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 چکیده

با هدف مقایسه دلزدگی زناشویی زنان و مردان متاهل عضو و غیر عضو در شبکه های اجتماعی مجازی شهرستان پژوهش 

زنان و مردان متاهل کلیه جامعه آماری  ای بود.مقایسهبردی و روش علیساری انجام شد. این پژوهش از نظر تحقیق، کار

نفر  80)  روش نمونه گیری در دسترسبا نفر 160 بوده که تعدادعضو و غیر عضو در شبکه های اجتماعی مجازی ساری 

 ،افسردگی بک پاینز، دلزدگی پرشسنامه ها داده گردآوری ابزار ..انتخاب شدند نفر غیر عضو( به عنوان نمونه 80عضو و 

برای افراد عضو در شبکه  بود که پرسشنامه نگرش مذهبی و  1۹8۳توسط پالوتزیان و الیسون )( SWB) سالمت معنوی

های اجتماعی مجازی به صورت آنالین و افراد غیر عضو به صورت دستی توزیع گردید.داده های بدست آمده توسط نرم 

یری آزمون تی تجزیه و تحلیل شد.نتایج آزمون نشان داد با توجه به نتایج بدست و با به کار گ SPSS-24افزار آماری 

است بنابراین  05/0آمده از پرسشنامه های دلزدگی زناشویی و با توجه به اینکه سطح معناداری در این آزمون بزرگتر از

 .نداردتفاوتی بین افراد متاهل عضو وغیر عضو در شبکه های اجتماعی از نظر دلزدگی وجود 

 زنان و مردان متاهلشبکه های اجتماعی،  ،دلزدگی زناشویی واژگان کلیدی:                     
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 مقدمه 

با ورود به عصر اطالعات و جامعه شبکه ای، در بیشتر حـوزه هـا شـاهد تحـوالت تکنولـوژیکی گونـاگون هستیم. اینترنت به مثابه 

، از محـدودیت های الگوهای چاپ و پخش در ارتباطات فراتر ترین دستاوردهای انقالب ارتباطاتز مهم رسانه ای جدید و یکی ا

رفته است. هم اکنون از طریق اینترنت و شبکه های وابسـته به آن جهان جدیدی به موازات جهان واقعی به وجود آمده 

باشد که با توجه به اینکه ش شبکه های اجتماعی مجازی مینوظهور پیدای یکی از وسایل ارتباطی جدید و (.1۳۹4است)بابـایی، 

همچنین  های متفاوت را میسر ساخته است.ها و هویتن افراد کشورهای مختلف با  فرهنگجهان را فشرده تر و ارتباط اجتماعی بی

نند تاثیری زیادی بر هویت و توانشبکه های اجتماعی به فضایی تبدیل شده اند که افراد در اینجا تا حدودی آزادی دارند و می

استفاده کنترل نشده از اینترنت و فضاهای مجازی افراد را در معرض خطر اثرات  (.1۳۹1سالمت افراد ایجاد کند)امینی و اکبری،

توان به مشکالت اضطراب، افسردگی، ضعف بینایی، مضر آن برتکامل فیزیکی، اجتماعی و سالمت روان قرار میدهد که از آنها می

شبکه های اجتماعی به طور کلی با اهدافی از قبیل  (.1۳۹1اشاره کرد )عدلی پور، ضات ملی و مذهبی، دلزدگی زناشوییاقی، تعارچ

سازماندهی انواع گروه های اجتماعی مجازی)با تکیه بر اشتراکات مختلف و رسیدن به هدف مشترک غالبا سیاسی، اجتماعی و 

ازمهمترین کارکردهای  رکت های اجتماعی، به اشتراک گذاشتن عالقمندی ها توسط اعضا )فرهنگی در دنیای واقعی(، توسعه مشا

شبکه های اجتماعی است که بدون آن، شبکه ی اجتماعی معنا ندارد.کاربران دغدغه ها و عالیق و دل مشغولی های خود را با 

ها، تعامل و تاثیرگذاری مخاطبان در تولید و انتخاب  گذارند(، ایجاد محتوا توسط اعضا برخالف سایر رسانهیکدیگر به اشتراک می

(. استفاده کنترل نشده از اینترنت و شبکه های 2012وهمکاران،1محتوای دلخواه زیاد است و قدرت انتخاب بیشتری دارند)تیلور 

توان به دلزدگی زناشویی میاجتماعی مجازی بدون شک میتواند تاثیرمخربی در بنیادی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بگذارد که 

توانند مشکالتی را برای به عنوان یکی از این آثار مخرب اشاره کرد. استفاده مدیریت نشده از اینترنت وشبکه های اجتماعی  می

، القباال رفتن ط افزایش ناسازگاری ها و خانواده  بخصوص زوجین بوجود آورد، از جمله تاثیر بر روابط زناشویی  به صورت منفی و

بی اعتمادی و دروغ گویی بین اعضای خانواده ، کاهش ارتباط کالمی و چهره به چهره ، کاهش ارتباط بین زوجین و کوتاهی در 

نمی توان تصور کرد وسایلی که بر گروه های مختلف اجتماعی تاثیر می گذارد بر گروه به تمام  انجام وظایف مربوطه را نام برد.

