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چكیده
این مقاله با هدف بررسی اثربخشی مداخالت مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان
انجام شده است .طرح پژوهش از نوع پیش آزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل
زنان شهر اصفهان است که به فرهنگسراها مراجعه کرده و بر اساس پرسشنامه آسیبهای فضای مجازی از این
ناحیه آسیب دیده بودند که از آن میان  39زن متأهل ،که میانگین نمره آنها در ارتباط با پرسشنامه آسیبهای فضای
مجازی به طور معناداری بیش از میانگین بوده است در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند .سپس هر دو
گروه پرسشنامه کیفیت رابطه فلیچر و برادبوری ( )9222را پر کردند و مداخالت مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی
در ده جلسه  12دقیقهای برای گروه آموزش اجرا شد .در حالی که گروه کنترل هیچ مداخالتی دریافت نکردند.
در پایان هر دو گروه به پرسشنامه کیفیت رابطه پاسخ دادند .نتایج تحلیل واریانس نشان داد که مداخالت مبتنی بر
آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در
مرحله پس آزمون و پیگیری تأثیر معناداری داشته است و میتواند به عنوان مداخله مؤثر در جهت ارتقای کیفیت
رابطه زناشویی زنان متأهل آسیب دیده از فضای مجازی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :مشاوره فردی ،آسیبهای فضای مجازی ،کیفیت رابطه زناشویی ،رفتار زنان متأهل.
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مقدمه
داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده است .کیفیت زندگی به عنوان نتیجه
کنش متقابل بین شخصیت افراد و پیوستگی رویدادهای زندگی تعریف میشود و رویدادهای
زندگی در مجموعهای چند بعدی از حوزههای زندگی مانند آزادی ،دانش ،اقتصاد ،امنیت ،روابط
اجتماعی ،دین ،محیط زیست و تفریح اتفاق میافتد و بر مجموعه حوزههای تشکیل دهنده
زندگی تأثیر میگذارد (هاجیران )6002 ،1که میتوان این سازه را به چهار بعد عملکرد جسمی،
روانی ،اجتماعی و معنوی تقسیم کرد (برگر ،پورتنویو و ویسمن )1991 ،6همچنین اوپن شاو،3
( )6011کیفیت زندگی را برداشت افراد از موقعیتها در زندگی با توجه به زمینه فرهنگی ـ
ارزشی آنها میداند .در این زمینه یکی از حیطههای کیفیت زندگی ،کیفیت زندگی زناشویی
است .مطالعه در این راستا به روشن شدن چهارچوبهای ساختاری کمک میکند که روابط زوجها
در آن شکل میگیرد .یکی از ابعاد روابط زوجها کیفیت روابط زناشویی است که در کیفیت کلی
ارتباطات خانوادگی (برادبوری ،فینچام و بیچ )6000 ،4و ابعاد مختلف کارکرد خانواده از جمله
پایداری و تداوم ازدواج و شادکامی زوجین نقش اساسی دارد (ویلکاس و ناک .)6002 ،5کیفیت
روابط زناشویی ،2اندازهگیری فردی احساس رضایت ،خوشبختی و ثبات زناشویی در هر یک از
زوجین است (شوارتز .)6011 ،7گالن 1کیفیت رابطه زناشویی را فرایندی میداند که با میزان
تعارضات ،رضایت ،صمیمیت زناشویی و توافق بر سر تصمیمگیریها تعیین میشود (جانین،9
.)6005
10

از نظر سندفورد ( )6002کیفیت رابطه زوجی مفهومی چند بعدی است که شامل ابعاد
گوناگون در روابط زوجین مانند سازگاری ،رضایت ،شادمانی ،انسجام و تعهد است .با توجه به
اینکه کیفیت رابطه زناشویی مفهومی چند بعدی ،پویا و به زمان و تغییرات بیرونی و درونی وابسته
است (برادبوری و همکاران ،)6000 ،مجموعهای از عوامل یا متغیرها میتواند بر این موضوع تأثیر
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بسیاری را در ساختار جوامع و بالطبع خانواده فراهم آورده است .در این بین زنان به عنوان نیروی
محوری و بنیادین در خانواده در استفاده از این ابزار قدرتمند بیبهره نماندهاند .در واقع فضای
مجازی فرصتی بیشتر برای امکان حضور زنان و بیان دیدگاهها و تبادل آرای خویشتن فارغ از
محدودیتهایی که به لحاظ قانونی و عرفی برای معرفی و حضور در جامعه داشتهاند در اختیار زنان
قرار داده است .زنان به دلیل استفاده از کانالهای ماهوارهای ،دسترسی به اینترنت به اتخاذ شیوههای
جدید و بازاندیشی در حوزههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی خود پرداختهاند.
این فرصت گاه با افزایش آگاهی در زمینههای مختلف عاطفی ،اقتصادی ،اجتماعی و خانوادگی
و ایجاد تحوالت مثبت همراه است و گاه با پیامدهای منفی همچون بروز الگوهای رفتاری
نابهنجار ،بروز انتظارات و توقعات غیر واقع بینانه ،هنجارشکنی در روابط زوجی همراه است که در
نهایت بر چگونگی ارتباطات در محیط خانواده و چگونگی ارتباط با همسر تأثیر میگذارد و به
کاهش کیفیت ارتباط زوجین منجر میشود.
با وجود تفاوتهای ماهوی میان فضای مجازی و رسانههای پیش از آن ،میتوان بیان کرد
نظریههای سنتی ارتباطات ،قدرت و کارکرد خود را همچنان در فضای مجازی حفظ کرده است
(شاه قاسمی .)1317 ،بر این اساس یکی از پرکاربردترین نظریهها در حوزه رسانه نظریه کاشت

اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه...

داشته باشد که یکی از آنها گسترش و استفاده روزافزون از فضای مجازی است که زمینه تحوالت

1

است که در تبیین عملکرد فضای مجازی نیز همان کاربرد را دارد .کاشت به معنای پذیرش و
درونیسازی نگرشهای افراد از فضای مجازی تعبیر میشود .رویکرد کاشت به فضای مجازی به
عامل اجتماعی شدن مینگرد .فرض نظریه کاشت و نظریه یادگیری اجتماعی 6این است که مقدار
قابل توجهی از آنچه انسانها درباره جهان میشناسند ،بیشتر با میانجی افراد به دست میآید تا با
تجربه مستقیم آنها (خواجه نوری .)1319 ،در واقع تصاویر دیداری ـ شنیداری در فضای مجازی
همواره فراهمکننده نوعی جهانبینی است که پذیرش نظمها و ترتیبات اجتماعی خاصی را در
جامعه ارتقا میبخشد (مورگان و سیگنورولی )6006 ،3و لذا آثاری که فضای مجازی برجا
میگذارد ،غیر مستقیم ،تدریجی و کوچک؛ اما تراکمی و رو به افزایش است (وود .)6000 ،4در
واقع فضای مجازی به دلیل تبادل حجم زیادی از اطالعات در فضای بیزمان و بیمکان خود،
1 - Cultivation Theory
2 - Social Learning Theory
3 - Morgan, M. & Signorielli
4 - Wood
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قدرت انتخاب افراد و نوع و چگونگی تعامالت را گسترده کرده ،و باعث الگوبرداری در
بهکارگیری محتوای متفاوت آن از سوی هر یک از زوجین شده است.
در این راستا پژوهشهای مرتبط با کیفیت رابطه زوجین به صورت تک بعدی به آموزش
مهارتهای ارتباطی و صمیمیت و کاربرد روشهای غنیسازی پرداخته است (شاکرمی ،داورنیا،
زهراکار و گوهری1393 ،؛ کارگر ،قاصد و کیمیایی1395 ،؛ یالسین و کاراهان.)6007 ،1
پژوهشهای محدودی بعضی از روشهای درمانی به منظور پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی
(شاهرخ اسکوئی )1317 ،و درمان خیانت اینترنتی و اعتیاد اینترنتی (دلمونیکو ،گریفین ،کارنز،6
6006؛ یانگ گریفین ،کوپر ،اومارا و باچانان )6000 ،3را به عنوان مصداقهای آسیب فضای
مجازی مورد بررسی قرار داده و مطالعهای به بررسی تأثیر مداخالت مبتنی بر آسیبهای فضای
مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل نپرداخته است.
اگر چه مطالعه دربارۀ مداخالت آسیبهای فضای مجازی در اقشار مردم مهم است در این بین
توجه به زنان و کیفیت زیست آنان میتواند در ارتقای کیفیت رابطه زوجین و سالمت خانواده و
نهایتا جامعه تأثیرگذار باشد .بنابراین با توجه به افزایش مشارکت زنان در استفاده از فضای مجازی
و عضویت در جامعه اطالعاتی و در نظر گرفتن جایگاه زنان به عنوان قشر مهمی از جامعه ،که
پرورش روحی و ذهنی و افزایش آگاهی آنان در خانواده وکیفیت رابطه زناشویی تأثیرات بسزایی
به دنبال خواهد داشت ،این پژوهش قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا مداخالت مبتنی بر
آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت روابط زناشویی زنان تأثیر میگذارد.

