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 چکیده

عملکرد دارد  یو نسل یجامعه است که در هر عصر یو رکن اصل یو شرط تعادل اجتماع یخانواده، عامل همبستگ
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 مقدمه 

شده و موجب ی تبدیل رتباطترین وسایل ای جهانی اینترنت به یکی از مهمای فناوری، شبکهامروزه با گسترش روزافزون و لحظه

است.  بدیل کردهانی تی زمین را به دهکده جهی که کرهاگونه سرعت و دقت در انجام امور و گسترش ارتباطات شده است به

ن در سطح آی کاربران ها و هویت فرهنگها، نگرشهایی که بر ارزشها پیام در هر لحظه است. پیامکننده میلیوناینترنت منتقل

های واقعیت که آمدن گذارد. در راستای همین تغییرات استاجتماعی در سطح کالن تأثیر می –های فرهنگی خرد و بر نظام

عنوان یی که به ن فضاهای اجتماعی را فراهم ساخته است. چنیگیری شبکهی الزم برای شکلنمادین در فضای سایبری، زمینه

دنی متکی مر قوانین دودیت هایی چون فرا زمان و مکان بودن، عدم محدشود، از ویژگیواقعیت مجازی یکپارچه در نظر گرفته می

تصادی و لسفی، اقفعتقادی، زمانی، روی فضا بودن، برخورداری از فضاهای فرهنگی، اها، قابل دسترس بودن همملت –ها بر دولت

 (.1391برات دستجردی و صیادی،) نیز آزادی از هویت بدنی و جنسی جدید برخوردار است

از آن در  رح شد، پسمتحده آمریکا مطیاالت های اجتماعی در دانشگاه ایلی نیوز در امیالدی، اولین بار بحث شبکه 1960در سال 

جار تجارت در میالدی، انف 2002اندازی شد و بعد از سال های اجتماعی راهمیالدی، نخستین سایت شبکه 1997سال 

یی در ه و شکوفان عرصهای اجتماعی مانند، الینددین، اورکات و فریندسترو غیره باعث تحول عظیم در ایهای شبکهسایتوب

 .(1393فتحی و همکاران، ) های اجتماعی شدکهشب

بوده  %45ش از بی 94ماه ر تیرهای اجتماعی، ضریب نفوذ اینترنت در ایران دمطابق برآوردهای جهانی درباره آمار کاربران شبکه

ذاکری و ) ستار باالسیبارند دها به اینترنت دسترسی طور قطع این ضریب در شهر بزرگی مانند تهران که اغلب خانوادهاست که به

شدید شود. تهای آینده نیز رود در سال(. رشد این ضریب در ایران، در ده سال گذشته تصاعدی بوده است و انتظار می1396رضاپور،

مایی کرده و ع به خودنه شروها و تهدیدهای ناشی از آن در خانوادهای اجتماعی و فضاهای مجازی، آسیبهمزمان با پیدایش شبکه

 (.1392 اکی،اند از این تأثیر، دور نیستند)خهای اجتماعیویژه زوجین که بخشی از کاربران شبکهها بهدهخانوا

تواند نیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و همچنین نیازهای معنوی میارکان عمده و نهادهای اصلی هر جامعه است که  از خانواده

ترین روابط و تعامالت بین فردی است. دأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانهها را برطرف کند. این واحد اجتماعی مبانسان

از  کی چیهدانند و میهای آن و رشد خانواده سالمت بهاست که سالمت و بالندگی هر جامعه را وابسته  یااندازه بهاهمیت خانواده 

 جامعه اصلی نهادهای از یکی عنوان به خانواده(. 1393، یانخسارو) استهای اجتماعی، فارغ از تأثیر خانواده پدید نیامده آسیب

 دارد. در واقع، عهده به را نقش ترینکلیدی شوهر و زن روابط شود. در این بینمی محسوب روان روح جسم تربیت محل ترینمهم

 این. داشته باشد وجود یکدیگر به بتنس شوهر و زن بین مطلوبی درک که بود خواهد برخوردار تداوم و تحکیم از خانواده زمانی

 که عاطفی و روانی درک دارند. این نقش آن در خانواده تشکیل ابتدای از زوجین که است عاطفی و روانی درک از ناشی قطعاً درک

. فیمن و مثبت عاطفی حاالت بین داشتن تعامل و رضایت برحسب زندگی ارزشیابی از است عبارت گویندمی ذهنی بهزیستی آن به

 قضاوتی ارزیابی مؤلفه این در واقع که است زندگی از رضایت مؤلفه اولین. است شدهتشکیل اصلی مؤلفه سه از ذهنی بهزیستی

 تواندمی و داشته فرد هایمالک به بستگی زندگی، از فرد هر رضایت چگونگی مورد در قضاوت. گیردمی در بر را زندگی از شناختی

 کنند ارزیابی را خود زندگی از رضایت تا شودمی خواسته افراد از کههنگامی اندبرده پی نکته این به وهشگرانپژ اخیراً. باشد اکتسابی

 تعهد عبارتی به. کنندمی تکیه باشد، دسترسقابل آسانی به خاطرشان در که اطالعاتی دیگر و عاطفی اکتشافی، راهبردهای به آنان

 در. سازدمی را زندگی از رضایت فعالیت و کار اجتماعی، روابط با مرتبط اهدافی وجود و آن به دستیابی جهت اهداف یکسری به فرد

 ترتیب به سوم و دوم مؤلفه. است شده داده نشان دموگرافیکی و شخصیتی عوامل با زندگی از رضایت رابطه نیز دیگر هایپژوهش

 مؤلفه عبارتی به. است شخصیتی صفت دورازبه  اما شادمانی، التحا شامل مثبت عاطفه. اندگردیده گذارینام منفی و مثبت عاطفه
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 برخوردار باالیی ذهنی بهزیستی از فردی سوم و دوم مؤلفه به بنا در واقع. سازدمی مطرح فرد در را خلقی تعادل داشتن سوم و دوم

