقل
ابعاد متغیر مستقل

ضریب

مقدار

دوربین

همبستگی

مقدار

تعیین

خطا

-واتسن

چندگانه

احتمال

0 /749

0 /74۶

1 /8۶7

0 /8۶5

0 /001

جدول  :5تحلیل واریانس متغیرهای مستقل بر ناپایداری زندگی مشترک

مدل
1

مجموع مربعا

درجه آزادی

مربع
میانگین

85 /3۶7

5

17 /073

28/۶0۶

378

0 /07۶

113 /974

383

F

225/۶0۶

مقدار احتمال

0 /001
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جدول  :۶ضرایب استاندارد متغیرهای مستقل بر ناپایداری زندگی مشترک

مدل
مقدار ثابت
نقش اعتیاد به شبکههای اجتماعی
سبک هویت اطالعاتی
سبک هویت هنجاری
سبک هویت سردرگمی

ضرایب
ضرایب استاندارد
استاندارد
بتا
مقدار خطا
B
0 /338
- 2 /853
- 0 /۶19
- 0 /087
0 /553
- 0 /323

0 /075
0 /044
0 /040
0 /044

- 0 /595
- 0 /095
0 /۶49
- 0 /394

t

مقدار
احتمال

- 8 /445

0 /001

- 8 /245
- 1 /9۶2
13 /819
- 7 /319

0 /001
0 /051
0 /001
0 /001

نتایج حاول در جداول 4تا  ۶نشان میدهد که ضریب همبسیتگی چندگانیه بیین ابعیاد متغییر مسیتقل و متغییر
وابسته (ناپایداری زندگی مشترک) 0/8۶5 ،است ،که بیانگر ایین اسیت کیه بیین مجموعیه متغیرهیای مسیتقل و
وابسته تحقیق همبستگی وجود دارد .با توجه به معنیاداری مقیدار آزمیون  )0/001( Fمنیدرج در جیدول تحلییل
واریانس ،میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق ،که متشکل از  5متغیر مسیتقل و ییک متغییر وابسیته
میباشد ،مدل خوبی است .بهعبارتی مجموعه متغیرهای مستقل میتوانند تغییرا متغیر وابسته را تبییین کننید.
بنابراین مدل رگرسیونی تأیید میگردد .جدول ضرایب استاندارد نشان میدهد که مقدار ضریب استاندرد ()Beta
متغییر «نقش اعتیاد به شبکههای اجتماعی»« ،-0/595 ،سیبک هوییت اطالعیاتی» ،-0/095 ،سیبک هوییت
هنجاری  0/۶49و سبک هویت سردرگمی  -0/394میباشد .در نتیجه به دلیل اینکه ضریب بتیای سیبک هوییت
هنجاری بیشتر از بقیه میباشد؛ این متغیر بیشترین سه را در تبیین واریانس متغیر وابسته دارد .در مدل مطیری
شده تأثیر سبک هویتی اطالعاتی معنیادار نیسیت و سیبک هیویتی سیردرگمی معکیوس و معنیادار اسیت .آمیاره
دوربینواتسن ( )1/8۶7در بازه  1/5تا  2/5قرار دارد و بیانگر عدم همبسیتگی بیین خطاهیای متغیرهیای مسیتقل
میباشد.
 -4نتایج و یافتهها
در بین خرده مقیاسهای اعتیاد به شبکههای اجتماعی ،مدیریت زمان با ضریب  0/۶14دارای بیشیترین ارتبیاط و
خرده مقیاس عملکرد فردی با ضریب  0/481دارای کمترین شد ارتباط با ناپایداری زندگی مشترک مییباشید.
