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 چکیده 
بیین  زندگی مشترکری ناپایدا های هویت درهای اجتماعی و سبکشبکه یاد بهنقش اعتحاضر تعیین    ههدف کلی در مطالع

بیه ویور  آمیاری و جامعیۀ  تندهسی این شهرسیتانزنان متأهل   مطالعه کلیه  آماری این  است. جامعۀ  اراکزنان شهرستان  

ها بیا اسیتداده از و داده گردیدانتخاب  1398گیری در دسترس در بهار روش نمونه  نمونه با  384شد و تعداد  نامحدود فرض  

از بین زنان متأهل حاضر در  اعتیاد به اینترنت  نامۀهای هویت، پرسشثباتی ازدواج، مقیاس سبکشاخص بیهای  نامهپرسش

های اجتماعی بییانگر ها به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد اعتیاد به شبکهها و کتابخانهمومی، ادارا ، دانشگاههای عمکان

زندگی مشیترک ناپایداری در این نکته  دارند و  آورهای اجتماعی وابستگی زیانبه اینترنت و شبکه  زنانکه  این موضوع است  

-و سبک هویت هنجاری دارای کی  ترین، سبک هویت اطالعاتی دارای بیشنیز های هویتسبک  بین  از  و  دهدرا افزایش می

 است. زندگی مشترکترین شد  ارتباط با ناپایداری  

 

 .های هویتی، فضای مجازی، سبکزندگی مشترکثباتی بی واژگان کلیدی:
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 قدمه م .1

نهاد بیه لحیا   ینا(. 25: 1393نهاد خانواده است )ستوده،  دهندهانسان و شکل یعطف در زندگ  نقطه  یکزدواج  ا

: 138۶، و دیگیران  فیرد یاری)خدا است ینهاد اجتماع  ینترشمولجهان   ی،و از لحا  گستردگ  ینترییقدمت، ابتدا

انیدازه روابیط درون خیانواده و هر  یردگیشکل م نوادهروابط مناسب در جامعه براساس روابط مناسب در خا(.  ۶17

بیا (. 58: 1383 ی،اعیزاز)برخوردار اسیت   یشتریع آن جامعه از ثبا  و استحکام بتر باشد، خانواده و به تبمناسب

 یهیابیا سیال یسیهدر مقا یاریبسی  یهیااست که ازدواجمشخص    یران،طالق در ا  یو رشد وعود  یزان به م  ینگاه

 یکنیون معیهازدواج در جا یثباتیب یشافزا یانگرب یرشد وعود یندهند. ایدوام و ثبا  خود را از دست م  ،گذشته

 ین،لیو و لیو ییت،زوج به انحالل ازدواج داللیت دارد )وا  یافرد    یشاست که بر گرا  یازدواج اوطالح  یثباتیاست. ب

 ییناز ا(. 194: 2014 و سیاالیو، فیالوال یافانک، او ۔یی یآورد )آمونباربه بارییان ز یامدهایتواند پیو م(  85:  2009

 ییشناسیا ینیهدر زم  ییهیاپیژوهش  یبه اجیرا  یدهپد  ینمخرب ا  یامدهایپاز    گیرییشپ  یلرو، پژوهشگران به دل

 .آن ترغیب شدند یینبیشعوامل پ

 ییزان ممعتقدنید کیه  ،ثباتی ازدواج زوجین و فضای مجازی وور  گرفته اسیتکه در مورد بی  یاکثر مطالعات

، امیا (۶9: 2015ح و مختیار، از میردان اسیت )ویال  یشبی  یبه طیور معنیادار  یاجتماع  یهازنان از شبکه  استداده

 یهیابیه نیرم نیدتوایمی یحد امر تا ینا .به دنبال دارد یشتریو تعارض ب یتیها، نارضاشبکه ینمردان از ا  استداده

 یامر از سو ینکنند و ایبرقرار م  یان با دوستان، خانواده و اطراف  یترروابط گسترده  گردد. زنان معموالًباز  یاجتماع

 یین. از ایستن گونهینکه در مورد مردان ا یشده است، در حال  یرفتهزنانه پذ  یتیجنس  یژگیو  کیجامعه به عنوان  

 یگیرد ییین. تبییزدانگیمیرا در زنان بیر یشتریب یتمردان، حساس یسو  زا  یاجتماع  یهارو، ورف زمان در شبکه

چنیدان نداشیته  یتخانه رضا ممکن است از روابط درون  ،دننارگذیوقت م یاجتماع  یهاکه در شبکه  زنانی  کهینا

-یکیه می یامیر ؛با جنس مخالف( یکمانتروابط ر  ی)حت  ها باشنددر شبکه  یگریباشند و به دنبال روابط مثبت د

به قول والنزوئال، هالپرن و کتز (. 154: 2015)دیو و توالن،   مثبت داشته باشد  رابطه  ،ازدواج  یثباتیتواند با درک ب

 یسیهدر مقا یکیوچک بوک که عامل نسبتاًیسف یلپروفا  یکبه نظر برسد که    یبهر چند ممکن است عج(  2014)

از  منیدیرضایت و طالق نرخ با آماری نظر از معناداری رابطه تواندمی است، انسانی رفتارهای هایمحرک یربا سا

 یثبیاتیبی ینیهزمویور  گرفتیه در  یهیاپژوهش یشینهبه پ یبا نگاهیقت دارد.  حق  یاگو  یول  ؛ازدواج داشته باشد

 یرهیایبیه متغ نسیبت ییده،پد یندر رابطه با ا  یتیو شخص  یدرون فرد  یرهایازدواج، مشخص است که نقش متغ

شیده اسیت بیه نقیش خیود فیرد در بیروز   یپژوهش سع  ینکمتر مورد توجه بوده است. لذا در ا  یاربس  یفردبرون 

 یتی و فضای مجازیسبک هو یرمتغ دواساس    ین. بر اازدواج توجه شود  یثباتیب  ی،به عبارت  یااحتمال وقوع طالق  

 .یرندقرار گ  یازدواج مورد بررس یثباتیب ینیبیشسه  آنها در پ تاانتخاب شد 

  بیان مسأله .1-1
گییرد و هیر انیدازه روابیط درون خیانواده اسیب در خیانواده شیکل مییمناسب در جامعه بر اساس روابط من  روابط

(. بیا 87: 1393عیزازی، )ا ع آن جامعه از ثبا  و استحکام بیشتری برخوردار اسیتتر باشد، خانواده و به تبمناسب

هیای هیای بسییاری در مقایسیه بیا سیالو رشد وعودی طالق در ایران، مشخص است که ازدواج  نگاهی به میزان 

زدواج در ثبیاتی ادهند. این رشد وعودی بییانگر افیزایش ناپاییداری و بییگذشته دوام و ثبا  خود را از دست می

 ثباتی ازدواج اوطالحی است که بر گیرایش فیرد ییا زوج بیه انحیالل ازدواج داللیت داردکنونی است. بی  یجامعه



     47               و....  باس ساریخانی ع   /  مشترک  ی زندگ   یداری زنان در ناپا   یت هو   یها و سبک  ی اجتماع   ی ها نقش شبکه 

 

، 2یی، اویافانک، فیالوال و سیاالیو)آمونی باری به بار آوردتواند پیامدهای زیان ( و می145:  2009،  1)وایت، لو و لوین

 هایی در زمینیهگیری از پیامدهای مخرب این پدیده به اجرای پژوهشپیش  ( از این رو پژوهشگران برای42:  2014

زناشویی مدهومی چند بعیدی، پوییا و  با توجه به اینکه کیدیت رابطه اند.بین آن ترغیب شدهعوامل پیششناسایی 