روش
این مطالعه به شیوه نیمهتجربی با پیش آزمون و پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شده
است .جامعه آماری پژوهش شامل زنان شهر اصفهان است که به فرهنگسراها مراجعه کرده و بر
اساس پرسشنامه آسیبهای فضای مجازی از این ناحیه آسیب دیده بودند .افراد مورد مطالعه از میان
زنانی انتخاب شدند که به طور معناداری نمره بیش از میانگین را در پرسشنامه آسیبهای فضای
مجازی به دست آورده بودند؛ بدین ترتیب زنانی که شرایط ورود به پژوهش را داشتند به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جدا شدند .شرایط ورود به پژوهش عدم تشخیص
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چند وجهی مینه سوتا ـ فرم  16مشخص شد همچنین داشتن حداقل پنج سال سابقه زندگی
مشترک ،عدم ابتال به مصرف مواد و الکل ،عدم دریافت داروهای روانپزشکی و عدم مراجعه به
دادگاه و متقاضی نبودن طالق در زمان اجرای پژوهش بود .همچنین عدم شرکت در دورههای
مشاورهای موازی همزمان با دریافت برنامۀ درمان و تمایل به شرکت داوطلبانه از شرایط ورود به
مطالعه بوده است .در این راستا به شرکت کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه
خواهد ماند و صرفا برای تحلیل در پژوهش استفاده خواهد شد.
پژوهشگران پیش از اجرای مداخالت در پژوهش کیفی به شناسایی و کشف آسیبهای فضای
مجازی در رابطه زوجین اقدام کرده ،و در این مطالعه نیمی از افراد مورد مطالعه زنان بودند که
آسیبهای فضای مجازی از دیدگاه آنان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن ،بسته مشاورهای
مبتنی بر ابعاد استخراج شده تدوین شد که روایی صوری آن توسط متخصصان مشاوره خانواده و
روانشناس مورد تأیید قرار گرفت .این بسته شامل برنامۀ درمانی بر اساس سواد رسانهای شناختی
پاتر و رویکردهای شناختی رفتاری در زمینه مشکالت استفاده از اینترنت و رویکردهای غنیسازی
مبتنی بر ارتقای کیفیت رابطه زناشویی است که در ده جلسه آموزشی  90دقیقهای برای زنان به

اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه...

اختالالت بالینی و اختالل شخصیت است که از طریق مصاحبه مقدماتی و انجام آزمون شخصیتی

اجرا درآمد.
جدول  :1سر فصل جلسات مشاوره مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل
جلسه
اول

عنوان
آشنایی با اهداف دوره آموزشی و اجرای پیش آزمون ،آشنایی با مفاهیم فضای مجازی و نقش
آموزشهای تخصصی در استفاده از آن

دوم

چگونگی پردازش و تحلیل محتوا و اطالعات در فضای مجازی

سوم

آشنایی مراجعان با انواع گونهشناسی سواد رسانهای

چهارم آموزش مهارتهای ارتباطی
پنجم بررسی خطاهای جنسی در زمینۀ ارتباطات در محیط مجازی
ششم پیشگیری و توقف در روابط فرازناشویی آنالینی
هفتم صمیمیت و معرفی انواع آن در روابط زوجین
هشتم بررسی تغییرات ابعاد مختلف سبک زندگی زنان و تغییرات آن
نهم

بررسی متون دینی در زمینۀ ارزشها و حقوق زنان

دهم

جمعبندی مداخالت و اجرای پس آزمون
)1 - Minnesota multiphasic personality inventory-2 (MMPI-2
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به منظور رعایت مالحظات اخالقی پس از پایان دوره اجرای پژوهش ،گروه کنترل محتوای
رایج دوره آموزشی را دریافت کردند .در این پژوهش به منظور تحلیل دادهها از نرم افزار
 SPSS23استفاده شد.
در این مطالعه از پرسشنامه کیفیت روابط زناشوئی 1استفاده شده است .این پرسشنامه توسط
فلیچر و برادبوری )6000( 6ساخته شده و شامل  11سؤال و شش بعد است .در هر بعد سه سؤال
مطرح شده که ابعاد آن عبارت است از رضایت ،تعهد ،صمیمت ،اعتماد ،شور و هیجان جنسی و
عشق .این پرسشنامه توسط نیلفروشان ( )1319ترجمه و هنجاریابی شده و روایی همگرا و واگرای
آن با مقیاس سازگاری زناشویی 3و شاخص بیثباتی ازدواج 4به ترتیب  0/74و  0/54به دست آمده
است .ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی هر دو  0/95گزارش شده است فلیچر و
همکاران ( .)6000آزمودنی پاسخ خود را در مقیاس لیکرت هفت درجهای از اصالً تا کامالً
مشخص میکنند .حداقل نمره  11و حداکثر  162است .نمرۀ کمتر نشاندهنده کیفیت روابط
زناشویی ضعیفتر و نمرۀ بیشتر نشاندهنده کیفیت بهتر رابطه زناشویی در ابعاد مختلف است.
همچنین در این پژوهش به منظور انتخاب زوجین برای شرکت در فرایند مداخالت از مقیاس
محقق ساخته آسیبهای فضای مجازی در روابط زوجین استفاده شد .این مقیاس  167گویه دارد که
گویههای آن متناسب با خرده مقیاسهای آسیبهای استخراج شده در بخش مقدماتی پژوهش
تدوین ،گویهها در قالب طیف لیکرت از بسیار موافقم با نمره  5تا بسیار مخالفم با نمره 1
نمرهگذاری شد .اعتبار و پایایی این ابزار با استفاده از شیوههای رایج بررسی اعتبار همگرا (میانگین
واریانس استخراج شده 5و ممیز (معیار فورنل و الرکر 2و شاخص خصیصه متفاوت ـ خصیصه
یکسان )7و پایایی (ضریب آلفای کرنباخ) احزار گردید.

