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مقایس���ه نگرش صمیمانه نس���بت به همس���ر در زن���ان متأهل کارب���ر و غیر کاربر
شبکه  های مجازی اجتماعی
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تاریخ دریافت 1395/09/22 :تاریخ پذیرش1395/10/18 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایس���ه نگرش صمیمانه نس���بت به همسر در زنان متأهل
ّ
کارب���ر و غیرکاربر ش���بکه  های مجازی اجتماعی صورت گرف���ت .در این مطالعه علی ـ
مقایس���ه  ای تع���داد  80نف���ر از افراد هر دو گ���روه که از نظر متغیرهای���ی مثل وضعیت
تحصیلی -اقتصادی و مدت زمان زندگی مشترک همتا بودند ،به روش در دسترس
انتخاب ش���دند .داده  های پژوهش با پرس���ش نامه نگ���رش صمیمانه جمع  آوری و
با اس���تفاده از روش آم���اری تحلیل واریانس چند متغیری ،آزم���ون  tو آزمون خی دو
م���ورد تجزیه و تحلی���ل قرار گرفت .نتایج نش���ان داد که میزان نگ���رش صمیمانه در
تم���ام خرده مقیاس  ها و همچنین نمره کلی در دو گ���روه تفاوت معنی داری دارند.
ب���ر اس���اس نتایج این پژوه���ش می  توان گفت که بی���ن زنان متأهل کارب���ر و غیرکاربر
ش���بکه های مجازی اجتماعی ،تف���اوت معناداری در خ���رده مقیاس  ها و همچنین
نمره کلی پرسش نامه نگرش صمیمانه نسبت به همسر وجود دارد.
واژگان کلیدی :نگرش صمیمانه ،زنان متأهل کاربر ،زنان غیرکاربر ،شبکه  های
مجازی اجتماعی.

 .1استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،اراک ،ایران( .نویسنده مسئول)
Email: davoodtaghvaei@yahoo.com
 .2کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،اراک ،ایران.
Email: Dr.nabkar@gmail.com

 .1مقدمه
برقراری روابط اجتماعی به منزله یکی از نیازهای اساس���ی و فطری انس���ان ،هم هدف و هم
وس���یله ارضای نیازهای دیگر اس���ت .در بررس���ی رواب���ط اجتماعی میان اف ��راد ،روابط درون
خانواده از اهمیت بس���زایی برخوردار است( .فسانی ،.و ملکی  پور )1392 ،خانواده کوچکترین واحد
اجتماع���ی و در تم���ام فرهنگها کانونی مق���دس و بهترین مکان برای تربیت جس ��م و روان
اس���ت (فراس���ت .)1381 ،در اس�ل�ام هدف از ازدواج ،ایجاد آرامش و صمیمیت دانسته شده است
چنانچه قرآن میفرماید« :از نشانه  های خداوند این است که از جنس خودتان برای شما همسرانی
آفرید تا در

کنار آنان به سکون و آرامش برسید و بین شما دوستی و مهربانی قرار داد» (روم.)21 :

انس���ان ها به برقراری روابط صمیمانه نیاز دارند و برای دس���ت یافتن به این نیاز و رش ��د
صمیمیت ،ازدواج یک فرصت منحصر به فرد در اختیار می گذارد که فراتر از روابط صمیمانه
با دوس���تان و خویش���اوندان اس���ت .ازاینرو ا کثر افراد ،ازدواج را صمیمی ترین رابطه و منبع
اولیه عاطفه و حمایت می  دانند .صمیمت مشخصه کلیدی روابط زناشویی و از ویژگی  های
بارز یک ازدواج موفق به ش���مار می آید ،این ویژگی به تعامل بین همسران اشاره می  کند که
نبود یا کمبود آن یک ش���اخص آش���فتگی در رابطه زناش���ویی است .اهمیت صمیمت زمانی
روش���ن میشود که ازدواج کارکرد خوبی داشته باشد و فقدان صمیمیت حا کی از این است
که رابطه زناشویی عملکرد ضعیفی دارد( .خدایاری ،.زار ع پور ،.و حجازی)1390 ،

در گذش���ته صمیمی���ت به روابط جنس���ی زوجین اطالق می ش���د ،ح���ال آنکه صمیمیت
جنس���ی تنها ش���اخص نش���اندهنده صمیمی���ت واقعی زوجین نیس���ت؛ صمیمی ��ت واقعی
آن اس���ت ک���ه زوجی���ن تمام مس���ایل احساس���ی ،عاطف���ی خ���ود را در زندگی با ه ��م در میان
بگذارند .به عبارت دیگر صمیمیت یعنی ،آش���نایی نزدیک و احس���اس یک رابطه عمیق که
در آن احساس���ات و خلق و خوی حقیقی فرد مطرح می  ش���ود .صمیمیت ش ��امل همدلی،
درک محب���ت ،مهربانی و عواطف انس���انی اس���ت ک���ه وجودش در زوجین بس ��یار مهم و یکی
از ش���اخصه  های دوام خانواده اس���ت .خانواده درمانگرها معتقدند ک���ه صمیمیت یک نیاز
ضروری و عمیق اس���ت ،به طوری که پژوهش  ها نشان داده  اند حتی ا گر نوزادان احساسات
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لمسی ،عاطفی و فیزیکی خوبی را دریافت نکنند ،در بزرگسالی قادر به برقراری ارتباط عاطفی