د بر این موضیوع تواننیرها میای از عوامل یا متغبراین مجموعه، بناو تغییرا  بیرونی و درونی استوابسته به زمان  

)عطارزاده و مصدا،  وزافزون زوجین از فضای مجازی استتأثیر بگذارند که یکی از این عوامل، گسترش و استداده ر

1384  :134.( 

فضای مجازی، نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است و با اینکه عمر خیلیی زییادی نیدارد، توانسیته بیه 

هیای اجتمیاعی متدیاو  در فضیای د بسیاری در سنین مختلیف و از گیروهخوبی در زندگی مردم جا باز کند. افرا

-های بسیار دور در دنیای واقعی از این طریق بیا هی  ارتبیاط برقیرار مییاند و از فاولهمجازی کنار ه  گرد آمده

 (.114:  1391)کاشانی،کنند

ایرانی در سبد فرهنگی خیود  وادهخانینترنت افزایش یافته است.  های ارتباطی با دیگران از طریق اامروزه روش

خیود بخشیی از  های مدرن و ... است کیه هیر کیدام بیه نوبیهای، فضای مجازی، رسانههای ماهوارهمواجه با شبکه

ای به طور تخصصی تمام تمرکز خیود های ماهوارهاند. بعضی از شبکهفرآیند تأثیرگذاری در خانواده را هدف گرفته

سیامان و هیای بییها عبارتند از: ترویج خانوادههای این شبکهاده است و پیام مشترک برنامهخانواده نه  را بر مقوله

دادن روابیط جنسیی انت همسران به یکدیگر، عادی جلیوهسازی خیگسیخته در مقابل ساختار خانواده، عادیلجام

 ...دختر و پسر پیش از ازدواج و

بیه  هیاآن  والدین تغییراتی به وجود آورده است که از جملیهفرزندان و    رابطه  گسترش فضای مجازی در حوزه 

وری، از بیین فرزند، شکاف نسلی به دلیل رشید فنیاکاهش نقش خانواده به عنوان مرجع، کاهش ارتباط والدین با  

مصدا،  )عطارزاده و توان نام بردرفتن حری  بین فرزندان و والدین و ایستادن در برابر یکی از والدین یا هر دو را می

1384  :75.( 

بیا   یتعیامل   هیاییژگیو و  ینترنتو ا  یمانند تکنولوژ  ییزناشو  یزندگ  یرامون پ  یلمدرن مسا  یایدر واقع، در دن

)هیرتلین و شیود یزدن بیه آن می یبو آسی ینزوجی یفیرد یندر سیاختار روابیط بی  ییرمنجر به تغ  یمجاز  یفضا

مخیتص  یتعیامل  هیاییژگییو ییناز ا یکیاف یعدم آگاه هبه واسط زنان راستا،  یندر ا  (.145:  201۶،  3استیونسون 

پردازند که در قالب شیناخت یم یمجاز یدر فضا یتر از تعامل واقعیچیدهبه شکل پ یدتقل  یبه نوع  ی،مجاز  یفضا

 ییقواعید در روابیط زناشیو ینامتعارف منجر به هنجارشکن یوهبه ش یواقعیرغ هاییتو با هو  ینانهباقعویرو رفتار غ

 ی،در زنیدگ شیماریبی یهیایلکه در حال حاضر با وجود داشتن پتانس  یاگونهبه(؛  102:  2015)هرتلین،    گرددیم

 شیامل هیایبآسی ییناز ا یشده اسیت. بعضی یجادا ینفضا در روابط زوج ینبرآمده از ا هاییباز آس  یعیوس  یفط

 ییاداعت ،یفیرد ین، کاهش ارتباطا  بییدر سبک زندگ یرغیت ،یپرستو تجمل ییگرامصرف  یجها و تروارزش  ییرتغ

)شجاعی جشوقانی، احمیدی علیون آبیادی، جزاییری و اعتمیادی،   باشدیم  یجنس  یادو اعت  ینگارو هرزه  ینترنتیا

1397  :45).   

تواند روابط ومیمی پایدار برقرار کند که به هویت منسجمی از طرفی اریکسون معتقد است یک فرد زمانی می

، 4در حالی که عدم کسب آن موجب افسردگی )چین، لیی و وا  .(52:  1391الیا، اُلدز، فلدمن،  )پاپ  دست یافته باشد
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هیای معییوب (، گییر افتیادن در چرخیه241: 1392)شیولنز و شیولتز،  (، هراس از برقراری روابط ویمیمی2013

د. مبنیای رسییدن بیه شو( می245: 2011و همکاران،   1)شوارتز، کلیمسترا  ی و ناتوانی در حدظ روابط پایداررفتار

های فرآیندی هویت سبک .(174: 2003، 2)برزونسکی های هویتی نام داردهویت و درک منسجمی از خود، سبک

چگونه در میورد موضیوعا  هیویتی  کنند وعا  هویتی خود را پردازش میاشاره به این دارد که مردم چگونه اطال

هوییت را در ( تحیول 1997برزونسکی ) .(11۶: 1389نژاد، )زارعی  کنندگیری میگو و تصمی و خود بحث و گدت

( اطالعیاتی، 1 شیود:که شامل سیه سیبک پیردازش هوییت مییطوری، بهسازی کرده استقالب یک فرآیند مدهوم

)کر، پردالن، حیدری  های اجتماعیها سطوحی از مهار ( سر درگ / اجتنابی. هر کدام از این سبک3(هنجاری،  2

)رفیاهی،  شیناختی(، نشیاط روان 301: 2014(، سالمت روان )شریعتی، کرجیی و فکیوری، 140:  2013و قاسمی،  

( و میزان تعهد را موجیب 32: 2014، 3)کوران و بوش (، برقراری روابط ومیمی152: 2015بهمنی، نیری و نیری، 

رشید نیرخ طیالق کیه لذا با توجه به  وم یک زندگی زناشویی ضروری هستند؛رسد برای تداشوند که به نظر میمی

آورد، یبیار میهیا و جامعیه بیهفرزندان، زوج یکه برا یندیناخوشا یامدهایازدواج است و پ  یثباتیب  یشدال بر افزا

سیاال اویلی ایین  .برخوردار است  یخاو  یتنقش دارند از اهم  یدهپد  ینکه در بروز ا  یفرددرون   عوامل  ییشناسا

بینیی ناپاییداری ازدواج زنیان هیای هوییت در پییشو سیبک میاعیهیای اجتیاد به شبکهتحقیق این است که اعت

 کند؟چه نقشی ایدا می اراکشهرستان  

 تحقیق  پیشینه .2-1

 یثبیاتیب ینیبشیدر پ تیمینقش اعتماد و وم یبا عنوان بررس  یپژوهش  (1392)  ان یبیپور و حبیبوستان  ،ییرضا

 معنیادار و یبیود کیه ارتبیاط مندی جهینت نیا انگریهش بپژو یهاافتهی، انجام دادند هلأازدواج در زنان و مردان مت

ازدواج کیاهش  دری ثبیاتیاعتماد، ب شیبدان معناست که با افزا نیازدواج در مردان و زنان بود. ا  یثباتیاعتماد و ب

ر بود. و معنادا یمند یارابطه  زیازدواج در زنان و مردان ن  یثباتیبا ب  تیمیوم  نیرابطه ب  نیچنو برعکس، ه   ابدی

 .ابدی  در ازدواج کاهش یثباتیب ت،یمیوم  شیبدان معناست که با افزا  نیا

 شیگیرا زان ییثر بر مام یعوامل اجتماع یبا عنوان بررس یدر پژوهش  (1393)  یو محمود  یرفردیم  ،یمختار

 زان یی، مهمسر ازی و عاطد یجنس تیرضا زان ی: میرهایّمتغ نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا  اسوجیبه طالق در شهر  

در  یعیاطد یانیرژ سیطح  همسیر و  یوفیادار  زان یشناخت از همسر قبل از ازدواج، م  زان یم  شاوندان،خویمراوده با  

 یل یتداو  تحصی یرهایّمتغ  نیب  دار وجود دارد ویمعکوس و معن  یبه طالق رابطه  شیگرا  زان یم  ریخانواده، با متغ

  یمستق  به طالق، رابطه  شیگرا  زان یم  ریّبا متغ  نیزوج  یخانواده  یو اختالف طبقات  نیزوج  یاختالف سن  ن،یزوج

 و معنادار وجود دارد.