یافتهها
در این قسمت مهمترین یافتههای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی با مدنظر قرار دادن
اهداف پژوهش ارائه شده است.
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)1- Perceived Relationship Quality Components (PRQC
2 - Fketcher & Bradbory
)3 - Dyadic Adjustment (DAS
4 - Marital instability index
)5 - Averge Variance Extracted (AVE
6 - Fornell & Larcker
)7 - Hetero-Trait Mono- Trait Ratio (HTMT

شاخص آماری

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

12/25

5/12

کنترل

19/39

6/93

گروه

جدول  :3توزیع نمونه برحسب تحصیالت
آزمایش

شاخص آماری
میزان تحصیالت

کنترل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ابتدایی

2

%2

2

%2

راهنمایی

9

%6

1

%3

دیپلم

19

%31/5

8

%95

کاردانی و کارشناسی

15

%46/5

92

%69/5

ارشد و باالتر

3

%1

3

%1

فرضیه  :1مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل

اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه...

جدول  :2میانگین و انحراف معیار طول مدت ازدواج

مؤثر است.
به منظور بررسی این فرضیه با مدنظر قرار دادن پیشفرضهای مربوط به آزمونهای آماری از
آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .برآوردهای مربوط به این آزمون و
پیشفرضهای آن به ترتیب در جدولهای ذیل گزارش شده است:
جدول  :4میانگین و انحراف استاندارد نمرههای پیش آزمون ،پسآزمون و پیگیری کیفیت رابطه زناشویی
زنان در گروه آزمایش و گروه کنترل
متغیر

کیفیت رابطه
زناشویی زنان

گروه

تعداد

آزمایش

16

کنترل

16

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

میانگین و

میانگین و

میانگین و

انحراف استاندارد

انحراف استاندارد

انحراف استاندارد

41/815

19/195

19/195

4/151

3/383

3/383

41/819

41/319

41/181

4/914

4/149

4/152
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اندازههای جدول نشان میدهد که در کیفیت رابطه زناشویی زنان در گروه آزمایش ،میانگین
نمرههای پسآزمون و پیگیری نسبت به پیشآزمون تغییر یافته است؛ اما در گروه کنترل در هر سه
بار آزمون تفاوت محسوسی مشاهده نمیشود.
نمودار  1روند تغییرات میانگینهای تعدیل شده نمرههای دو گروه در مؤلفه کیفیت رابطه
زناشویی زنان را در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان میدهد.

نمودار  :1روند تغییرات میانگین نمرههای دو گروه در مؤلفه کیفیت رابطه زناشویی زنان
در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

به منظور بررسی معناداری تفاوت بین دو گروه از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده
شد که نتایج در ادامه آمده است .قبل از استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر
پیشفرضهای مربوط به این آزمون مورد بررسی قرار گرفته است .نخست به منظور بررسی وضعیت
نرمالیتی دادههای متغیر کیفیت رابطه زناشویی بین گروههای آزمایش و کنترل از آزمون شاپیرو ـ
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ویلکز استفاده شد.

زناشویی زنان
گروه

آماره

درجه آزادی

معنیداری

نتیجه

آزمایش ( 1فردی)

2/151

16

2/395

توزیع دادهها عادی است.

آزمایش ( 9زوجی)

2/112

16

2/992

توزیع دادهها عادی است.

کنترل

2/815

16

2/251

توزیع دادهها عادی است.