نتایج تحقیق حاضر با پژوهش اسکندری و درودی ( )1395همسو است .نتیجیه کلیی ایین پیژوهش حیاکی از آن
است که هرچه میزان وابستگی و استداده از شیبکههیای اجتمیاعی بیشتر باشد ،کیدیت روابط زن و شوهر به طیور
معناداری پایینتر است .این رابطه معکوس و معنادار در همه ابعیاد تعارضیا زناشیویی شیامل کیاهش همکیاری،
کاهش رابطه جنسی ،افزایش رابطیه فیردی بیا خویشیاوندان خیود ،کاهش رابطه فردی بیا خویشیاوندان همسیر و
دوستان ،جدا کردن امور مالی از یکدیگر و کاهش ارتباطیا میاثر نیز وجود دارد.
کالیتون ،ناگورنی و اسمیت ( )2013نشان دادند که استداده مدرط از این فضاها میتواند آسیبهای جیدی بیه
روابط زناشویی بویژه روابط عاطدی زوج وارد نماید .به عنوان نمونه ،چندین مطالعه آشکار سیاخته کیه اسیتداده از
فیس بوک از طریق کاهش زمان مراقبت و ومیمت ،افزایش ابهام در روابط فرازناشویی ،تحریک حساد  ،اسیتداده
تکانشی و وسواسی از اینترنت و رد و بدل کردن تصاویر و پییامهیای عاشیقانه خیارج از عیرف زناشیویی مییتوانید
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ومیمیت عاطدی را خدشهدار کنید (ییوتز ،بئوکبیوم2011 ،؛ پیا ،،دانیلیویچ و سیایمبرگ .)201 :2012 ،همیین
مشکال در خصوص استداده از رسانههایی مانند تویتر نیز گزارش شده شده است (کالیتون.)188 :201 ،
والنزوئال ،هالپرن و کتز () 2014پژوهشی را با عنوان «شبکههای اجتمیاعی ،کیدییت ازدواج و طیالق :پیژوهش
میدانی و شواهد ایالتی از ایاال متحده» به انجام رساندند .نتایج نشان میدهد که کاربرد شبکههای اجتمیاعی بیا
کیدیت ازدواج و خوشبختی ،ارتباط مندی و با تجربه یک رابطهی مشکلدار و فکر دربارهی طیالق ،ارتبیاط مثبیت
دارد.
در پژوهش دیگری که در آمریکا توسط کالیتون و همکاران ( )2013با هدف بررسی اثیرا اسیتداده از فییس-
بوک بر روابط عاطدی و بر روی نمونهای با حج  208ندر از کابران  18تیا  82سیاله انجیام گرفیت ،نتیایج بییانگر
وجود ارتباط بین استداده مدرط از فیسبوک و پیامدهای مندی ارتباطی بود .نویسندگان بر اثیرا نیامطلوب ایین
رسانه بر افزایش نرخ طالق و عوارض عاطدی نی امطلوب آن تاکیید نمودنید .کالیتیون ( )2014در پژوهشیی دیگیر
پیرامون اثرا استداده از تویتر بر روابط زوجی ،خیانت زناشویی و طالق به این نتیجه رسیید کیه بیین اسیتداده از
این رسانه و احتمال گسست در روابط عاطدی و تشدید احتمیال خیانیت در روابیط زناشیویی رابطیه وجیود دارد.
تحقیقا نشان داده است که هرچه سالهای سپری شده از ازدواج کمتر باشد یا به عبارتی زوجین جیوان باشیند،
