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اجتماعی مجازی با احساس  یهاشبکهرابطه میزان استفاده از 
 تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان
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 چکیده

 انتیو خ ییبا احساس تنها یمجاز یاجتماع یهاشبکهاستفاده از  زانیرابطه مبررسی هدف پژوهش حاضر 
 ویان متأهلدانشجشامل کلیه  و جامعه آماریهمبستگی -توصیفیروش تحقیق . بود انیدر دانشجو ییزناشو

تصادفی  یریگنمونهاز طریق جدول مورگان و به روش  هاآننفر از  100که تعداد  بودپیام نور کرمان دانشگاه 
در این پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی آشر، هایمل و  یریگاندازهابزار نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهساده 

ضریب وش به ر هاداده لیوتحلهیتجز. بود (1392) یخادمو خیانت زناشویی مرامی و  (1991رنشاو )
ساس تنهایی اجتماعی مجازی با اح یهاشبکهنشان داد بین میزان استفاده از نتایج . همبستگی پیرسون انجام شد

اجتماعی مجازی با  یهاشبکه(. بین میزان استفاده از P>01/0وجود ندارد ) یداریمعن در دانشجویان رابطه
(. بین میزان استفاده P>05/0وجود ندارد ) یداریمعندر دانشجویان رابطه و عاطفی احساس تنهایی اجتماعی 

 (.P<01/0وجود دارد ) یداریمعن اجتماعی مجازی با خیانت زناشویی در دانشجویان رابطه یهاشبکهاز 

 یهاهشبک، عاطفی ، احساس تنهاییاحساس تنهایی، احساس تنهایی اجتماعی كلیدي: واژگان
 دانشجویان. زناشویی، خیانتاجتماعی مجازی، 
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 مقدمه
 یهایگذارهیسرما نیتریاصلیک فناوری پیشرفته از  عنوانبهفناوری اطالعات و ارتباطات 

و جهان شاهد  گذردیم. اکنون بیش از چهار دهه از اختراع اینترنت دشویمجدید قلمداد 
(. امروزه یکی از 1395رشد بسیار چشمگیر این پدیده بوده است )مغنی زاده و وفایی نجار، 

 میکنیمزندگی  هاشبکه. ما در عصر استاجتماعی مجازی  یهاشبکهنوین،  یهایفناور
نفر با استفاده خالقانه از  اردهایلیم( و در تنها چند دهه اخیر، 2011، 1)هانسن و همکاران

. ما از انددادهرا تغییر  شانیزندگ، گسترجهان یاشبکهاجتماعی و با اتصال به  یهارسانه
 ترکینزدرا به خود  مانخانوادهتا دوستان و  میکنیماجتماعی مجازی استفاده  یهاشبکه

دسترسی یابیم، به بازار محصوالت و خدمات نیرو  انیدانشگاههمکنیم، به همسایگان و 
 (.2011)هانسن و همکاران،  بخشیم

ر د اجتماعی در دانشگاه ایلی نیوز در ایالت متحده آمریکا یهاشبکهنخستین بار بحث 
تخستین سایت شبکه اجتماعی با نام سیکس  1993مطرح شد، پس از آن در سال  1960سال 

بود  1393(. در سال 1393سلمانی،  شد )فتحی، وثوقی و یاندازراه( 2شش درجه) سیگرید
گسترده با حضور اورکات در میان کاربران ایرانی رواج  طوربهاجتماعی  یهاشبکهکه مفهوم 

سریع رشد کرد که پس از برزیل و آمریکا، ایران سومین  قدرآنپیدا کرد و در مدت کوتاهی 
 (.1393اسالمی و جمال،  )مجردی، کشور حاضر در اورکات شد

اجتماعی به دو صورت  یهاشبکه( 2016) 3بر اساس تعریف دیکشنری آکسفورد
سایت  وب .2از تعامالت اجتماعی و روابط شخصی،  یاشبکه .1تعریف شده است: 

دیگر که به کاربران امکان برقراری ارتباط با یکدیگر از طریق ارسال  یهابرنامهاختصاصی یا 
ی ماعاجت یهاشبکه. در هر دو تعریف از واژه دهدیم..  ، تصاویر وهاامیپاطالعات، نظرات، 

د که به افراد هستن ییهاسیسرواجتماعی  یهاشبکهاز تعامالت تأکید شده است.  یاشبکهبر 
ه عمومی را در یک محیط اینترنتی بسازند ک باًیتقر. یک پروفایل عمومی یا 1: دهندیماجازه 

شامل بخشی از مشخصاتی است که فرد مایل است دیگران در مورد او بدانند و در صورت 
. لیستی از دوستان خود و تمام کاربرهای این 2تمایل عکس شخص نیز در آن وجود دارد. 

دید از آن ایجاد روابط جشبکه را در اختیار داشته باشند و برای یافتن دوستان قدیمی خود و 
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2. six degrees 

3. Oxford english dictionary 
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دوستان خود و همچنین چت  یهاعکسو  هانوشته. امکان نظر دادن بر روی 3استفاده کنند.
 (.1391سلیمانی، به نقل از کردن را دارند )

( در آماری که از سوی اتحادیه جهانی مخابرات منتشر 1396مهر )به گزارش خبرگزاری 
اینترنت دسترسی دارند و میزان مشترکان موبایل  خانوار ایرانی به درصد 19/52شده است. 

نفر اعالم شده است. همچنین نتایج نظرسنجی  2/20نفر ایرانی  100باند پهن نیز به ازای هر 
نشان  95مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران( به نقل از سایت خبری تابناک در بهمن ) سپایا

 یهاشبکهسال در  13تا  12روه سنی درصد گ 63سال و  29تا  19درصد جوانان  91داد، 
اجتماعی عضویت دارند. در بین ایرانیان بیشترین عضویت مربوط به شبکه اجتماعی تلگرام 

انشجو و د آموزدانشاستقبال گسترده نسل  دهندهنشانمیلیون عضویت این آمار  21با  است
 از این فناوری جدید است.