و درستی با دیگران نخواهند بود( .گوردون)2004 ،1

از دی���دگاه با گاروزی )2001(2صمیمیت فرآیندی تعاملی ،چن���د بعدی و دارای مؤلفه  هایی
است که با هم مرتبط است .با گاروزی بعد از سال ها کار با زوج   ها ابعاد صمیمیت را شناسایی
نم���ود که عبارتن���د از :صمیمی���ت عاطف���ی ،صمیمیت روان ش���ناختی ،صمیمی���ت عقالنی،
صمیمی���ت جنس���ی ،صمیمیت جس���مانی ،صمیمیت معن���وی ،صمیمیت زیباش���ناختی،
صمیمی���ت اجتماع���ی  -تفریحی و صمیمیت زمانی و افراد با توج���ه به تفاوت  های فردی در
ش���دت و ن���وع صمیمیت با هم متفاوتند (اعتمادی .)1387 ،فق���دان صمیمیت در روابط موجب
بروز تنش  هایی روانی و عکسالعمل  های نابهنجار مستقیم و غیرمستقیم و اختالل در روابط
بین فردی می شود ،در عین حال برقراری روابط صمیمیانه موجب تسهیل و پیشبرد روابط
بین فردی شده و در خروج روابط زوجین از بحران مؤثر است (خدابخشی کوالیی ،.و همکاران.)1393 ،

داخل چنین سیس���تمی افراد به وس���یله حلقه  های عاطفی قدرتمند و بادوام با یکدیگر گره
خورده  اند .این سیس���تم نیز مانند هر سیس���تم دیگری دستخوش حوادث تلخی می  شود و
همیشه در امان و به دور از تهدید نیست؛ به طوری که صمیمیت درون خانواده  ها با حضور
ابزارهایی مثل تلفن همراه و رایانه ش���خصی و دسترس���ی به اینترنت در معرض خطر اس ��ت.
(ابراهیم  پور ،.و خزایی)1391 ،

جهان امروزی شاهد توسعه و رشد تکنولوژی های جدید ارتباطی است که امکان ارتباط
همزمان و نامحدود افراد را فار غ از مکان قرارگیری آنان در جهان واقعی فراهم ساخته است.
این حرکت به سوی دوپاره شدن جهان ،زمینه  ساز به وجود آمدن جهان جدیدی با عنوان
«جهان مجازی» است .در جهان مجازی انسان با سرزمین بی مرز و چند فرهنگی و در عین
ح���ال برخ���وردار از فضای واحد مواجه اس���ت( .راودارد )1384 ،این جهان مجازی یا ش���بکه های

یعامتجا یزاجم یاه  هکبش ربراک ریغ و ربراک لهأتم نانز رد رسمه هب تبسن هنامیمص شرگن هسیاقم

خان���واده یک سیس���تمی اس���ت که حداق���ل از یک زن و یک مرد تش���کیل می  ش���ود و در

اجتماعی که نس���ل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هس���تند با اینک���ه عمر زیادی ندارند،
توانس���ته  اند به خوبی در زندگی مردم و خانواده ها جا باز کنند .ش���بکه های اجتماعی نقش
پررنگی در دنیای امروز دارند و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح کشورها
1. Gordon, L, H
2. Bagarozzi, D.A
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تأثیر گذارند و در آینده نیز نقش به مراتب بیش���تر و مهمتری را در زندگی بشر باز خواهند کرد
(اس�ل�امی .)1391 ،تأثیرات دیده ش���ده از شبکه  های اجتماعی در سبک زندگی اجتماعی و فردی
کاربران فعال در حالت  های افراطی به گونه  ای مشابه با سبک معتادان الکلی و مواد مخدر
است که در واقع جهان شاهد رخداد اعتیاد جدیدی به نام اعتیاد اینترنتی و به دلیل شبکه
پرمخاطب فیسبوک ،اعتیاد فیسبوکی است (داس.)2011 ،1

زن و ش���وهری از مهمترین نقش ه���ا و می توان گفت از ابدی ترین نقش  هایی اس ��ت که
انسان ها در زندگی می  پذیرند و باید در قبال آن به تعهدات و اصول و خواسته  های یکدیگر
احترام بگذارند .ورود رسانهها ،روابط افراد در خانواده را تحت تأثیر قرار داده است .استفاده
بیش از اندازه از اینترنت و حضور در شبکههای مجازی اجتماعی میتواند مشکالتی را برای
خانوادهها به وجود آورد ،از جمله این موارد میتوان به کاهش ارتباطهای کالمی و چهره به
چهره زوجین ،افزایش بیاعتمادی و دروغ گویی اشاره نمود که در نهایت صمیمیت زوجین
را