اثرا مندی استداده از شبکههای اجتماعی بیشتر است .برای نمونه ،کالیتون ،ناگارونی و اسیمیت ( ) 2013نشیان
دادند که استداده در سطح باال از فیسبوک بویژه در بین کسانی که سه سال یا کمتر از روابط آنها نگذشته اسیت،
با روابط مندی بین زوجین در ارتباط مستقی قرار دارد .ه چنین ،روجیویی ( ) 2012در رسیاله دکتیری خیود بیا
عنوان «تأثیر شبکههای اجتماعی بر نگرش زوجین نسبت به تعارض زناشویی (در رومانی)» نشیان داد کیه شیبکه
های اجتماعی ،منبعی برای فشار اجتماعی بر زوجهای جوان است؛ ه در انتقال ارزشها و ه در تحمییل ارزش-
ها ،در اوول زندگی ،الگوهای رفتاری و تغییر رفتارها و نگرشهایی که نامطلوب هسیتند .بیه طیور کلیی لنهیار ،
دوگان و اسمیت( )2014نشان دادند که نگاه و الگوی استداده از فناوری در زوجینی که مد طوالنیتری بیا هی
هستند(حدود  10سال و باالتر) ،متداو از زوجین جوانتر است .همانطور که یافتههای تحقیق نشیان مییدهید،
جوانان و آنها که مد کمتری از تاریخ ازدواجشان گذشته است ،بیشتر تحت تأثیر فناوری(مثبت ییا مندیی) قیرار
میگیرند .در یکی دیگر از تحقیقا  13۶8زوج آمریکایی مورد مطالعه قرار گرفته ،رابطهی بین استداده از رسیانه-
ها و بازیهای سرگرم کننده ،از یک سو و رضایت ،تعارض و ادراک بیثباتی ازدواج از سوی دیگیر سینجیده شیده
است.
گزارش نشان داد که بازیهای ویدیویی زنان -از طریق موبایل ،رایانه یا  ...به وور آنالین یا آفالین -بیه طیور
مثبت با گزارش تعارضا زناشویی آنان و ادراک بیثباتی ازدواج آنان رابطه دارد .در حالی که اسیتدادهی شیوهران
از سایتهای شبکههای اجتماعی بهطور مثبت با تعارضا زناشویی آنان و بهطور مندی با رضایت زنان آنهیا رابطیه
دارد .به عبار دیگر ،هر اندازه زنان بیشتر اهل بازیهای رایانیهای و موبیایلی باشیند ،تعارضیا زناشیویی آنهیا و
ادراک آنها از بیثباتی زناشویی بیشتر است و هرچه مردان از شبکههای اجتماعی بیشتر استداده کننید ،تعارضیا
زناشویی و نارضایتی بیشتر همسرانشان را به همراه دارد(دیو و توالن.)285 :2015 ،
نتایج نشان داد که بین سبکهای هویت و ناپاییداری زنیدگی مشیترک همبسیتگی بیا مقیدار  0/58۶و مقیدار
احتمال  0/001وجود دارد .بنابراین همبستگی بین دو متغیر مسیتقل و وابسیته مثبیت و معنیادار اسیت .ضیریب
تعیین ( )r2=0/343نشان میدهد سبکهای هویت ،در  34درود موارد ناپایداری در زنیدگی مشیترک را افیزایش
میدهد .یافتهها حاکی از آن است که سبکهای هویت نیز در بیثباتی ازدواج نقش مهمی ایدا میکننید .تیاکنون
پژوهشهای زیادی تأیید کنندهی این فرضیه بودهاند که هویت چه از منظر دییدگاهی پیامدگونیه و چیه از منظیر