 عشیق تییدیو ک ییزناشو یسازگار زان یبا عنوان م یدر پژوهش (1393)آباد محمد یهاشم  و  ان یزاهد  ،یمدرس

 نیه بیکی  دندیرسی  جیهینت  نییبه ا  ییزناشو  انتیو فاقد سابقه خ  ییزناشو  انتیسابقه خ  یطالق دارا  ان یدر متقاض

-یتدیاو  معنی ییزناشو یسازگار زان یطالق با گروه شاهد از نظر ابعاد مختلف مثلث عشق و م  یمتقاض  یهاگروه

 انیتیطیالق بیا و بیدون سیابقه خ  ان یمتقاض  نیب  یداریاز تداو  معن  یحاک  نیچنه   هاافتهیوجود داشت.    یدار

 داشت.  وجودی داریتداو  معن  ییزناشو تیمیوم  زان یاز نظر م ییزناشو

 
1  . Schwartz & Klimstra 

2  . Berzonsky 

3  . Curran & Bosch 
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هیای ثباتی ازدواج بر اساس مهار  تنظی  هیجانی و سبکبینی بی( در تحقیقی به بررسی پیش1394)ریحانی

های هویتی در درک افراد از موفق بیودن ایرانی نقش سبک  های وی نشان داد که در جامعههویتی پرداخت. یافته

 ازدواج نقش بسزایی دارد.

بیه  یشگیرا بیر یهیای اجتمیاعبه شبکه یاداستداده و اعت  یزان ارتباط م  یبررس( به  1395)  اسکندری و درودی

و  یوابسیتگ ییزان از آن اسیت کیه هرچیه م یپیژوهش حیاک  ینا  یکل   یجهنتیی پرداختند.  زناشو  تعارضا   طالق و

ه رابطی یینتر است. ایینروابط زن و شوهر به طور معناداری پا  یدیتباشد، ک  ی بیشترهای اجتماعاستداده از شبکه

 رابطیه یشافیزا ی،جنسی شامل کاهش همکاری، کیاهش رابطیه ییتعارضا  زناشو ابعاد معکوس و معنادار در همه

 یکیدیگراز  یهمسر و دوستان، جدا کردن امور مال شاوندان خویفردی با  یرابطه کاهش خود، شاوندان خویفردی با  

 .وجود دارد نیز  و کاهش ارتباطا  موثر

هیای به بررسی اثربخشی مداخال  مبتنی بر آسیب  1397ادی، جزایری و اعتمادی،  آبوقانی، احمدی علون شج

-ها نشان داد که آموزش درمان مبتنی بیر آسییبزوجین پرداختند. یافته برآمده از فضای مجازی بر کیدیت رابطه

اشت، بدین معنیی داری بر کیدیت رابطه زناشویی زوجین گروه آزمایش د، تأثیر معنییهای برآمده از فضای مجاز

داری بیاالتر از گیروه شیاهد پس آزمون به طور معنی زناشویی گروه آزمایش در مرحله یکه میانگین کیدیت رابطه

  بود.

های هویت و ازدواج برای زن و مردی کیه بیا هی  زنیدگی ( در پژوهشی با عنوان سبک2014)  کوران و بوش

های ازدواج که های هویتی و جنبه، به چگونگی ارتباط بین سبکشدن هستند  والد  که در آستانهطوریکنند بهمی

ندر از افیراد  127این پژوهش شامل   اند، نمونهشود، پرداختهنگرش به ازدواج و دالیل ازدواج نکرده می  دربرگیرنده

افراد بیا سیبک  های حاول نشان دادباشد. یافتهکنند، میمجرد، باردار و افرادی که بدون ازدواج با ه  زندگی می

تر به عنوان دالیلی جدی بیرای ترین نگرش مندی به ازدواج را داشتند و با خود تردیدی بیشهویتی انطباقی بیش

کنند. عالوه بر این، مشخص شد افراد با سبک هویتی انطبیاقی کیه عیاری از معنیای خیود ازدواج نکرده تالش می

-ها تجربه کرده و در ایجاد ومیمیت با شرکای زنیدگیبحران   ی والدینی وهستند، مشکال  بیشتری را در مرحله

 کنند.شان ضعیف عمل می

ای بوک بر روابط عاطدی و بیر روی نمونیهبا هدف بررسی اثرا  استداده از فیس(  2013کالیتون و همکاران )

بیوک مدرط از فیس ادهساله انجام گرفت، نتایج بیانگر وجود ارتباط بین استد  82تا    18ندر از کابران    208با حج   

طیالق و عیوارض عیاطدی و پیامدهای مندی ارتباطی بود. نویسندگان بر اثرا  نامطلوب این رسانه بر افزایش نیرخ 

 کید نمودند.أنامطلوب آن ت

تر بر روابط زوجی، خیانت زناشویی و طالق به گر پیرامون اثرا  استداده از تویدی  در پژوهشی  (2014کالیتون )

سید که بین استداده از این رسانه و احتمال گسست در روابط عیاطدی و تشیدید احتمیال خیانیت در این نتیجه ر

های سپری شده از ازدواج کمتر باشد یا تحقیقا  نشان داده است که هرچه سال .روابط زناشویی رابطه وجود دارد

 تر است.  های اجتماعی بیشبه عبارتی زوجین جوان باشند، اثرا  مندی استداده از شبکه

بوک بیویژه در بیین کسیانی نشان دادند که استداده در سطح باال از فیس  (2013)  کالیتون، ناگارونی و اسمیت

 که سه سال یا کمتر از روابط آنها نگذشته است، با روابط مندی بین زوجین در ارتباط مستقی  قرار دارد. 

بت به تعیارض های اجتماعی بر نگرش زوجین نستأثیر شبکه»دکتری خود با عنوان    در رساله  (2012)روجویی

های جوان اسیت؛ هی  های اجتماعی، منبعی برای فشار اجتماعی بر زوجنشان داد که شبکه  «)در رومانی(زناشویی

هیایی کیه ها، در اوول زندگی، الگوهای رفتاری و تغییر رفتارها و نگیرشها و ه  در تحمیل ارزشتقال ارزشدر ان

 نامطلوب هستند. 
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نشان دادند که نگیاه و الگیوی اسیتداده از فنیاوری در زوجینیی کیه مید    (  2014)  لنهار ، دوگان و اسمیت

های تحقییق که یافتهطورتر است. همان سال و باالتر( متداو  از زوجین جوان  10)حدود  تری با ه  هستندطوالنی

)مثبیت  شته است، بیشتر تحت تأثیر فناوریدهد، جوانان و آنها که مد  کمتری از تاریخ ازدواجشان گذنشان می

 .گیرندیا مندی( قرار می

هیای از بیین اسیتداده از رسیانه زوج آمریکایی را مورد مطالعه قرار داده، رابطه 13۶8از دیگر تحقیقا  ملی که 

اج ثبیاتی ازدویک سو و رضیایت، تعیارض و ادراک بییسرگرم کننده، از    هایبازیسوی دیگر سنجیده شده است.  