 نیز شرایطی هر تحت و مستقل تواندیم منفی و مثبت عاطفه که اندداده نشان تحقیقات. باشد خلق تعادل نوعی دارای که است

 است)تقی لو، منفی هیجانات مقابل نقطه مثبت، هیجانی حاالت که شود تصور گونهاین است ممکن سویی، از. باشند هم به وابسته

 یبرانگیختگ میزان از ناشی حاالت این شدت اما است آن بودن بخشلذت منفی، حاالت از مثبت هیجانی حاالت مشخصه. ( 1388

 حاالت این باشدمی باال برانگیختگی و لذت دارای که گیرددر برمی را هیجانی حالتی مثبت، عاطفی حالت است. شدیدترین

 نسبی وجود عدم کنندهتوصیف حاالت منفی عاطفه دیگر، سویی از. جنسی تهییج و اشتیاق خوشی، بودن، عاشق: از اندعبارت

 ترس، عصبانیت، شدید موارد در و افسردگی عالقگی،بی مالل، خستگی، شامل حاالت این. گیردبر می در را مثبت عاطفه هرگونه

 مثبت عاطفی تجارب حضور با همزمان که است چندبعدی سازه یک ذهنی بهزیستی. باشدمی ترس و دیگران رنجش و ناکامی

 عمدتاً باال ذهنی بهزیستی دارای افراد عاطفی، سطح در. دهدمی نشان را منفی عاطفی حاالت نسبی فقدان و زندگی از رضایت

 و شرایط نیز پایین ذهنی بهزیستی دارای افراد. دارند زندگی رویدادهای درباره مثبتی ارزیابی و بوده مثبت هیجانات دارای

. کنندمی هتجرب را پرخاشگری و افسردگی و اضطراب مانند نامطلوب هیجانات دلیل همین به و کرده ارزیابی را نامطلوب رویدادهای

 (.1390 شاه سیاه و همکاران،) گذاردمی تأثیر زوجین زناشویی زندگی در تجارب این همگی

 های مختلف ازجنبه رگذاری برتأثی وسازگاری زناشویی با توجه به اهمیت نهاد خانواده در جوامع امروزی ارتباط آن با کیفیت زندگی 

صوصیات زوجین سازگار را ( خ2005) جه قرار گرفته است. اسچامچر و لئوناردمورد تو 1990جمله سالمت جسمی و روانی از دهه 

نیازهای جنسی و عاطفی  ارضاء کامل -2دانند.ای که دارند خود را خوشبخت میزن و شوهر با رابطه -1کند: گونه بیان میاین

م از زن و شوهر را ی، شخصیت هرکدامحیط زناشوی -4هریک از همسران زندگی همسرش را بارور گرداند. -3 گیردانجام می

و  کوفا سازدشود را خعنوان یک شخص، استعدادهای ذاتی کند که به دهد و کمک میگرداند و به هریک امکان میارزشمند می

رامش ر احساس آبا همدیگ کنند و از بودنهر یک از زن و شوهر یکدیگر را تهدید نمی پشتیبانی متقابل دارند -5 تحقق بخشد

احترام  و خوشبختی یکدیگر، های مراقبت، توجه به رفاهرابطه زن و شوهر به شکل -7 نسبت به هم درک متقابل دارند -6 کنندمی

فرایندی  ی زناشوییازگاربنابراین س شود؛نه اجباری( نسبت به نیازهای یکدیگر منعکس می) متقابل، احساس مسئولیت اختیاری

ات ها، شناخت صفلیقهسی پیدایش آن انطباق آید و الزمهوجود می طول زندگی زوجین بهتکاملی بین زن و شوهر است که در 

 (.1393حیرت و همکاران،) گیری الگوهای مناسب استطرفین، وضع قوانین رفتاری و شکل

 روابط، یسرد تنش، بروز عوامل نیترمهم از زناشویی رابطه و ازدواج در ناسازگاری موضوع که دهدمی نشان طالق روزافزون آمار 

 عضایا امنیتی و روانی طفی،عا نیازهای تواندنمی تنها نه که است کانونی ایجاد جهینت در و خانواده وحدت و انسجام گسیختگی

ها را به خطر ی آنالمت رواند و سشوها و مشکالت روانی در اعضا میخود را برآورده سازد، بلکه باعث بروز آشفتگی روانی، ناراحتی

 آوردها را فراهم میزوجیمی اندازد. امروزه عوامل مختلفی در زندگی زناشویی ناسازگاری و اختالل در روابط عاشقانه و صممی

وشیده گیری پدیده طالق بر کسی پیکی از دالیل مهم در شکل عنوان بهنقش ناسازگاری زناشویی (. 1392)نظری و دیگران، 

ده، این حوزه یات خانواحداوم های اخیر و اهمیت سازگاری زناشویی در تاگیری پدیده طالق در سالنیست. با توجه به گسترش و فر

عصر  نوادگی درماعی و خااست. با دگرگون شدن بسترهای زندگی اجت شده واقعزیادی  توجه موردتحقیقاتی از سوی پژوهشگران 

خانوادگی و  وابط درونزی بر رهای اجتماعی مجااینترنت و شبکه جمله ازهای اطالعاتی و ارتباطی توان از نقش فناوریحاضر، نمی

امعه مبدل شده جنه افراد ای روزاحضور و فعالیت در اینترنت و فضای مجازی به یکی از نیازه که چراسبک زندگی افراد غافل ماند. 