56

نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 25زمستان 1400

دیدگاهی فرآیندی ،موفقیت فرد را در بافت جامعه ،روابط اجتماعی و روابط ومیمی به طور معناداری پیشبینیی
میکند (رفاهی و همکیاران2015 ،؛ کیوران و بیوش2014 ،؛ اویغری و همکیاران2014 ،؛ میول2013 ،؛ دومین و
همکاران2012 ،؛ شوارتز ،بیبرز و همکاران.)2011 ،
همانگونه که بیان شد ،یافتهها حاکی از آن هستند که سبک هویت اطالعاتی دارای بیشترین شد ارتبیاط و
سبک هویت هنجاری دارای کمترین شد ارتباط با ناپایداری زندگی مشترک اسیت؛ لیذا هرچیه زنیان از سیبک
هویتی اطالعاتی و هنجاری برخوردار باشند ،ازدواج و زندگی زناشویی آنها کمتر توسط بییثبیاتی در ازدواج میورد
تهدید قرار میگیرد .افراد با سبکهای هویتی اطالعاتی و هنجاری نسبت به انتخابهیای خیود تعهید و پایبنیدی
بیشتری دارند و از آنجایی که پذیرای تجربههای جدید در زندگی هستند و از راهبردهای مسألهمیدار بیرای حیل
بحرانها استداده میکنند(برزونسکی ،)128 :2003 ،نقشهای بزرگسالی را با موفقیت بیشتری ایدیا کرده(بییرز و
سیدگی۔ کرنکه )189 :2010 ،و در برقراری روابط پایا و مثبت با دیگران موفقتر عمل میکنند(رفاهی و همکاران،
 .)1۶3 :2015این افراد عالوه بر اینکه در زندگی استرس(شیوارتز ،کلیمسیترا و همکیاران )119 :2011 ،و حیاال
افسردگی(چن و همکاران )243 :2013 ،کمتری را تجربه میکنند ،از عز ندس باالیی برخیوردار هسیتند(زاهد -
بابالن و همکاران .)22 :2013 ،لذا بر حسب انتظار ،در برخورد با بحرانها و شیرایط تینشزاییی کیه در زنیدگی و
ازدواج بهوجود میآیند ،کمتر درگیر رفتارهای مخرب شده(شوارتز ،کلیمسترا و همکاران )191 :2011 ،و عملکیرد
خوبی در ایجاد ومیمیت(کوران و بوش )82 :2014 ،و حدظ روابط سال با همسر و اطرافیان خیود دارند(شیوارتز،
بیبرز و همکاران.)170 :2011 ،
امروزه واحد خانواده بهتدریج از حالیت هسیتهای خیارج گردیید و زنیدگی تیوافقی بیدون ازدواج ،خانوادههیای
تکوالد ،خانوادههای ه جنس گرا و حتی زندگی گروهی چند زن و میرد بیا ایجیاد ارتبیاط آزاد جنسیی در غیرب
معمول شده است« .وینچ» خانوادههای آمریکایی را به  3دسته تقسی میکنید :در نیوع سیوّم ایین تقسیی بندی،
خانوادههایی قرار دارند که سرپرست آنها مادر است که شایعترین نوع خانواده میباشد .آمارها حاکی از آن اسیت
که در اواخر قرن بیست  ،بیش از 20درود خانوادهها تکوالد بودهاند(وینچ .)3۶ :2012 ،1محققان اجتمیاعی علیت
این پدیده را تدکرا اومانیستی و سهولت طالق میدانند .امروزه زندگی توافقی شایعترین نیوع خیانواده در غیرب
است ،زیرا زن و مرد بدون هیچ تعهدی(چه اخالقی و چه مالی) در کنیار یکیدیگر زنیدگی میکننید .هیر سیاله در
دانشگاه روتگرز نیوجرسی ،گزارشی دربارهی ازدواج و زناشویی در آمریکا تحت عنوان «پروژهی ملیی ازدواج» ارائیه
میشود .نتیجهی مطالعهی ازدواج و طالق نشان میدهد که تقریباً نیمی از افراد بین  40ی  25سال ،در ییک دوره
با جنس مخالف زندگی کردهاند .از بین دختران و پسران جیوان کیه مصیاحبه شیدند ،بیهطور متوسیط  ۶8دروید
معتقد بودند که با ازدواج اولیه باقی میمانند و در مقابل ،تعداد زیادی ،بیا زنیدگی کیردن و داشیتن فرزنید بیدون
ازدواج موافق بودند .تنها  30درود از دختران و  40درود از پسران پاسخ دادنید کیه زنیدگی کسیانی کیه ازدواج
کردهاند ،خوشبختتر از کسانی است که مجردند یا شریک بدون ازدواج دارند.
یکی از دالیل ترجیح زندگی توافقی در مقابل پیوند ازدواج در غیرب ،محورییت مسیائل اقتصیادی و امتییازاتی
است که بیرای مجردهیا در نظیر گرفتیه شیده اسیت ،میثالً تیا قبیل از سیال  19۶1در آمریکیا ،زوجهیای متأهیل
می توانستند برای هر دو ندر در ییک خانیه ،درخواسیت کیاهش مالییا کننید ،در حالیکیه مجیردین حیق ییک
درخواست را داشتند ،امّا در سال  19۶9امتیازا بیشتری برای مجردین در نظر گرفته شد که همین مسأله باعث