(. بنظر می رسد یکی از عوامل کاهش رضایت زناشویی و به جای آن 1۳۹4فرنام، و  ه تاثیر نگذارد)قلعه نومعنا اولیه، یعنی خانواد

شبکه های مجازی توسط  استفاده از اینترنت و افزایش دلزدگی زناشویی، استفاده مدیریت نشده و بی رویه از اینترنت  می باشد.

کنند را کاهش داده، فرصت را برای می با خانواده خود یا  با یکدیگر  ، ممکن است مقدار زمانی که صرف اوقات فراغتزوجین

برای کسانی که دچار  برقراری ارتباط با دوستانی که مدتها با آن ها در تماس نبوده اند ویا شرکای احساسی را افزایش دهد و

است منجر به خیانت های مجازی  تعارضهای زناشویی  هستند، محیطی را برای فرار از واقعیات فراهم آورد و حتی ممکن

سازد که توقع (. دلزدگی زناشویی حالت دردناک فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی است که کسانی را متاثر می1۳۹5، خلیلیشود)

کند، در واقع دلزدگی از عشق یک روند تدریجی است که به ندرت ناگهانی بروز می دارند عشق رویایی به زندگیشان معنا بخشد.

ر دلزدگی شده شود. برای افرادی که دچابازد و به همراه آن احساس خستگی عمومی عارض میمیت و عشق بتدرج رنگ میصمی

 شوند که دچار دلزدگیاین افراد زمانی متوجه می (. 1۳۹5،حاجی زاده جویباریمعناست و دیگر اهمیتی ندارد)اند زندگی تهی و بی

عظیمی خانقاه، کنند، ارتباطات آنها، زندگی با معنایی به آنها نداده است)تالش که می وسعی که علیرغم تمام  اندزناشویی شده

 2همچنین استفاده زیاد جوانان از اینترنت هر چقدر بیشتر باشد میزان افسردگی و انزوای اجتماعی آنها بیشتر است)ساندرس (.1۳۹5

جنبه تندرستی جسمی، اجتماعی، روانی و معنوی تعریف کرده  سازمان بهداشت جهانی، سالمتی را از چهار (.2000و همکاران،
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معنویت که گاهی افراد آن را  شود. در این پژوهش به تعریف سالمت معنوی و ارتباط  آن با شبکه های اجتماعی پرداخته می است.

زندگی است و احساس عمیقی از کنند مثابه آگاهی از هستی یا نیرویی فراتر از جنبه های مادی با عنوان سالمت معنوی تعبیر می

بعد عمودی شامل ارتباط با ماورا و بعد افقی شامل  بعد می باشد. سالمت معنوی دارای دو وحدت با پیوند کاینات را بوجود می آورد.

، برخی مطالعات بیانگر آن است که بدون سالمت معنوی، دیگر ابعاد زیستی (.1۳8۹ارتباط با دیگران و محیط است)امیدواری، 

روانی و اجتماعی نمی تواند عملکرد درستی داشته باشد یا به حداکثر ظرفیت خود برسد و در نتیجه باالترین سطح کیفیت زندگی 

تاثیر بسزایی در رفتارهای فردی و اجتماعی افراد  شبکه های اجتماعیدهد پژوهشی نشان می شواهد قابل دستیابی نخواهد بود.

داری لگوهای ارتباطی زوجین رابطه معنا(نشان داد که بین پایبندی مذهبی و نوع ا1۳۹0همکاران)پژوهش ثناگویی و  آنان دارد.