 (.1397خشی پور و ابراهیم پور، ب) است
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ی ترین شاخصهست. مهمردی اهای اجتماعی و فضای مجازی تأثیر آن بر روابط بین فکهیکی دیگر از مسائل مهم در برخورد با شب

و ساخته ی جدید روبرربهعصر نوین ظهور فضای مجازی است که دنیای مدرن را از دنیای سنتی جدا نموده و بشر را با یک تج

فراد در جامعه و اوابط بین تواند بر رپیامدهای آن می تواند منفی تلقی شود، امانفسه نمیاست. اگرچه استفاده از فضای مجازی فی

ا ست روابط انسانی باجازی این ضای مترین تأثیر فها و بالطبع در خانواده و بر روابط زوجین تأثیرگذار باشد. مهمافکار و رفتار آن

جازی مأثیرفضای حت تتجوامع  واسطه و از راه دور جایگزین روابط انسانی چهره به چهره شده است. بسیاری از ساختارهای

ها و ای از نقشهامل مجموعشص که عنوان یکی از این ساختارها با داشتن پایگاه خا اند. خانواده نیز بهتغییراتی را تجربه نموده

نده و مامستثنی ن قاعده ترین نوع این روابط از اینترین و طوالنیعنوان عمیقهاست و روابط بین زوجین به روابط میان آن

ورترین دزمان با  مترینهای اجتماعی بشر را قادر ساخته تا در کدستخوش تغییرات حاصل از فضای مجازی گردیده است. شبکه

ه داشته است اما همرا به رای بشآسانی ارتباط برقرار کنند. این مساله اگرچه سطح باالیی از رفاه عمومی را بر ها نیز بهفاصله

ر واقع نقش ده است. دد نموهای مالی و اخالقی و ... را ایجاله کمرنگ شدن روابط عاطفی، سوءاستفادههای فراوانی ازجمچالش

های ر شیوهی مرسوم دجارهاهای اجتماعی و اینترنت در تعامالت و ارتباطات میان فردی سبب شده تا بسیاری از هنپررنگ شبکه

د گی نیز تأثیرات خوو خانواد ناشوییکار گرفته شوند. این مسأله در زندگی ز وابسته به چنین فضاهایی در دنیای واقعی به ارتباطاتی

  (.1383وحیدا و نیازی،) را بر جای گذاشته است

امروزه با  ها بوده است.نهای اصلی انساهمه ما به این موضوع اذعان داریم که از ابتدای زندگی بشر، امنیت یکی از دغدغه

شود. یازپیش احساس مای در کشورمان لزوم امنیت برای فعالیت در این فضاهای مجازی بیشگسترش اینترنت و فضاهای شبکه

وده و مخرب طالعات آلجوم اترس و بیم از تخریب مبانی اخالقی و اجتماعی و نداشتن احساس امنیت روانی و فرهنگی ناشی از ه

 ی استارد. طبیعد را دهای اطالعاتی خاص خوچارچوبای از طریق اینترنت و فضای مجازی واکنشی منطقی است زیرا هر جامعه

خالف وجود ندازد. برطر بیتواند سالمت و امنیت جامعه و افراد را به خکه هر نوع اطالعاتی که این حدومرزها را بشکند می

 سامنیت و احسا شکن، ای توسط افراد هنجارهای رایانههای اجتماعی مجازی، سوءاستفاده از این شبکههای مثبت شبکهجنبه

های جهانی اطالعاتی آوریی روزافزون فندهد که گسترش و توسعهشواهد نشان می امنیت کاربران را با خطر روبرو ساخته است.

 1391ی و همکاران،آقابابای)اندشدهنوعی تهدید علیه امنیت تبدیلکه در راستای تأمین امنیت اجتماعی باشد بهو ارتباطی بیش از آن

های ک پیشرفتکه با کم ه داردهای پیشرفته اشارای و رایانهاینترنت، ارتباطات ماهواره الب فناوری، به شیوه ارتباطات(. انق

هویت  ر فرهنگ وتالل دها از طریق اخآوریو این گسترش فن فناوری، فاصله و مکان را به عوامل غیر مهم تبدیل کرده است

 (. 1380کاستلز،) سازدملی، قومی و مذهبی، امنیت را زائل می

 شرایط از افراد مستقیمغیر و مستقیم هایتجربه تأثیر تحت اجتماعی، و شناختیروان پدیده یک عنوانبه  اجتماعی، امنیت احساس

از باشند. احساس ناامنی، نیازمند آن می اجتماعی روابطتیابی به زندگی سالم و تداوم دس برای هاانسان که است اجتماعی متفاوت

باشد. این بدان معنی است که گسترش این پدیده، با می توسعهدر حال در کشورهای  ویژهبههای جوامع معاصر، ترین دغدغهمهم

با  که طرف نخواهد شد، مگر آنله برأگردد. این مسآینده اغلب جوامع محسوب می ایگونه بهسطح توسعه جامعه رابطه داشته و 

آن،  سازی برطرفو برای  داده تشخیصهای پیدایش و گسترش احساس ناامنی را در اعضای جامعه زمینه، علل و و تحلیل تجزیه

های مجازی و شیوه ارتباطی که در جایی شبکهگیری و همهآور و رشد تصاعدی همهاعجاب شتاببه آمادگی کسب نماییم. با توجه 

و دسترسی بیشتر این قشر به  تأثیرپذیری علت بهگیری است و لدر حال شکزوجین و جوانان بین  خصوصبه جمعیت کشور ما، 

تواند یکی از های اجتماعی میآن، در فضای شبکهبر  تأثیرگذارفضای مجازی و اینترنت، میزان احساس امنیت کاربران و عوامل 

نتایج  در همین راستا .( 1395ی،محصل و حیات) آیدمی آثار و پیامدهای اجتماعی باشد که در بین این نسل از جامعه به وجود

تحلیل جامعه شناختی تاثیر میزان استفاده از فضای مجازی بر احساس امنیت »عنوان ( با 1398همکاران )پژوهش عنبری و 
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( 42/0معادل )نشان داد که اثر میزان استفاده از فضای مجازی بر احساس امنیت اجتماعی « ایالم( شهر مورد مطالعه:) یاجتماع

همچنین نتایج نشانگر یک رابطه غیر مستقیم بین فضای مجازی و احساس امنیت اجتماعی با میانجی گری اعتماد و وفاق  است و

ی نظارت بر ( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت  که میان حسادت زناشویی و تجربه1397) کیانی و همکاران اجتماعی بود.