1 .Winch
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گردید تا تمایل افراد برای زندگی توافقی افزایش یابید(میلر .)281 :2008،1امّیا زنیدگی غیرقیانونی و ارتبیاط آزاد
برخالف ظاهرش ،مشکال زیادی را برای طرفین به ویژه زنان ایجاد نمود .ارضای نییاز جنسیی بیا کیاهش مییزان
عا طده ،عشق و کمبود امنیت همراه بود که به اختالال روحی و عاطدی زنان منجر شد .به عبیار دیگیر تعرییف
جدید از ازدواج و توافق در جوامیع غربیی ،مهی تیرین عامیل افیزایش طیالق بیه شیمار میآیید و بیه نظیر برخیی
جامعهشناسان« ،خانواده» و «ازدواج» از یک نهاد حقیقی و اجتماعی به «ه وحبتی» تبدیل شده اسیت .در نگیاه
زوج غربی ،ازدواج نوعی قرارداد با گزینشی کامالً آزادانه و بر مبنای عشق است .احساسا عاشقانه معموالً ناشی از
یک هیجان جنسی و مادی میباشد؛ نه یک همبستگی معنوی ،لیذا مییزان طیالق افیزایش یافتیه اسیت .افیزایش
بیماریهای مقاربتی ،حاملگیهایی که معمیوالً پیدر کیودک مشیخص نیسیت ،سیقطجنین ،فرزنیدان نامشیروع و
آزارهای جنسی از پیامدهای دیگر تغییر خانواده است .دکتر «سیدمن» استاد دانشگاه کالیدرنیا در تحقیقا خیود
مشخص نمود :بهایی که امروز به ارتباط جنسی به عنوان ییک اویل مهی در لیذ داده میشیود ،علیت اساسیی
اختالال شخصیتی و بیماریهای فردی و اجتماعی است .گسترش آزادیهای جنسی تعهدا ارتباطی را از بیین
می برد و انتظارا غیرواقعی را برای خوشبختی در فرد بهوجود میآورد(سیدمن .)130 :2002 ،2گسترش وییروس
ایدز ،افزایش نرخ طالق ،حاملگی نوجوانان ،تنهایی و انزوا ،خشونت علیه زنان و کودکان ،میوههیای تلیخ ایین نیوع
ارتباطا هستند .زندگی گروهی و ه جنسگرایی نیز تبعا خاوی را به دنبال داشته کیه اغلیب ایین زوجهیا بیه
ناهنجاریهای شدید روحی و جسمی مبتال میشوند.
ه چنین شواهد پژوهشی نشان میدهد که کاربرد افراطی رسانههای اجتمیاعی مییتوانید بیه «وابسیتگی» ییا
کاربرد اعتیادگونه آنها (راک و بوندس  ،2008 ،بیه نقیل از والنیزوئال ،هیالپرن و کتیز )285 :2014 ،و حتیی بیروز
اختالال روانی ،اجتماعی یا مشکالتی در مدرسه ،محل کار و در زندگی فیردی منجیر شیود (کیاس و گیریدیتس،
 ،2011به نقل از همان) .برخی از این اختالال و ویژگیهای اجتماعی میتوانند بسیار مشکلزا باشند .بیر اسیاس
برخی پژوهشهای انجام شده توسط تارنمای سیک فیسبوک که یک وبالگ ضد فیسبیوک اسیت ،بییش از 350
میلیون کاربر از اختالل اعتیاد به فیسبوک(اف ای دی  )13رنج میبرند(لی ،چئونگ و تیادانی ،2012 ،بیه نقیل از
همان.)84 :
میتوان نتیجه گرفت که در موارد متعدد ارتباطهایی که در شبکههای مجازی شکل میگیرد ،عدیدانه نبیوده و
همراه با خیانتهای عاطدی و واقعی است(کالیتون ،2014 ،والنزوئال ،هالپرن و کتز 2014 ،والح و مختیار:2015 ،
 .)81روابطی که از طریق شبکهها شکل میگیرد و اهداف و محتوایی که دنبال میشود ،نه تنها بستری برای حیل
مشکال زوجین فراه نمیآورد ،بلکه میتواند به تشدید آن کمک کند .به عبار دیگر ،میتوان چرخهی تقوییت
دو جانبه بین تعارضا زناشویی و گرایش به طالق ،از یک سو و اعتییاد و اسیتداده از شیبکههیای اجتمیاعی را از
سوی دیگر متصور شد؛ بدین معنا که در خوشبینانهترین حالت ،اگر معتقد باشی کیه بیذر اخیتالف و اخیتالل در
کیدیت روابط زوجین را معموالً شبکههای اجتماعی نمیپاشند -که در موارد متعدد میپاشند -بیا اطمینیان میی-
توان گدت که شبکهها در رشد این بذر نقش بسزایی دارند.
از سوی دیگر اریکسون معتقد است حاول دستیابی به یک هویت منسج  ،نیرویی به نام وفیاداری اسیت کیه
شامل ومیمیت میشود .این نیرو میتواند باعث شود تا فرد مسائل مربوط به ومیمیت در دورهی جیوانی ( 18تیا
 35سالگی) را با موفقیت پشت سر گذارد .لذا الزمهی رسیدن به ومیمیت ،دستیابی به هویتی منسج میباشد.

1 . Miller
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از نظر اریکسون امکان دارد کسب هویت و ویمیمیت پییشبینیی کننیدهای بیرای جیدایی در دوران مییانسیالی
باشیید(به نقییل از وینبرگییر و همکییاران .)233 :2008 ،در اییین راسییتا وینبرگییر و همکییاران( )2008و کرافییورد و
آنگر( )200۶نشان دادند که برخورداری از هویت منسج و رسیدن بیه ویمیمیت در فیرد و زوج ،از عوامیل مهی
ایجاد ازدواجهای پایدار است و شانس اینگونه افراد برای حدظ یک رابطهی زناشویی باثبا بیشتر است.
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