جدول  :6نتایج آزمون لوین در مورد برابری واریانسهای خطا در سه بار آزمون کیفیت رابطه زناشویی زنان
F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

آزمون
پیش آزمون

2/116

9

32

2/136

پس آزمون

1/513

9

32

2/998

آزمون پیگیری

1/653

9

32

2/928

نتایج مربوط به آزمون لوین و سطح معناداری این آزمون در جدول نشان میدهد که پیشفرض
برابری واریانسهای متغیر کیفیت رابطه زناشویی زنان در سه مرحله آزمون رعایت شده است.
برای بررسی پیشفرض کروی بودن ماتریس واریانس ـ کوواریانس متغیر وابسته از آزمون

اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه...

جدول  :5نتایج آزمون شاپیرو ـ ویلكز به منظور عادی بودن توزیع متغیرهای وابسته در کیفیت رابطه

کرویت ماوچلی استفاده شد که نتایج آن در جدول  7آمده است.
جدول  :7نتایج آزمون ماکلی برای بررسی تناسب کواریانسهای متغیر کیفیت رابطه زناشویی زنان
Epsilon
آماره مجذور درجه سطح
متغیر
Huynh- Greenhouseماوچلی خی آزادی معناداری
Feldt
Geisser
2/119
2/159
2/149
کیفیت رابطه زناشویی زنان 9 1/212 2/121

Lowerbound
2/522

همان گونه که در جدول  7مشاهده میشود به دلیل معنادار نشدن آزمون کرویت ماکلی در
متغیر وابسته کیفیت رابطه زناشویی زنان ( ،)P =0/146که به معنای کروی بودن ماتریس واریانس ـ
کوواریانس متغیر وابسته است ،استفاده از آزمون  Fو درجات آزادی این آزمون برای تحلیل
بالمانع است.
در اجرای تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر یکی از بروندادها تحلیل تأثیر عضویت گروهی
است .در جدول  1نتایج این تحلیل آمده است.
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جدول  :8نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازهگیریهای مكرر برای تأثیرات اصلی و تعاملی
متغیر

روش

کیفیت رابطه

زمان

آزمون

ارزش

F

درجه آزادی درجه آزادی خطا معناداری میزان تأثیر

المبدای ویلکز 36/559 2/238

9

91

2/222

2/169

زناشویی زنان زمان*گروه المبدای ویلکز 31/199 2/231

9

91

2/222

2/163

تحلیل واریانس آمیخته بین ـ درون آزمودنیها برای سنجش تأثیر یک بار مداخله بر نمرههای
کیفیت رابطه زناشویی زنان در سه دوره زمانی (قبل از مداخله ،بعد از مداخله و پیگیری) اجرا شد
و نتایج نشان داد که تعامل معناداری بین درمان و زمان وجود دارد (F= 37/766؛ )P=0/0005؛
همچنین اثر اصلی برای زمان (F= 32/556؛  )P= 0/0005معنادار بود.
جدول  :9نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر برای مقایسه پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری کیفیت
رابطه زناشویی زنان
متغیر

منبع
مراحل

کیفیت رابطه

گروه *

زناشویی زنان

مراحل
گروه

میانگین

ضریب

معنی

اندازه

توان

مجموع

درجه

مجذورات

F

داری

اثر

آماری

1968/583

9

4634/919

196/148

1/222 2/162 2/222

1115/583

9

4881/119

166/119

1/222 2/169 2/222

11636/162

1

463/413 11636/162

1/222 2/131 2/222

مجذورات آزادی

همان طور که در جدول  9مشاهده میشود ،بین دو گروه در مراحل (پیشآزمون ،پس آزمون
و پیگیری) کیفیت رابطه زناشویی زنان ،تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج جدول نشان
میدهد که تعامل بین گروه * مراحل (پیشآزمون ـ پسآزمون ـ پیگیری) در کیفیت رابطه
زناشویی زنان معنادار است .در نهایت آموزش فردی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان اثربخش بوده
است .تفاوت بین مراحل درمان (پیشآزمون ـ پسآزمون ـ پیگیری)  92درصد است .تفاوت بین
گروهها (فردی ـ کنترل)  93/9درصد است .در این فرضیه تفاوت بین مراحل (پیشآزمون ـ
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پسآزمون ـ پیگیری) در گروههای آزمایش و کنترل  92/6درصد بوده است .به منظور بررسی این
موضوع از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد که اثربخشی مداخالت در کدام مرحله تأثیر بیشتری

جدول  :11نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسه میانگین نمرههای کیفیت رابطه زناشویی زنان در گروه
آزمایش در سه بار آزمون
متغیر
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

مراحل
پسآزمون

-92/815

2/161

2/222

پیگیری

-92/819

2/116

2/222

پیشآزمون

92/815

2/161

2/222

پیگیری

2/269

2/269

2/395

پیشآزمون

92/819

2/116

2/222

پسآزمون

-2/269

2/269

2/395

از آنجا که در کیفیت رابطه زناشویی زنان نمرههای کمتر نشانگر کیفیت روابط ضعیفتر است،
هرچه نمرهها به سمت باال تمایل پیدا کند و میانگین نمرهها بیشتر باشد ،میزان تأثیر بهتر و مطلوبتر
است؛ بنابراین با توجه به جدول میتوان گفت که تفاوت میانگین پسآزمون و پیگیری نسبت به

اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه...

