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هـاي اجتمـاعی و میـزان     به شـبکه  اعتیادرابطه بین ، رود پژوهش حاضر که از انواع کمی و توصیفی به شمار می

. از سـوي دیگـر مـورد بررسـی قـرار داد      ،طالق گرایش بهتعارضات زناشویی و  با ،از یک سو استفاده ازآنها را

دادند که سن آنها در دامنـه   شمالی تشکیل میجامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه جوانان متاهل استان خراسان 

تعداد افراد گروه نمونـه براسـاس جـدول    ، به دلیل نامشخص بودن حجم جامعه. سال قرار داشت 29تا  15بین 

 22کنندگان ارائه شد که  پرسشنامه به شرکت  422 ،جهت اطمینان. نفر در نظر گرفته شد 382کرجسی و مورگان 

به وسیع بودن حجم جامعه و نامشخص بـودن آمـار    توجهبا . دن کنار گذاشته شدمورد آن به علت مخدوش بو

هاي تعارض زناشـویی   پرسشنامه  در پژوهش حاضر از . گیري در دسترس استفاده شد از روش نمونهدقیق افراد، 

پرسشـنامه محقـق     هاي اجتماعی برگن و یک  به شبکه اعتیادمقیاس ، طالق رزولت و همکاران گرایش به، ثنایی

افـزار   ها با استفاده از نرم براي تحلیل داده. هاي اجتماعی استفاده شد ساخته درباره میزان و ابعاد استفاده از شبکه

آزمون همبستگی اسـپیرمن و آزمـون   ، اسمیرنوف -هاي آماراستنباطی آزمون کلموگروف از روش، اس اس پی اس

هـاي اجتمـاعی و   به شـبکه  اعتیادتحلیل سئواالت پژوهش نشان داد که با افزایش . والیس استفاده شد لکروسکا

ــزان اســتفاده از شــبکه ، )r=24/0و  >0001/0p(تعارضــات زناشــویی ،هــاي اجتمــاعی بــر حســب ســاعت  می

)0001/0p<  78/32و=z ( ــه و ــرایش ب ــالق گ ــزایش ) z=17/23و  >r( ،)0001/0p=31/0و  >0001/0p(ط    اف

هـاي اجتمـاعی    نتیجه کلی این پژوهش حاکی از آن است که هرچه میزان وابستگی و استفاده از شـبکه . یابدمی

و معنادار در همه ابعاد  معکوساین رابطه . تر است طور معناداري پایین کیفیت روابط زن و شوهر به، بیشتر باشد
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، افزایش رابطـه فـردي بـا خویشـاوندان خـود     ، جنسیکاهش رابطه ، تعارضات زناشویی شامل کاهش همکاري

و کاهش ارتباطـات مـوثر    یکدیگرجدا کردن امور مالی از ، کاهش رابطه فردي با خویشاوندان همسر و دوستان

هـایی را   برنامـه نهادهـاي مسـئول،   هاي اجتماعی،  با افزایش روزافزون شبکهشود که  پیشنهاد می. نیز وجود دارد

   .طراحی و اجرا کنند ها شبکهاین ي بالقوه آسیب هاآگاهی بخشی نسبت به  اي و سواد رسانه يارتقا براي

    

   طالق گرایش به و تعارضات زناشویی، هاي اجتماعی شبکه، فضاي مجازي :کلیدي واژگان
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  مقدمه

 یجهان ندیبا فرا ییارویدر رو ته،یدر دوران گذار از سنت به مدرن ،یاز جوامع ارزش ياریمانند بس رانیجامعه ا

. مواجه است يدینوپد یاجتماع يآسیب هاو  چالش هاو با ورود به عصر اطالعات و ارتباطات، با  شدن

. گردد باز می نیهاي نو و توسعه رسانه ربه ظهو میرمستقیو غ میطور مستق به آسیب هاو  چالش ها نیاز ا یبخش

الزم است که  ،حاوي حقایقی باشد کرده است انیب) 1964( 1"ها شناخت رسانه" کتاب اگر آنچه مک لوهان در

 يشتریتأمل ب ، فرهنگی و ارزشییو تحوالت اجتماع راتییها در تغ رسانه يدرباره نقش محورطور جدي  به

بنا به . در آن جوامع غالب است ههستند ک هایی رسانه تیماه ریتحت تأث يبه اعتقاد او جوامع بشر. داشته باشیم

 ریجامعه را تحت تأث ینظام ارزش قاًیعم) يا ماهواره ،ینترنتیا ،یتالیجید ،یاعم از چاپ(ها  ارتباطات، رسانه هینظر

رسانه و  کیاستفاده از  تیفیو ک تیکم نیاست که ب نیا دیمو ياریبس یپژوهش يها افتهی. دهند یقرار م

توان به مطالعه مشهور و  ها می از این دست پژوهش. برقرار است يارتباط معنادار مخاطبان یارزش راتییتغ

ها و  هش گرایشو پیامدهاي آن از جمله کا شمسی 70باره گسترش ویدئو در دهه در) 1375(پور  تر رفیع قدیمی

پژوهش  کیدر قالب ) 1393( و کاظمی ياسکندر ،جدیدتر نمونهدر یک . اشاره کرد هاي مذهبی پایبندي

 يرابطه معنادار قو ها استفاده آنها از رسانه زانیجوانان با م یارزش يها يریگ جهتبین که  ندنشان داد یاستان

  . برقرار است

به  فناورينخست آنکه : دو دیدگاه کالن وجود داردطور ویژه،  طور عام و رسانه به بهفناوري تأثیرات  مورددر 

گیرد؛ دوم اینکه  قرار میاستفاده  توسط انسان مورد ابزار یک خنثی است و به مثابه ،ارزشی - لحاظ فرهنگی

 2009، 2زیمنس و تیتنبرگر( هایی را نهفته دارد ها و ایدئولوژي خنثی نیست و در دل خود فلسفه ،فناوري

اقتدار آدمی بر فناوري مورد تأکید قرار گرفته است و فناوري را ابزاري بیش  ،در دیدگاه نخست. )43ص

. تر است نقش فناوري قوي ،اما در دیدگاه دوم ؛گیرد هاي خاصی مورد استفاده قرار می داند که صرفاً با هدف نمی

و محتوا بر  )فرم(شکل ق از دو طری - شمار می روند ها نیز در زمره آنها به که رسانه - ها فناوري ،در این دیدگاه

تأثیر از طریق محتوا تا حد زیادي روشن و قابل درك است، اما تأثیر از طریق شکل . گذارند مخاطب اثر می

و صرف نظر از محتوایی که منتقل  یستندها از هر نوعی که باشند، خنثی ن فناوريبدین معناست که ) فرم(
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 آن، کاربران هویت بر رسانه قالب 