همچنین تفاوت معناداری بین الگوهای ارتباطی زوجین در افراد پایبند به مذهب در مقایسه با افراد ناپایبند به مذهب  دارد. وجود

 ود نشان دادند بین ویژگی های حساسیت بین فردی، افسردگی،(، در تحقیق خ1۳۹4نهایتا کرمی و همکاران) دارد و وجود

 رجاییو  حیدری رابطه مثبت وجوددارد. پرخاشگری و روان پریشی با نگرش به روابط خارج از چارچوب زناشویی توسط خود فرد

ویان متأهل دانشگاه آزاد تحت عنوان بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با رضایت و دلزدگی زناشویی دانشج پژوهشی( در 1۳۹6)

به این نتیجه رسیدند که اسـتفاده خـارج از میـزان بـه هنجـار از اینترنـت ، رضـایت زناشویی را تحت تأثیر  "اسالمی خمینی شهر

مقایسه ویژگی های  (پژوهشی با عنوان 1۳۹7حسینوند و سواری ) .باشدمنفی قرار داده و یکی از دالیل دلزدگی زناشویی می

انجام دادند. یافته ها نشان داد که میانگین نمرات  "یتی و احساس تنهایی دانشجویان کاربر و غیرکاربر شبکه های اجتماعیشخص

شخصیت برونگرایی، شخصیت باز بودن و احساس تنهایی در دانشجویان کاربر شبکه های اجتماعی از دانشجویان غیرکاربر بیشتر 

در پژوهشی با عنوان  (1۳۹۹. صباغ و همکاران)ت آنان تفاوت آماری معناداری مشاهده شدبوده و از آن جهت بین میانگین نمرا

دلزدگی مردان به این نتیجه دست یافتند که  و زنان در ها تفاوت: مجازی اجتماعی های شبکه به وابستگی و زناشویی دلزدگی

وهش های انجام شده ژبا توجه به نتایج  پ دار دارد.های اجتماعی مجازی رابطه مثبت معنازناشویی با میزان وابستگی به شبکه

 کنار در دارد، که مفیدی هایاستفاده رغم به روزها این موبایل تحت اجتماعی هایشبکه ویژه به و اینترنت از استفاده فزایشا

 ساخته فراهم را یکدیگر از خانواده اعضای دوری موجبات فرزندان، تربیت به والدین نگرش تغییر و والدین طوالنی کار به اشتغال

 از را زیادی معنوی و عاطفی فاصله گاه خانواده، داخل در بودن سقف یک زیر در و فیزیکی نزدیکی رغم به که ایگونه به است

 در نیز را هاییآسیب موضوع این. دارند هم با را همدالنه گفتگوی و مراودات کمترین خانواده افراد و کنند می تجربه یکدیگر

 عاطفی طالق و ها خانواده بنیاد شدن سست موجبات خانوادگی، روابط در مخرب عوامل سایر کنار در که آورده وجود به هانوادخا

است. بر این اساس  کرده فراهم را نسلی شکاف گسترش همچنین و خانواده اعضای میان صمیمیت شدن کمرنگ و زوجین

 از مجازی اجتماعی های شبکه در عضو غیر و عضو متاهل افراد ه آیا بینپزوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است ک

 دارد؟ وجود تفاوت زناشویی دلزدگی نظر

 روش

 در عضو غیر و عضو متاهل مردان و زنان کلیه آماری . جامعهمقایسه ای بود-این پژوهش از نظر تحقیق، کاربردی  و روش علی

 به( عضو غیر نفر 80 و عضو نفر 80)  دسترس در گیری نمونه روش با نفر160 دتعدا که بوده ساری مجازی اجتماعی های شبکه

توسط  SWB(1 (سالمت معنوی ،افسردگی بک پاینز، دلزدگی پرشسنامه ها داده گردآوری ابزار .شدند انتخاب نمونه عنوان

                                                      
1. Spiritual Well-Being Scale 
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به منظور سنجش میزان  1۹66سال  این پرسشنامه توسط پاینز دربود  پرسشنامه نگرش مذهبیو  ( 1۹8۳و الیسون ) 1پالوتزیان

(از پا افتادن 16-10-7-4-1جز اصلی خستگی جسمی )۳شامل  سوال بوده.20دارای  دلزدگی زناشویی ابداع گردیده  است.

تمام این موارد روی یک مقیاس   باشد.(می20-1۹-15-1۳-12-6-۳(و از پا افتادن روانی)18-17-14-11-۹-8-5-2عاطفی)

معرف تجربه زیاد عبارت مورد نظر  2معرف عدم تجربه مورد نظر و سطح  1سطح  شوند.اده میهفت امتیازی پاسخ د

)همیشه(صورت 7)هرگز(تا گزینه 1طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که گزینه  (.1۳86ترجمه شاداب  ،1۹۹6است)پاینز،

امتیازهایی که به موارد زیر داده شده است باهم جمع میزان دلزدگی زناشویی طی چند مراحل بدست میاید.مرحله اول : گرفته است.