کاهش میدهد( .کفاشی)1389 ،

همس���رانی که چندان با یکدیگ���ر گفتوگو نمی  کنند و غرق در دنیای مجازی هس ��تند و
ب���ه جای گذراندن وقت خود با همس���ر و اعضای خانواده ،اوقات خود را با کس ��انی که حتی
کمترین آشنایی واقعی با آنها ندارند و همه هویت آنها به یک عکس و نوشته  هایشان خالصه
می شود ،میگذرانند .حاصل چنین رفتاری ،چیزی جز کمرنگ شدن اعتماد میان زوج  ها،
گرای���ش به روابط فرازناش���ویی و م���واردی از این قبیل نیس���ت .روابطی که به طور مس ��تقیم
پایداری زندگی زناشویی زوجین را هدف

گرفته است( .کوپر)1388 ،2

محیط اینترنت و شبکه  های اجتماعی این فضا را فراهم میکند که در تعامالت اینترنتی،
افراد به راحتی بتوانند نیازهای خود را مطرح کنند؛ طرح نیاز باعث شکل  گیری فضای گفتو
گو و مباحثه می شود که در این مباحثه افکار و رفتارهای جدیدی شکل می  گیرد .این تبادل
احساس���ات و گفتوگوها موجب می  شود که روابط افراد صمیمی شود و نیازهای خود را در
این فضا پیدا و انرژی عاطفی خود را در این محیط مصرف
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کنند( .کفاشی)1388 ،

1. Das, B
2. Cooper, L

پرطرفدارترین ش���بکه  های اجتماعی در بین کاربران ،شبکه اجتماعی فیسبوک 1و تویتر

2

هستند و ش���بکه  های اجتماعی دیگری نیز به آنها پیوس���ته  اند (مانند تلگرام ،اینستا گرام،3
وایب���ر ،4وات���زاپ ،5تانگ���و ،6الی���ن 7و  .)...از جمل���ه کارب���ران رو ب���ه رش���د و فزاین���ده این گونه
ش���بکه  های اجتماعی زنان ،که از ارکان اصلی خانواد محس���وب می شوند ،هستند .زنان به
دلیل ویژگی  های ش���خصیتی نقش بس���یار حس���اس و مهمی در تأمین س�ل�امت و بهداشت
روانی خانواده بر عهده دارند .در یک زندگی زناش���ویی متعالی ،اطاعت از خدا ،محور است و
زوجین مهارت ایجاد یک ارتباط دوس���تانه و صمیمیت و محب���ت قلبی و زبانی به یکدیگر را
دارند( .خواجهنژادیان)1393 ،