 اثر ترین مهمو ) 1967(رسانه پیام است 

 ناشی آنها شکل از ها، رسانه پراهمیت

در معرض  انگریاز د شیب ،يمجاز

اي در کشور، جامعه و  به دلیل ضعف سواد رسانه

ها قرار گرفته است  ي نوپدید حاصل از این رسانه

آن را  یساختار سنت ،يمجاز ياست که فضا

 یلیجنگ تحم انیبعد از پا یرانیهاي ا

در دهه هشتاد و  و) 1375پور،  عی

ن افزوده شد آبر شدت  نترنتیچون ماهواره و ا

چارچوب نظري پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که 

هاي نوینی  از جمله فناوري، اجتماعی و یا هر نامی از این دست

طور خاص، پژوهش حاضر  به. گذارند

در مرکز ) تعارضات زناشویی و گرایش به طالق
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 تأثیر و رسانه نبودن خنثی .ذارندگ جا می ، اثراتی را به

رسانه پیام است  ،لوهان مک نظر به. است لوهان مک مارشال 

پراهمیت آثار ،رو این از .گذارد می اثر ما تفکر و درك عادات

  ).1388تانکارد، ترجمه دهقان،  و سورین( 

مجاز يماهواره و فضا ر،یدر دو دهه اخ ها ها و رسانه ي

به دلیل ضعف سواد رسانه .اند بوده یتحوالت و انحرافات اجتماع

ي نوپدید حاصل از این رسانهآسیب هاخانواده ایرانی، به شکل مضاعفی در معرض 

است که فضا ییها ترین کانون از جمله مهم ایرانی، خانواده

هاي ا بر جامعه و به تبع آن خانواده کمحا یدر نظام ارزش

یرف(آغاز  جیبه تدرهایی مانند ویدئوهاي خانگی  و به موازات گسترش رسانه

چون ماهواره و ا ینینو ییها يفناور گسترشهمزمان با ورود و 

چارچوب نظري پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که  ،طور کلی به ).1393

اجتماعی و یا هر نامی از این دست هاي یا رسانه ها شبکه

گذارند تأثیر میخانواده و جامعه ، بر فردبه صورت شکلی و محتوایی 

تعارضات زناشویی و گرایش به طالق(هاي جوان  هاي اجتماعی را بر کیفیت روابط زوج

  مدل نظري پژوهش: 1شکل

 

، اثراتی را بهو مستقل از آن کنند می

 مهم دستاوردهاي از یکی

عادات بر که است این رسانه

 آنها محتواي از نه شود، می

يفناورانواع مختلف  از بین

تحوالت و انحرافات اجتماع رات،ییتغاتهام براي 

خانواده ایرانی، به شکل مضاعفی در معرض 

خانواده). 1391زاده،  تقی(

در نظام ارزش رییتغ. داده است رییتغ

و به موازات گسترش رسانه

همزمان با ورود و  ژهیو هنود، ب

1393 و کاظمی، ياسکندر(

شبکه، فضاي مجازي، اینترنت

به صورت شکلی و محتوایی هستند که 

هاي اجتماعی را بر کیفیت روابط زوج تأثیر شبکه

  .توجه قرار داده است
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هاي اجتماعی بر روابط زناشویی نیز  تأثیرات شبکه پیرامونطور که با تفصیل بیشتر خواهیم دید،  همان

) 2008( 1جوینسون ،براي نمونه. هایی به انجام رسیده است که حاکی از تأثیرات مثبت و منفی است پژوهش

بنا به . تواند بر روابط عاطفی زوجین تأثیر مثبت داشته باشد هاي اجتماعی چگونه می نشان داد که شبکه

این امر . سال را افزایش داده است 30تا  21اینترنت نرخ ازدواج در بین افراد ") 2013( 2هاي پژوهشی بلو یافته

تر مربوط  هاي ساده تر آنها با یکدیگر و قرار مالقات آشنایی سریع، به افزایش ارتباطات از طریق اینترنت

مجدد افراد جداشده را در عین حال ازدواج ، اگرچه ممکن است اینترنت به طالق هم انجامیده باشد - شود می

  . "کند نیز تسهیل می

هاي اجتماعی و حتی  ها یا رسانه هاي مثبت فوق، عمده تحقیقاتی که درباره تأثیرات شبکه با وجود گزارش

به انجام رسیده است،  -اي و ویدیویی و مانند آن هاي رایانه شامل تلویزیون، بازي -ها به معناي کلی آن رسانه

طور  ن بهطور کلی و کیفیت روابط زوجی رسانی به نهاد خانواده به ها در آسیب حاکی از توان بالقوه این رسانه

 5، کیوگلی4، ویتی)2007( 3بایم و همکاران: توان به موارد زیر اشاره کرد می ،از این میان. دباش خاص می

و  10، ناگارونی 9، کالیتون)2013(، بلو )2013( 8، فاروجیا)2012( 7، شارلوسکا)2012( 6، روجویی)2008(

 17و کتز 16، هالپرن15والنزوئال، )2014(، کالیتون )2014( 14و اسمیت 13، دوگان12، لنهارت)2013( 11اسمیت

  ). 2015( 21و مختار 20و صالح) 2015( 19و توالن 18، دیو)2014(

                                                           
1 Joinson 
2 Bellou, A.  
3 Baym, N. K., Zhang, Y. B. , Kunkel, A. , Ledbetter, A. , & Lin, M. C.  
4 Whitty, M. T.  
5 Quigley, L.  
6 Rujoiu, M.  
7 Sharalevska, I.  
8 Farrugia, Rianne C.  
9 Clayton, MA.  
10 Nagurney A.  
11 Smith J.  
12 Lanhart A.  
13 Duggan, M.  
14 Smith, A.  
15 Valenzuela, S.  
16 Halpern, D.  
17 Katz, J. E.  
18 Dew, J.  
19 Tulane, S.  
20 Saleh 
21 Mukhtar 



 

٦ 

  : زیر استپژوهش حاضر در میان این دو دیدگاه به دنبال بررسی فرضیات 

  رد؛ هاي اجتماعی رابطه معناداري دا به شبکه اعتیادهاي اجتماعی با  میزان استفاده از شبکهبین ) 1

  رد؛ طالق رابطه معناداري دا گرایش بههاي اجتماعی با میزان  میزان استفاده از شبکه بین) 2

  رد؛طالق رابطه معناداري دا گرایش بههاي اجتماعی با میزان  به شبکه اعتیاد بین) 3

  رد؛هاي اجتماعی با میزان تعارضات زناشویی رابطه معناداري دا به شبکه اعتیاد بین) 4 

  .ردطالق با میزان تعارضات زناشویی رابطه معناداري دا گرایش بهمیزان  بین) 5 

  پیشینه پژوهش

نشان دادند که استفاده مفرط از این فضاها  )2013(و اسمیت  ناگورنی، کالیتونتحقیقات مورد اشاره،  از میان

چندین  ،به عنوان نمونه. ي جدي به روابط زناشویی بویژه روابط عاطفی زوج وارد نمایدآسیب هاتواند  می

افزایش ابهام در روابط ، بوك از طریق کاهش زمان مراقبت و صمیمت مطالعه آشکار ساخته که استفاده از فیس