 امتیازهایی را که به شماره های  مرحله دوم: .1-2-4-5-7-8-۹-10-11-12-1۳-14-15-16-17-18-21شوند می

مرحل امتیاز  مرحله چهار م: شود .کم می ۳2امتیاز مرحله دوم از عدد مرحله سوم : شوند.داده شده است با هم جمع می20،1۹،6،۳

شود.عدد حاصل درجه دلزدگی را نشان  تقسیم می 21عدد  عدد مرحله چهارم بر مرحله پنجم: شود.هاول با مرحله سوم جمع می

ارزیابی ضریب اعتبار مقیاس دلزدگی  برعکس. دهد.الزم به ذکر است که اعداد بزرگتر بیانگر میزان دلزدگی باالتر خواهند بود و می

روایی به وسیله همبستگی های منفی  است.۹0/0. و/84دارای یک همسانی درونی بین متغیرها در دامنه  زناشویی نشان داد که آن

نمونه  240الفاکرونباخ این پرسشنامه را در مورد  (1۳84ایران نیز نویدی) در با ویژگی های ارتباطی مثبت به تایید رسیده است.

 (توسط بک تنظیم شده است.1۹67در سال ) 2پرسشنامه افسردگی بک ست.ا86/0معلم اندازه گیری کرد که عبارت از120پرستار و

سوال است.هر گزاره این  1۳باشد که شاملپرسشنامه استفاده شده در این تحقیق فرم کوتاه شده پرسشنامه افسردگی بک می

و صفر  ۳۹نه آن به ترتیب مرتب شده است. بیشینه و کمی ۳تا  0پرسشنامه شامل یک مقیاس چهارگویه ای است که دامنه آن از 

برای اندازه گیری در زمینه های مختلف نشانه شناسی افسردگی ( BDI-13)سوالی  1۳است. پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 

( در این 1۳84مانند نشانه های عاطفی )هیجانی(، شناختی، انگیزشی و فیزیولوژی )جسمانی یا بدنی( تدوین شده است )رجبی، 

بیانگر افسردگی   5-7مجموع نمرات  بیانگر فقدان افسردگی 0-4از تکمیل آن و جمع زدن نمرات؛ مجموع نمرات پرسشنامه پس 

بیانگر افسردگی شدید می باشد )فتحی آشتیانی،  16-۳۹مجموع نمرات  بیانگر افسردگی متوسط 8-15مجموع نمرات  خفیف

و به روش  8۹/0سوالی به روش آلفای کرونباخ  1۳فرم کوتاه  ( پایایی پرسشنامه افسردگی بک1۳84در پژوهش رجبی ). (1۳۹5

(طراحی شـده اسـت. ایـن  1۹8۳و الیسون ) 4توسط پالوتزیان SWB(۳ (مقیاس سالمت معنوی بدست آمد. 82/0تنصیف 

کامالً قسمتی )از کامالً موافقم تا  6های آن برطبق مقیاس لیکرت عبارت است که پاسخ 20مقیـاس یـک پرسشـنامه حاوی 

عبارت را شامل شده  10این مقیاس به دو گروه سالمت مذهبی و سالمت وجودی تقسیم میشود که هر کدام  .مخـالفم( مـیباشـد

-هـای زوج سـالمت وجـودی را نشـان میهای فرد سالمت مذهبی و عبـارترا به خود اختصاص میدهد. عبارت 10-60و نمـره 

خواهد بود. در عبارتهای با فعل مثبت  20-120باشد که بین های این دو زیر گروه میمرهدهند. نمره کل سالمت معنوی جمع ن

های ها کـه بـا فعـل منفـی هستند، پاسخگیرند و بقیه عبارترا می 1نمره « کامالً مخالفم»و  6نمره « کامالً موافقم»های پاسخ

بندی  توان به صورت زیر دستهیرند. مجموع نمرات به دست آمده را میگرا می 6نمره « کامالً مخالفم»و  1نمره « کامالً موافقم»

این  100-120سالمت معنوی در حد باال  41-۹۹سالمت معنوی در حد متوسط  20-40سالمت معنوی در حد پایین  :نمود

تهران و شهید بهشتی های ایران، دانشجوی پرستاری دانشگاه 28۳برروی  1۳84پرسشنامه در ایران توسط مژگان عباسی در سال 

جمله است  21پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، شامل  .گزارش شده است=82/0Rاجرا گردیده است. برای این پرسشنامه 

کامال (د تقریبا موافقم (ج تقریبا مخالفم، (ب کامال مخالفم(سواالت آزمون دارای چهار گزینه:الف .که به آزمودنی ارائه می شود

نمره گذاری می شود. این  4تا  1، بر همین اساس این پرسشنامه براساس یک مقیاس چهار درجه لیکرت از موافقم می باشد