های اجتماعی مجازی نقش داری وجود دارد. همچنین حسادت زناشویی در شبکهمعنیهای اجتماعی مجازی رابطه همسر در شبکه

( در پژوهشی به بررسی کاربرد رسانه های اجتماعی: تاثیر بر احساس 2018) بینی نظارت بر همسر دارد. جسنمعناداری در پیش

عا کردند که احساس افسردگی یا تنهایی نداشتند. درصد از مردم اد 51تنهایی و افسردگی پرداختند. نتایج نشان داد که در مجموع 

به این معنی که تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان حداقل در برخی موارد احساس افسردگی و تنهایی دارند. یافته های تحقیق نشان داد 

تماعی باعث افزایش افرادی که درآمد بیشتری دارند کمتر احساس افسردگی و تنهایی می کنند. کاربرد سایت های رسانه ای اج

 احساس افسردگی و تنهایی نمی شود.

زوج آمریکایی را مورد مطالعه قرار داده، رابطه بین استفاده از رسانه های سرگرم  1368( در تحقیقی ملی که 2015) 1دیو و توالن

ارش نشان داد که بازی های از یک سو و رضایت، تعارض و ادراک بی ثباتی ازدواج از سوی دیگر سنجیده شده است. این گز کننده

و ادراک  ویدئویی زنان از طریق موبایل، رایانه و ... به صورت آنالین یا آفالین به صورت مثبت با گزارش تعارضات زناشویی آنان

بی ثباتی ازدواج آنان رابطه دارد. در حالی که استفاده شوهران از سایت های شبکه های اجتماعی به طور مثبت با تعارضات 

به عبارت دیگر، هر اندازه زنان بیشتر اهل بازی های رایانه ای و  اشویی آنان و به طور منفی با رضایت زنان آن ها ارتباط دارد؛زن

موبایلی باشند، تعارضات زناشویی آن ها و ادراک آن ها از بی ثباتی زناشویی بیشتر است و هر چه مردان از شبکه های اجتماعی 

 ارضات زناشویی و نارضایتی بیشتر همسرانشان را به همراه دارد.بیشتر استفاده کنند، تع

های نوجوانان درباره گیری نگرشجتماعی در شکلا هایشبکه نقش تأیید در را پژوهشی شواهد( 2015) 2نیوالنت و هالوی  

را از کشورشان و کشورهای های خود اند. آنان در پژوهشی گسترده از نوجوانان خواستند توصیفهای گوناگون عرضه کردهملیت

ها، در های نوجوانان درباره ملیتدیگر و مردم آن ها، از طریق ایمیل، برای یکدیگر بفرستند. نتایج نشان داد منابع دانش و توصیف

وجه به با ت های سینمایی، بوده است.های تلویزیونی و فیلمبیشتر موارد تصاویر دریافت شده از طریق رسانه ها، به ویژه مجموعه

رسد که خانواده و سازگاری ارکان زندگی اجتماعی گذاشته است، چنین به نظر میکه فضای مجازی و اینترنت بر تمامی  یراتیتأث

بر سر کیفیت ارتباط بین اینترنت و سازگاری زناشویی میان  وجود نیا بانصیب نباشد. بی راتیتأثزناشویی زوجین نیز از این 

نیز وجود دارد. با توجه به مطالبی که بیان شد، مسأله اصلی تحقیق حاضر شکل  یینظرهااختالفندان نظران و اندیشمصاحب

بین سازگاری زناشویی، بهزیستی ذهنی، بنابراین هدف اصلی از انجام تحقیق، یافتن پاسخی مناسب به این سؤال است که:  ؛گرفت

 ز شبکه اجتماعی فیلتر شده و داخلی چه تفاوتی وجود دارد؟کننده اروابط بین فردی و امنیت اجتماعی زوجین استفاده

 روش

 حدوداًسال را که  40-25ی، کلیه زوجین شهرستان میاندورود در رده سنی آمارروش پژوهش حاضر علی مقایسه اب بود. جامعه 

ش نمونه گیری در دسترس، روتصادفی با استفاده از  صورتبهنفر از زوجین  100تعداد ی گیرد. م دربررا  باشندیم ( نفر200)

 ند. نمودانتخاب و در این پژوهش شرکت 

 

 

                                                      
1 .Dew &.tulane 
2.  Hollowey &Valentine 



 1400بهار /ومد شماره /دوم سال /فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی  /80

 
 

 

 ابزار گردآوری داده ها:

ی هاهشبکه از سنجش میزان استفاد منظوربهی محقق ساخته بود که اپرسشنامه ی اجتماعی مجازی:هاشبکهپرسشنامه  

است و میزان  شدهمیتنظبر اساس مقیاس لیکرت است که  سؤال 8 است. این پرسشنامه حاوی شدهیطراحاجتماعی تلفن همراه 

های  یهگوخ به ست و پاسپرسشنامه تک عاملی ا سنجدیمی مجازی را هاشبکهی مجازی و دالیل استفاده از هاشبکهاستفاده از 

. پایایی این دریگیمورت ص( 1نمره ) هرگز( تا 5ی از طیف لیکرت از گزینه همیشه )نمره بخشپنجی نمرات لهیوس بهاین مقیاس 

 برآورد شد. 79/0باالی  1394مقیاس در پژوهش رسول آبادی، 

مواقع  ترر بیشسازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر د مقیاس سازگاری زناشویی گراهام بی اسپینر:

ن مراقبت میزا ابل،ه متققدر بین زوجین از طریق عال بخشتیرضااحساسی ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند. روابط 

ا یک مقیاس لیکرت بگویه است 17 (. این مقیاس دارای1999سپنها، ) است سنجشقابلاز همدیگر و پذیرش و تفاهم یکدیگر 

 (DAS) ریاسپنراهام بی گمقیاس سازگاری زناشویی  است. 5تا  1که هر ماده دارای ارزشی بین  ی )هرگز تا همیشه(ادرجهپنج

 شدهمیتنظ کنندیمگی زند هم بای که دونفرسنجش سازگاری بین زن و شوهرها و یا هر  منظوربه 1976توسط اسپنیر در سال 

، توافق ی زناشوییی، همبستگکه عبارتند از: رضایت زناشوی سنجدیمرا  بعد چهارکه این مقیاس  دهدیماست. تحلیل عاملی نشان 

 زناشویی و ابراز محبت.