 یکرمطلوب برای رشد ف یهاروشتعامل با دیگران و یادگیری از طریق تجربه، یکی از 
 یهاکهشبو  زمان زیادی را با اینترنتدانشجویان  اما زمانی که ؛استدانشجویان و اجتماعی 

 برای تعامل با دیگران کم شده، توانایی کمتری اشزهیانگ، کنندیمسپری  اجتماعی مجازی
واقعی داشته، وقت کمتری را صرف صحبت با خانواده نموده و احساس  یهایدوستدر حفظ 

(. امروزه با 1391نیا و همکاران، )فرهادی ابدییمدر او گسترش  روزروزبهتنهایی و انزوا 
توجه به پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی، یک پدیده شایع در جهان احساس 

 یامشاورهدمات نیاز به خ کهیطوربههستند؛  بانیگربهدستتنهایی است که بیشتر مردم با آن 
در حال افزایش است. این احساس در روانشناسی  روزروزبه یشناخترواندر کیلینیک های 

ه به آن یافت ک توانیماما در فلسفه، ادبیات و مذهب آثار بسیاری را  ؛کوتاه دارد یاسابقه
(. احساس تنهایی زمانی به 2009، 1نقل از کرواس و پارلو به ؛1969، بانکوک) اندپرداخته
ی تجربه عاطف کهینحوبه رابطه فرد با دیگران کاذب باشد؛ که تماس و دیآیموجود 

مشترکی برای این رابطه دو جانبه فرد با دیگران متصور نباشد و انسان در فرایند تماس با 
(. احساس 2012، 2دیگران، ارتباط حقیقی و صمیمانه نداشته است )ون هالست و همکاران

ط کمی یا کیفی در رواب یهایینارساتنهایی تجربه ناخوشایندی است که در پاسخ به 
 (.1992، 3)پپالو و پرلمان شودیمظاهر اجتماعی 

                                                           
1. Krause-Parello 

2. Vanhalst & Et al 

3. Peplau  & perlman 
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افزایش خیانت زناشویی و کاهش روابط در زوجین  سازنهیزم تواندیمشبکه اجتماعی 
زندگی، مسئله خیانت است. خیانت در ازدواج به معنی  یهانهیزمامروزه یکی از شود. 

و عدم تعهد به ازدواج و برقراری هرگونه ارتباط عاطفی و جنسی با جنس ناهمسان  ییوفایب
 هاتعارضاست. خیانت در ازدواج عامل بزرگ عدم رضایت زناشویی و همچنین زمینه اصلی 

؛ 1393به نقل از مدرسی،  ؛2009، 1زناشویی و جنسی )پالت و همکاران یهایناسازگارو 
مشکالت در روابط زناشویی و طالق زوجین  نیتربرجسته( و یکی از 2013اسماعیلی کیا، 
که  انددادهنشان  هاپژوهش(. 2015، 2جاوید یمؤمن)شعاع کاظمی و  شودیمبه شمار آورده 

 نیرتریگهمهدر جوامع امروزی و نوین رخدادی شایع شده است و  ییفرا زناشوروابط 
؛ 2001، 3)گوردون و همکاران دیگشایمچالشی است که پای زوجین را به درمان 

 (.5139و همکاران،  جوکمال؛ به نقل از 2016، 5؛ عسکرپور و مظاهری2009، 1باگاروزی

 او زناشویی زندگی که باشد باور نیبر ا هازوج از یکی که افتدیم اتفاق زمانی خیانت

 مؤمنی) است شکسته را پیمان این پنهانی طوربه دیگر زوج کهیدرصورت است؛ وفادارانه

 در تغییر همچنین و اجتماعی روابط در دگرگونی به توجه با امروزه اما ؛(1393 نادری، و

 و شیفتگی دیگر، فرد با سر و سر داشتن خاص، طوربه جنسی روابط بر عالوه هانگرش
 ارتباط پورنوگرافی، از استفاده عادی، دوستی از فراتر عاطفی روابط نامتعارف، محبت

؛ به نقل از 2013، 6)چویک گنجدیم تعریف این در نیز مجازی فضاهای در نامتعارف
 (.1396قاسمی، سودجانی و شریفی، 

عوامل محیطی، روانی و اجتماعی متفاوتی بر عملکرد افرادی که احساس تنهایی دارند، 
. اگر افراد نتوانند در محیط طبیعی یک رابطه خوب برقرار کنند، ممکن است گذاردیماثر 

ین اجتماعی مجازی پناه ببرند. در زمینه ارتباط ب یهاشبکهعاطفی به  خألبرای پر کردن این 
( اولین محققانی بودند که ارتباط 1995) 9( و ترکل1993) 3اینترنت و احساس تنهایی، رینگلد

 روانی و احساس تنهایی را به تصویر کشیدند. یبه کامالت اجتماعی، بین اینترنت و تعام

                                                           
1. Platt  & Et al 

2. Shoaa Kazemi & Momeni Javid 

3. Grodon  & Et al 

4. Bagarossi 

5. Askarpuor & Mazhaeri 

6. Chuick 

7. Rheingold 

8. Turkle 
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از  حداز  بیش دةستفاا که ندداد ننشا دخو یلگودر ا( 1999) 1و همکاران اتکر سپس
 ازحدشیب دةستفاا آوردةفر عنوانبه تنهایی سحساا .شودیم تنهایی سحساا به منجر ینترنتا

همچنین  .کندیمدور  ندگیز قعیوا بطرا از روا انبررکا ایرز ؛شد معرفی ینترنتاز ا
 ییناشوفرا زگری تلفن همراه و اینترنت را در روابط پژوهشگران عواملی چون نقش تسهیل

(. عامل دیگری که با روابط فرازناشویی و 1392)فتحی و همکاران،  انددانستهمهم و مؤثر 
اجتماعی مجازی در ارتباط است نارضایتی جنسی و زناشویی است )عبدی و  یهاشبکه

فراوانی روشنگر این یافته است  یهاپژوهش(. 2011، 2؛ کوینا و همکاران1391همکاران، 
دلیل فروپاشی روابط همسران و تعارضات زناشویی است  نیترکالنکه روابط فرازناشویی 

( 1396) یمنصور (.1393ه نقل از مدرسی و همکاران، ب ؛2009)به نقل از پالت و همکاران، 
 شیو گرا یاجتماع هیسرما نیدر رابطه ب ییاحساس تنها گر یانجینقش مپژوهشی با عنوان 

ه استفاده از ب شیو گرا ییاحساس تنها نیداد که ب نشانی انجام داد. نتایج اجتماع کهیبه ش
 رابطه معنادار وجود دارد. انیدر دانشجو یاجتماع یهاشبکه

 و احساس یتیشخص یهایژگیو سهیمقا"با عنوان  ی( پژوهش1393) یسوارو  نوندیحس
شان داد که ن هاافتهیانجام دادند.  "یاجتماع یهاشبکه رکاربریکاربر و غ انیدانشجو ییتنها

 انیانشجودر د ییو احساس تنها باز بودن تیشخص ،ییگرابرون تینمرات شخص نیانگیم
 نیانگیم نیبوده و از آن جهت ب شتریب رکاربریغ انیانشجواز د یاجتماع یهاکاربر شبکه

 مشاهده شد. یمعنادار ینمرات آنان تفاوت آمار
 یهاشبکهو نحوه استفاده از  زانیم نیرابطه ب"( پژوهشی با عنوان 1396) انیدریح
در  یلیو عملکرد تحصارتباط با جنس مخالف  ،ییاحساس تنها بلوغ زودرس، ،یاجتماع