س���هولت دسترس���ی به این ش���بکه  های اجتماعی و ناش���ناس بودن هویت افراد در کنار
مزایای بیشمار این ش���بکه  ها ،تبعات و عواقب خطرنا کی مثل اعتیاد اینترنتی ،بیعالقگی
گفتاری و فرهنگی ،عادی ش���دن رواب���ط غیرضروری با جنس مخالف ،تغیی���ر الگوی رفتاری
تخلیه هیجانی جنس���ی از مجرای غیرعادی ،ایجاد روابط فرازناشویی و تنوعطلبی در روابط
جنس���ی ،سوءظن همسران ،عادی شدن بسیاری از جرایم ،کمرنگ شدن نقش معنویت و
مذهب در خانه و عوارض جس���می چون کمخوابی ،کمهوش���ی ،ضعف بینایی و ...خواهد
داش���ت( .خواجهنژادی���ان )1393 ،ش���بکه  های اجتماعی تأثیرات منفی و ناخواس���ته ب���ر روابط بین
فردی دارد .در بیش���تر موارد ،فرد در اثر حضور مس���تمر در این ش���بکه  ها و نداشتن تعامل با
همس���ر در اصطالح دچار انزوای الکترونیک می  ش���ود .گرچه این انزوا در بدو امر جنبه فردی
دارد ،ام���ا پس از مدتی ،عوارض خانوادگی ایجاد می  کند .در بیش���تر موارد وس���عت زیان  ها و
آس���یب  های عضویت در این ش���بکه ها به محیط خانواده نیز س���رایت می  کند .قبحزدایی از
برخی هنجارهای اجتماعی و ترویج رفتارهای نامتعارفی از قبیل قماربازی اینترنتی ،ازدواج
1. Facebook
2. Twitter
3. Instagram
4. Viber
5. whatsup
6. Tango
7. Line
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ب���ه لحظ���ات با ه���م بودن ،افش���ای اس���رار و اطالع���ات ش���خصی و خانوادگی ،تغیی���ر ادبیات
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اینترنتی ،بروز طالق عاطفی بین زوج ها از دیگر آس���یب ها و صدمه های ناش ��ی از عضویت در
ش���بکه  های مجازی اس���ت .گفتوگوهای اینترنتی مداوم در این فضاها باعث ش ��کل  گیری
رابطه عاطفی و گاه موجب جدایی همسران می  شود.
مطالعات در روانشناسی سایبری نشان می دهد ،کسانی که زیاد از شبکه  های اجتماعی
چون فیس���بوک استفاده می  کنند در روابط زناش���ویی خود دچار مشکل خواهند شد .افراد
متأهل ا گرچه می  توانند از این ش���بکه ها برای ارس���ال پیام  های دوس���تانه و عاش ��قانه برای
بهبود روابط و صمیمیت خود اس���تفاده کنند ،ممکن اس���ت با حضور مداوم در شبکه  های
اجتماعی در دام  های خطرنا ک تری بیافتند .در پژوهش  های به عمل آمده در مورد بررسی
اثرات اینترنت و ش���بکه  های مجازی بر روی روابط زوجین ،مواردی مثل اظهار حواسپرتی
همس���ر ،ایجاد روابط رومانتیک مخفیانه ،صرف وقت در اینترنت به جای گذراندن وقت در
کنار همس���ر ،ناراحتی همس���ران از محتوای پیام های ّرد و بدل ش���ده با دیگر اعضای ش ��بکه
(عکس ،فیلم) و ش���ک و س���وءظن به همس���ر گزارش شده است .این س���وء برداشت  ها مانع
برقراری و رشد صمیمیت بین زوجین می  شود.
ترس 1و جیس���ن )2000( 2به این نتیجه دست یافتند که احتمال خیانت جنسی در افرادی
که عالیق جنسی شدید داشته و ارزشهای جنسی برای آنها در اولویت قرار دارد ،در صورت
اس���تفاده از ش���بکههای اجتماعی به علت ایجاد شرایط و تس���هیل ارتباطات ،بیشتر است و
احتمال بیوفایی و پیمانش���کنی در این افراد وجود خواهد داش���ت .آنان در پژوهش خود
به این نتیجه رس���یدند که نیاز به صمیمیت عاطفی باال در زنان کاربر در صورتی که توس ��ط
همس���ران آنها ارضا نشود ،با توجه به موقعیت و شرایطی که شبکه  های اجتماعی در اختیار
آن���ان قرار می دهد ،احتمال برقراری روابط فرازناش���ویی در آنان زی���اد می  کند .از دیدگاه آنان
از بین دالیل خیانت ،عواملی چون نیاز به صمیمیت عاطفی ،عش���ق ورزی و خودمحوری،
اهمیت بسیار زیادی دارد .در بررسی دالیل پیمانشکنی و پشت پرده  های خیانت در بین
زوجین ،یکی از عوامل مهم ایجاد روابط عاش���قانه و فرازناش���ویی ،حضور آنها در شبکه  های
اجتماعی و در معرض قرار گرفتن فرد با محتواهای جنس���ی این ش���بکه  ها و دیدن تصاویر و
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فیلم  های مبتذل بوده اس���ت .بنابراین ،استفاده نادرس���ت از شبکه  های اجتماعی موجب
برقراری ارتباطات غیراخالقی می ش���ود که پایه  های ازدواج را به مخاطره انداخته و منجر به
ایج���اد بیاعتمادی بی���ن زوجین ،از بین رفتن صمیمیت و عاطفه و وارد ش���دن خدش ��ه به
روابط زناشویی آنها خواهد شد (کنگ.)2012 ،1

زی ه���و 2و ه���ی )2002( 3تأثی���رات اینترن���ت را در زمین���ه اجتماع���ی از س���ه کارک���رد خانواده،
فعالیت  ه���ای اوق���ات فراغت ،آزادیه���ای مدنی و پنهان  کاری مورد بررس���ی ق���رار داده  اند و
نتیجه گرفتند که بین کاربران و غیرکابران شبکه  های اینترنتی تفاوت معناداری وجود دارد
و با افزایش اس���تفاده از اینترنت ،مش���ارکت و فعالیت فرد در خان���واده کاهش می  یابد .با کم
ش���دن ارتباطات و تعامالت خانوادگی افراد به دلیل حضور در ش���بکه های اینترنتی و تخلیه
عاطف���ی و هیجانی فرد در مناظره  های گروهی ،اهمی���ت ارزش  های تربیتی خانواده نزد فرد
از جمله دالیل خیانت زناش���ویی ،حضور در شبکه  های اجتماعی و رفتن به سایتهای
جنس���ی و هرزهنگاری  ه���ا و دیدن فیلم  های پورنو اس���ت که خطری جدی ب���رای خانواده  ها
اس���ت؛ به ویژه افرادی که صمیمیت کمی در خانواده دارند ،بیشتر به این نوع خیانت روی
می آورن���د .بودن در ش���بکه  های مج���ازی به ویژه فیس���بوک ،ابتدا منجر ب���ه خیانت عاطفی
می ش���ود .مواردی چون راحتی دسترس���ی به عش���ق  های قبلی و یادآوری روابط گذش ��ته و
امکان شروع دوستی  های جدید موجب برقراری صمیمیت و رابطه با افراد مخاطب شده و
در نتیجه ش���خص به جای اینکه مسائل و رازهایش را با همسر و شریک جنسی خود مطرح
کند با شرکای اینترنتی خود صحبت کرده و خیلی زود صمیمی شده و این صمیمیت روز به
روز بیش���تر می ش���ود و اطالعات شخصی در دس���ترس فرد مخاطب در شبکه قرار می گیرد که
شاید با نزدیکترین فرد در زندگی آن را در میان نگذاشته باشد .پس از برقراری صمیمیت در
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کاسته می  شود (کفاشی.)1389 ،