ی است. همسانی توجه قابلی همسانی درون دهنده نشانبرآورد کرده که  96/0( اعتبار این مقیاس را در کل نمرات 1976اسپنیر )

 ییناشوز(، همبستگی 94/0) ییزناشورا نیز بین خوب تا عالی برآورد کرده که عبارتند از: مقیاس رضایت  هااسیمقدرونی، خرده 

 ین مقیاس را مطلوب و موردای و محتوایی اسازه(. همچنین اسپنیر روایی 73/0) محبتاز ( و ابر90/0) ییزناشو(، توافق 81/0)

 گزارش نمود دییتأ

ی ادرجهپنجت گویه است با یک مقیاس لیکر17 این مقیاس دارای (:2000مقیاس روابط بین فردی فترو و همکاران )

 و حفظ ارتباطات، مهارت توسعه از: اندعبارتی پرسشنامه هافهمؤلاست.  5تا  1که هر ماده دارای ارزشی بین  )هرگز تا همیشه(

 88/0ی کرونباخ باالی پایایی پرسشنامه از روش آلفا (1395ارتباطی، حل تعارض، همدلی. در پژوهش )محمودی و همکاران، 

 است. آمدهدستبه

است.  قرارگرفته مورداستفاده ( در ایران1387) نهمکاراشکری و  لهیوسبهو  شدههیته( 2002) همکارانکییز و  لهیوسبهپرسشنامه 

ز زندگی ایت کلی ای و رضاز مقیاس عاطفه مثبت، عدم وجود عاطفه منف آمدهدستبهدر این پرسشنامه بهزیستی ذهنی به نمرات 

ی بندصورت( 5) وقتتمام( تا 1) وقتچیهطیف لیکرت از  گانهپنجی بنددرجه. مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی بر کندیماشاره 

 بهدرصد  80/0فی را و عدم وجود عاطفه من 83/0در پژوهش شکری و همکاران ضریب آلفای کرونباخ عاطفه مثبت  شده است.

 آمد. دست

که هر ماده  ی )هرگز تا همیشه(ادرجهپنجگویه است با یک مقیاس لیکرت 16 : این مقیاس دارایپرسشنامه امنیت اجتماعی

 همکاران د مقصودی نیا واستاندار نامهپرسشسنجش امنیت اجتماعی در این پژوهش، از  منظوراست.   5تا  1 دارای ارزشی بین

مخالفم  کامالًه ( تا گزین5ره موافقم )نم کامالًطیف لیکرت از گزینه  گانهپنجی بنددرجهو بر  باشدیمگویه  36( که شامل 1395)

مچنین و ه دشدهییتأیی صوری است. روایی این مقیاس با استفاده از روش اعتبار روا هشداستفادهی شده است، بندصورت( 1)نمره 

برای آزمون فرضیات از  هاداده لیتحل و هیتجزآمد. جهت  دست به 85/0با روش آلفای کرونباخ  spss افزارنرمپایایی آن به کمک 

 ی تی، تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.هاآزمون
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 ایافته ه
پاسخگویان را مرد  درصد 50و درصد از پاسخگویان این تحقیق را زن  50نفر پاسخ دهنده،  100در مجموع  دهدیمنشان  هاافتهی

 75سال،  25-20روه سنی ( درصد در گ34نفر ) 68در این پژوهش،  موردمطالعهزوج  100از  دهند. همچنین در مجموعیمتشکیل 

( درصد در گروه 11.0) نفر 22سال و  37-32( درصد در گروه سنی 17.5نفر ) 35سال،  31-26( درصد در گروه سنی 37.5نفر )

نفر پاسخگویان این  100ی تحقیق حداقل حداکثر میزان تحصیالت از مجموع هاافتهبر اساس ی باشند.یمسال  37 سنی باالی

در  درصد (15) نفر 30اردانی، صد در مقطع تحصیلی ک( در0.45) نفر 90( درصد در مقطع تحصیلی زیر دیپلم، 12.5نفر ) 25تحقیق، 

 .باشندیم( درصد در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد 5) نفر 10مقطع تحصیلی کارشناسی، 

ود اوت وجمیزان روابط بین فردی زوجین استفاده کننده از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر شده تففرضیه یک: 

 دارد.
 شده روابط بین فردی زوجین استفاده کننده از شبکه اجتماعی داخلی و فیلترمستقل؛ مقایسه  t: آزمون 1جدول 

 تعداد گروه متغیر

 

انحراف  میانگین

 استاندارد

درجه  tآماره 

 آزادی

 داریسطح معنی

(Sig.) 
 

 روابط بین فردی
  88/0 26/4 50 شبکه اجتماعی داخلی

09/4 

 
98 

 
 69/0 61/3 50 شبکه اجتماعی فیلترشده 000/0

کننده از وجین استفادهز یفرد نی(، بین میانگین متغیرهای روابط بα=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  1جدول 
مقدار را که چود دارد، ری وجداکننده از شبکه های اجتماعی داخلی، تفاوت معنیشبکه های اجتماعی فیلتر شده و زوجین استفاده

ین زوج در  (26/4)ی فرد نیجا که میانگین نمرات روابط باز آن تر است.، کوچکα = 05/0 ( از مقدار.Sigداری )سطح معنی
کننده از شبکه های ین استفادهزوج در 61/3)ی فرد نیبیشتر از میانگین نمرات روابط ب دخلیکننده از شبکه های اجتماعی استفاده

 نیاز روابط ب بیشتر اخلیدماعی کننده از شبکه های اجتین استفادهزوج یفرد نیاست، بنابراین، میزان روابط ب فیلترشدهاجتماعی 
  است.فیلترشده کننده از شبکه های اجتماعی زوجین استفاده یفرد

 ت وجودمیزان بهزیستی ذهنی زوجین استفاده کننده از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر شده تفاوفرضیه دو: 

 دارد.
 دهستی ذهنی زوجین استفاده کننده از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر شبهزیمستقل؛ مقایسه  t: آزمون 2جدول 

 تعداد گروه متغیر

 

انحراف  میانگین

 استاندارد

درجه  tآماره 

 آزادی

 داریسطح معنی

(Sig.) 