داشته است.

پیشآزمون معنادار ،و نشاندهنده این است که بسته آموزشی بر میانگین گروه آزمایش در هر دو
مرحله پسآزمون و پیگیری اثربخش بوده است (پسآزمون P= 0/ 0005 :و پیگیری0/0005 :
=)P؛ ولی تفاوت پسآزمون و پیگیری معنادار نیست و به معنی این است که اثربخشی بسته
آموزشی در طول زمان حفظ شده است (.)P= 0/ 365

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف اثربخشی مداخالت مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی در زنان بر کیفیت
رابطه زناشویی به انجام رسیده است .نتایج پژوهش بیانگر این است که مشاوره مبتنی بر آسیبهای
فضای مجازی در زنان به صورت معناداری بر کیفیت رابطه زناشویی مؤثر بوده است به این معنا که
این نوع مشاوره به بهبود کیفیت رابطه زناشویی و در بین زنان آسیبدیده از فضای مجازی منجر
شده است.
یک بعد از آموزشها و مداخالت این بسته مشاورهای ،آموزش سواد رسانه است .پژوهشگران
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بر این باورند که از الزامات عصر حاضر ارتقای سواد رسانهای است که البته نیازمند آموزش است؛
اما بهرغم این نیاز ،آموزش سواد رسانهای در سبد فرهنگی خانوادهها و بویژه زنان قرار نگرفته
است .با توجه به اهمیت این مسئله در این مطالعه تالش شده است با ارائه بسته مشاورهای مبتنی بر
آسیبهای فصای مجازی به مفهوم سواد رسانهای و آموزش آن نیز توجه شود .اگر چه در این راستا
پژوهشها و مداخالت درمانی محدودی این متغیر را بررسی کرده ،تأثیر آن بر کیفیت رابطه زوجین
مورد بررسی قرار نگرفته است؛ با این حال یافتههای این پژوهش در بعد آموزش سواد رسانهای بر
زنان همسو است با پژوهش شاهرخ اسکویی ( ،)1315اشرفیریزی ،رمضانی و آقاخانی ( )1396و
فاضلیان دهکردی و محمدی ( .)1395البته پژوهشها با این پژوهش تفاوتهایی نیز دارد؛ بدین ترتیب
که زنان در این پژوهشها به آموزش سواد رسانهای پرداختهاند تا در چگونگی مصرف کاالهای
فرهنگی معرفی شده توسط فضای مجازی به پردازش و فعالیتهای مرتبط با آن ،که شامل فیلتر
کردن ،انطباق معنا و ساخت معنا است به انتخاب دست بزنند و این پردازش در زمینۀ کیفیت رابطه
زوجین ،هدف مورد نظر نبوده است.
در تبیین این نتایج میتوان بر اساس نظریه کاشت گفت تماس فزاینده با فضای مجازی بر
مفهومسازی مخاطبان از واقعیت تأثیر میگذارد و به شکلگیری ایدئولوژی و تصویری غیر واقعی
از واقعیت و تأثیرگذاری بر ارزشها و رفتارهای وی منجر میشود (پاپاچیریز)6004 ،1؛ لذا فراگیری
دانش و سواد رسانهای به کنترل بیشتر بر فرایند یادگیری و استفاده از اطالعات منجر خواهد شد.
در این بسته آموزشی نیز به زنان مجموعه مهارتهای مربوط به پردازش اطالعات آموزش داده
میشود که شامل تجزیه و تحلیل ،ارزیابی و طبقهبندی و ترکیب و استنتاج و نهایتا تفکر انتقادی
است تا زنان در رویارویی با محتوای فضای مجازی بتوانند به جداسازی انواع گونهشناسی شناختی،
احساسی ،زیباشناختی و اخالقی بپردازند و طی فرایند افزایشی و تراکمی تأثیرگذاری فضای
مجازی یادگیری مفیدتری رخ دهد.
از دیگر آموزههای این پژوهش متناسب با آسیبها ،آموزش ابعاد مختلف صمیمیت بود .از آنجا
که صمیمیت در روابط زناشویی به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهومسازی شده است که
جنبههای عاطفی ـ هیجانی و اجتماعی نیرومندی دارد و بر پایه پذیرش ،رضایت خاطر و عشق
شکل میگیرد و مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساسات است؛
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1 - Papachariss