روابط ،فرد ابتدا از لحاظ احساسی به مخاطب جذب شده و نسبت به آن فرد احساس تمایز
و توجه بیشتری نشان میدهد و کم کم با وی شروع به خیال  پردازی  های جنسی مینماید
1. Kang,R
2. Zhu,J.J.H
3.He,Z.
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ک���ه این خود منجر به ش���روع رابطه جنس���ی واقعی میش���ود و به عبارتی س ��کس اینترنتی یا
خیان���ت رخ خواه���د داد که با پیامدهای خود به رابطه زناش���ویی خدش���ه وارد خواهد کرد.
(کرنر)2014 ،1

خدابخش���ی و همکاران ( )1393در پژوهشی نشان دادند که هر چقدر نگرش صمیمانه در
زوج  ها زیاد باشد و زوج  ها احساس نیاز به صمیمیت بیشتری در روابط خود داشته باشند و
این صمیمیت در رابطه زوجی وجود نداشته باشد ،احتمال اینکه به روابط خارج از ازدواج
برای یافتن صمیمیت از دست رفته خود بپردازد ،بسیار زیاد است.
برات دستجردی و صیادی ( )1391در پژوهش خود مشاهده نمودند که استفاده از اینترنت
به دلیل جذابیت  های کاذبی که برای کاربران ایجاد می  نماید ،به آرامی آنها را معتاد می  کند
و می  توان���د نیازهای روانی و هیجانی آنها را در ظاهر تأمین نماید .بنابراین ،جایگزین نمودن
ش���بکه  های اجتماعی به جای تعامل دنیای واقعی ،ارتباطات اجتماعی و عاطفی کاربران را
مختل میکند .همچنین اصغریمقدم ،عمری و شعیری ( )1390در پژوهش خود به این نتیجه
رس���یدند که نمرات خردهمقیاسهای صمیمیت عاطفی با همس ��ر در افراد کاربر شبکههای
مج���ازی اجتماع���ی ک���ه به راحت���ی با جن���س مخالف تعام���ل داش���تند ،پایین اس ��ت .نگرش
صمیمیانه در همس���ران ،نقش بازدارنده و مهمی در جلوگیری از نارضایتی  ها ،گسس ��تهای
عاطفی و پیمان ش���کنی  ها در روابط زناش ��ویی دارد .با توجه به حضور روزافزون ش ��بکه  های
اجتماعی و آسیب  های این تکنولوژی فرا گیر و چندبعدی در خانواده و رکن اساسی آن یعنی
زنان ،این پژوهش بر آن است این فرضیه را که میزان نگرش صمیمانه نسبت به همسران در
زنان کاربر شبکههای مجازی از زنان غیرکاربر کمتر است ،آزمون نماید.
 .2شیوه انجام پژوهش
 .1-2روش پژوهش
ّ
روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع علی -مقایسه  ای است.
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 .2-2جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش عبارت اس���ت از :زنان متأهل  25الی  45س���اله س���ا کن ش���هر ارا ک که
حداقل س���ه س���ال از ازدواج آنها گذش���ته تحصیالت باالی دیپلم داش ��تند .نمونه آماری این
پژوهش (کاربران ش���بکههای اجتماعی) زنان متأهلی بودند که بیش از دو س ��اعت در فضای
مجازی و ش���بکههای اجتماعی حضور فعال روزانه داش ��تند و یا عضو فیس ��بوک بودند که به
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .گروه مقایسه (غیر کاربران شبکه  های اجتماعی)
زنان متأهلی بودند که در هیچ یک از شبکه  های مجازی عضو نبودند و استفاده آنها از فضای
مجازی محدود به برقراری تماس و پیامهای ضروری با اقوام ،همکاران و خانواده بود.
ّ
با توجه به ماهیت روش پژوهش علی  -مقایسه ای حداقل نمونه قابل قبول به ازای هر
متغیر  30نفر اس���ت( .دالور )1393 ،بر این اس���اس ،پس از بررس���ی پرسش نامه های تکمیل شده
گرفته شد .افراد گروه مقایسه از لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی تا به طور تقریبی با گروه
کارب���ران اینترنت همتا بودند .از جمله ش���رایط ورود به طرح برای افراد هر دو گروه ،داش ��تن
سطح تحصیالت باالی دیپلم و گذشت حداقل  3سال از ازدواج آنها بود.
 .3-2ابزار پژوهش
 .1-3-2پرسش نامه نیاز صمیمیت با گاروزی