                                                      
1. Polutzin 

2. Beck 

3. Spiritual Well-Being Scale 

4. Polutzin 
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های مورد بررسی نمرات بیشتری بدست آورند بیشتر دارای آن صفت می ها در مقیاسپرسشنامه نقطه برش ندارد و هر چه آزمودنی

 16جرا می شود، همچنین این پرسشنامه محدودیت سنی ندارد و از باشند. آزمون محدودیت زمانی ندارد و به صورت گروهی ا

در ایران ترجمه و هنجاریابی شده که اعتبار  و روایی آن توسط جان  1۳77این آزمون در سال  سالگی به باال قابلیت اجرا دارد

. است. در /74پایایی باز آزمایی آن  . و/71( بدست آمـــده اســت. همسانی درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 1۳77بزرگی )

جهت گیری مذهبی درونی را می سنجند.  21تا  1۳جهت گیری مذهبی برونی و عبارات  12تا1این مقیاس، گزینه های عبارات 

های مذهبی درونی و برونی تهیه کردند در مطالعات اولیه این مقیاس را برای سنجش جهت گیری 1۹67آلپورت و راس در  سال 

آزمون  به منظور تجزیه تحلیل داده ها از . است./21ه صورت گرفت، مشاهده شد که همبستگی جهت گیری برونی و درونی ای ک

 .تی تجزیه و تحلیل استفاده شد

 یافته ها

 .شد آورده اسمیرنف استفاده شده که نتایج آن در جدول -ها از آزمون کلموگروفجهت تشخیص نرمال بودن داده

 جامعه بودن نرمال جهت اسمیرنف –کلموگروف( آزمون 1جدول )

 

 

 

 
از مقدار پنج درصد، لذا فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن توزیع متغیرها مورد تائید  Sigداری با توجه به بزرگتر بودن سطح معنی

 باشند. ها پارامتریک میگیرد و در نتیجه دادهقرار می

ت تفاو ییبین افراد متاهل عضو و غیر عضو در شبکه های اجتماعی مجازی از نظر دلزدگی زناشو فرضیه اول:

 وجود دارد.

 ( یافته های توصیفی برای مولفه دلزدگی زناشویی2جدول )

 میانگین تعداد وضعیت 
انحراف 

 استاندارد

میانگین خطای 

 معیار

دلزدگی 

 زناشویی

 14/0 ۳۳/1 8۳/2 80 شبکه های اجتماعی افراد عضو

شبکه های  افراد غیر عضو
 اجتماعی

80 04/۳ 47/1 16/0 

 ها(:لون)برابری واریانس(آزمون 3جدول )

ییزناشو یدلزدگ  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.۳52 1 158 ۳۹/0  

( لذا Sig = 0.039)است  داری محاسبه شده کمتر از پنج درصددهد که با توجه به اینکه سطح معنینتیجه آزمون لون نشان می
 .شودفرض برابری واریانس ها در فاکتورها پذیرفته نمی

 
 
 
 

 نتیجه آزمون داریسطح معنی مقدار آزمون فراوانی ابعاد کالن

  0Hتایید  11/0 2۳/1 160 سالمت معنوی

  0Hتایید  06/0 ۳5/1 160 افسردگی

  0Hرد  17/0 11/1 160 دلزدگی زناشویی

  0Hرد  24/0 07/1 160 نگرش مذهبی
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 ( آزمون تحلیل واریانس:4جدول )
ییزناشو یدلزدگ آماره  F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  سطح  

 معناداری

0۳48. 0.884 1.751 1 1.751 مجموع مجذورات )مربعات( بین گروهی  

درون گروهی مجذورات مجموع  ۳12.۹76 158 1.۹81   

مجذورات کل مجموع  ۳14.727 15۹    

 Sigداری محاسبه شده بیشتر از پنج درصد است )دهد که با توجه به اینکه سطح معنینشان میتحلیل واریانس ن نتیجه آزمو

 یاز نظر دلزدگ یمجاز یاجتماع یعضو در شبکه ها ریافراد متاهل عضو و غ نیباینکه یعنی گردد. (، لذا فرض یک رد می0.34=
 دارد.نتفاوت وجود  ییزناشو

جود وتفاوت  اد متاهل عضو و غیر عضو در شبکه های اجتماعی مجازی از نظر افسردگیبین افر فرضیه دوم:

 دارد.
 ( یافته های توصیفی برای مولفه افسردگی5جدول)