 
 بهزیستی ذهنی

یداخل یشبکه اجتماع  50 42/4 74/0  
96/3 

 
98 

 
لترشدهیف یاجتماع شبکه 000/0  50 76/3 91/0 

 یذهن یستیتغیرهای بهزم(، بین میانگین α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  2جدول حاصل از داده های  نتایج

داری ت معنیخلی، تفاوعی داکننده از شبکه های اجتماکننده از شبکه های اجتماعی فیلتر شده و زوجین استفادهزوجین استفاده

ی ذهن یستیمیانگین نمرات بهز جا کهاز آن تر است.، کوچکα = 05/0( از مقدار .Sigداری )مقدار سطح معنیوجود دارد، چرا که 

زوجین  در (76/3)ی هنذ یستیبیشتر از میانگین نمرات بهز داخلی کننده از شبکه های اجتماعی زوجین استفاده در (42/4)

بکه های اجتماعی کننده از شادهزوجین استف ،یذهن یستیاست، بنابراین، میزان بهز فیلتر شده کننده از شبکه های اجتماعیاستفاده

  است.فیلترشده کننده از شبکه های اجتماعی زوجین استفاده ،یذهن یستیبیشتر از بهز داخلی
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فاوت تمیزان سازگاری زناشویی  زوجین استفاده کننده از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر شده فرضیه سه: 

 وجود دارد.
 ر شدهسازگاری زناشویی زوجین استفاده کننده از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتقل؛ مقایسه مست t: آزمون 3جدول 

 تعداد گروه متغیر

 

انحراف  میانگین

 استاندارد

درجه  tآماره 

 آزادی

 داریسطح معنی

(Sig.) 

 
 سازگاری زناشویی

یداخل یشبکه اجتماع  50 40/4 72/0  
70/3 

 
98 

 
لترشدهیف یاجتماع شبکه 000/0  50 88/3 70/0 

کننده از زوجین استفاده ییزناشو ی(، بین میانگین متغیرهای سازگارα=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  3جدول 
مقدار را که چود دارد، ری وجداکننده از شبکه های اجتماعی داخلی، تفاوت معنیشبکه های اجتماعی فیلتر شده و زوجین استفاده

ین زوج در( 40/4)یی ناشوز یجا که میانگین نمرات سازگاراز آن تر است.، کوچکα = 05/0( از مقدار .Sigداری )سطح معنی
کننده از ستفادهزوجین ا در( 88/3)یی زناشو یبیشتر از میانگین نمرات روابط سازگار داخلیکننده از شبکه های اجتماعی استفاده

بیشتر  اخلیدی اجتماعی کننده از شبکه هازوجین استفاده ییزناشو یمیزان سازگاراست، بنابراین،  فیلتر شدهشبکه های اجتماعی 
  است.فیلترشده کننده از شبکه های اجتماعی زوجین استفاده ییزناشو یاز سازگار

جود فاوت ومیزان امنیت اجتماعی زوجین استفاده کننده از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر شده تفرضیه چهار: 

 دارد.
 دهشامنیت اجتماعی زوجین استفاده کننده از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر مستقل؛ مقایسه  t: آزمون 4جدول 

 تعداد گروه متغیر

 

انحراف  میانگین

 استاندارد

درجه  tآماره 

 آزادی

 داریسطح معنی

(Sig.) 

 
 امنیت اجتماعی

یداخل یشبکه اجتماع  50 37/4 72/0  
02/4 

 
98 

 
لترشدهیف یاجتماع شبکه 000/0  50 81/3 70/0 

 یاجتماع تیتغیرهای امنم(، بین میانگین α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  4جدول نتایج حاصل از داده های 
داری ت معنیخلی، تفاوعی داکننده از شبکه های اجتماکننده از شبکه های اجتماعی فیلتر شده و زوجین استفادهزوجین استفاده

ی اجتماع تیمیانگین نمرات امن جا کهاز آن تر است.، کوچکα = 05/0( از مقدار .Sigداری )مقدار سطح معنید، چرا که وجود دار
زوجین  در (81/3)ی اعاجتم تیبیشتر از میانگین نمرات امن داخلیکننده از شبکه های اجتماعی زوجین استفاده در (37/4)

ه های اجتماعی کننده از شبکدهزوجین استفا یاجتماع تیاست، بنابراین، میزان امن رشدهفیلتکننده از شبکه های اجتماعی استفاده
  است.فیلترشده کننده از شبکه های اجتماعی زوجین استفاده یاجتماع تیبیشتر از امن داخلی

 بحث و نتیجه گیری

شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر شده تفاوت وجود  نتایج حاصل از فرضیه اول نشان داد میزان روابط بین فردی زوجین استفاده کنند از

از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر  کننده استفادهاین نتیجه به دست آمد که بین روابط بین فردی زوجین  با استفاده از آزمون تی دارد

ترشده کمتر است. این موضوع از شبکه اجتماعی فیل کنندگان استفادهشده تفاوت وجود دارد. به عبارتی میزان روابط بین فردی در 

ی بر نظریه تعامل اجتماعی چلبی در خصوص تعامالت و روابط بین فردی است خانواده یک واحد اجتماعی است و این واحد تأیید

استمرار حیات خانواده و عملکرد صحیح آن  روابط و تعامالت فردی است. نیترمانهیصمبروز عواطف انسانی و کانون  مبدأاجتماعی 

که  دهدیمطالق نشان  روزافزوناست. آمار  هاآن نیترمهمکه سازگاری زناشویی یکی از  ردیگیم نشأتعوامل مختلفی از 