پژوهش نشان داد:  نیا جینتا انجام داد. "دانادانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان آب
ابطه در دختران ر ییبا احساس تنها یاجتماع یهاو نحوه استفاده از شبکه زانیم نیالف( ب
لف با ارتباط با جنس مخا یاجتماع یهااستفاده از شبکه زانیم نیوجود دارد. ب( ب یمعنادار

ا بلوغ ب یاجتماع یهاکهاستفاده از شب زانیم نیوجود ندارد ج( ب یابطه معنادارردختران  در
  .وجود دارد یزودرس در دختران رابطه معنادار

                                                           
1. Kraut & Et al 

2. Kewna  & Et al 
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 تماعیاج یهاشبکه در متأهل زنان حضور تأثیر بررسی"( پژوهشی با عنوان 1395مقدم )
نشان  جینتاانجام دادند.  "تهران( شهر متأهل زنان موردی مطالعه) زوجین زناشویی رضایت بر

 اشوییزن رضایت کاهش باعث اجتماعی یهاشبکه از استفاده زمان و حضور داد که افزایش
 وجینز توانایی کاهش باعث اجتماعی یهاشبکه در حضور همچنین،. شودیم متأهل زنان در
 بستگان و اندوست با رابطه فرزندپروری، فراغت، اوقات از استفاده ،نیمابیف تعارضات حل در

 .شودیم
 یهاشبکهبررسی رابطه بین استفاده از "( پژوهشی با عنوان 1391نورانی و همکاران )

نشان داد  هاافتهیانجام داد.  "اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی در دانش آموزان
د. در بین مشاهده نش یداریمعناجتماعی و احساس تنهایی رابطه  یهاشبکهبین استفاده از که 

در بین  ت.وجود داش یداریمعناجتماعی تفاوت  یهاشبکهدختران و پسران در استفاده از 
 .اشتدر میزان احساس تنهایی وجود د داریمعندو گروه با اعتیاد باال و پایین اینترنت تفاوت 

 مجازی فضای اجتماعی یهاشبکه از استفاده تأثیر عنوان( پژوهشی با 1391) یموسوپرتو و 
ایت، میزان رض بر( ماهواره) کشور از خارج تلویزیونی یهاشبکه و( همراه تلفن و اینترنت)

 انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد بامتأهل  زناشویی دانشجویان صمیمیت و سازگاری
یت زناشویی، رضا متغیّر اینترنت، مجازی فضای اجتماعی یهاشبکه از استفاده ساعت افزایش

ست دنتایج به مجموع . درکندیمپیدا  یداریمعنسازگاری و صمیمیت زناشویی کاهش 
 تلویزیونی یاهشبکه و موبایل اینترنت، اجتماعی یهاشبکه از استفاده که بود آن مبین آمده

 .کندیم تهدید را زناشویی صمیمیت و سازگاری رضایت،( ماهوارهکشور ) خارج از
بر احساس  ریتأث اجتماعی: یهارسانهکاربرد "( پژوهشی با عنوان 2019) 1جسن

 کنندیمدرصد از مردم ادعا  51انجام داد. نتایج نشان داد که در مجموعه  "افسردگی و تنهایی
حداقل  دهندگانخپاسنیمی از  باًیتقرافسردگی یا تنهایی نداشتند. به این معنی که  که احساس

تحقیق نشان داد افرادی که  یهاافتهیدر برخی موارد احساس افسردگی و تنهایی دارند. 
 یهارسانه یهاتیسا کاربرد. کنندیم درآمد بیشتری دارند کمتر احساس افسردگی و تنهایی
( 2016) 2رعنایی و همکاران .شودینماجتماعی باعث افزایش احساس افسردگی و تنهایی 

رتبط با شبکه اجتماعی و رفتارهای م یهاتیساتأثیر تنهایی در استفاده از "پژوهشی با عنوان 

                                                           
1. Jensen 

2. Ranaeiy & Et al 
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که شب یهاتیسازمان صرف شده در  در یداریمعنانجام دادند. نتایج نشان داد تفاوت  "آن
 اما رفتارهای ندارد؛اجتماعی مجازی وجود  یهاشبکهاجتماعی و همچنین دالیل استفاده از 

ستند بین افرادی که تنها هستند و افرادی که تنها نی یداریمعناینترنتی نشان داد یک تفاوت 
 یهاشبکه به داـعتیا یهاکننده ینیبشیپ" انعنو با هشیو( پژ2011) 1میلوسویچ وجود دارد.

و  ایینـپ یمدرآکادخو ،نفسعزت مانند ملیاعو که یافتنددر نصربستادر  "زیمجا
 .تـسا رتبطـم زیاـمج یهاشبکهاز  ازحدشیب دةستفاا با باال تنهایی ساحسا و ییگرادرون

چرخ سوم: تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی "( پژوهشی با عنوان 2011) 2راسل و کلیتون
یتر انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده فعال توی "توییتر در رابطه با خیانت و طالق

که  شودیممربوط به توییتر در میان همسران زندگی  یهامناقشهمنجر به افزایش بیشتر میزان 
روابط  زمانمدت. این تأثیر مستقیم به شودیمخود به خیانت، انحالل و طالق  نوبهبهاین 

 یهاشبکه( در تحقیقی با عنوان رابطه 2011) 3همکاراننورتون و  عاشقانه وابسته نیست.
 یهاهشبکاجتماعی با رعایت کردن مرزهای زناشویی نشان دادند که استفاده بیشتر از 

( 2013) 1دایگو و همکاران اجتماعی با کاهش مرزهای روابط زناشویی همراه بوده است.
علوم  یشکدهداناجتماعی دانشجویان  یهاشبکهبررسی ارتباط بین انتخاب "پژوهشی باعنوان 

انجام داد. نتایج نشان داد که روابط معناداری بین نمرات  "تربیتی و احساس تنهایی آنان
اجتماعی وجود دارد و همچنین بیان شده  یهاشبکهاحساس تنهایی دانشجویان و انتخاب 

 یهابکهشز تعداد دانشجویان ا ةاستفاداست که نمرات احساس تنهایی دانشجویان بر اساس 
 .ابدییماجتماعی افزایش 

ر اجتماعی با تأکید ب یهاشبکهرضایت زناشویی و "( پژوهشی با عنوان 2012) 5نوئل
سیتی، جن یهاتفاوتانجام داد. نتایج نشان داد که  "ازدواج و فرهنگ آفریقایی آمریکایی

شبکه اجتماعی خانوادگی، شبکه اجتماعی دوستی، حمایت احساسی و هیجانی اثرمتقابل 
ه و تسهیالتی که اینترنت برای افراد ارائ هاتیمزعالوه بر  منفی بر رضایت زناشویی دارد.