 میانگین خطای معیار انحراف استاندارد میانگین تعداد وضعیت 

 افسردگی
 45/0 05/4 ۹۳/4 80 شبکه های اجتماعی افراد عضو

 70/0 ۳1/6 ۹۹/5 80 های اجتماعی شبکه افراد غیر عضو

 ها(( آزمون لون)برابری واریانس6جدول)

یافسردگ  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1۳.66۳ 1 158 0.000 

( لذا Sig = 0.000)است  داری محاسبه شده کمتر از پنج درصددهد که با توجه به اینکه سطح معنینتیجه آزمون لون نشان می
 شود.انس ها در فاکتورها پذیرفته نمیفرض برابری واری

 (آزمون تحلیل واریانس:7جدول )
یافسردگ درجه  مجموع مربعات 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

F  آماره سطح  

 معناداری

 0.207 1.605 45.156 1 45.156 مجموع مجذورات )مربعات( بین گروهی

درون گروهی مجذورات مجموع  4444.5۳7 158 28.1۳0   

ات کلمجذور مجموع  448۹.6۹4 15۹    

 Sigداری محاسبه شده بیشتر از پنج درصد است )دهد که با توجه به اینکه سطح معنینشان میتحلیل واریانس نتیجه آزمون 

از نظر  یمجاز یاجتماع یعضو در شبکه ها ریافراد متاهل عضو و غ نیباینکه یعنی گردد. (، لذا فرض یک رد می0.20=
 دارد.ن تفاوت وجود یافسردگ

بین افراد متاهل عضو و غیر عضو در شبکه های اجتماعی مجازی از نظر  فرضیه سوم:

 سالمت معنوی تفاوت وجود دارد.
 ( یافته های توصیفی برای مولفه سالمت معنوی8جدول)

 تعداد وضعیت 
میانگی

 ن
 میانگین خطای معیار انحراف استاندارد

سالمت 

 معنوی

 25/1 22/11 06/88 80 شبکه های اجتماعی افراد عضو

 46/1 07/1۳ 86/82 80 شبکه های اجتماعی افراد غیر عضو
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 ها(:(آزمون لون)برابری واریانس9جدول )

یسالمت معنو  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.508 1 158 0.115 

( لذا Sig = 0.115)است  از پنج درصدداری محاسبه شده بیشتر دهد که با توجه به اینکه سطح معنینتیجه آزمون لون نشان می
 شود.فرض برابری واریانس ها در فاکتورها پذیرفته می

 ( آزمون تحلیل واریانس:10جدول )
یسالمت معنو آماره  F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات   سطح معناداری 

 0.008 7.288 1051.600 1 1081.600 مجموع مجذورات )مربعات( بین گروهی

درون گروهی مجذورات جموعم  ۳4448.175 158 148.406   

مجذورات کل مجموع  2452۹.775 158    

 Sigداری محاسبه شده کمتر از پنج درصد است )دهد که با توجه به اینکه سطح معنینشان میتحلیل واریانس تیجه آزمون ن

از نظر  یمجاز یاجتماع یعضو در شبکه ها ریضو و غافراد متاهل ع نیباینکه یعنی گردد. (، لذا فرض یک تایید می0.008=
 تفاوت وجود دارد. یسالمت معنو

بین افراد متاهل عضو و غیر عضو در شبکه های اجتماعی مجازی از نظر نگرش مذهبی  فرضیه چهارم:

 تفاوت وجود دارد.

 ( یافته های توصیفی برای مولفه نگرش مذهبی11جدول)

 میانگین خطای معیار ستانداردانحراف ا میانگین تعداد وضعیت 

نگرش 

 مذهبی

شبکه  افراد عضو
 های اجتماعی

80 1۹/54 7۳/4 52/0 

شبکه  افراد غیر عضو
 های اجتماعی

80 ۳0/57 ۳7/7 82/0 

 ها(:( آزمون لون)برابری واریانس12جدول )

 

ینگرش مذهب  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.508 1 158 0.115 

( لذا Sig = 0.115) د استداری محاسبه شده بیشتر از پنج درصدهد که با توجه به اینکه سطح معنیون نشان مینتیجه آزمون ل
 شود.فرض برابری واریانس ها در فاکتورها پذیرفته می

 ( آزمون تحلیل واریانس:13جدول ) 
ینگرش مذهب مجموع  

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

F  آماره سطح  

 معناداری

جموع مجذورات )مربعات( بین گروهیم  ۳87.506 1 ۳87.506 10.058 0.002 

درون گروهی مجذورات مجموع  6070.۹87 158 ۳8.424   

مجذورات کل مجموع  6458.4۹4 15۹    

 Sigداری محاسبه شده کمتر از پنج درصد است )دهد که با توجه به اینکه سطح معنینشان میتحلیل واریانس نتیجه آزمون 