طیور  بیه -... به وور  آنالیین ییا آفالییناز طریق موبایل، رایانه یا - های ویدیویی زنان گزارش نشان داد که بازی

شیوهران  یثباتی ازدواج آنان رابطه دارد. در حالی که اسیتدادهیمثبت با گزارش تعارضا  زناشویی آنان و ادراک ب

طور مندی با رضایت زنان آنهیا رابطیه عارضا  زناشویی آنان و بهطور مثبت با تهای اجتماعی بههای شبکهاز سایت

ای و موبیایلی باشیند، تعارضیا  زناشیویی آنهیا و های رایانیهدارد. به عبار  دیگر، هر اندازه زنان بیشتر اهل بازی

، تعارضیا  های اجتماعی بیشتر استداده کننیدثباتی زناشویی بیشتر است و هرچه مردان از شبکهادراک آنها از بی

 .(2015)دیو و توالن،  یشتر همسرانشان را به همراه داردزناشویی و نارضایتی ب

 آماری  یجامعه و  روش تحقیق .1-3

 بنییادی قیتحق ،ی. از لحا  هدف کل توویدی از نوع همبستگی استاطالعا ،    یپژوهش برحسب نوع گردآور  نیا

در  اراکزنان متأهل شهرسیتان  یآماری شامل کلیه جامعه مطالعه این در .است یدانیپژوهش م  طیو از لحا  مح

با توجه به وسییع باشد؛ لذا  اراکباشد. با توجه به اینکه تعداد متأهلین بیش از ده هزار ندر در شهر می  1398سال  

شیود. بیه علیت تعداد مورد نیاز تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب میی  ،بودن جامعه مورد مطالعه

پذیر نیست، جامعه به وور  نامحیدود فیرض و تعیداد آورد دقیق اعضای جامعه به علت گستردگی امکان اینکه بر

هیای نامیههیا بیا اسیتداده از پرسیشو داده گردیدانتخاب  98گیری در دسترس در بهار نمونه به روش نمونه  384

ت از بیین زنیان متأهیل حاضیر در نامه اعتیاد به اینترنپرسش  های هویت وثباتی ازدواج، مقیاس سبکشاخص بی

 ها به دست آمد.ها و کتابخانههای عمومی، ادارا ، دانشگاهمکان 

 هاداده یابزار گردآور  -2

  اند از:شده است که عبار پرسشنامه استداده  سهپژوهش از    یندر ا

 ثباتی ازدواج  شاخص بی  .2-1

گییری عیدم ثبیا  ازدواج توسیط ادواردز، دازهساالی است که برای ان  14( یک ابزار  MII)  ثباتی ازدواجشاخص بی

-نمیره 1( تدوین شده است. این شاخص به ویور  ویدر و 249: 1387، به نقل از ثنایی،  1987)  جانسون و بوث

دانی ، »بلیه« هیای نمییچنین پاسیخباشد. ه خیر برابر با ودر می  و گزینه  1شود که گزینه بله برابر با  گذاری می

پایین در ایین شیاخص  است. نمره 14ترین برابر با نامه ودر و بیشرین نمره در این پرسشتشوند. ک محسوب می

)ثنیایی،  باشیدثبیاتی ازدواج مییباال بیانگر بیاال بیودن بیی تر ازدواج و زندگی زناشویی و نمرهبه معنای ثبا  بیش

1387  :110). 

ار گرفته است و همبسیتگی مثبیت آن بیا های متعددی مورد سنجش و تأیید قرروایی این مقیاس در پژوهش

هیای مربیوط بیه تعامیل و های زناشویی و همبستگی مندی آن با مقیاسهای مربوط به مشکال  و اختالفمقیاس

 93/0بیاخ خرسندی زناشویی همبستگی مورد تأیید قرار گرفته است. پاییایی ایین مقییاس بیا روش آلدیای کیرون 

همبسیتگی بیین دو ضریب اعتبار این ابزار از روش  ( برای محاسبه1379)  پورگزارش شده است. در ایران نیز یاری
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چنیین اعتبیار ایین % گزارش نمود. هی  70ن استداده کرد و ضریب اعتبار را ومه برای ارزیابی قابلیت اعتبار آزنیم

 ارش شده است.  گز  92/0( به روش آلدای کرونباخ  1391آزمون توسط احمدی، دوازده امامی، شهیاد و اخوان راد )

 های هویت مقیاس سبک  .2-2

 همکارانش  و   وایت  توسط  1998  سال  در  ،است  خودگزارشی  مقیاس  یک   که (ISI-66) هویت  هایسبک  مقیاس

  مورد   آنها  هویتی  مسایل  در  را  افراد  گیریجهت  که  است  شده  طراحی  ایگونهبه(  184:  1385  هاشمی،  از  نقل)

  هویت   سبک  به   مربوط  گویه  11  گویه  40  این   مجموع  از   باشدمی  هگوی   40  بر  مشتمل  و   دهدمی  قرار  ارزیابی

 باید  چه  زندگی  با  که   کن می  مسأله  این  به  راجع  کردن  فکر  ورف  را  زیادی  وقت»  مثال  عنوان   به  است  اطالعاتی

 هاییارزش  از  ناشی  امزندگی  فعلی  یشیوه  و  رفتارها»  مثالً  ؛است  هنجاری  هویت  سبک  به  مربوط  گویه  9  و  «بکن 

  سعی »: مثال  عنوان  به ؛باشدمی اجتنابی -  سردرگ  هویتی سبک به  مربوط گویه 10«امشده  بزرگ آنها با که  است

  شده   محدود  گویه  30  به  هاگویه  تعداد  مجموع  در  که  «کن   پرهیز  ،بردمی  فرو   فکر  به  مرا  که  مسائلی  از  کن می

 آزمودنی  که  شده  بندیدرجه  5  موافق   کامالً  تا  1  لد  مخا  کامالً  از  و  بوده  ارزشی  پنچ  پرسشنامه  این  مقیاس  .است

  است. برای بررسی اعتبار این مقیاس، وایت و همکاران نموده انتخاب را  فوق هایگزینه از  یکی گویه هر   مقابل   در

عوا1998) بین  همبستگی  ضرایب  عاملی،  تحلیل  از  پس  سبک(  عامل  سه  برای  ترتیب  به  را  هویت  مل  های 

اجتنابی  اطالعاتی، هنجا  / غضندریگزارش کرده  84/0و    0/ 81،  79/0ری و سردرگ   نیز  ایران  در  (  1383)  اند. 