ی روابط، گسیختگی انسجام و سرد عوامل بروز تنش، نیترمهمموضوع ناسازگاری زناشویی در ازدواج و رابطه زناشویی یکی از 

سازد بلکه  برآوردهو روانی اعضای خود را  نیازهای عاطفی، امنیتی تواندیم تنهانهت که ایجاد کانونی اس جهینت درو  وحدت خانواده

. نقش ناسازگاری زناشویی اندازدیمرا به خطر  هاآنو سالمت روانی  شودیمباعث بروز آشفتگی روانی و ناراحتی روانی در اعضا 



 

 83/… یاعکننده از شبکه اجتماستفاده ینزوج یاجتماع یتو امن ییزناشو یسازگار ی،ذهن یستیبهز ی،فرد ینروابط ب یسهمقا  

 
 

 

از نقش  توانینمبسترهای زندگی خانوادگی و اجتماعی  شده رگوندگیکی از دالیل مهم طالق بر کسی پوشیده نیست. با  عنوانبه

 چراکه ماندی اجتماعی مجازی بر روابط خانوادگی و سبک زندگی زوجین غافل هاشبکهو ارتباطی مانند  ی اطالعاتیهایفناور

ی اجتماعی هاشبکهمتغیرهایی که  یکی از به یکی از نیازهای روزانه افراد جامعه مبدل شده است. هاشبکه نیا درحضور و فعالیت 

میزان بهزیستی ذهنی است. نتایج حاصل از فضیه دوم نشان داد میزان بهزیستی ذهنی  گذاردیم ریتأثبر آن در زندگی زوجین 

ه بین این نتیجه به دست آمد ک با استفاده از آزمون تی زوجین استفاده کنند از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر شده تفاوت وجود دارد

در  از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر شده تفاوت وجود دارد. به عبارتی میزان بهزیستی ذهنی کنندهاستفادهبهزیستی ذهنی زوجین 

در خصوص بهزیستی ذهنی  شدهمطرحهای ی بر نظریهتأییداز شبکه اجتماعی فیلترشده کمتر است. این موضوع  کنندگان استفاده

ی و بهزیستی ذهنی در یک زوج باال باشد زوج دیگر نیز دارای سازگاری زناشویی و بهزیستی ذهنی رضایت زناشوی اگراست.  

نتایج حاصل از فرضیه سوم نشان داد میزان سازگاری زناشویی زوجین استفاده کنند از شبکه اجتماعی داخلی و . باشدیمباالیی 

از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر شده تفاوت وجود دارد. به  کنندهتفادهاسفیلتر شده تفاوت وجود دارد. بین سازگاری زناشویی زوجین 

های ی بر نظریهتأییداز شبکه اجتماعی فیلترشده کمتر است. این موضوع  کنندگاناستفادهعبارتی میزان سازگاری زناشویی در 

 گذاردیم ریتأثآن در زندگی زوجین  یکی از متغیرهایی که شبکه های اجتماعی بر در خصوص سازگاری زناشویی است. شدهمطرح

میزان امنیت اجتماعی است. فرضیه چهارم نشان داد میزان امنیت اجتماعی زوجین استفاده کنند از شبکه اجتماعی داخلی و فیلتر 

شبکه  از کنندهاستفادهاین نتیجه به دست آمد که بین امنیت اجتماعی زوجین  با استفاده از آزمون تی شده تفاوت وجود دارد

از شبکه اجتماعی فیلترشده  کنندگاناستفادهاجتماعی داخلی و فیلتر شده تفاوت وجود دارد. به عبارتی میزان امنیت اجتماعی در 

 برای ناگواری پیامدهای آن فقدان که طوری به است، جامعه و فرد نیازهای تریناساسی از یکی جامعه در امنیت کمتر است. 

 داده قرار ضروری نیازهای دوم رتبه در را ایمنی به نیاز انسان، اساسی نیازهای هرم بندیطبقه در مازلو. رددا پی در آنان سالمتی

 یابیدست و جامعه در زندگی برای انسان گیرندمی نظر در انسان اساسی نیازهای از یکی مثابه به را امنیت بسیاری دانشمندان است

 و فردی ازلحاظ که هاییانسان که طوری به است جامعه در آرامش و امنیت از برخورداری نیازمند توسعه، و رشد باالی مراتب به

احساس امنیت فرایندی  افزایش هاآن موفقیت امکان و کرده دنبال را خود اهداف خاطر آرامش با کنندمی امنیت احساس اجتماعی

های ها و توانمندیافراد جامعه بر اساس نیازها، عالئق، خواسته شود بلکه اکثراجتماعی است که صرفاً بر افراد تحمیل نمی -روانی

با بررسی نظریات تعدادی از جامعه شناسان و روان شناسان  شخصیتی و روانی خود در ایجاد و از بین بردن آن نقشی اساسی دارند.

موضوع امنیت اجتماعی را مورد بحث احساس امنیت می توان متوجه گردید که هر یک از نظریه پردازان از جنبه خاصی  درزمینه

اند، ولی در همه نظریات بر اهمیت این بعد از امنیت، یعنی احساس امنیت اجتماعی یا همان بعد ذهنی آن تاکید فراوانی قرار داده

باشد یشده است. در جوامع امروزی عوامل متعددی احساس امنیت اجتماعی را با خطر مواجه ساخته که از جمله آن جهانی شدن م

شود. شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری که به طور مستقیم یا غیر البته جهانی شدن در غالب رسانه، این مسئله را موجب می

توانند عامل خطری برای امنیت هویتی، فرهنگی و گذارند میها، فرهنگ و هویت افراد تاثیر میمستقیم بر روی هنجارها، ارزش

 همکاران(، کالنتری و 1397) یندر(، بخشایش و 1398) همکارانته نتایج حاصل از تحقیق عنبری و این یاف اجتماعی باشد.