هاي  استفاده تکانشی و وسواسی از اینترنت و رد و بدل کردن تصاویر و پیام، تحریک حسادت، فرازناشویی

، 3؛ پاپ2011، 2و بئوکبوم 1یوتز(دار کند  تواند صمیمیت عاطفی را خدشهعاشقانه خارج از عرف زناشویی می

هایی مانند تویتر نیز گزارش شده  همین مشکالت در خصوص استفاده از رسانه) 2012 ،،5و سایمبرگ 4دانیلویچ

  . )2014، کالیتون(شده است 

پژوهش : کیفیت ازدواج و طالق، هاي اجتماعی شبکه"عنوان با پژوهشی را ) 2014( کتزو  هالپرن، والنزوئال

هاي اجتماعی با  دهد که کاربرد شبکه نتایج نشان می. به انجام رساندند "میدانی و شواهد ایالتی از ایاالت متحده

ارتباط مثبت ، دار و فکر درباره طالق ارتباط منفی و با تجربه یک رابطه مشکل، کیفیت ازدواج و خوشبختی

با هدف بررسی اثرات استفاده از ) 2013(همکاران در پژوهش دیگري که در آمریکا توسط کالیتون و . دارد

نتایج ، ساله انجام گرفت 82تا  18نفر از کابران  208اي با حجم بوك بر روابط عاطفی و بر روي نمونه فیس

نویسندگان بر اثرات نامطلوب . بوك و پیامدهاي منفی ارتباطی بود بیانگر وجود ارتباط بین استفاده مفرط از فیس

در پژوهشی ) 2014(کالیتون . بر افزایش نرخ طالق و عوارض عاطفی نامطلوب آن تاکید نمودنداین رسانه 
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خیانت زناشویی و طالق به این نتیجه رسید که بین ، تر بر روابط زوجیییاثرات استفاده از تو پیراموندیگر 

وابط زناشویی رابطه استفاده از این رسانه و احتمال گسست در روابط عاطفی و تشدید احتمال خیانت در ر

  . وجود دارد

، یا به عبارتی زوجین جوان باشند هاي سپري شده از ازدواج کمتر باشد تحقیقات نشان داده است که هرچه سال

نشان ) 2013(و اسمیت  ناگارونی، کالیتون ،براي نمونه. هاي اجتماعی بیشتر است اثرات منفی استفاده از شبکه

 ،بوك بویژه در بین کسانی که سه سال یا کمتر از روابط آنها نگذشته است  از فیساستفاده در سطح باالدادند که 

در رساله دکتري خود با ) 2012(روجویی  ،همچنین. روابط منفی بین زوجین در ارتباط مستقیم قرار داردبا 

نشان داد که  ")در رومانی(هاي اجتماعی بر نگرش زوجین نسبت به تعارض زناشویی  تأثیر شبکه" عنوان

و هم در  ارزش هاهم در انتقال  ؛جوان است يها منبعی براي فشار اجتماعی بر زوج ،هاي اجتماعی شبکه

طور  به. هایی که نامطلوب هستند الگوهاي رفتاري و تغییر رفتارها و نگرش، در اصول زندگی، ارزش هاتحمیل 

الگوي استفاده از فناوري در زوجینی که مدت نگاه و نشان دادند که ) 2014(لنهارت، دوگان و اسمیت  کلی

هاي  طور که یافته همان. متفاوت از زوجین جوانتر است )سال و باالتر 10حدود (تري با هم هستند طوالنی

بیشتر تحت تأثیر ، جوانان و آنها که مدت کمتري از تاریخ ازدواجشان گذشته است، دهد تحقیق نشان می

  . گیرند یقرار م) مثبت یا منفی(فناوري 

هاي  رابطه بین استفاده از رسانه، داده مورد مطالعه قرار آمریکایی را زوج 1368از دیگر تحقیقات ملی که 

این . استسنجیده شده از سوي دیگر  1تعارض و ادراك بی ثباتی ازدواج، و رضایتاز یک سو  ،سرگرم کننده

 -به صورت آنالین یا آفالین. . . رایانه یا ، موبایلاز طریق  -هاي ویدیویی زنان بازي نشان داد که گزارش

در حالی که استفاده . طور مثبت با گزارش تعارضات زناشویی آنان و ادراك بی ثباتی ازدواج آنان رابطه دارد به

طور منفی با رضایت زنان  طور مثبت با تعارضات زناشویی آنان و به هاي اجتماعی به هاي شبکه شوهران از سایت

تعارضات ، اي و موبایلی باشند هاي رایانه هر اندازه زنان بیشتر اهل بازي، به عبارت دیگر. رابطه دارد هاآن

هاي اجتماعی بیشتر استفاده  ثباتی زناشویی بیشتر است و هرچه مردان از شبکه زناشویی آنها و ادراك آنها از بی

  . )628ص :2015، و توالن دیو(مراه دارد تعارضات زناشویی و نارضایتی بیشتر همسرانشان را به ه، کنند

                                                           
1 perceived marital instability 



 

٨ 

هاي اجتماعی  اینکه میزان استفاده زنان از شبکه هاي اجتماعی ي مربوط به روابط زوجین و شبکهها از دیگر یافته

نارضایتی ، ها اما استفاده مردان از این شبکه ،)58ص :2015، و مختار صالح(طور معناداري بیش از مردان است به

زنان معموال روابط . هاي اجتماعی باز گردد به نرم تواند می این امر تاحدي - به دنبال داردبیشتري و تعارض 

کنند و این امر از سوي جامعه به عنوان یک ویژگی  خانواده و اطرافیان برقرار می، تري با دوستان گسترده

صرف زمان در ، رو از این. در حالی که در مورد مردان اینگونه نیست ،جنسیتی زنانه پذیرفته شده است

مردانی که در تبیین دیگر اینکه . انگیزد حساسیت بیشتري را در زنان برمی، هاي اجتماعی از سوي مردان شبکه

گذارند ممکن است از روابط درون خانه رضایت چندان نداشته باشند و به دنبال  هاي اجتماعی وقت می شبکه

   تواند با درك  امري که می - )حتی روابط رومانتیک با جنس مخالف(ها باشند  روابط مثبت دیگري در شبکه

) 100ص :2014( و کتز هالپرن، والنزوئال به قول. )2015، و توالن دیو( بی ثباتی ازدواج رابطه مثبت داشته باشد

ر بوك که عامل نسبتاً کوچکی در مقایسه با سای هرچند ممکن است عجیب به نظر برسد که یک پروفایل فیس

مندي از  تواند رابطه معناداري از نظر آماري با نرخ طالق و رضایت می، هاي رفتارهاي انسانی است محرك

و  مثال صالح(مطالعات مختلفی در آمریکا و دیگر نقاط جهان . ولی گویا حقیقت دارد، ازدواج داشته باشد

. روابط زوجین به انجام رسیده است هاي اجتماعی بر با هدف بررسی تأثیرات شبکه) در نیجربه، 2015، مختار