ت ل و مشکالدر بین مسائنامطلوبی نیز به همراه داشته است. با توجه به اینکه  راتیتأثکرده، 
از اینترنت از موارد مهم و اساسی است که مانند  ازحدشیب ةروانی اجتماعی جوانان استفاد

                                                           
1. Milosovic-Dordvic 

2. Russell  & Clayton 

3. Norton  & Et al 

4. Duygu & Et al 

5. Noelle 
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خلقی، تمام اعتیادهای دیگر با عالئمی از قبیل اضطراب، احساس تنهایی، افسردگی، کج
همراه است. این نوع اعتیاد نیز نه فقط پیامدهای روانی اجتماعی  ... و نفساعتمادبهضعف 

های زیادی را بر جوانان تحمیل های جسمی، مالی و فرهنگی نیز آسیبدارد، بلکه در جنبه
، شکست یرکلطوبهکند. نبود روابط پایدار و صمیمی با دیگران، نداشتن اعتماد به نفس و می

 یهاکهشبو  به اینترنت جویانه را برای گرایش دانشزمین های گوناگون زندگی،در عرصه
نوع جدیدی از  سازنهیزم تواندیمنوظهور  یهابیآسبروز . کندفراهم میاجتماعی مجازی 

بنابراین ضروری است تا میزان احساس تنهایی سنجیده  ؛اجتماعی و روانی باشد یهابیآس
س مشکالت روانی اجتماعی مانند احسا سازنهیزمشود تا مشخص شود که آیا شبکه اجتماعی 

با توجه به اهمیت کارکرد متعادل  .دهدیمتنهایی است و میزان احساس تنهایی را تغییر 
خانواده و اهمیت جلوگیری از متالشی شدن آن، شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی 

نتظار ا توانیم. رسدیمزندگی خانوادگی است، ضروری به نظر  بخشاستحکام ۀیپاکه 
داشت که با افزایش رضایتمندی زناشویی، بسیاری از مشکالت روانی، عاطفی و اجتماعی 

در زمان حاضر میزان  ژهیوبه. از جمله این عوامل ابدییمو در کل جامعه کاهش  هاخانواده
در واقع  (.1393)پورمیدانی، نوری و سیدشفتی، اجتماعی است  یهاشبکهاز  استفاده افراد

در هدایت و تربیت و سازندگی و باالبردن  تواندیماز جمله عواملی هستند که  یهاشبکه
 برعکس و کندیمشعور اجتماعی افراد و به سبب آنان رضایت زناشویی نقش مؤثری ایفا 

 تواندیمیعنی اگر جهت آن خالف خیر و صالح عمومی باشد  اتفاق بیفتد؛ تواندیمآن نیز 
و انحراف و فساد و آلودگی و گاه بزهکاری و تعارضات زناشویی، کاهش  یگمراهباعث 

پژوهش  (.2011، 1)بانک ناتاشازیتل رضایت زناشویی و در نتیجه خیانت زناشویی گردد
اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و  یهاشبکهمیزان استفاده از بین  رابطهحاضر، با هدف 

 گرفته است.انجام خیانت زناشویی در دانشجویان 
 پژوهش عبارتند از: یهاهیفرض

اجتماعی مجازی با احساس تنهایی در دانشجویان رابطه  یهاشبکهبین میزان استفاده از 
 وجود دارد.

احساس تنهایی در  یهامؤلفهاجتماعی مجازی با  یهاشبکهبین میزان استفاده از 
 دانشجویان رابطه وجود دارد.

                                                           
1. Natasha zeitel-bank 
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اجتماعی مجازی با خیانت زناشویی در دانشجویان رابطه  یهاشبکهبین میزان استفاده از 
 وجود دارد.

 روش

 .است گیهمبست روش از نظر و کاربردی هدف از نظر تحقیق این، تحقیق موضوع به توجه با
نفر  100که حدود  استدانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور کرمان  شامل جامعه آماری

ست آمده به د یهادادهتصادفی ساده پرسشنامه توزیع و  یریگنمونهانتخاب شدند و به روش 
 امهنگیری متغیرهای پژوهش از دو پرسشاندازه منظوربه قرار گرفت. لیوتحلهیتجزمورد 

 استفاده شد:احساس تنهایی و خیانت زناشویی 
در پژوهش حاضر از مقیاس تنهایی آشر، هایمل و  :(SLFC) ییتنهاپرسشنامه احساس 

سؤال آن انحرافی است  9سؤال است که  21( استفاده شد. این مقیاس دارای 1991) 1رنشاو
مقیاس احساس  یگذارنمرهاما در  مربوط است؛ هایآزمودنو به موضوعات مورد عالقه 

 یگذارنمره .استسؤال  16 اصلی مقیاس یهاسؤالبنابراین  ؛شودینماستفاده  هاآنتنهایی از 
اصالً "، تا سوکیدر  "است  طورنیهمکامالً " از یادرجه 5روی یک مقیاس  هاسؤال

 در جهت هاسؤال. عالوه بر آن، تعدادی از ردیگیماز سوی دیگر صورت  "نیست طورنیا
 طورنیاهمیشه "اگر به گزینه  مثالعنوانبه؛ شوندیم یگذارنمره هاسؤالمخالف با سایر 

کسی ندارم "تعلق گیرد؛ این گزینه در سؤال  1در سؤال دوستان زیادی دارد، نمره  "است
 درهرصورت 5. دلیل این تغییر آن است که نمره کندیمدریافت  5نمره  "که با او حرف بزنم

(. 1391باشد )چاری و خیر،  هاسؤالاز  هرکدامنشانگر بیشترین میزان احساس تنهایی در 
پرسشنامه احساس تنهایی آشر و همکاران دارای دو مؤلفه احساس تنهایی عاطفی و احساس 

 ییتنهابهسؤال آن مربوط  6عاطفی و  ییتنهابهسؤال آن مربوط  10تنهایی اجتماعی است. 
مربوط به احساس تنهایی  12-11-6-20-13-3-19-21-21-9اجتماعی است. سؤاالت 

اجتماعی است. اعتبار مقیاس  ییتنهابهمربوط  22-1-9-16-10-1طفی است و سؤاالت عا
به دست آمد. اعتبار  99/0( 2010) 2احساس تنهایی آشر و همکاران در پژوهش ولیماالی

( با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان SLFSمقیاس احساس تنهایی )
قیاس احساس ، برای خرده م91/0س تنهایی برای کل مقیاس داد که اعتبار مقیاس احسا

                                                           
1. Asher, Hymel & Renshaw 

2. Vellymalay 
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به دست آمد که  31/0مقیاس احساس تنهایی اجتماعی نیز و برای خرده 92/0تنهایی عاطفی 
ن نمره بی س تنهایی در دانشجویان پایین است؛: احسا19تا  21 بین نمره .هستند بخشتیرضا

: احساس تنهایی در 32احساس تنهایی در دانشجویان متوسط است و نمره باالتر از  :32تا  19
گویه های انحرافی و  23و  19، 15، 13، 11، 3، 5، 2 یهاسؤالدانشجویان باال است. 