از نظر  یمجاز یاجتماع یعضو در شبکه ها ریافراد متاهل عضو و غ نیباینکه یعنی گردد. (، لذا فرض یک تایید می0.002=

 تفاوت وجود دارد. ینگرش مذهب
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 گیری بحث و نتیجه

ی مجازی ماعای اجتر شبکه هددهد که بین افراد متاهل عضو و غیر عضو نشان می از تحلیل واریانس فرضیه اولهای حاصل یافته

 یافته این تبیین در وانی ندارد.همخ( 1۳۹6رجایی، حیدری ) این یافته با نتایج تحقیق از نظر دلزدگی زناشویی تفاوت وجود ندارد.

ای زندگی هز و نشیب و فرا دلزدگی زناشویی به علت مجموعه ای از توقعات غیر واقع گرایانه و تفکرات غیرمنطقی گفت میتوان

زدگی زوج ها به فزاید، دلمی ا استفاده گسترده از منابع غیر واقع بینانه شبکه های ارتباطی مجازی بر شدت آن بروز می کند که

ز می کند.در گهانی بروور ناعلت وجود اشکال در یک یا هر دو نفر نیست. دلدادگی از عشق یک روند تدریجی است، به ندرت به ط

گی با ع آن دلزدرین نوبه همراه آن خستگی عمومی عارض می شود.که در شدیتواقع صمیمیت و عشق به تدریج رنگ می بازد و 

ان وردار باشد، به همالتری برخوجین بازتر و از کیفیت ارتباط تر، خوش بینفروپاشی رابطه برابر است. بنابراین هر چه افراد خودآگاه

ایی است که و ویژگیه زش هاگیرنده منابع معنوی، ارمیزان از رضایت از زندگی باالتری بهره مند هستند. و هوش معنوی در بر

سازگار، زن و  ست. زوجینازدواج ارضایت از ازدواج و سازگاری زناشویی از موارد مهم در  کیفیت ارتباط زوجین را افزایش می دهد.

ا حد زیادی تا یکدیگر بی سائلاند و در زمینه مسائلی مانند گذراندن اوقات فراغت و مشوهرهایی هستند که از روابط شان راضی

روانی افراد  ده بهداشتی کننبینتوافق دارند و سازگاری زناشویی، سنگ زیربنای عملکرد خوب خانواده است و مهمترین عامل پیش

یجاد می شود. نیازها ا ارضای ومتأهل است. سازگاری در ازدواج از طریق عالقه متقابل، مراقبت از یکدیگر، پذیرش درک یکدیگر  

 کی از عواملی که کیفیت ارتباط را بین زوجین کاهش می دهد، دلزدگی زناشویی است.ی

دهد که بین افراد متاهل عضو و غیر عضو در شبکه های اجتماعی نشان می فرضیه دوم انسیوار لیلحهای حاصل از تیافته

اجتماعی مجازی بیشتر از افراد عضو در شبکه مجازی از نظر افسردگی تفاوت وجود ندارد.افسردگی در افراد غیرعضو در شبکه های 

برقراری ارتباط با افراد، هر کجا که باشند و در هر زمانی، از توان گفت . در تبیین این فرضیه میهای اجتماعی مجازی است  

ند. یکی از مهم طریق این شبکه ها بسیار راحت شده است. شبکه های اجتماعی تقریبا تمام موانع ارتباطی را از میان برداشته ا

ترین تاثیرات مثبت شبکه های اجتماعی در این راستا ایجاد بستری مناسب برای متحد کردن مردم در جهت رسیدن به اهداف 

مشخص انسان دوستانه و اجتماعی است. این جنبش ها می توانند تاثیر شگفت انگیز در جامعه داشته باشند. از سوی دیگر نمی 

 .یکی از مهم ترین این تاثیرها اعتیاد به این شبکه هاست ه ها و شبکه های اجتماعی را نادیده گرفت.توان تاثیرات منفی رسان

صرف ساعت های بی شمار در این سایت ها و شبکه ها می تواند باعث کاهش تمرکز و توجه شود و به ویژه در نوجوانان سطح 

عی یادگیری دانش کاربردی و تخصص را با تکیه بر فناوری و اینترنت انگیزه را بسیار کاهش دهد. افراد معتاد به شبکه های اجتما

جایگزین می کنند. توجه بیش از حد به شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی که در اثر رقابتی ناسالم برای جلب توجه بیشتر انجام 

ات نشان می دهد افرادی که بیش از حد و می گیرد، کاربران را از دنیای واقعی و اهداف واقعی دور می کند. از سوی دیگر مطالع

میتوان گفت  اعتیادگونه از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، احساسات منفی بیشتری از جمله افسردگی را تجربه می کنند.