و میزان استفاده از آن ) به آن اعتیاد(هاي اجتماي  میزان وابستگی به شبکه یبررسرو به دنبال  طرح پژوهشی پیش

از سوي  ،طالق و تعارضات زناشویی گرایش بهاز یک سو و ارتباط آن با  )کمیت استفاده(بر حسب ساعت 

 گرایش به، ي پیش روي آن استچالش هایکی از در جامعه ایران که طالق . استهاي ایرانی  در بین زوج دیگر

و طالق عاطفی در بین  طالق شیافزاهاي اصلی بینی کننده تواند به عنوان پیش طالق و تعارضات زناشویی می

  . هاي جوان در نظر گرفته شود زوج

  پژوهششناسی روش 

هاي از نوع پژوهش، و از حیث هدفاست همبستگی  -هاي توصیفیروش پژوهش حاضر در زمره پژوهش

براساس جامعه آماري عبارت بود از کلیه جوانان متاهل استان خراسان شمالی که . رود شمار می بهکاربردي 

استفاده از روش  بابا وجود این، . نمونه کافی استنفر به عنوان حجم  384جدول کرجسی و مورگان، انتخاب 

در این پژوهش از . نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند 422جهت اطمینان بیشتر  وگیري در دسترس  نمونه
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و ) 1986(طالق رزولت و همکاران  گرایش بهپرسشنامه   ، )1379(پرسشنامه اصلی تعارض زناشویی ثنایی   سه 

  . اده شدهاي اجتماعی برگن استف به شبکه اعتیادپرسشنامه   

 سوالی است که براي سنجیدن تعارض هاي زن و شوهري بر  54یک ابزار  :پرسشنامه تعارضات زناشویی

سنجد که  این پرسشنامه هشت بعد از تعارضات زناشویی را می. مبناي تجربیات بالینی ساخته شده است

افزایش جلب حمایت ، هاي هیجانی افزایش واکنش، کاهش رابطه جنسی، کاهش همکاري :از عبارت اند

، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود، فرزندان

درباره این پرسشنامه ) 1379(بنا به پژوهشی که ثنایی . و کاهش ارتباط موثر جدا کردن امور مالی از یکدیگر

دست  به 96/0نفري برابر با  270گروه  تعارض زناشویی روي یکپرسشنامه   آلفاي کرونباخ انجام داده است، 

؛ افزایش 61/0، ؛ کاهش رابطه جنسی81/0، کاهش همکاري: بودخرده مقیاس آن از این قرار  8آمد و براي 

، ؛ افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود33/0، ؛ افزایش جلب حمایت فرزند70/0، هاي هیجانی واکنش

، ؛ جدا کردن امور مالی از یکدیگر89/0، خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان ؛ کاهش رابطه86/0

. پرسشنامه تعارضات زناشویی از روایی محتوایی خوبی برخوردار است . 69/0، و کاهش ارتباط موثر 71/0

ا کل پس از اجراي مقدماتی و محاسبه همبستگی هر سوال ب، در مرحله تحلیل محتواي آزمون) 1379(ثنایی 

. نکرده استحذف را هیچ سوالی ، به دلیل همبستگی مناسب تمام سواالت، هاي آن پرسشنامه و مقیاس  

پرسشنامه تعارضات زناشویی در پژوهش حاضر با استفاده از دو روش آلفاي   نتایج اعتباریابی  ،همچنین

با  ضریب آلفاي کرونباخ برابر ،براون محاسبه گردید که بر این مبنا -سازي اسپیرمن کرونباخ و روش دونیمه

پرسشنامه در پژوهش   محاسبه شد که بیانگر اعتبار مناسب  81/0نیمه کردن آن برابر با و ضریب دو 88/0

محاسبه گردیده که  75/0تا  60/0 بین بررسی ضرایب آلفاي ابعاد تعارضات زناشویی ،همچنین. استحاضر 

  . پرسشنامه است  این نسبی بیانگر اعتبار 

  این مقیاس یک . طراحی گردید )1986(اولین بار توسط روزولت و همکاران  :طالق گرایش بهپرسشنامه

 7بعد است که هر بعد  4ابعاد پرسشنامه شامل . باشدسئوالی براي ارزیابی زوجین مستعد طالق می 28ابزار 

بعد  -3بعد ابزار  - 2بعد تمایل به خروج از رابطه  - 1 :از عبارت اندابعاد پرسشنامه . گیردسئوال را در بر می

 63/0بین ، طالقگرایش به لفاي کرونباخ براي ابعاد چهارگانه پرسشنامه آضریب . بعد مسامحه -4وفاداري 
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ضریب اعتبار این ابزار برابر با ) 1390(اعتمادي و بهرامی ، در پژوهش داودي. محاسبه گردیده است 91/0تا 

پرسشنامه ضریب آلفا   در تحلیل آماري این ) 1986(جانسون و مورو ، روزلت. شده استمحاسبه  88/0

و بعد ) 63/0(وفاداري ، )76/0(بعد ابراز احساسات ، )91/0) (متمایل به طالق(بعد خارج شدن ، براي

رامی اعتمادي و به، ديداوپرسشنامه توسط   این . )1993، روزولت و بونک(گزارش کردند ) 86/0(مسامحه 

که پایایی آن با استفاده از شیوة آلفاي  به اجرا درآمد زوج 40در ایران هنجاریابی شد و بر روي ) 1387(

آمد و میزان آلفاي کرونباخ  دست به) براي مردان 87/0براي زنان و  89/0( 88/0کرونباخ براي کل نمونه 

 72/0و مسامحه  86/0وفاداري ، 90/0 ابراز احساسات، 89/0هاي تمایل براي خارج شدن  براي خرده مقیاس

و  80/0بررسی اعتبار پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ برابر با  ،همچنین. بود

    . محاسبه شده است 78/0با استفاده از روش دو نیمه سازي برابر با 

  به فیسبوك برگن  اعتیادس سنجش با اصالحات اندکی از مقیا :هاي اجتماعی به شبکه اعتیادپرسشنامه

)BFAS(٢سوالی توسط اندرسون 6این پرسشنامه . و مورد استفاده قرار گرفت شد اخذ ١ )ساخته ) 2012

هاي اجتماعی مورد سنجش  میزان وابستگی افراد را به شبکه ، پرسشنامه  این . است 82/0شده و داراي پایایی 

نه  ،شود هاي اجتماعی مشخص می شدت وابستگی به شبکه، پرسشنامه  بر اساس این ، بنابراین. دهد قرار می

هاي  میزان ساعات استفاده از شبکه، در قسمت اطالعات دموگرافیک ،رو این از. ها میزان استفاده از شبکه

  . اجتماعی بر حسب ساعت نیز مورد سوال قرار گرفت

  هاي آن در پژوهش حاضربررسی اعتبار پرسشنامه تعارضات زناشویی و مولفه :1 جدول

  براون -ضریب دو نیمه سازي اسپیرمن   ضریب آلفاي کرونباخ  مولفه

  81/0  88/0  تعارضات زناشویی

  69/0  72/0  کاهش همکاري

  74/0  78/0  کاهش رابطه جنسی

  76/0  72/0  افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود

  70/0  69/0  کاهش رابطه فردي با خویشاوندان همسر و دوستان

  87/0  73/0  جدا کردن امور مالی از یکدیگر

                                                           
1 BFAS: Bergen facebook addiction scale 
2 Andreassen, Cecilie,S 
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  70/0  75/0  کاهش ارتباطات موثر