آلدای   خ  ۶8/0ضریب  پژوهش  نمونه  کل  برای  بهرا  ه  دست ود  همکارانآورد.  و  دانشورپور  پژوهش  در    چنین 

سردرگ / اجتنابی های اطالعاتی، هنجاری،  های سبک( ضریب آلدای کرونباخ برای هریک از خرده مقیاس138۶)

 به دست آمده است.  0/ ۶۶و    54/0، 0/ 50،  57/0و تعهد به ترتیب 

 های اجتماعیاعتیاد به شبکه پرسشنامه .2-3
ساالی است که )خواجه احمدی، پوالدی و بحرینیی،   23  نامههای اجتماعی یک پرسشاعتیاد به شبکه  نامهپرسش

هیای اجتمیاعی مبتنیی بیر اعتییاد بیه شیبکه  نامهپرسش  سنجی( در تحقیق خود با عنوان »طراحی و روان 1395

 گوییه 23 تعیداد گوییه، 2۶ روی یافته بیر انجام اکتشافی عامل  تحلیل  نتایج  اساس  موبایل« طراحی شده است. بر

 عنیوان عملکیرد تحیت گوییه 9 با اول عامل که گرفتند قرار عامل 4 در های اجتماعیشبکه به اعتیاد ابعاد و  تأیید

 عامیل عنیوان خیودکنترلی، تحیت گوییه،  4  بیا  عامل سوم  زمان،  مدیریت  عنوان   تحت  گویه  ۶  با  دوم  ملعا  فردی،

 کیل درونیی همسیانی عیاملی، تحلیل انجام از پس .شدند  گذارینام  اجتماعی  روابط  تحت عنوان   گویه  4  با  چهارم

 دانشیجویان علیوم  ندیری  2۶0  ینمونیه  در  کرونبیاخ  آلدای  ضریب.  گرفت  قرار  مورد بررسی  عبارتی  23  پرسشنامه

 بیا پرسشینامه هیایعامیل از کیدام هیر تدکییک بیرای به چنینه  ( و927/0) پرسشنامه کل  برای  بوشهر  پزشکی

 به ابزار، کارگیریهاز ب  قبل  و  ابتدا  در  پرسشنامه  گذارینمره  گردید. برای  محاسبه  907/0و حداکثر    ۶81/0  حداقل

 )نمیره موافیق کیامالً و (4 )نمره موافق ایاندازه تا و (3 نظر)نمرهبی (،2 )نمره مخالف ایاندازه  تا  (،1  )نمره  مخالف

 هیایپاسیخ از دریافیت پیس. بودنید  مثبت  سااال   تمامی  مذکور  پرسشنامه  در  که  است  ذکر  الزم به.  شد  داده  (5

 5 لیکیر  مقییاس هیایسیتون  یهمیه که گردید ها مشخصپاسخ توزیع و میزان  اساس بر دهنده،پاسخ فرد  2۶0

 دارای های اجتمیاعیشبکه به  اعتیاد  پرسشنامه  کهاین  به  توجه  با.  اندشده  انتخاب  کنندگان مشارکت  توسط  بخشی

 پرسشینامه کیل امتییاز حداقل هرگویه، برای 5 حداکثر امتیاز  و  1  امتیاز  حداقل  احتساب  با  لذا  ،باشدمی  گویه  23

-نرم مقیاس چهار طبقیه یفاوله یمنظور تعیین محاسبه به.  بود  هدخوا  115  کل پرسشنامه  امتیاز  حداکثر  و  23

 :استداده شد زیرهای اجتماعی از فرمول  اعتیاد به شبکه  یای پرسشنامه



     1400مستانز/   25شماره    نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                                   52

 

 
از  تیریینسیطح کیاربر پیا 4در  یازیمتا 5یکر  ل یاسمق یکدر  یاجتماع یهابه شبکه  یادسطح اعت  یبترت  یندب

 یفتووی( 92-115)و کاربر معتاد  ،(۶9-92) یادکاربر در شرف اعت  ،(4۶-۶9)  معمولی  کاربر  ،(23-4۶)  حد معمول

 .یدگرد
 بیدین .شید خواهید اسیتداده محتیوا اعتبیار روش ها ازپرسشنامه علمی اعتبار تعیین منظور به پژوهش این  رد 

 اسیتاد اختیار رد بعد مرحله شده، در تهیه علمی مجال  و کتب مطالعه پژوهشگر با  توسط  هاپرسشنامه  که  وور 

 .خواهد گردید حاول محتوا اعتبار الزم اوالحا   و  بررسی از بعد  که گرفت  قرار خواهد راهنما
ابزارهای مورد بررسی در این مطالعه در تحقیقا  قبلی سنجیده شده اسیت و در ایین پیژوهش نییز بیر   پایایی

ی کرونباخ برآورد گردید کیه بیه شیری زییر به روش آلدا spss24افزار آماری مقدماتی، تحت نرم اساس یک نمونه

 باشد:می

 آلفای کرونباخ  تعداد سؤاالت  نامهپرسش

 0/ 943 30 های هویت سبک

 778/0 14 ناپایداری ازدواج

های  اعتیاد به شبکه

 اجتماعی 
23 923 /0 

 های تحقیقفرضیهآزمون  -3

 1 آزمون فرضیه .1-3
 رابطه وجود دارد. اراکزنان شهرستان   مشترک زندگیهای اجتماعی و ناپایداری اعتیاد به شبکه نیب

 
 زندگی مشترکهای اجتماعی و ناپایداری : نتایج آزمون همبستگی اعتیاد به شبکه1جدول 

متغیر وابسته                                               

 متغیر مستقل

 زندگی مشترک ناپایداری 

 مقدار احتمال 
ضریب  

 همبستگی
 ضریب تعیین 

 0/ 411 0/ ۶41 0/ 001 های اجتماعیتیاد به شبکهاع

 0/ 231 0/ 481 0/ 001 عملکرد فردی

 0/ 377 0/ ۶14 0/ 001 مدیریت زمان

 0/ 280 0/ 529 0/ 001 خودکنترلی 

 0/ 234 0/ 484 0/ 001 روابط اجتماعی

 

ناپاییداری  هیای اجتمیاعی ودهد بین اعتیاد بیه شیبکهنشان می  1تجزیه و تحلیل آماری: نتایج مندرج در جدول  

وجود دارد. بنابراین همبستگی بین دو متغییر   001/0و مقدار احتمال    ۶41/0همبستگی با مقدار  زندگی مشترک  
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هیای دهد که اعتییاد بیه شیبکه( نشان می2r=411/0مستقل و وابسته مثبت، قوی و معنادار است. ضریب تعیین )

 دهد.ایش میدرود موارد ناپایداری در ازدواج را افز  41اجتماعی، در 

تیرین دارای بییش ۶14/0های اجتماعی، مدیریت زمیان بیا ضیریب های اعتیاد به شبکهدر بین خرده مقیاس

 زنیدگی مشیترکدارای کمترین شد  ارتباط با ناپاییداری  481/0ارتباط و خرده مقیاس عملکرد فردی با ضریب 

 باشد.می

 2 آزمون فرضیه .2-3
 رابطه وجود دارد.  اراکزنان شهرستان  مشترک  زندگیهای هویت و ناپایداری سبک نیب

 
 زندگی مشترکهای هویت و ناپایداری : نتایج آزمون همبستگی سبک-3جدول 

متغیر وابسته                                               

 متغیر مستقل 

 زندگی مشترک ناپایداری 

 مقدار احتمال 
ضریب  

 همبستگی
 ضریب تعیین 

 0/ 334 -0/ 578 0/ 001 تیسبک هویت اطالعا

 0/ 113 -0/ 33۶ 0/ 001 سبک هویت هنجاری

 0/ 242 0/ 492 0/ 001 سبک هویت سردرگمی/ اجتنابی

 

تیرین دارای بییش -578/0های هویت، سبک هویت اطالعیاتی بیا ضیریب تجزیه و تحلیل آماری: در بررسی سبک

زنیدگی مشیترک   ارتباط با ناپایداری دارای کمترین شد -33۶/0شد  ارتباط و سبک هویت هنجاری با ضریب 

 است.

 3 آزمون فرضیه .3-3

-از رگرسیون چندگانه استداده می  زندگی مشترکزمان متغیرهای مستقل بر ناپایداری  ثیر ه به منظور بررسی تأ

 گردد.