 یگذارنمرهمعکوس  صورتبه 22و  16، 10، 9، 1، 1 یهاسؤالهستند و  کنندهسرگرم
 .شوندیم

 ابی مقیاس خیانت زناشویی در جامعۀساخت و هنجاری :1پرسشنامه خیانت زناشویی
)مرامی،  اجرا شد و مجرد متأهلزوج  191 روی 1392در سال  مرامی و خادمیتوسط  ایرانی
در این مقیاس سیزده عنصر یافت شد که این سیزده عنصر، چهار عامل بزرگ را  .(1392

برگیرنده اینترنت،  در مقیاس بود وخرده  3( شامل شدنیجهانکه عامل یک )کنند تبیین می
خرده مقیاس که  3عامل دو )جنسی( شامل  ی از جوامع غربی است؛ماهواره و الگوپذیر

دربرگیرنده افکار جنسی، رفتار جنسی، الگوبرداری جنسی است و عامل سه )شخصیتی( 
 های وابسته، خودشیفته، هیجانی، دلبستهخرده مقیاس که دربرگیرنده شخصیت 1شامل 

که دربرگیرنده ارتباطات است  مقیاسخرده 3شامل )خانوادگی(  1ناایمن است و عامل 
ای نهیپنج گز صورتبهپرسشنامه . ی و ازدواج تحمیلی استخانوادگی، ساختار خانوادگ

سشنامه . پراست «کامالً موافقم»و  «موافقم» ،«نه موافق و نه مخالف» ،«مخالفم»شامل  یکرتیل
که  ردیگیتعلق م 1تا  0ای از ها نمرهکه برای آن است نهیپنج گز ،هااز ماده کیبرای هر 
. جهت تعیین پایایی مقیاس، از روش ضریب آلفای است، متفاوت سؤاالتجهت  برحسب

ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش فوق برای کل پرسشنامه برابر  کرونباخ استفاده شده است.
. 90/0)جنسی( پرسشنامه برابر  2، عامل 90/0پرسشنامه برابر ( شدنیجهان) 1، عامل 93/0

)خانوادگی( پرسشنامه، برابر  1و پایایی عامل  99/0)شخصیتی( پرسشنامه برابر  3پایایی عامل 
واد تحلیل مروش این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از همچنین در  بوده است. 30/0

 92/0تا  61/0 آمده برای نمرة کل پرسشنامه در دامنۀدست ضرایب همبستگی به  استفاده شد.
(. پایایی این پرسشنامه در تحقیق حاضر از طریق آلفای 1392)مرامی و خادمی،  قرار داشت

 به دست آمد. 92/0کرونباخ 

 

                                                           
1. Marital Infidelity Questionnaire 
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 هایافته
 متغیرهای پژوهشتوصیفی مربوط به  هاییافته. 1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرها
اجتماعی هایشبکهمیزان استفاده از   0 12 69/1  93/2  29/0  31/0-  

36/11 51 29 احساس تنهایی  29/5  39/0  01/0-  
53/19 10 10 تنهایی اجتماعی  32/6  93/0  30/0  
93/21 29 11 تنهایی عاطفی  53/3  002/0  26/0-  

23/99 165 32 خیانت زناشویی  03/32  19/0  20/0  

به  یاجتماع هایشبکهاستفاده از  زانیم اریانحراف مع نیانگی، مدهدمی( نشان 1جدول )
 29/5و  36/11 بیترتبه ییاحساس تنها اریانحراف مع نیانگی. ماست 93/2و  69/1 بیترت

انحراف  نیانگی. ماست 32/6و  53/19 بیبه ترت یاجتماع ییتنها اریانحراف مع نیانگی. ماست
میانگین و انحراف معیار نمرة کل در . است 53/3و  93/21 بیبه ترت یعاطف ییتنها اریمع

 .بود 03/32و  23/99به ترتیب  خیانت زناشوییمتغیر 

با احساس  اجتماعی هایشبکهنتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر میزان استفاده از . 2جدول 
 تنهایی

 R Sig 

 51/0 06/0 اجتماعی با احساس تنهایی هایشبکه

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر میزان  دهدمی( نشان 2جدول )
 دارییمعنرابطۀ  =r 06/0اجتماعی با احساس تنهایی، بین این دو متغیر با  هایشبکهاستفاده از 

در ادامه با استفاده ضریب همبستگی پیرسون به بررسی رابطۀ بین  (.P>01/0نداشت )وجود 
( احساس تنهای )عاطفی و اجتماعی هایمؤلفهاجتماعی با  هایشبکهمتغیر میزان استفاده از 

 پرداخته شد.

با  اجتماعی هایشبکهنتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر میزان استفاده از . 3جدول 
 یاحساس تنهای هایمؤلفه

 R Sig 

 39/0 02/0 تنهایی اجتماعی
 51/0 -06/0 تنهایی عاطفی
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 هایشبکهبین متغیر میزان استفاده از  شودمیمشاهده  (3)که در جدول  طورهمان
 (.P>05/0مشاهده نشد ) داریمعنیهایی رابطۀ اجتماعی با هر دو مؤلفۀ احساس تن

 شوییاجتماعی و خیانت زنا هایشبکهمیزان استفاده از نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین  .4 جدول

 𝑟2 سطح معناداری
 ضریب همبستگی

 
 شاخص آماری

 یاجتماعی با خیانت زناشوی هایشبکهمیزان استفاده از  11/0 16/0 001/0

انت خی( نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر 1با توجه به جدول )
 دارد داریمعنرابطۀ مثبت و  r=11/0اجتماعی با  هایشبکهزناشویی با متغیر میزان استفاده از 

(01/0>Pیعنی هر .) چه دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور کرمان ساعات بیشتری از
ان میزان خیانت زناشویی در آنان بیشتر است. متغیر میز کنندمیاجتماعی استفاده  هایشبکه

 .دکرمی بینییشپدرصد از واریانس خیانت زناشویی را  16اجتماعی  هایشبکهاستفاده ا ز 

 گیريو نتیجه بحث
، باورها، هاشیگراو افراد مختلف با  هاگروهاست که  یادهیچیپو  عیوس یایدن یمجاز یفضا

 یهاکهشب. امروزه کنندیم یدر آن زندگ گریمتفاوت و گوناگون د یهایژگیواعتقادات و 
ار داده قر ریتأثرا تحت  زیچهمه یطورکلبهو  میمفاه ،ی، معانهاحوزه یتمام یمجاز یاجتماع
تمام  ارتباط انسان، در حال دگرگون ساختن تیاساس فعال ۀمثاببه  یاشبکه ارتباطاتاست. 