دهد ضرایب اعتبار محاسبه شده براي پرسشنامه تعارضات زناشویی و نشان می 1 همانگونه که نتایج جدول

براون  – هاي آن در پژوهش حاضر با استفاده از دو روش آلفاي کرونباخ و روش دونیمه سازي اسپیرمنمولفه

  .باشدمحاسبه شده است که بیانگر اعتبار متوسط این پرسشنامه می 88/0تا  69/0بین 

  ي پژوهشها یافته

  توصیف و توزیع متغیرها

افزار بررسی و  ها از نظر وجود مقادیر پرت ناشی از ورود اشتباه داده به نرم داده، قبل از انجام ادامه تحلیل آماري

ها از نظر وجود داده مفقود مورد بررسی قرار گرفت و مواردي که  پرسشنامه  سپس . اقدام شد ها آننسبت به رفع 

ي ها پرسشنامه  هاي مفقود در  داده. از تحلیل کنار گذاشته شدند، پاسخ نداده بودند سؤاالتدرصد  10به بیش از 

پرسشنامه پاسخگویانی   ن ،همچنی. به وسیله میانگین هر متغیر جایگزین شد - درصد 10 –با کمتر از این مقدار 

) 5/0هاي داراي انحراف استاندارد کمتر از  پرسشنامه  (پاسخ داده بودند  سؤاالتکه به صورت یکنواخت به همه 

نفر  59، حدود نیم ساعت) درصد17(نفر  67، نفر 400میان داد که از نتایج نشان . نیز شناسایی و حذف گردید

بین دو ) درصد 5/10(نفر  42، بین یک تا دو ساعت) درصد 5/17(نفر  70، حدود یک ساعت) درصد 8/14(

. نمایندهاي اجتماعی استفاده می بیش از سه ساعت در روز از شبکه) درصد 3/11(نفر  45 و تا سه ساعت

 به صورتهاي اجتماعی ندارند و  الگوي منظمی در استفاده روزانه از شبکه) درصد 29(نفر  116 ،همچنین

ها نرمال بودن توزیع داده، هاي پارامترياز آنجا که شرط استفاده از آزمون. کنندها استفاده میمتغیر از این شبکه

 اسمیرنوف استفاده گردید که بر –جهت بررسی نرمال بودن توزیع این متغیرها از ازمون کلموگروف ،باشدمی

تمامی متغیرهاي پژوهشی غیرنرمال محسوب توزیع ، اسمیرنوف-اساس سطوح معناداري آزمون کلموگروف

هاي اجتماعی و گرایش به به شبکه اعتیادبین  پیرامون رابطههاي پژوهشی  بنابراین جهت تحلیل سوال. گرددمی

  . هاي ناپارامتري استفاده نمودباید از آزمونطالق 

  ها آزمون فرضیه

  . هاي اجتماعی رابطه معناداري دارد به شبکه اعتیادهاي اجتماعی با  میزان استفاده از شبکهبین : 1فرضیه 



 

١٢ 

در جدول زیر به بررسی  ،اي تعریف شده با توجه به اینکه میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی به صورت طبقه

همچنین با  .شودها پرداخته می هاي اجتماعی برحسب میزان استفاده از این شبکهبه شبکه اعتیادتفاوت میزان 

 ،باشدها نرمال نمی به شبکه هاي اجتماعی در همه طبقات استفاده از این شبکه اعتیادتوجه به اینکه توزیع متغیر 

  :ارائه گردیده است 2 گردد که نتایج آن در جدولبراي بررسی این فرضیه از آزمون کروسکال والیس استفاده می

  هااجتماعی برحسب میزان استفاده از این شبکههاي به شبکه اعتیادمقایسه  :2 جدول

  سطح معناداري  آماره کروسکال والیس  هامیانگین رتبه  انحراف استاندارد  میانگین  میزان استفاده  متغیر

  

هاي به شبکه اعتیاد

  اجتماعی

  29/72  08/3  09/9  ساعت حدود نیم

  

75/88  

  

00001/0  

  57/138  45/4  82/12  حدود یک ساعت

  55/146  24/4  31/13  تا دو ساعتبین یک 

  90/190  48/4  17/16  بین دو تا سه ساعت

  27/202  98/5  86/17  بیش از سه ساعت

  

هاي اجتماعی در به شبکه اعتیاددهد میانگین و انحراف استاندارد نمرات نشان می 2 گونه که نتایج جدول همان

همین . باشدمی 09/9 ±08/3برابر با  ،نماینداستفاده میهاي اجتماعی افرادي که حدود نیم ساعت از شبکه

گزارش  82/12 ±45/4برابر با  ،نمایندهاي اجتماعی استفاده میمقادیر در افرادي که حدود یک ساعت از شبکه

هاي اجتماعی در افرادي که بین یک تا به شبکه اعتیادمیانگین و انحراف استاندارد نمرات  ،به عالوه. شده است

باشد و در افرادي که حدود بین می 31/13 ±24/4برابر با  ،نمایندهاي اجتماعی استفاده میساعت از شبکه دو

 ،در نهایت. گزارش شده است 17/16 ±48/4نمایند برابر با هاي اجتماعی استفاده میدو تا سه ساعت از شبکه

هاي در افرادي که بیش از سه ساعت از شبکههاي اجتماعی به شبکه اعتیادمیانگین و انحراف استاندارد نمرات 

سطح معناداري آزمون کروسکال والیس بیانگر آن  .باشدمی 86/17 ±98/5برابر با  ،نماینداجتماعی استفاده می

هاي اجتماعی هاي اجتماعی برحسب میزان استفاده از شبکهبه شبکه اعتیاداست که اختالف معناداري در میزان 

هاي از شبکه هاي جوان زوج بدین معنا که با باال رفتن میزان استفاده ؛)z=75/88و  >00001/0p(وجود دارد 

  .یابدهاي اجتماعی افزایش میبه شبکه اعتیادنمرات  ،اجتماعی

  . طالق رابطه معناداري دارد گرایش بههاي اجتماعی با میزان  میزان استفاده از شبکه بین: 2فرضیه 
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لذا جهت مقایسه این نمرات برحسب میزان استفاده ، باشدطالق نرمال نمی گرایش بهاز آنجا که توزیع نمرات 

دهد نشان می 3 گونه که نتایج جدول همان. گردداز آزمون کروسکال والیس استفاده می ،هاي اجتماعیاز شبکه

هاي اجتماعی طالق در افرادي که حدود نیم ساعت از شبکه گرایش بهمیانگین و انحراف استاندارد نمرات 