 
 زندگی مشترک متغیرهای مستقل بر ناپایداریرگرسیون چندگانه نتایج آزمون   -4جدول 

 ابعاد متغیر مستقل 
یب  ضر

 تعیین

مقدار  

 خطا

دوربین 

 واتسن -

همبستگی 

 چندگانه

مقدار  

 احتمال

 0/ 001 0/ 8۶5 1/ 8۶7 0/ 74۶ 0/ 749 ابعاد متغیر مستقل 

 
 زندگی مشترک  متغیرهای مستقل بر ناپایداری تحلیل واریانس : 5جدول 

 درجه آزادی  مجموع مربعا   مدل 
مربع  

 میانگین 
F  مقدار احتمال 

1 3۶7 /85 5 073 /17 

۶0۶/225 001 /0  ۶0۶/28 378 07۶ /0 

 974 /113 383  
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 زندگی مشترک متغیرهای مستقل بر ناپایداری ضرایب استاندارد  :۶جدول 

 مدل 
 ضرایب استاندارد 

ضرایب  

 استاندارد 
t 

مقدار  

 احتمال 

B  بتا  مقدار خطا   

 0/ 001 -8/ 445 - 0/ 338 -2/ 853 مقدار ثابت 

 0/ 001 -8/ 245 -0/ 595 0/ 075 -0/ ۶19 یاجتماع هایبه شبکه ادینقش اعت

 0/ 051 -1/ 9۶2 -0/ 095 0/ 044 -0/ 087 هویت اطالعاتی سبک

 0/ 001 13/ 819 0/ ۶49 0/ 040 0/ 553 سبک هویت هنجاری

 0/ 001 -7/ 319 -0/ 394 0/ 044 -0/ 323 سبک هویت سردرگمی 

 

و متغییر اد متغییر مسیتقل چندگانیه بیین ابعی دهد که ضریب همبسیتگینشان می  ۶تا  4نتایج حاول در جداول  

است، که بیانگر ایین اسیت کیه بیین مجموعیه متغیرهیای مسیتقل و   8۶5/0(،  زندگی مشترکوابسته )ناپایداری  

( منیدرج در جیدول تحلییل 001/0) Fوابسته تحقیق همبستگی وجود دارد. با توجه به معنیاداری مقیدار آزمیون 

متغیر مسیتقل و ییک متغییر وابسیته  5یق، که متشکل از توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقمی،  واریانس

ن کننید. توانند تغییرا  متغیر وابسته را تبیییعبارتی مجموعه متغیرهای مستقل میباشد، مدل خوبی است. بهمی

( Betaدهد که مقدار ضریب استاندرد )گردد. جدول ضرایب استاندارد نشان مییید میبنابراین مدل رگرسیونی تأ

، سیبک هوییت -095/0، «هوییت اطالعیاتی  سیبک»  ،-595/0  ،«های اجتماعینقش اعتیاد به شبکه»متغییر  

سیبک هوییت به دلیل اینکه ضریب بتیای    باشد. در نتیجهمی  -394/0و سبک هویت سردرگمی    ۶49/0هنجاری  

ارد. در مدل مطیری وابسته د باشد؛ این متغیر بیشترین سه  را در تبیین واریانس متغیربیشتر از بقیه می  هنجاری

. آمیاره معکیوس و معنیادار اسیت هویتی اطالعاتی معنیادار نیسیت و سیبک هیویتی سیردرگمی  ثیر سبکشده تأ

قرار دارد و بیانگر عدم همبسیتگی بیین خطاهیای متغیرهیای مسیتقل  5/2تا    5/1  ( در بازه8۶7/1واتسن )دوربین

 باشد.می

 هاایج و یافتهنت -4

دارای بیشیترین ارتبیاط و  ۶14/0های اجتماعی، مدیریت زمان با ضریب یاد به شبکههای اعتدر بین خرده مقیاس

 .باشیدمیی  زندگی مشترک  دارای کمترین شد  ارتباط با ناپایداری  481/0خرده مقیاس عملکرد فردی با ضریب  

آن کلیی ایین پیژوهش حیاکی از   نتیجیهست.  ا  ( همسو1395)  پژوهش اسکندری و درودی  نتایج تحقیق حاضر با

طیور  هیای اجتمیاعی بیشتر باشد، کیدیت روابط زن و شوهر بهیزان وابستگی و استداده از شیبکهاست که هرچه م

تعارضیا  زناشیویی شیامل کیاهش همکیاری،  ابعیاد تر است. این رابطه معکوس و معنادار در همهمعناداری پایین

شیاوندان همسیر و خویفردی بیا  یود، کاهش رابطهشیاوندان خخویفیردی بیا   جنسی، افزایش رابطیه  کاهش رابطه

 .ثر نیز وجود داردای از یکدیگر و کاهش ارتباطیا  میدوستان، جدا کردن امور مال

های جیدی بیه تواند آسیبمدرط از این فضاها می نشان دادند که استداده(  2013)  رنی و اسمیتکالیتون، ناگو

نماید. به عنوان نمونه، چندین مطالعه آشکار سیاخته کیه اسیتداده از   روابط زناشویی بویژه روابط عاطدی زوج وارد

بوک از طریق کاهش زمان مراقبت و ومیمت، افزایش ابهام در روابط فرازناشویی، تحریک حساد ، اسیتداده فیس

د توانیهیای عاشیقانه خیارج از عیرف زناشیویی مییتکانشی و وسواسی از اینترنت و رد و بدل کردن تصاویر و پییام
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همیین  .(201: 2012؛ پیا،، دانیلیویچ و سیایمبرگ، 2011بئوکبیوم،    ،)ییوتز  دار کنیدومیمیت عاطدی را خدشه

 .(188:  201)کالیتون،    تویتر نیز گزارش شده شده است هایی مانندمشکال  در خصوص استداده از رسانه

کیدییت ازدواج و طیالق: پیژوهش های اجتمیاعی، شبکه»پژوهشی را با عنوان (  2014النزوئال، هالپرن و کتز )و

های اجتمیاعی بیا دهد که کاربرد شبکهبه انجام رساندند. نتایج نشان می «و شواهد ایالتی از ایاال  متحده  میدانی

طیالق، ارتبیاط مثبیت  یدار و فکر دربارهمشکل ییک رابطه کیدیت ازدواج و خوشبختی، ارتباط مندی و با تجربه

 دارد.

-با هدف بررسی اثیرا  اسیتداده از فییس( 2013در آمریکا توسط کالیتون و همکاران )  در پژوهش دیگری که

سیاله انجیام گرفیت، نتیایج بییانگر  82تیا  18ندر از کابران  208ای با حج   بوک بر روابط عاطدی و بر روی نمونه

بر اثیرا  نیامطلوب ایین بوک و پیامدهای مندی ارتباطی بود. نویسندگان  مدرط از فیس  وجود ارتباط بین استداده

یگیر د در پژوهشیی  (2014)  امطلوب آن تاکیید نمودنید. کالیتیون رسانه بر افزایش نرخ طالق و عوارض عاطدی نی

یتر بر روابط زوجی، خیانت زناشویی و طالق به این نتیجه رسیید کیه بیین اسیتداده از پیرامون اثرا  استداده از تو

 .و تشدید احتمیال خیانیت در روابیط زناشیویی رابطیه وجیود دارد این رسانه و احتمال گسست در روابط عاطدی

های سپری شده از ازدواج کمتر باشد یا به عبارتی زوجین جیوان باشیند، تحقیقا  نشان داده است که هرچه سال

نشیان  ( 2013) مونه، کالیتون، ناگارونی و اسیمیتهای اجتماعی بیشتر است. برای ناثرا  مندی استداده از شبکه

بوک بویژه در بین کسانی که سه سال یا کمتر از روابط آنها نگذشته اسیت، ادند که استداده در سطح باال از فیسد