جتناب های اجتماعی مجازی و برخورداری از خدمات متعدد آموزشی، فرهنگی، تربیتی و نیازمندیهای آن، امری اعضویت در شبکه

ی انطباق با تکنولوژی روز و مدیریت آن، نیاز به اطالع رسانی و برنامه ریزی قوی و مداوم را ایجاب میکند؛ لذا ناپذیر بوده و الزمه

های اجتماعی مجازی در زندگی خانوادگی و روابط بین فردی و اجتماعی افراد، پیشنهاد با توجه به تأثیر عمیق و ریشه دار شبکه

های فرزندپروری، خیانت زوجین، از طرف های اجتماعی از جوانب متعدد و تأثیرپذیر مانند سبک زندگی، شیوهر شبکهمیشود متغی

ارگانها و مؤسسات خانواده محور، مورد تحقیق و بررسی گسترده قرار گیرد و نتایج آن به اطالع عموم باالخص زنان، رسانیده شود 

ی بهینه و به موقع از این کانال ها، بتوانند بامدیریت زمان و استفادهت در این شبکهتا در ضمن آگاهی از تاثیرات سوء عضوی
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ها ارائه ارتباطی، در جهت استحکام و حفظ بنیان خانواده به نحو صحیح، گام برداشته و از خدمات مناسبی که از سوی برخی شبکه

 میگردد برخوردار گردند.

ی ای اجتماعهر شبکه ددهد که بین افراد متاهل عضو و غیر عضو نشان می ه سومفرضی انسیوار لیلحهای حاصل از تیافته

شاره اوم به آن فصل د در تبیین این فرضیه می توان گفت  همانطور که درمجازی از نظر سالمت معنوی تفاوت وجود دارد. 

ی اجتماعی فی نفسه هاهنترنت و شبکای شدنگرش افراد تاثیر بسزایی در رفتارهای فردی و اجتماعی آنان دارد. میتوان گفت

 ها، پیامدهایی رااده از آناستف ودینداری و نگرش مذهبی را کاهش نمی دهد بلکه ابزاری هستند که نوع محتوای آنها و نوع کاربرد 

توجهی از  خش در خوربنونی ککه در دوران -برای دینداری کاربران دارد، به گونه ای که برخی از محتواها و نوع کاربریها که

 هایه رسید که شبکهتوان به این نتیج باعث کاهش تقویت نگرش مذهبی می شود.می تواها را به خود اختصاص داده استمح

 شبکه های مجازی ، ستفاده ازانوع  واجتماعی و اینترنت میتواند فوایدی را داشته باشدولی با توجه به محتوای مطالب مورد استفاده 

 شد.سیب زا باآامعه جاد تاثیر بسزایی دارند و این وضعیت میتواند برای وضعیت عقیدتی و معنوی بر کاهش دینداری افر

در شبکه های اجتماعی  بین افراد متاهل عضو و غیر عضودهدکه نشان میفرضیه چهارم  انسیوار لیلحیافته های حاصل از ت

ر افراد غیر ش مذهبی دن نگرین دو گروه می توان گفت میزا، و با توجه به میانگ مجازی از نظر نگرش مذهبی تفاوت وجود دارد

که در  همانطور  ن گفت.در تبیین این فرضیه می تواعضو شبکه های اجتماعی بیشتر از افراد عضو شبکه های اجتماعی است.

های  نت و شبکهاینتر توان گفتنگرش افراد تاثیر بسزایی در رفتارهای فردی و اجتماعی آنان دارد. می فصل دوم به آن اشاره شد

ستفاده از آنها، اربرد و اکنوع  اجتماعی فی نفسه دینداری و نگرش مذهبی را کاهش نمی دهد بلکه ابزاری هستند که محتوای آنها و

خور نی بخش درونککه در دوران -یها کهپیامدهایی را برای دینداری کاربران دارد، به گونه ای که برخی از محتواها و نوع کاربر

این نتیجه رسید که  توان به می باعث کاهش تقویت نگرش مذهبی می شود. تواها را به خود اختصاص داده استجهی از محتو

بکهشستفاده از اد استفاده و نوع تواند فوایدی را داشته باشدولی با توجه به محتوای مطالب مورهای اجتماعی و اینترنت میشبکه

یدتی و معنوی جامعه آسیب زا تواند برای وضعیت عقد تاثیر بسزایی دارند و این وضعیت میهای مجازی ، بر کاهش دینداری افرا

 باشد.
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