ما  کیر که ه ییاحساس تنها زانیمانند م یتیو شخص یاست. عوامل عاطف یارتباطات انسان
 و یفرد نینوع رفتار ما در روابط ب یبر رو تواندیم میکنیمدر درون خودمان احساس 

 نکهیه به اداشته باشد. با توج یمهم ریتأثروابط  نیا یریگشکل یبرا یابانتخ یهاراه نیچنهم
زه از جمله است و امرو رگذاریتأث اریبس یفرد نیو ب یفرد یرفتارها یبر رو ییاحساس تنها

و از  شودیممختلف به کار برده  یهاتیموقعرفتار انسان در  ینیبشیپ یکه برا است یعوامل
 نیدر ب خصوصبه یاجتماع یهاشبکهو به دنبال آن استفاده از  نترنتیاستفاده از ا یطرف

 هکیطوربه ؛است شیرو به افزا سرعتبه رانیجوانان و نوجوانان سراسر جهان و از جمله ا
 یواملع یبررس .شوندیم یمعرف ینترنتیا یهاتیسا نیپرکاربردتر عنوانبهروزها  نیا

کند.  کمک هاشبکه نیا یکاربرها شتریدر شناخت ب اما ر تواندیم ییهمچون احساس تنها
 یهاشبکه است؛ جامعه افراد همه اذعان مورد مردم زندگی بر اجتماعی یهاشبکه ریتأث

 برخی که جایی تا اندداشته مردم زندگی در نامطلوبی روند گذشته سال چند در اجتماعی
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 از برخی .شوندیم یاد اجتماعی یهاشبکه معتادان عنوانبه کنندگاناستفاده از

 هاآن خانوادگی زندگی که اندرفته پیش جایی تا اجتماعی یهاشبکه از کنندگاناستفاده

 زندگی نیز گاهی و است آمده وجود به هاآن برای مشکالتی و گرفته قرار ریتأث تحت

 توجه با است. رسیده طالق و جدایی و مرز به هاشبکه این از استفاده اثر در افراد برخی

 ضروری است که دارد وجود جدی یهابیآس جوامع توسعه در مجازی فضای اهمیت به

بت مث راتیتأث میعوامل کمک خواهد کرد تا بتوان نیشناخت اپرداخت.  آن یابیشهیر به
 راتیتأثتا  میتالش کن نی. همچنمیده شیکاربران آن افزا نیرا در ب یاجتماع یهاتیسا
(. پژوهش حاضر، 1396، بخشفرح)رستمی و  میعوامل کاهش ده نیآن را با حذف ا یمنف

ت اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیان هایشبکهبررسی رابطه میزان استفاده از با هدف 
 .انجام شدزناشویی در دانشجویان 

اجتماعی با  ایهشبکهبین متغیر میزان استفاده از که  دادنشان نتایج فرضیه اول پژوهش 
نتایج مربوط به فرضیه  (.P>01/0) وجود نداشت داریمعنیرابطۀ  =r 06/0 احساس تنهایی،
و با  هماهنگ و همسوست( 2016) همکاران( و رعنایی و 2019) جساول با پژوهش 

میلوسویچ و (، 1395) سواری (، حسینوند و1396) حیدریان(، 1396) منصوریپژوهش 
 توانمی. در تبیین این فرضیه است( ناهمسو 2013) همکاران( و دایگو و 2011) همکاران

سالمت روان  ،یتیشخص هایویژگی نینشان داد که ب (1391) رستمیپژوهش  جینتا گفت
وجود  یبوک تفاوت معنادار سیعضو در ف ریعضو و غ انیدانشجو نیدر ب ییو احساس تنها

درصد از مردم ادعا  51که در مجموعه  ( نشان داد2019) جسهمچنین پژوهش ندارد. 
 دهندگانپاسخاز  یمین تقریباًکه  یمعن نینداشتند. به ا ییتنها ای یافسردگ که احساس کنندمی

 یرادنشان داد اف قیتحق هاییافتهدارند.  ییو تنها یموارد احساس افسردگ یحداقل در برخ
 هایایتس کاربرد. کنندمی ییو تنها یدارند کمتر احساس افسردگ یشتریکه درآمد ب

 .شودنمی ییو تنها یاحساس افسردگ شیباعث افزا یاجتماع هایرسانه
( یکی از عوامل ایجاد احساس تنهایی را سنجش منفی خود و دیگران 1993) 1برگر

در سنجش خود و دیگران  احتماالً کنندمیافرادی که احساس تنهایی  گویدمی. او داندمی
هایی . افرادی که در احساس تنکنندمیعمل  وسختسفتبین فردی، خیلی  رویاروییهنگام 

 هانآرا دوست ندارند. وقتی  هاآنحاضرند ثابت کنند که دیگران  گیرندمینمره باالیی 

                                                           
1. Burger 
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را قبول داشته باشند؟ این انتظارات  هاآنخودشان خود را قبول ندارند، چطور دیگران باید 
 عنوانبها نه کوچکی رمنفی همچنین ممکن است که افراد تنها را به اینجا بکشاند که هر نشا

مشکل  نندهکتوجیه تواندمیطرد تفسیر کنند. این دیدگاه منفی درباره تعامالت اجتماعی 
که  دریافت که افرادی توانمی آسانیبهباشد. با توجه به این دیدگاه  یابیدوستدر  هاآن

ه خود دارند ب به دلیل نوعی نگاه منفی که در مورد افراد دیگر نسبت کنندمیاحساس تنهایی 
 ردازند؛از شبکه اجتماعی مجازی بپ به استفاده کنندنمیکمتر از افرادی که احساس تنهایی 

که افراد را به برقراری روابط جدید در آن  استیک محیط اجتماعی  محیطچرا که این 
گران نگاه که دی کنندمیتصور  کنندمیو با توجه به افرادی که احساس تنهایی  پردازندمی

را دوست ندارند کمتر تمایل به برقراری رابطه  هاآنندارند و در واقع  هاآنخوبی نسبت به 
ت ناهمسو عل. کنندمیاجتماعی مجازی استفاده  هایشبکهدارند و درنتیجه به میزان کمتر از 

ت موقعیو  یفرهنگ ،یتیتفاوت جنس توانمیرا  هاپژوهشاین ن پژوهش حاضر با دبو
 داشت.اجتماعی عنوان 

تماعی با هر اج هایشبکهبین متغیر میزان استفاده از  پژوهش نشان داد دومفرضیه نتایج 
نتایج مربوط به فرضیه (. P<05/0مشاهده نشد ) داریمعنیدو مؤلفۀ احساس تنهایی رابطۀ 

( همسو و با پژوهش 2016) همکاران( و رعنایی و 2019) جسدوم پژوهش با پژوهش 
 گفت توانمی. در تبیین فرضیه دوم پژوهش است( ناهمسو 2011) همکارانمیلوسویچ و 