دکتیری خیود بیا  در رسیاله ( 2012) چنین، روجیوییبا روابط مندی بین زوجین در ارتباط مستقی  قرار دارد. ه 

نشیان داد کیه شیبکه «رض زناشویی )در رومانی(بت به تعاهای اجتماعی بر نگرش زوجین نستأثیر شبکه»عنوان  

-تحمییل ارزش ها و ه  درجوان است؛ ه  در انتقال ارزش هایهای اجتماعی، منبعی برای فشار اجتماعی بر زوج

طیور کلیی لنهیار ،  هایی که نامطلوب هسیتند. بیهها، در اوول زندگی، الگوهای رفتاری و تغییر رفتارها و نگرش

تری بیا هی  نشان دادند که نگاه و الگوی استداده از فناوری در زوجینی که مد  طوالنی  (2014)دوگان و اسمیت

دهید، های تحقیق نشیان مییطور که یافتهتر است. همان متداو  از زوجین جوان   ،سال و باالتر(  10هستند)حدود  

)مثبت ییا مندیی( قیرار وریشته است، بیشتر تحت تأثیر فناجوانان و آنها که مد  کمتری از تاریخ ازدواجشان گذ

-بین استداده از رسیانه یه، رابطهگرفتمورد مطالعه قرار  زوج آمریکایی 13۶8تحقیقا   از دیگردر یکی  .گیرندمی

 شیده از سوی دیگیر سینجیدهثباتی ازدواج از یک سو و رضایت، تعارض و ادراک بی  ،سرگرم کننده  هایبازی  و  ها

 است.  

طیور  بیه -. به وور  آنالین یا آفالیننه یا ..از طریق موبایل، رایا -ی ویدیویی زنان هاگزارش نشان داد که بازی

شیوهران  یثباتی ازدواج آنان رابطه دارد. در حالی که اسیتدادهزناشویی آنان و ادراک بیمثبت با گزارش تعارضا  

مندی با رضایت زنان آنهیا رابطیه  طورطور مثبت با تعارضا  زناشویی آنان و بههای اجتماعی بههای شبکهاز سایت

ای و موبیایلی باشیند، تعارضیا  زناشیویی آنهیا و های رایانیهدارد. به عبار  دیگر، هر اندازه زنان بیشتر اهل بازی

های اجتماعی بیشتر استداده کننید، تعارضیا  ثباتی زناشویی بیشتر است و هرچه مردان از شبکهادراک آنها از بی

 .(285:  2015  )دیو و توالن،یشتر همسرانشان را به همراه داردب زناشویی و نارضایتی

و مقیدار  58۶/0همبسیتگی بیا مقیدار  زنیدگی مشیترکهای هویت و ناپاییداری بین سبککه د  ادنتایج نشان  

وجود دارد. بنابراین همبستگی بین دو متغیر مسیتقل و وابسیته مثبیت و معنیادار اسیت. ضیریب   001/0احتمال  

را افیزایش  زنیدگی مشیترکدرود موارد ناپایداری در  34های هویت، در دهد سبک( نشان می2r=343/0تعیین )

کنون اتی. کننیدنقش مهمی ایدا می  ثباتی ازدواجهای هویت نیز در بیحاکی از آن است که سبک  هایافته  دهد.می

گونیه و چیه از منظیر یامدپ اهیییدگچه از منظر د یتاند که هوبوده  یهفرض  ینا  یکننده  ییدتأ  یادیز  یهاپژوهش
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 ینییبیشپ  یبه طور معنادار  یمیو روابط وم  یفرد را در بافت جامعه، روابط اجتماع  یتموفق  یندی،فرآ  یدگاهید

؛ دومین و 2013؛ میول،  2014و همکیاران،    ی؛ اویغر2014؛ کیوران و بیوش،  2015و همکیاران،    یکند )رفاهیم

 (.2011  و همکاران، یبرز؛ شوارتز، ب2012همکاران،  

سبک هویت اطالعاتی دارای بیشترین شد  ارتبیاط و از آن هستند که    یها حاکیافتهشد،    یان بگونه که  همان 

از سیبک  ان لیذا هرچیه زنی  اسیت؛  زندگی مشترکارتباط با ناپایداری    سبک هویت هنجاری دارای کمترین شد 

در ازدواج میورد  یثبیاتیتر توسط بیکم آنها ییزناشو یبرخوردار باشند، ازدواج و زندگ  یو هنجار  یاطالعات  یتیهو

 یبنیدیخیود تعهید و پا یهیاانتخاب نسبت به یو هنجار  یاطالعات  یتیهو  یها. افراد با سبکیردگیقرار م  یدتهد

حیل  یمیدار بیرامسأله راهبردهای هستند و از یدر زندگ  یدجد  یهاتجربه  یرایکه پذ  ییدارند و از آنجا  یتریشب

و  ییرز)بکرده یدیاا یتریشب یترا با موفق  یبزرگسال  یها(، نقش128:  2003  ی،)برزونسککنندیم  ها استدادهبحران 

و همکاران،  رفاهی)کنندیتر عمل مموفق  یگران و مثبت با د  یاروابط پا  ی( و در برقرار189:  2010  کرنکه،  ۔یدگیس

( و حیاال  119: 2011و همکیاران،  ایمسیتر)شیوارتز، کل استرس ینکه در زندگیافراد عالوه بر ا  ین(. ا1۶3:  2015

 -)زاهد برخیوردار هسیتند ییکنند، از عز  ندس باالیرا تجربه م  ی( کمتر243:  2013)چن و همکاران،  یافسردگ

و  یکیه در زنیدگ یییزاتینش یطها و شیراحسب انتظار، در برخورد با بحران   (. لذا بر22:  2013بابالن و همکاران،  

( و عملکیرد 191: 2011و همکاران،   یمسترا)شوارتز، کل مخرب شده  یرفتارها  یرگتر درکم  یند،آیوجود مبه  واجازد

 شیوارتز،)خیود دارند یان ( و حدظ روابط سال  با همسر و اطراف82:  2014)کوران و بوش،  یمیتوم  یجاددر ا  یخوب

 (.  170:  2011و همکاران،   یبرزب

هیای یید و زنیدگی تیوافقی بیدون ازدواج، خانوادهای خیارج گردتدریج از حالیت هسیتهامروزه واحد خانواده به

گرا و حتی زندگی گروهی چند زن و میرد بیا ایجیاد ارتبیاط آزاد جنسیی در غیرب جنسهای ه والد، خانوادهتک

بندی، کنید: در نیوع سیوّم ایین تقسیی دسته تقسی  می  3های آمریکایی را به  معمول شده است. »وینچ« خانواده

ت باشد. آمارها حاکی از آن اسیترین نوع خانواده میها مادر است که شایعارند که سرپرست آن هایی قرار دخانواده

محققان اجتمیاعی علیت  .(3۶: 2012، 1)وینچاندوالد بودهها تکدرود خانواده 20که در اواخر قرن بیست ، بیش از

ترین نیوع خیانواده در غیرب وافقی شایعدانند. امروزه زندگی تاین پدیده را تدکرا  اومانیستی و سهولت طالق می

کننید. هیر سیاله در )چه اخالقی و چه مالی( در کنیار یکیدیگر زنیدگی می، زیرا زن و مرد بدون هیچ تعهدیاست

ارائیه  ی ملیی ازدواج«ی ازدواج و زناشویی در آمریکا تحت عنوان »پروژهدانشگاه روتگرز نیوجرسی، گزارشی درباره