هاي همین مقادیر در افرادي که حدود یک ساعت از شبکه. باشدمی 53/33 ±35/10برابر با  ،نماینداستفاده می

میانگین و انحراف استاندارد  ،به عالوه. گزارش شده است 70/38 ±64/12برابر با  ،نماینداجتماعی استفاده می

برابر با  ،نمایندهاي اجتماعی استفاده میدو ساعت از شبکهطالق در افرادي که بین یک تا  گرایش بهنمرات 

هاي اجتماعی استفاده و همین مقادیر در افرادي که حدود بین دو تا سه ساعت از شبکه باشدمی 39/34 30/9±

 گرایش بهمیانگین و انحراف استاندارد نمرات  ،در نهایت. گزارش شده است 28/41 ±59/12برابر با  ،نمایندمی

      32/41 ±44/12برابر با  ،نمایندهاي اجتماعی استفاده میق در افرادي که بیش از سه ساعت از شبکهطال

 گرایش بهسطح معناداري آزمون کروسکال والیس بیانگر آن است که اختالف معناداري در میزان . باشدمی

در بدین معنا که  ؛)z=17/23و  >0001/0p(هاي اجتماعی وجود دارد طالق برحسب میزان استفاده از شبکه

 طالق گرایش بهنمرات  ،هاي اجتماعیاز شبکه هاي جوان زوج با باال رفتن میزان استفادهجامعه مورد پژوهش، 

هاي این افزایش در بین افرادي که دو تا سه ساعت و یا بیش از سه ساعت از شبکه. یابدافزایش می آنها نیز

  . هاي دیگر است از گروهبیش  ،کننداجتماعی استفاده می

  طالق برحسب میزان استفاده از شبکه اجتماعی گرایش بهمقایسه نمرات  :3 جدول

  سطح معناداري  آماره کروسکال والیس  هامیانگین رتبه  انحراف استاندارد  میانگین  میزان استفاده  متغیر

 گرایش به

  طالق

  82/111  35/10  53/33  ساعت حدود نیم

17/23  0001/0  

  25/153  64/12  70/38  یک ساعتحدود 

  16/124  30/9  39/34  بین یک تا دو ساعت

  35/171  59/12  28/41  بین دو تا سه ساعت

  84/171  44/12  32/41  بیش از سه ساعت

  

  .طالق رابطه معناداري دارد گرایش بههاي اجتماعی با میزان  به شبکه اعتیادبین : 3فرضیه 

جهت بررسی ، باشدطالق نرمال نمی گرایش بههاي اجتماعی و به شبکه اعتیادبا توجه به اینکه توزیع نمرات  

 اعتیاددهد بین نشان می 4 گونه که نتایج جدول همان. گردداین سئوال از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می
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 ؛)r=31/0و  >0001/0p(طالق ارتباط آماري مثبت و معناداري وجود دارد  گرایش بههاي اجتماعی و به شبکه

هاي  در بین زوج هاي اجتماعیبه شبکه اعتیادبا باال رفتن نمره  در جامعه آماري مورد پژوهش، بدین معنا که

  . یابدنیز افزایش میآنها  طالق گرایش بهنمرات ، جوان

  طالق گرایش بههاي اجتماعی و به شبکه اعتیادرابطه بین  :4جدول 

  متغیر
  هاي اجتماعیبه شبکه اعتیاد

  سطح معناداري  ضریب همبستگی اسپیرمن

  0001/0  31/0  طالق گرایش به

  

  .هاي اجتماعی با میزان تعارضات زناشویی رابطه معناداري دارد به شبکه اعتیاد بین: 4فرضیه 

، باشد تعارضات زناشویی و ابعاد آن نرمال نمی، هاي اجتماعیبه شبکه اعتیادبا توجه به اینکه توزیع نمرات  

   نشان  5 گونه که نتایج جدول همان. گرددجهت بررسی این سئوال از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می

هاي اجتماعی و تعارضات زناشویی ارتباط آماري مثبت و معناداري وجود دارد به شبکه اعتیاددهد بین می

)0001/0p<  24/0و=r(نمرات تعارضات ، هاي اجتماعیبه شبکه اعتیادبدین معنا که با باال رفتن نمره  ؛

هاي به شبکه اعتیادمبتنی بر همین نتایج ارتباط آماري معناداري بین  ،همچنین. یابدزناشویی نیز افزایش می

، )r=21/0و  >0001/0p(کاهش رابطه جنسی ، )r=22/0و  >0001/0p(اجتماعی با ابعاد کاهش همکاري

کاهش رابطه فردي با خویشاوندان همسر و ، )r=12/0و  >01/0p(افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود

و کاهش ارتباطات ) r=22/0و  >0001/0p(جدا کردن امور مالی از یکدیگر، )r=21/0و  >0001/0p(دوستان 

هاي اجتماعی موجب افزایش به شبکه اعتیاداین بدان معناست که  ؛وجود دارد) r=13/0و  >0001/0p(موثر 

، باشد از آنجا که توزیع نمرات تعارضات زناشویی و ابعاد آن نرمال نمی. گرددهمه ابعاد تعارضات زناشویی می

از آزمون کروسکال والیس براي مقایسه نمرات تعارضات زناشویی و ابعاد آن برحسب میزان استفاده از شبکه 

نتایج نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد نمرات تعارضات زناشویی در افرادي که . اجتماعی استفاده شد

همین مقادیر در . باشد می 80/103 ±78/21برابر با  ،نمایندهاي اجتماعی استفاده میحدود نیم ساعت از شبکه

گزارش شده  45/105 ±28/19برابر با  ،نمایندهاي اجتماعی استفاده میافرادي که حدود یک ساعت از شبکه

طالق در افرادي که بین یک تا دو ساعت از  گرایش بهمیانگین و انحراف استاندارد نمرات  ،به عالوه. است
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و همین مقادیر در افرادي که حدود بین  باشد می 01/104 ±86/15برابر با  ،نمایندهاي اجتماعی استفاده میشبکه

در . گزارش شده است 03/115 ±23/22برابر با  ،نمایند استفاده میهاي اجتماعی دو تا سه ساعت از شبکه

هاي طالق در افرادي که بیش از سه ساعت از شبکه گرایش بهمیانگین و انحراف استاندارد نمرات  ،نهایت

سطح معناداري آزمون کروسکال والیس بیانگر آن . باشدمی 77/124 ±03/26برابر با  ،نماینداجتماعی استفاده می

هاي اجتماعی وجود است که اختالف معناداري در میزان تعارضات زناشویی برحسب میزان استفاده از شبکه

هاي  در بین زوجهاي اجتماعی بدین معنا که با باال رفتن میزان استفاده از شبکه ؛)z=78/32و  >0001/0p(دارد 

هاي تعارضات صورت که میانه رتبه بدین -یابدافزایش می در بین آنها، نمرات تعارضات زناشوییجوان، 

باالتر از  ،نمایندهاي اجتماعی استفاده میزناشویی افرادي که دو تا سه ساعت و یا بیش از سه ساعت از شبکه