در قالب مهارت فراگرفته شود (تنهوتن)6007 ،1؛ چرا که اختالل در ارتباط و فرایند تفهیم و
تفاهم بین زوجین تهدید جدی در روابط زوجین و عامل پیشبینیکننده طالق است (هالفورد،6
6007؛ ایمهوند6001 ،3؛ ویکتوریا .)6001 ،4در واقع آموزش مهارت ارتباط به عنوان بخش
جداناپذیر تمام دیدگاههای زوج درمانی ،به صورت مستقیم یا ضمنی به زوجین کمک میکند تا
چرخه آگاهی خود را دربارۀ مشکالت ،تشخیص و گسترش بدهند و شیوههای مؤثرتری برای
ارتباط بیاموزند (میلر ،شراد ،ناتالی ،االم و واکمن .)1311 ،در این راستا مداخالت به کار گرفته
شده دربارۀ ارتباط کالمی و شناخت افکار و احساسات و به دنبال آن پردازش اطالعات کسب
شده از فضای مجازی با تأکید بر سواد رسانهای شناختی و آموزش انواع صمیمیت بود .با در نظر
گرفتن این مطلب ،که فضای مجازی با ارائه تصاویر برهنه با تأکید بر جنسیت و الگوهای غلط در
روابط جنسی زوجین ،زمینه شکلگیری خطای شناختی و ذهنیتی نادرست از رابطه جنسی با همسر
ایجاد میکند و با توجه به اینکه صمیمیت جنسی ،بیشترین حساسیت و در عین حال بیشترین
مشکالت را برای زوجین به دنبال دارد و رضایت از رابطه جنسی بشدت بر صمیمیت و شور و
نشاط و کیفیت رابطه زوجین تأثیر میگذارد (مک کارتی ،)1999 ،5لذا تأکید مداخالت مبتنی بر
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برای رسیدن به این درک و شناخت باید ابتدا ارتباط بین زوجین به عنوان عامل نگهدارنده ازدواج

صمیمیت بر آموزش صمیمیت جنسی در ابعاد مختلف شناختی ،عاطفی و رفتاری و رفع خطاهای
شناختی جنسی حاصل از فضای مجازی در رابطه زوجین بود .نتایج نشان میدهد که این مداخالت
بر بهبود کیفیت روابط همسران تأثیر دارد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای شاکرمی ،داورنیا،
زهراکار و گوهری ( ،)1393کارگر ،قاصد و کیمیایی ( ،)1395یالسین و کاراهان (،)6001
فوالدی ،اژهای ،لواسانی  ،برزگر و کهنمویی ( ،)1396کردوا ،)6005( 2کاراهان ( ،)6009هالفورد،
هیلپرت ،بودنمان ،کیتاهیا و الرسون )6015( 7همسو است .در تبیین این نتایج میتوان به مبانی
نظریه یادگیری پرداخت؛ بر اساس این رویکرد ،آموزش مهارتهای ارتباطی و ابراز صمیمیت
میتواند به شناسایی محرکهای آزار دهنده ،حل تعارض و رفع مشکالت زناشویی و در نهایت
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افزایش کیفیت رابطه زوجین کمک کند .عدم آگاهی زنان از دو سطح ارتباط (محتوا و شکل
ظاهر) و چگونگی تأثیرپذیری این دو سطح بر یکدیگر باعث به وجود آمدن چرخهای از تعامالت
ناکارامد در روابط زوجین و کاهش صمیمیت بین آنان میشود (ویکز و فیف .)6014 ،1بر همین
اساس آموزش مهارتهای ارتباطی باعث به وجود آمدن رابطه کارامد و دوسویه در جهت بهینه
شدن کیفیت ارتباط زوجین و مانع از بروز و گسترش احساسات ناخوشایند و تبادل پیام زیانبار در
روابط زوجین میشود.
موضوع آموزشی دیگر ،چگونگی کمک به زنان در توقف روابط فرازناشویی آنالینی بود .با
توجه به بافت فرهنگی جامعه ایران و عدم خودافشایی در زمینۀ پدیده خیانت آنالینی ،دادههای
تجربی اندکی در دست است و پژوهشهای مرتبط نیز به بحت نگرش دربارۀ خیانت پرداخته است
(عبدی ،نظری ،محسنی و ذبیحزاده .)1390 ،بر اساس نظریه فرا ارتباط والتر ویژگیهای خاص
فضای مجازی ،که شامل گمنامی ،در دسترس بودن و فرار است  ،همراه با عدم آگاهی در استفاده
از فضای مجازی و بروز رفتارهای مهار نشده در ارتباط با دیگران تشکیل یک مثلث عاطفی را
میدهد (کوپر و اسپرتوالری .)1997 ،6در این ارتباط جذابیت فیزیکی کم اهمیت است و
ارتباطات بر مبنای تبادل پیام و عالیق مشترک و صمیمیت عاطفی و رومانتیک شکل میگیرد که
نهایتا به حذف یکی از زوجین یا ایجاد تناقص و کشمکش بین زوجین و شکلگیری روابط
آنالینی فرازناشویی میشود (کوپر ،مک الگین 3و کمپبل .)6000 ،4همچنین زمانی که استفاده
زیاد از اینترنت به هنجار اجتماعی تبدیل شود ،خیانت اینترنتی نیز به هنجاری دیگر تبدیل میشود
و افزایش پیدا میکند (بانک و باکر)1995 ،5؛ لذا درمان شامل کاهش مصرف اینترنت و محدود
کردن دسترسی به برخی سایتها (دلمونیکو و همکاران )6006 ،و بازسازی اعتماد و تقویت
پیوندهای عاطفی و برطرف کردن مسائل مربوط به رابطه جنسی ناشی از این رفتار و آموزش
مهارتهای ارتباطی و حل مسئله (یانگ و همکاران )6000 ،است .در این پژوهش نیز به دلیل
رعایت مسائل اخالقی ،واکنش افراد نسبت به خیانت خودشان مورد بررسی قرار نمیگیرد؛ بلکه به
بررسی سطوح نگرش و شناخت آنها دربارۀ خیانت میپردازد و راهکارهای الزم برای پیشگیری و
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مسئله و بازسازی اعتماد طرح میشود .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای هرتلین،)6016( 1
هرتلین و پیرسی ،)6001( 6دلمونیکو و همکاران ( ،)6006یانگ و همکاران ( )6000همسو است.
از دیگر مداخالت مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی ،آموزش مربوط به آسیبهای درون فردی
زنان است .این آسیبها حول محور تغییرات در سبک زندگی و باورها و منش دینی و چگونگی
رژیم مصرف فضای مجازی در زنان است .نتایج این پژوهش در بعضی ابعاد سبک زندگی و
آموزههای دینی همسو است با نتایج پژوهش جوادی ،افروز ،حسینیان ،آذربایجانی و لواسانی
( ،)1394یوسفزاده ،نامنی ،گلمکانی ،نجفی و ابراهیمی ( ،)1396الیسون ،بوردنت و ویلکاکس