سال، در ییک دوره  25ی  40تقریباً نیمی از افراد بین دهد که ی ازدواج و طالق نشان میهی مطالعشود. نتیجهمی

دروید  ۶8طور متوسیط اند. از بین دختران و پسران جیوان کیه مصیاحبه شیدند، بیهبا جنس مخالف زندگی کرده

ردن و داشیتن فرزنید بیدون مانند و در مقابل، تعداد زیادی، بیا زنیدگی کیمعتقد بودند که با ازدواج اولیه باقی می

درود از پسران پاسخ دادنید کیه زنیدگی کسیانی کیه ازدواج   40درود از دختران و    30ازدواج موافق بودند. تنها  

  ردند یا شریک بدون ازدواج دارند.تر از کسانی است که مجاند، خوشبختکرده

ورییت مسیائل اقتصیادی و امتییازاتی یکی از دالیل ترجیح زندگی توافقی در مقابل پیوند ازدواج در غیرب، مح

هیای متأهیل در آمریکیا، زوج 19۶1است که بیرای مجردهیا در نظیر گرفتیه شیده اسیت، میثالً تیا قبیل از سیال 

کیه مجیردین حیق ییک توانستند برای هر دو ندر در ییک خانیه، درخواسیت کیاهش مالییا  کننید، در حالیمی

له باعث أردین در نظر گرفته شد که همین مسبیشتری برای مجامتیازا     19۶9درخواست را داشتند، امّا در سال  
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. امّیا زنیدگی غیرقیانونی و ارتبیاط آزاد (281:  1،2008)میلرگردید تا تمایل افراد برای زندگی توافقی افزایش یابید

برخالف ظاهرش، مشکال  زیادی را برای طرفین به ویژه زنان ایجاد نمود. ارضای نییاز جنسیی بیا کیاهش مییزان 

طده، عشق و کمبود امنیت همراه بود که به اختالال  روحی و عاطدی زنان منجر شد. به عبیار  دیگیر تعرییف عا

آیید و بیه نظیر برخیی تیرین عامیل افیزایش طیالق بیه شیمار میجدید از ازدواج و توافق در جوامیع غربیی، مهی 

وحبتی« تبدیل شده اسیت. در نگیاه د حقیقی و اجتماعی به »ه شناسان، »خانواده« و »ازدواج« از یک نهاجامعه

زوج غربی، ازدواج نوعی قرارداد با گزینشی کامالً آزادانه و بر مبنای عشق است. احساسا  عاشقانه معموالً ناشی از 

نه یک همبستگی معنوی، لیذا مییزان طیالق افیزایش یافتیه اسیت. افیزایش  ؛باشدیک هیجان جنسی و مادی می

جنین، فرزنیدان نامشیروع و هایی که معمیوالً پیدر کیودک مشیخص نیسیت، سیقطهای مقاربتی، حاملگیبیماری

آزارهای جنسی از پیامدهای دیگر تغییر خانواده است. دکتر »سیدمن« استاد دانشگاه کالیدرنیا در تحقیقا  خیود 

 شیود، علیت اساسییمشخص نمود: بهایی که امروز به ارتباط جنسی به عنوان ییک اویل مهی  در لیذ  داده می

های جنسی تعهدا  ارتباطی را از بیین های فردی و اجتماعی است. گسترش آزادیاختالال  شخصیتی و بیماری

. گسترش وییروس (130: 2002، 2)سیدمنآوردوجود میهبرد و انتظارا  غیرواقعی را برای خوشبختی در فرد بمی

هیای تلیخ ایین نیوع علیه زنان و کودکان، میوهایدز، افزایش نرخ طالق، حاملگی نوجوانان، تنهایی و انزوا، خشونت  

هیا بیه گرایی نیز تبعا  خاوی را به دنبال داشته کیه اغلیب ایین زوججنسارتباطا  هستند. زندگی گروهی و ه 

 .شوندهای شدید روحی و جسمی مبتال میناهنجاری

 ییا «یوابسیتگ»وانید بیه تیمی  یاجتمیاع  یهارسانه  یدهد که کاربرد افراطینشان م  یشواهد پژوهشچنین  ه 

بیروز  یو حتی( 285: 2014، بیه نقیل از والنیزوئال، هیالپرن و کتیز، 2008آنها )راک و بوندس ،    یادگونهکاربرد اعت

، یدیتسشیود )کیاس و گیر منجیر یفیرد یدر مدرسه، محل کار و در زندگ یمشکالت یا یاجتماع ی،اختالال  روان

زا باشند. بیر اسیاس مشکل یارتوانند بسیم یاجتماع یهایژگیال  و واختال  یناز ا  ی، به نقل از همان(. برخ2011

 350از  یشبیوک اسیت، بییسوبالگ ضد ف یکبوک که یسف یکس یانجام شده توسط تارنما  یهاپژوهش  یبرخ

، بیه نقیل از 2012 ی،چئونگ و تیادان ی،)لبرندیرنج م( 13 ید ی)اف ابوکیسبه ف یادکاربر از اختالل اعت  یلیون م

 (.84:  ان هم

نبیوده و  یدانهعد ،یردگیشکل م یمجاز یهاکه در شبکه ییهاکه در موارد متعدد ارتباط  توان نتیجه گرفتمی

: 2015والح و مختیار،  2014، والنزوئال، هالپرن و کتز، 2014)کالیتون،  است  یو واقع  یعاطد  یهایانتهمراه با خ

حیل  یبرا ینه تنها بستر  ،شودیکه دنبال م  ییو محتوا  هدافاو    یردگیها شکل مشبکه  یقکه از طر  یروابط(.  81

 ییتتقو یتوان چرخهیم یگر،آن کمک کند. به عبار  د  یدتواند به تشدیآورد، بلکه میفراه  نم  ینمشکال  زوج

از  ی رااجتمیاع یهیاو اسیتداده از شیبکه  ییادسو و اعت  یکبه طالق، از    یشو گرا  ییتعارضا  زناشو  یندو جانبه ب

کیه بیذر اخیتالف و اخیتالل در  ی حالت، اگر معتقد باش ینترینانهبمعنا که در خوش ینمتصور شد؛ بد  گرید  یسو

-یمی ینیان بیا اطم -اشندپیکه در موارد متعدد م-اشند پینم یاجتماع یهاشبکه را معموالً  ینروابط زوج  یدیتک

 دارند. ییبذر نقش بسزا  ینها در رشد اتوان گدت که شبکه

اسیت کیه  یبه نام وفیادار یروییمنسج ، ن یتهو یکبه    یابیمعتقد است حاول دست  یکسون اردیگر  از سوی  

تیا  18) یجیوان یدر دوره یمیتتواند باعث شود تا فرد مسائل مربوط به ومیم یرون  ینشود. ایم  یمیتشامل وم

باشد. یمنسج  م یتیبه هو ییابدست یمیت،به وم  یدن رس  یپشت سر گذارد. لذا الزمه  یت( را با موفقیسالگ  35
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 سیالیییان در دوران م ییجیدا یبیرا یاکننیده ینییبیشپی یمیتو ویم یتامکان دارد کسب هو  یکسون از نظر ار

و کرافییورد و ( 2008)و همکییاران  ینبرگییرراسییتا و یییندر ا(. 233: 2008و همکییاران،  ینبرگییر)به نقییل از وباشیید

در فیرد و زوج، از عوامیل مهی   یمیتدن بیه ویمیمنسج  و رس  یتاز هو  ینشان دادند که برخوردار(  200۶)آنگر

 تر است.  یشباثبا  ب ییزناشو یرابطه  یکحدظ   یافراد برا  گونهیناست و شانس ا یدارپا یهاازدواج یجادا
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