بر مبناي سطح معناداري آزمون کروسکال والیس اختالف آماري معناداري در میزان  ،همچنین. ستها سایر گروه

افزایش رابطه ، )z=18/20و  >001/0p(کاهش روابط جنسی ، )z=60/44 و >0001/0p(بعد کاهش همکاري

و  >005/0p(کاهش رابطه با خویشاوندان همسر، )z=80/17و  >001/0p(فردي با خویشاوندان خود 

80/14=z( ، جدایی در امور مالی)0001/0p<  09/23و=z ( و کاهش ارتباطات موثر)001/0p<  40/19و=z ( بر

میانه در جامعه پژوهشی مورد نظر، بدین صورت که  ؛هاي اجتماعی وجود دارداز شبکه حسب میزان استفاده

      هاي اجتماعی استفاده هاي این ابعاد در افرادي که دو تا سه ساعت و یا بیش از سه ساعت از شبکهرتبه

  . باشدها می باالتر از سایر گروه ،نمایندمی

  هاي اجتماعی و تعارضات زناشوییبه شبکه اعتیادرابطه بین  :5جدول 

  متغیر
  هاي اجتماعیبه شبکه اعتیاد

  سطح معناداري  ضریب همبستگی اسپیرمن

  0001/0  24/0  تعارضات زناشویی

  0001/0  22/0  کاهش همکاري

  0001/0  21/0  کاهش رابطه جنسی

  01/0  12/0  افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود

  0001/0  21/0  خویشاوندان همسر و دوستانکاهش رابطه فردي با 

  0001/0  22/0  جدا کردن امور مالی از یکدیگر

  007/0  13/0  کاهش ارتباطات موثر
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  .طالق با میزان تعارضات زناشویی رابطه معناداري دارد گرایش بهمیزان  بین: 5فرضیه 

باشد، جهت بررسی این  طالق، تعارضات زناشویی و ابعاد آن نرمال نمی استعدادبا توجه به اینکه توزیع نمرات  

  .گرددسئوال از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می

  طالق و تعارضات زناشویی استعدادرابطه بین  : 6 جدول

  متغیر
  طالق استعداد

  سطح معناداري  ضریب همبستگی اسپیرمن

  0001/0  55/0  تعارضات زناشویی

  0001/0  47/0  همکاريکاهش 

  0001/0  40/0  کاهش رابطه جنسی

  01/0  36/0  افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود

  0001/0  42/0  کاهش رابطه فردي با خویشاوندان همسر و دوستان

  0001/0  32/0  جدا کردن امور مالی از یکدیگر

  007/0  37/0  کاهش ارتباطات موثر

  

ارتباط آماري مثبت و  ،طالق و تعارضات زناشویی استعداددهد بین نشان می 6 گونه که نتایج جدول همان

طالق ، نمرات تعارضات  استعدادبدین معنا که با باال رفتن نمره  ؛)r=55/0و  >0001/0p(معناداري وجود دارد 

هاي به شبکه اعتیادبراساس همین نتایج ارتباط آماري معناداري بین  ،همچنین. یابدزناشویی نیز افزایش می

، )r=40/0و  >0001/0p(، کاهش رابطه جنسی )r=47/0و  >0001/0p(اجتماعی با ابعاد کاهش همکاري

، کاهش رابطه فردي با خویشاوندان همسر و )r=36/0و  >01/0p(افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود

و کاهش ارتباطات ) r=32/0 و >0001/0p(، جدا کردن امور مالی از یکدیگر)r=42/0و  >0001/0p(دوستان 

طالق موجب افزایش همه ابعاد  استعداداین بدان معناست که  ؛وجود دارد) r=37/0و  >0001/0p(موثر 

  .گرددتعارضات زناشویی می

  گیري بحث و نتیجه

هاي اجتماعی  استفاده زیاد از شبکه، هاي بنیادین پژوهش حاضر این است که صرف نظر از محتوا یکی از فرض

حتی اگر از نوع و کیفیت استفاده از فناوري  ،دیگر بیانبه . تواند تأثیراتی را بر کاربر به همراه داشته باشد می

تواند  نیز می )ها وابستگی و میزان استفاده از این شبکه(صرف استفاده کمی ، هاي اجتماعی صرف نظر شود شبکه

ها مؤید دیدگاه  این یافته با توجه به چارچوب نظري که در مقدمه آورده شد، .اثرات نامطلوبی در پی داشته باشد
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 5و ماسومی 4گوتاري، 3دلوز، )1993( 2من پست، )1992(، 1کروکر، )1967(لوهان  مک :پردازانی چون نظریه

ها قائم به ذات  ها و رسانه است؛ دیدگاهی که معتقد است فناوري) 1996( 7و ولگار) 1996( 6چندلر، )1987(

نتایج پژوهش با . توانند بر مخاطب تأثیر داشته باشند می، خود بدون آنکه به مطلوبیت محتوایی آنها توجه شود

محتوایی تأثیر  غفلت ازبدیهی است که این امر به معناي . این فرض بنیادین کامالً هماهنگ و هم راستاست

طور استدالل کرد که اگر شکل و فرم  توان این بلکه می، هاي اجتماعی نیست ها و در اینجا محتواي شبکه رسانه

تواند  محتوا به طریق اولی می، یی براي مخاطب باشدارزش هاها و  ها بتواند حامل پیام ظاهري فناوري

  . تري داشته باشد تأثیرگذاري بیشتر و عمیق

یا کاربرد  "وابستگی" هبتواند  میهاي اجتماعی  که کاربرد افراطی رسانهدهد  مینشان  پژوهشی شواهد

اختالالت  بروزحتی و ) 2014، والنزوئال، هالپرن و کتز، به نقل از 2008،  9و بوندس 8راك( گونه آنهااعتیاد

، 11و گریفیتس 10کاس(شود  منجر می يفرددر زندگی  وکار محل ، یا مشکالتی در مدرسه اجتماعی، روانی

بر . زا باشند توانند بسیار مشکل هاي اجتماعی می ویژگیاز این اختالالت و برخی . )، به نقل از همان2011

بیش ، است بوك فیسکه یک وبالگ ضد 12بوك تارنماي سیک فیس انجام شده توسط هاي پژوهشاساس برخی 

به ؛ 2012، لی، چئونگ و تادانی( برند رنج می )13اي دي اف(بوك  میلیون کاربر از اختالل اعتیاد به فیس 350از 

  . )هماننقل از 

توانند  هاي اجتماعی می این شبکه، و اختالالت به خانواده و روابط زوجین مربوط است آسیب هاتا آنجا که این 

شبکه هاي مجازي،  گزینی شبکه با جايبه عنوان یک شبکه ضداجتماعی عمل کنند؛ بدین معنا که در عمل 

، هاي اجتماعی استفاده مداوم از شبکه. کنند خانواده را به عنوان یک شبکه اصیل به چالش کشیده و تهدید می

کاهش یابد و در عوض ، شود که ارتباطات چهره به چهره و تعامالت عمیق انسانی در درون خانواده باعث می