 زیر مطرح هاشنهادیپ تحقیق یهاافتهی به توجه کند. بامی تأیید را (2005) یآکوس( و کراست و 1392) انیمحمد(، رستگار و 1396)

 :شودمی
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فراد ای آشنایی ر راستادلیت آموزشی و تبلیغی نهادهای مرتبط فرهنگی همچون فعا اقدامات فرهنگی و ایجابی گسترده

 ی مجازی.هاشبکهزوجین با مضرات استفاده از  ژهیوبه

ی هاکارگاهی برگزاری اجتماعی هاشبکهبرای  یی و ساختاریمحتوا تالش جهت ایجاد جایگزین مناسب فرهنگی،

 یرات منفی آن.تأثعی و شناخت ی اجتماهاشبکهینه استفاده مناسب از درزمآموزشی 

 آموزان و دانشجویان. دانش ،دارخانهی زندگی برای زنان هامهارتآموزش 

 شوییدر زندگی زنا هاآنی فردی شناختی و اعمال هامهارتارتقای سطح آگاهی افراد نسبت به کسب 

 سازگاری زناشویی. دهندهکاهششناسایی عوامل          

 منابع

ازی و ران: نخستین کنگره ملی فضای مج(. اینترنت و روابط خانواده. ته1391) محبوبه سهیال و یاقری، اهلل، باقری، بابایی، عزیز آقا

 های اجتماعی نوپدید.آسیب

افسردگی  وعتیاد به اینترنت اهای اجتماعی بر (. بررسی رابطه بین استفاده از شبکه1391) برات دستجردی، نگین و صیادی، سمیه

 .148-75 ، ص5ره ، دو10 نشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، شمارهدر بین دا

گذاری.  با رویکرد سیاست (. بررسی تاثیرشبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی1397غالمرضا )و ندری،  احمد بخشایش،

 .154-125 ، ص25، شماره 7دوره فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی، 

در  جازی با سازگاری زناشوییم(. بررسی رابطه میزان حضور و فعالیت در فضای 1397) بخشی پور، ابراهیم و ابراهیم پور، داوود

 ،10 شماره ،3 لسا واده،ات خانبین زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه. فصلنامه زن در مطالع

 .115-75ص 

مسئله  وی مقابله حل(. رویکرد مدل یابی معادالت ساختاری در بررسی رابطه بین صفات شخصیت، الگ1388ادق )تقی لو، ص

 زی.و بهزیستی ذهنی در دانشجویان دختر و پسر. دانشگاه آزاد اسالمی و احد تهران مرک اجتماعی

(. نقش ابعاد سبک زندگی 1393) فاطمه بهرامی،عذرا و  اعتمادی، سیداحمد، مریم السادات، احمدی، عاطفه، فاتحی زاده، حیرت،

 .147-93ص  ،2 ، شماره5سال  زوجی در پیش بینی سازگاری زناشویی. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه،

وردی( مطالعه م) سبوکیفد بر (. بررسی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت دختران در شبکه اجتماعی با تاکی1392) الیل خاکی،

 دختر شهر ایالم. پایان نامه ارشد، رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد تهران.کاربران 

: های اجتماعی مجازی. تهران(. چالش و تهدیدهای نظام خانواده در بستر شبکه1396) پور، رؤیا ذاکری، محمدمهدی و رضا

 انتشارات آکادمیک.

العه نیت اجتماعی )مورد مطاستفاده از اینترنت و احساس ام»عنوان (. در پژوهشی با 1392فاطمه ) رستگار، امیر و محمدیان،

 .89-53ص . 54شماره . 14دوره  فرهنگ ارتباطات. ( مطالعاتدانشگاه شهر کرمان

 .18 چاپ (. مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده،.انتشارات سروش،1393) باقر ساروخانی،

هنی با کیفیت زناشویی (. همبستگی بین بهزیستی ذ1390) یاسر ،فاطمه، محبی، سیامک و ترابی مرضیه، بهرامی، شاه سیاه،

 .67-61، ص 45، شماره 10 زوجین. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره

ره طالعات امنیت اجتماعی، دو(. تحلیل جامعه شناختی، فصلنامه م1398) عنبری، علی، حسین زاده، علی حسین و حقیقتیان، منصور

 .311-275، ص 57، شماره 10
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سبک زندگی جوانان.  (. بررسی رابطه مصرف شبکه اجتماعی مجازی با1383) گودرز فتحی، سروش، وثوقی، منصور و سلمانی،

 .88-69، ص 13 ، شماره4 فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال

فاده از رسانه های جمعی است (. بررسی ارتباط بین1396) یلهاب یروس و حیدرخانی،س ین و همکاران، محبی،عبدالحس کالنتری،

 ،7، ش 2دوره عی.اجتما نامه توسعه فرهنگی اجتماعی. و نظم پژوهش جهانی و احساس امنیت اجتماعی در شهر کرمانشاه.

 .42-25ص 

 جین: نقش حسادت و نظارتهای اجتماعی مجازی بر روابط زو(. تأثیر شبکه1397) حمید و مللی، آزاده محمود، رحیمی، کیانی،

 .97-121 . ص30، شماره 8 ویی. فصلنامه علمی ترویجی در حوزه اخالق، دورهزناش

 نو. تشارات طرحم، تهران: ان(. عصر اطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. ترجمه حسن چاووشیان، جلد دو1380) مانوئل کاستلز،

ی اجتماعی ابران شبکه هانیت اجتماعی ک(. مطالعه و شناخت عوامل مرتبط با میزان احساس ام1395) صفر رضا، حیاتی، محصل،

 .98-56ص  ،8 سال ،6 ورهمجازی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز. فصلنامه پژوهش در علوم و تکنولوژی، د

 لم.(. اینترنت و شکل گیری باندهای جرم و فساد در فضای مجازی. تهران: نشر ع1392) محمدنظری، علی

 .انتشارات گنج دانشتهران،  هنگ نامه حقوق،فر (.1380) قاسمواثقی، 

امه علوم هر کاشان. فصلنش(. تاملی در مورد رابطه بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در 1383) م ف و نیازی، وحیدا،

 .117-145ص  (.23 )پیاپی3اجتماعی، شماره 
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