این پرس���ش نامه توس���ط با گاروزی ( )2001تهیه و تنظیم و در ایران توس���ط اعتمادی در س ��ال
( )1384هنجاریابی شده است .اعتمادی پس از تأیید روایی محتوایی این پرسش نامه ،روایی
همزم���ان  %58و ضری���ب پایایی کل پرس���شنامه را ب���ا روش آلفای کرونباخ  0/94به دس ��ت
آورد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این مقیاس است .این پرسش نامه دارای  41سؤال
در مقیاس لیکرت اس���ت که در آن هشت بعد یا هش���ت نوع از نیازهای صمیمیت سنجیده
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توسط افراد دو گروه و حذف نمونه های مخدوش ،حجم نمونه برای هر گروه  40نفر در نظر

میشود( .اعتمادی ،.رضایی ،.و احمدی)1393 ،

این پرسشنامه مؤلفه  های عاطفی ،روان شناختی ،عقالنی ،جنسی ،جسمانی ،معنوی،
زیباش���ناختی ،اجتماعی  -تفریحی و زمانی را مورد بررسی قرار می دهد .در این پرسش نامه
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برای هر یک از ابعاد صمیمیت به جز بعد معنوی که ش���ش س���ؤال دارد ،پنج س ��ؤال در نظر
ً
گرفته ش���ده اس���ت و در یک طیف ده گزین���ه ای از ( -1ابدا این نیاز در من وج ��ود ندارد) تا 10
ً
(کامال این نیاز در من قوی است) درجهبندی شده است .برای هشت ُبعد صمیمیت نمرات
عددی محاس���به ش���ده که با جمع نمرات هر بعد نمره صمیمیت کلی به دست می آیدُ .بعد

آخر یعنی ،بعد زمانی جدا گانه و به صورت

کیفی سنجیده می شود( .اعتمادی)1387 ،

 .3یافته  های پژوهش
در این بخش ابتدا یافتههای توصیفی و در ادامه نتایج یافتههای اس���تنباطی با اس ��تفاده از
روشهای آماری تحلیل واریانس چندمتغیره آزمون تی دو گروهی مستقل و آزمون خیدو به
منظور مقایس���ه نمرات دو گروه در مؤلفههای نگرش صمیمانه نسبت به همسر و همچنین
نمره کلی نگرش صمیمانه ارایه شده است.
جدول شماره  :1نتایج آمارهای توصیفی متغیر نگرش صمیمانه به تفکیک گروه ها
مقیاسها
صمیمیت عاطفی
صمیمیت روان شناختی
صمیمیت عقالنی
صمیمیت جنسی
صمیمیت بدنی
صمیمیت معنوی
صمیمیت زیباشناختی
صمیمیت اجتماعی
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نمره کل نگرش صمیمانه

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره حدا کثر نمره

کاربر

40

33/56

7/51

25

42

غیرکاربر

40

45/65

3/28

30

48

کاربر

40

32/05

7/64

21

35

غیرکاربر

40

44/43

4/01

32

49

کاربر

40

33/15

7/64

24

37

غیرکاربر

40

45/55

3/79

42

50

کاربر

40

33/38

7/87

25

37

غیرکاربر

40

45/89

3/53

41

50

کاربر

40

33/44

7/51

27

39

غیرکاربر

40

46/24

4/12

34

50

کاربر

40

35/81

9/39

30

42

غیرکاربر

40

45/69

4/86

38

49

کاربر

40

32/50

7/34

25

40

غیرکاربر

40

45/23

4/45

35

50

کاربر

40

33/24

8/01

22

41

غیرکاربر

40

46/45

6/88

42

50

کاربر

40

264/63

49/40

199

313

غیرکاربر

40

374/59

21/59

294

396

جدول «ش���ماره  »1شاخص های توصیفی مربوط به مؤلفه  های صمیمیت زناشویی در
هر دو گروه کاربر و غیرکاربر را نشان می دهد.
جدول شماره  :2نتایج تحلیل واریانس چند متغیره مقایسه میانگین نمرات مقیاس های نیاز صمیمیت
منبع تغییرات