زمان صرف شده  در داریمعنی( نشان داد تفاوت 2016) همکارانو  ییرعنانتایج پژوهش 
وجود  یمجاز یاجتماع هایشبکهاستفاده از  لیدال نیو همچن یشبکه اجتماع هایسایتدر 

ستند و که تنها ه یافراد نیب داریمعنیتفاوت  کینشان داد  ینترنتیا یرفتارها اما ؛ندارد
 وجود دارد. ستندیکه تنها ن یافراد

( از احساس تنهایی و تمایز بین احساس تنهایی 1933) 1با توجه به سنخ نگاری ویس
فقدان صمیمیت و نزدیکی عاطفی با دیگران( و احساس تنهایی اجتماعی )فقدان ) عاطفی

که مکانیزم احساس تنهایی در استفاده از  رسدمیاجتماعی(، به نظر  هایشبکهروابط و 
که اشاره شد،  طورهمان(. 2011، 2اجتماعی مجازی متفاوت باشد )رایان و زنوس هایشبکه

. رایان نندکمیافراد برای کاهش سطح تنهایی خود را درگیر رفتارهای اجتماعی در اینترنت 

                                                           
1. Weiss 

2. Ryan  & Xenos 
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ی که احساس تنهایی خانوادگی دارند بیشتر کاربر فضای ( نشان دادند افراد2011) زنوسو 
 بینییشپمجازی هستند و از نظر احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی این رابطه دیده نشد و این 

که غیر کاربران فضای مجازی احساس تنهایی باالتری دارند فقط در مورد احساس تنهایی 
کوچک  هایشبکهزیرا افرادی که در  ؛است قبولقابلشده است و این نتیجه  تأییداجتماعی 

اجتماعی حضور داشته باشند انگیزه کمتری برای استفاده از فضای مجازی دارند. از آنجایی 
یعی نیست، طب تصورقابلکه انسان موجودی اجتماعی است و بدون این خصیصه زندگی 

راه حضور  کند بهترین است اگر به هر دلیلی در دنیای واقعی نتواند با دیگران رابطه برقرار
. افرادی که احساس استاجتماعی  هایشبکهمجازی و با استفاده از  صورتبهدر اجتماع 

از آن  و کنندمیاز طریق فضاهای مجازی خود را درگیر رفتارهای اجتماعی  کنندمیتنهایی 
رای ب حلیراه عنوانبه. فضای مجازی کنندمیاستفاده  پوشیعیبابزاری برای  عنوانبه

رف و نیاز افراد تنها به پیوندجویی با دیگران را برط استگسترش روابط اجتماعی افراد تنها 
علت  ؛شودیمه اینترنت و فضاهای مجازی و این نیاز به پیوندجویی منجر به اعتیاد ب کندمی

فرهنگ و  نیتفاوت ب توانمی( را 2011) همکارانمیلوسویچ و پژوهش  نیناهمسو بودن با ا
 عنوان داشت. یپژوهش هاینمونه یاجتماع تیوقعم

استفاده  خیانت زناشویی با متغیر میزاننشان داد بین دو متغیر  پژوهش نتایج فرضیه سوم
نتایج پژوهش با  (.P<01/0دارد. ) دارمعنیرابطۀ مثبت و  r=11/0اجتماعی با  هایشبکهاز 

 همکاران(، نورتون و 2011) کلیتون(، راسل و 1391) موسوی، پرتو و (1395مقدم ) پژوهش
 و هاهرسانگفت  توانمیدر تبیین فرضیه سوم پژوهش  .استهمسو  (2012) نوئل( و 2011)

 وسیلهبه تبدیل امروزه ...... و اینستاگرام توئیتر، بوک، فیس همانند مجازی هایشبکه

 هاشبکه این در را روز از زیادی ساعات افراد و است شده کشورها اکثر در ارتباط ابتدائی

. ستدارا نیز را شماریبی معایب دارد، که مزایایی بر عالوه هاشبکه. این گذرانندمی
 را جدی هایآسیب ،هاشبکه این از استفاده مورد در مناسب سازیفرهنگ عدم متأسفانه

 بر ضربه که هاآسیب این ترینمهماست.  کرده هاخانواده گرم کانون ویژهبه افراد متوجه

 بین روابط سردی دلیل به زوجین بین در طالق آمار افزایش ،نمایدمی وارد جامعه پیکره

 دلیل به زوجین تعامالت . کاهشاست زوجین خیانت و فرازناشویی روابط بعضاً و هاآن

 توجه عدم و آنان بین روابط سردی باعث ،هاشبکه این در روز از زیادی ساعات گذراندن

 . همچنینزندمی دامن را آنان بین جنسی و عاطفی هایتنش و شده یکدیگر نیازهای به
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 این در حضور و شده دیگری فرد با عاطفی روابط درگیر طرفین از یکی است ممکن
 ترعمیق شکل در و عاطفی خیانت و مقابل طرف اعتماد از سوءاستفاده آغاز نقطه هاشبکه

 که است خورده گره خطراتی با خانوادگی زندگی .است همسر به فیزیکی خیانت آن،

 وفاییبی خطرها این از یکی. کنندمی مختل را خانواده سالمت و خانوادگی حیات استمرار

 (.2013، 1همکاران و لوادو) دارد پی در را زیادی مشکالت که است زناشویی در
مستقیم  صورتبهو دارای ابعاد مختلفی است که عوامل مختلفی  پیچیده موجودیانسان 

دند که شناسان معتقدهای او تأثیر خواهند داشت. روانبر روی رفتارها و عملکر غیرمستقیمو 
تحت تأثیر عوامل مهمی همچون عوامل محیطی،  دهدمیرفتاری که هر فرد از خود نشان 

 بر روی رفتارهای ما و شیوه و میزان تواندمی. یکی از عواملی که استعاطفی و شخصیتی 
ز ما احساس که هر یک ا استباشد میزان تنهایی  تأثیرگذاربرقراری ارتباط ما با افراد دیگر 

رار اجتماعی مجازی تحت تأثیر این عوامل ق هایشبکهاستفاده از اینترنت و  قاعدتاً. کنیممی
 از که شده، مواجه مجازی ضایف نام به جدیدی دنیای با معاصر، قرن در انساندارند. 