3

( ،)6010جوز و الفونز ،)6007( 4کیم .)6000( 5در تبیین یافتههای این بخش از پژوهش میتوان
گفت بر اساس نظریه کاشت و نظریه یادگیری فضای مجازی بر قوه تفکر و ذهن و رفتار کاربر
تأثیر میگذارد و زمینه تبادل افکارها و توسعه ارزشها و فرهنگی متفاوت را فراهم میآورد و باعث
اکتساب رفتاری مطابق الگوهای ارائه شده میشود .در واقع زنان هنگام استفاده ار فضای مجازی با
تجربهای از دانش و اطالعات که با خود به همراه میآورند ،وارد تعامالت در فضای مجازی می-
شوند و خود نیز تحت تأثیر اطالعات و تعامالت درون فضای مجازی قرار میگیرند و فرصتی
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بازگشت از خطوط قرمزی که احیانا توسط زنان شکسته میشود و تقویت مهارتهای ارتباطی و حل

برای تفکر مجازی و بازاندیشی در روابط و مناسبات بین فردی و آداب و رسوم دینی و عقیدتی
فراهم میشود بهگونهای که زمینه ظهور قلمروهای جدیدی دربارۀ سبک زندگی و چیستی و
ماهیت فرد برای آنان به همراه میآورد .بر این اساس در این برنامه به زنان کمک میشود به
عنوان پردازشگر ،اطالعات و محتوای مورد نظر و اهداف و زمان استفاده از محتوای فضای مجازی
را دوباره پردازش و پایش کنند و سپس ابعاد سبک زندگی خود و تغییرات آن را مورد بازبینی
شناختی قرار دهند.
این مطالعه مانند هر پژوهش علمی دیگر با محدودیتهایی روبهرو بوده است؛ از جمله اجرای
آموزش در یک منطقه جغرافیایی و فرهنگی خاص و بین زنان مراجعهکننده به فرهنگسراها؛ لذا در
تعمیم نتایج باید با احتیاط عمل شود.
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پیشنهاد میشود با توجه به تأثیرگذاری مشاوره مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت
زندگی زنان ،محتویات آموزشی به صورت فردی و گروهی برای گروههای دیگر مورد استفاده
قرار گیرد.
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