گروه

متغیرها

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مربعات

ضریب  Fسطح معنی داری

صمیمیت عاطفی

5844/31

1

5844/31

173/97

0/001

صمیمیت روان شناختی

6125/63

1

6125/63

149/47

0/001

صمیمیت عقالنی

6150/40

1

6150/40

169/12

0/001

صمیمیت جنسی

6262/51

1

6262/51

168/26

0/001

صمیمیت بدنی

6553/60

1

6553/60

178/77

0/001

صمیمیت معنوی

15800/63

1

15800/63

382/69

0/001

صمیمیت
زیبایی شناختی

6477/03

1

6477/03

175/90

0/001

صمیمیت اجتماعی

6982/81

1

6982/81

125/28

0/001

 »2آمده اس���ت ،س���طح معناداری در هم���ه زیرمقیاس ها ،تفاوت معن���اداری را بین دو گروه
کاربر اینترنت و غیرکابر نشان می دهد .نتایج در سطح معناداری P >0/01معنادار است.
جدول شماره  :3آزمون  tمستقل برای مقایسه نمره کل صمیمیت در دو گروه کاربر و غیرکابر
متغیر

درجه آزادی

مقدار t

سطح معناداری

نمره کل نگرش صمیمیت

78

18/24

0/001

نتیجه حاصل از آزمون  tدر دو گروهی مس���تقل که در جدول «ش���ماره  »3آمده اس ��ت،
نشان می دهد که تفاوت معناداری بین میانگین نمره کل نگرش صمیمانه در دو گروه کاربر
و غیرکابر با توجه به سطح معناداری ،وجود دارد.P > 0/01 .
ب���ه منظور مقایس���ه تف���اوت زیر مقی���اس صمیمیت زمان���ی در دو گروه کاربر ش���بکه های
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ب���ا توجه به نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری که در جدول «ش ��ماره

اجتماع���ی و گ���روه غیرکاربر با توج���ه به اینکه مقیاس اندازه گیری این متغیر اس���می اس ��ت از
آزمون خی دو استفاده شد.
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جدول ش���ماره  :4آزمون خی دو برای مقایس ��ه تفاوت فراوانی صمیمیت زمانی در دو گروه کاربر و غیر
کاربر شبکه های اجتماعی
صمیمیت زمانی

غیرکاربر

کاربر
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ضعیف

47

58/8

0

0/1

متوسط

31

38/8

13

16/3

خوب

2

2/5

67

83/8

جمع

80

100/0

80

100/0

 = 0/001سطح معنی داری

 =2درجه آزادی 2x =115/596

ب���ا توجه به جدول «ش���ماره  ،»4س���طح معن���ی داری آزم���ون خی دو نش ��ان می دهد که
صمیمیت زمانی دو گروه با هم تفاوت معنی داری دارد .در گروه کاربر شبکه های اجتماعی،
درص���د کس���انی که صمیمیت زمانی آنها در س���طح ضعیف اس���ت بیش���تر از همی ��ن افراد در
گروه غیرکاربر اس���ت .از س���وی دیگر ،نسبت کسانی که در گروه ش���بکه های اجتماعی ،دارای
صمیمیت زمانی در سطح خوب هستند ،کمتر از همین نسبت در گروه غیرکاربر است.
 .4بحث و نتیجه  گیری
یافته ه���ای پژه���ش حاضر نش���ان می دهد که در همه زی���ر مقیاس های نگ ��رش صمیمانه و
همچنین نمره کلی بین دو گروه کاربر شبکه  های اجتماعی و گروه غیرکاربر تفاوت معنی داری
وجود دارد .بررسی نتایج نشان می دهد که میزان همه ابعاد یا خرده مقیاس های صمیمیت
در زنان متأهل گروه غیرکاربر از گروه کاربر ش���بکه  های اجتماعی باالتر اس���ت و نحوه کاربری
و اس���تفاده طوالنی م���دت از این ش���بکه  ها با فقدان ی���ا کمبود ابعاد صمیمی ��ت رابطه دارد.
در تبیی���ن ای���ن نتیجه میتوان گفت که صمیمی���ت یکی از نیازهای مهم روابط زناش ��ویی و
مفهومی چند ُبعدی مرکب از عناصر مختلف و بیانگر کیفیت رابطه بین زن و شوهر است که
در خالل آن جنبههای خصوصی افکار ،عواطف ،احساس���ات و باورهای خود را به مش ��ارکت
میگذارند .در ش���رایط طبیعی ،انتظار میرود ارتباط و کیفیت رابطه بین زوجین به گونهای
باشد که آنان را در کنار هم و در یک فضای مطلوب صمیمی قرار دهد .در صورتی که زوجین
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نتوانند نیازهای صمیمیت یکدیگر را ارضا نمایند ،حضور در شبکههای مجازی اجتماعی با