  . گزین آن شود عمق جاي ولی کم، ارتباطات مجازي گسترده

                                                           
1 Kroker 
2 Postman 
3 Deleuze, Gilles 
4 Guattari,Felix 
5 Massumi,Brian 
6 Chandler 
7 Woolgar 
8 Raacke 
9 Bonds 
10 Kuss 
11 Griffiths 
12 Sickfacebook.com 
13 Facebook Addiction Disorder 
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هاي تحقیقات متعددي است  تأییدکننده یافته ،کیفیت روابط همسران مورددر نتایج پژوهش حاضر  ،ویژهطور  به

بایم : توان به موارد زیر اشاره کرد از این میان می. که در نقاط مختلف دنیا از جمله آمریکا به انجام رسیده است

بلو ، )2013(فاروجیا ، )2012(ویی روج، )2012(شارلوسکا ، )2008(کیوگلی ، ویتی، )2007(و همکاران 

، والنزوئال، )2014( کالیتون، )2014(دوگان و اسمیت ، لنهارت، )2013(ناگارونی و اسمیت ، کالیتون، )2013(

نتایج این . )2015(و صداقت و عبداللهی ) 2015(صالح و مختار ، )2015(و توالن  دیو، )2014(و کتز  هالپرن

ناسازگاري و ، کیفیت رابطه، توانند کیفیت زندگی هاي اجتماعی چگونه می شبکهاند که  ها نشان داده پژوهش

  . تعارض بین زوجین را تحت تأثیر قرار دهند و زمینه طالق عاطفی و قانونی را فراهم آورند

حاضر و بر اساس نتایج پژوهش ، کنند ها پشتیبانی می ها و رسانه وجود مبانی نظري که از اثرگذاري فناوري با

تعارضات بر هستند که  هاي مجازي شبکهآیا این که  ردکتوان مشخص  نمیدقیقاً هایی از این دست،  پژوهش

یا اینکه زوجینی که از قبل دچار چنین  اند تأثیر گذاشته و آن را افزایش دادهطالق  گرایش بهزناشویی و 

ممکن است بتوان اینگونه استدالل ، به عبارت دیگر. اند گرایش پیدا کردهها  به سوي این شبکه، اند مشکالتی بوده

جدایی و طالق در آنها باال  گرایش بهو یا  کرد که اگر به هر دلیل کیفیت روابط بین زوجین نامطلوب باشد

به دنبال جاي همسر  بهو  می کنندانتخاب ، هاي اجتماعی را به عنوان یک جایگزین و محل فرار آنها شبکه، باشد

ها چه پیامدي را به دنبال  استفاده از شبکه گونه باشد،اگر این .آیند بهتر با دوستان و آشنایان بر میایجاد روابط 

تر  ها به کاهش و حل تعارضات زناشویی و همچنین به کمرنگ شبکهآیا  ،خواهد داشت؟ در چنین وضعیتی

  . ستنفی اپاسخ قطعاً م ،هاي پژوهشی ؟ بر اساس یافتهکنند میطالق کمک  گرایش بهشدن 

گیرد  هاي مجازي شکل می هایی که در شبکه هاي پژوهشی حاکی از این است که در موارد متعدد ارتباط یافته

 ؛2014، هالپرن و کتز، والنزوئال؛ 2014، کالیتون(هاي عاطفی و واقعی است  عفیفانه نبوده و همراه با خیانت

شود نه تنها  گیرد و اهداف و محتوایی که دنبال می می ها شکل روابطی که از طریق شبکه. )2015، صالح و مختار

 ،به عبارت دیگر. تواند به تشدید آن کمک کند بلکه می ،آورد بستري براي حل مشکالت زوجین فراهم نمی

و استفاده از  اعتیاداز یک سو و  ،طالق گرایش بهتوان چرخۀ تقویت دوجانبه بین تعارضات زناشویی و  می

معتقد باشیم که اگر ، حالتترین  خوشبینانهبدین معنا که در  ؛از سوي دیگر را متصور شد ،هاي اجتماعی شبکه

در موارد متعدد که –پاشند  نمی هاي اجتماعی شبکهبذر اختالف و اختالل در کیفیت روابط زوجین را معموالً 

  . ها در رشد این بذر نقش بسزایی دارند توان گفت که شبکه با اطمینان می -پاشند می

  پیشنهادها

  : ارائه کردرا زیر توان پیشنهادات  میهاي پژوهش،  به یافته توجهبا 
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تهدیدات و  آسیب هاسازي زوجین از  اي و آگاه افزایش سواد رسانه تالش نهادهاي مسئول در جهت) 1

تواند دو واحد درس عمومی دانش  یکی از بسترهاي مناسب تحقق این امر، می که هاي اجتماعی شبکهاحتمالی 

  .خانواده در دوره کارشناسی باشد

فناوري جدید  ، چرا کهدر کنار تقواي پرهیز و گریز ي تقواي حضورتالش نهادهاي تربیتی جهت ارتقا) 2 

توان به واسطه  اي که دیگر نمی به گونه) 1388باقري، (است ممنوع را به هم ریخته /نزدیک و مجاز/مفاهیم دور

سازي فضاي  سالم. هاي آلوده دور داشت اي و همچنین با تقواي پرهیز و گریز جوانان را از محیط تربیت قرنطینه

  . ، اما به هیچ وجه کافی نیست)تقواي پرهیز(مجازي از طریق فیلتر کردن، اگرچه یکی از راهکارهاست 

) همانند تماشاي تلویزیون(و استفاده همراهانه از این فناوري  )2013، 1بوك(حساب کاربري مشترك  داشتن) 3

  .کاري کاري و خصوصی بدون پنهان) تلویزیون

نی آن عدم توجه به حضور اجتماعی در شرایطی که معناي  ضم هاي عدم استفاده یا حداقل استفاده از شبکه) 4 

  .همسر است

  .  رعایت رفتار عفیفانه در فضاي مجازي و حفظ فاصله عاطفی با مردان و زنان غیرمحرم) 5 
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This descriptive-survey research examined relationship between the hour rate of 
social networks usage and social networks addiction, in one hand and couple 
conflicts and divorce tendency, in other hand. Statistical population was all of 
young couple between 18-29 years old. 422 men and women were selected as a 
sample size through convenience sampling method. For this reason, three 
questionnaires were used: Bergen Facebook Addiction Scale that was corrected 
and used for all social networks, marital conflicts and divorce prone. Data were 
analyzed by SPSS 19. Findings showed there were a positive significant relations 
between social network usage and addiction in one hand and couples’ conflicts and 
divorce prone, in other hand. This positive relation repeated in all component of 
marital conflict, such as reduction of cooperation, reduction of sex, reduction of 
relation with husband’s family, increasing of relation with own family, and 
reduction of effective relationship between couples. Findings showed that 
addiction to social networks significantly reduced the quality of marital life. 
According to these findings, it seems that Ministry of Sport and Youth should plan 
to promote the media literacy among target society to reduce undesirable effect of 
social networks.  
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