توجه به س���هولت دسترسی برای همگان ،ممکن اس���ت جایگزین آن شود .به تعبیری دیگر
حض���ور در ش���بکههای مجازی اجتماعی به م���دت زیاد و صرف وق���ت در آن فضاها میتواند
زمینهساز کاهش صمیمیت در روابط همسران شود.
ب���ا توجه به نتای���ج پژوهش حاضر مبنی بر تف���اوت معنادار صمیمیت عاطفی و جنس ��ی
کاربران ش���بکههای مجازی اجتماعی با افراد عادی ،این یافته با نتایج پژوهشهای ترس و
جیسن ( ،)2000اصغریمقدم و همکاران ( )1390و خدابخشی و همکاران ( )1393همسو است .در
تبیی���ن این نتیجه میتوان گفت که نیاز صمیمیت در ابعاد مختلف در افراد متفاوت اس ��ت
و میزان تأثیری که کمبود جنبههای مختلف صمیمیت میتواند ،داش���ته باش���د ،بس ��تگی
به ش���دت آن نیاز در افراد دارد .بر این اس���اس زنانی که صمیمیت عاطفی و جنس���ی باالیی
دارند ،در صورتی که نیازهای آنان در چارچوب روابط زناشویی و توسط همسرانشان برطرف
میده���د ،احتمال گرایش آنان به ش���بکههای مج���ازی زیاد خواهد بود و برق���راری ارتباط با
اف���راد جنس مخالف در فضای مجازی میتواند در درازمدت جایگزین صمیمیتی باش ��د که
باید در روابط زناش���ویی توس���ط همسر برآورده شود .چنین وضعیتی منجر به کاهش نگرش
صمیمانه نسبت به همسر در ابعاد صمیمیت جنسی و عاطفی خواهد شد.
در مورد خرده مقیاس ُبعد معنوی صمیمیت و باالتر بودن معنادار نمرات افراد غیرکاربر،
میتوان اینگون���ه نتیجه گرفت که بعد معنوی رفتار اف���راد می تواند پیشبینیکننده مهمی
درمورد کاربرش���دن و عضویت فرد در ش���بکه های مجازی و همچنین سطوح فعالیت در این
شبکهها و برقراری روابط با افراد غیرهمجنس باشد .بر این اساس ،می توان نتیجه گرفت که
باالتر بودن نمره در بعد صمیمیت معنوی در افراد غیرکاربر قابل پذیرش است.
در مورد تفاوت معنادار ُبعد صمیمیت اجتماعی در افراد غیرکاربر اینگونه می توان تبیین
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نش���ود با توجه به موقعیت و ش���رایطی که ش���بکههای مجازی اجتماعی در اختیار آنان قرار

نمود که ا کثر کاربران اینترنتی به دلیل عدم کفایت در برقراری روابط صمیمانه اجتماعی که
می تواند ناشی از ناپختگی رفتاری و شخصیتی آنان باشد ،عالقمند به عضویت در شبکه های
اجتماعی هس���تند .ش���رایطی که ش���بکه های اجتماعی برای کاربران خ���ود فراهم می کنند،
از جمله ناش���ناس بودن و مخفی مان���دن ارتباطات ،کاربران را به عضویت در این ش���بکه ها
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ترغی���ب می کند .برقراری ارتباط���ات در فضای واقعی نیازمند پیشفرض های بس ��یار زیادی
اس���ت که در بسیاری از موارد وجود ندارد و در عین حال توانایی های خاصی را می طلبد که
در ص���ورت وجود پیشفرض های موردنیاز ،باید فرد این توانایی ها را داش ��ته باش ��د .بر این
اس���اس ،می توان گفت که ش���بکههای اجتماعی ی���ک هدف جایگزین و رفت ��ار دفاعی برای
کسانی است که در حوزه های مختلف روابط انسانی توانایی های الزم را کسب ننموده اند.
پژوه���ش حاضر با محدودیت خاصی روبرو نبود .آزمودنیها در ابتدا با توجه به محتوای
س���ؤالها به دلیل شرم و ترس از افشای نظراتش���ان در تکمیل پرسش نامهها تردید داشتند
که این مسئله با توجه به توضیحات (مبنی بر عدم ضرورت بیان مشخصات و هویت فردی
آنها) حل ش���د .با توج���ه به نتایج پژوهش حاض���ر مبنی بر تفاوت معن���ادار نگرش صمیمانه
نسبت به همسر در زنان کاربر فضای مجازی اجتماعی در مقایسه با زنان غیرکاربر ،پیشنهاد
میش���ود مرا کز و مسئولین مشاوره ازدواج در وزارت بهداشت عالوه بر ارایه آموزشهای رایج
بهداش���تی ،آموزشه���ای الزم برای آش���نایی زوجین ب���ه اهمیت ابعاد صمیمی ��ت در ازدواج
به عنوان عاملی مؤثر در پیش���گیری مش���کالت زناش���ویی احتمالی را ارای���ه دهند .همچنین
آ گاهیهای الزم در مورد تأثیر استفاده نادرست از شبکههای مجازی را در اختیار مخاطبین
خود قرار دهند.
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