 برای هاییتوانمندی مجازی فضای است. واقعی برخوردار دنیای با متمایزی هایویژگی

 سیاسی، هایعرصه آن در از تا کندمی قادر را بشر که دارد اختیار در امور بهینه پیشبرد

 ببرد؛ استفاده نظامی حتی و درمان و بهداشت صنعتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،

 فضا این از سودمند و صحیح برداریبهره که است این است مسلم آنچه حالدرعین

 شود. هاییآسیب باعث تواندمی هاآن از که تخطی است هنجارهایی رعایت مستلزم

 هاییآسیب به نبینند، ابتالء صحیحی هایآموزش اگر ،گذارندمی پا فضا این به که کسانی

 یگردعبارتبه .بود خواهد اجتنابغیرقابل خانوادگی و اجتماعی شخصی، ناپذیرجبران

 به فرد دادن سوق برای منبعی خود اجتماعی، یهاشبکه و دوستان گروه

 یامقابله اییوهش عنوانبه تنها اینترنت بنابراین،. هستند اینترنت از بیشتر استفاده
 عمل خانواده جانب از یجادشدها عاطفی خأل و خانوادگی تنهایی بااحساس

 هاشبکهاستفاده درست شود، این  هاآناگر از  اجتماعی. تنهایی احساس نه کندیم
، جدا از اجتماعی هایشبکهمحیطی مناسب برای ارتباطات اجتماعی فراهم کنند.  توانندمی

 در افراد متأهل تریعمده مشکالت بروزپیامدهای منفی که برای افراد مجرد دارد باعث 
آنکه اوقات آزاد خود را  جایبهزناشویی آنان شده است. زنان و مردان متأهل  وزندگی

                                                           
1. Loudov  & Et al 
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و فضای مجازی پرسه  هاشبکهصرف خانواده و همسر و یا فرزندان خود بکنند، دائم در 
 . البته شرایط، زمانیشودمیبروز مشکالت زناشویی  باعث مروربه. این رفتار زنندمی

أهل به برقراری ارتباط مداوم با افرادی از جنس مخالف که افراد مت شودمی تربحرانی
گز هر احتماالًافراد معتقدند چون ارتباط رودررویی در این فضا وجود ندارد و  .پردازندمی

شکل  کهدرحالی ، لذا این ارتباط بالمانع و خالی از اشکال استکنندنمییکدیگر را مالقات 
ه جدایی ب تواندمیدر خصوص هر یک از زوجین در اینترنت  جنسی وگرفتن روابط عاطفی 

نجر به م تواندمیمحسوب شده و یا « خیانت»بیانجامد. این رفتار نوعی  یکدیگر ازهمسران 
اجتماعی  هایشبکه هایآسیبیکی از (. 1395)اعتصامی پور،  کاهش رضایت زناشویی شود

 هایآسیب با مقابله . راهاستویی مجازی کاهش رضایت زناشویی و افزایش خیانت زناش

 و سنتی هایارزش و تضاد الگوها گیریشکل از ممانعت و اجتماعی هایشبکه از ناشی
 مهم هایارزش و الگوها دقیق شناخت به خود هاخانواده که است آن زوجین بین مدرن

 جوانان و فرزندان به را اجتماعی هایشبکه از کردن استفاده درست نحوه و بپردازند موجود

 با ،هاارزش و هنجارها انتقال در خانواده نهاد توجهقابل نفوذ به توجه با و بیاموزند خود

 در را سبکی چنین مالیم، صورتبه کردن، متقاعد و درونی سازی انتقالی سبک از استفاده

 از اندازهبه و درست استفاده به باشند. زوجین را داشته مدنظر موردنظرشان الگوهای انتقال

را  هاآنزناشویی تشویق کنیم و  رضایت افزایش برای مجازی دنیای و اجتماعی هایشبکه
 اجتماعی هایشبکه از خطرات و تهدیدهای شبکه اجتماعی و دنیای مجازی آگاه کنیم و

 هایوهیشبا توجه به اهمیت حیاتی خانواده، یکی از کنیم.  اندازیراهرا ایجاد و  علمی و سالم
مقابله با تهدیدات فضای مجازی، تقویت مبانی خانواده است. تسهیل ازدواج جوانان، تقویت 

 یهازشاربرای تحکیم  یبسترسازخانواده،  هاییآگاه، افزایش هاخانوادهشرایط اقتصادی 
 در تقویت مبانی خانواده مؤثر باشد. تواندیمدینی 

 منابع
و  یارتباط یهابر مهارت یاجتماع یهاشبکه یرتأث ی(. بررس1395. )هیپور، راض یاعتصام

 .1-9 دار،یو خانواده پا یسبک زندگ یمل شیهما نیدوم ،ییزناشو مندییترضا
 یمجاز یاجتماع یهااستفاده از شبکه ری(. تأث1391. )ی، موسواهللیول دیپرتو، زهرا و س

 زانیخارج از کشور )ماهواره( بر م یزیونیتلو یهاو تلفن همراه( و شبکه نترنتی)ا
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ارشد،  یکارشناس نامهیانمتأهل، پا انیدانشجو ییزناشو تیمیو صم یسازگار ت،یرضا
 واحد رشت. یآزاد اسالم هدانشگا ،یدانشکده علوم انسان

با  ی(. رابطه سبک زندگ1393عباس. ) ،یشفت دیابوالقاسم و س ،ینور یع؛سم ،یدانیپور م
 .331-331، 39، شماره 10 دوره ،یفصلنامه خانواده پژوه ،ییزناشو تیرضا

های شخصیتی و احساس تنهایی مقایسه ویژگی (.1393سواری کریم. ) و حسینوند پروانه
 تیشناسی بالینی و شخصروانهای اجتماعی. دانشجویان کاربر و غیرکاربر شبکه

  (،)دانشور رفتار
 http://cpap.shahed.ac.ir/article- ۱-۱۱۲۱ -fa.html 

غ بلو ،یاجتماع یهاو نحوه استفاده از شبکه زانیم نیرابطه ب (.1396) حیدریان، خاطره.
زان در دانش آمو یلیارتباط با جنس مخالف و عملکرد تحص ،ییزودرس، احساس تنها

ان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه دختر متوسطه اول شهرستان آبدان
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.طباطبایی، 

قابل دیدن  2016رتبه جهانی ایران در شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در سال 
 Http://www.mehrnews.com/news/4013904در سایت 

استفاده از  زانیدر م ییحساس تنهانقش ا (.1396. )ومرثیک ،سودابه و فرح بخشی، رستم
 ،یتیعلوم ترب ،یعلوم اجتماع یمل شیهما نیاول ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه

از  یریشگیو پ یمعاونت اجتماع-تهران، دانشگاه آل طه  ،یاجتماع تیو امن یروانشناس
-https://www.civilica.com/Paperکل استان البرز، یوقوع جرم دادگستر

SPES01-SPES01_298.html 

های شخصیتی، سالمت روان، احساس یژگیو(. بررسی رابطه بین 1391) رستمی، سودابه.
 مطالعه موردی فیس بوک( در) یمجازی اجتماعی هاشبکهتنهایی با میزان استفاده از 

 دانشگاه عالمه طباطبایی،بین دانشجویان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، 
 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

فن ی اجتماعی مجازی تلهاشبکهی رابطه بین مزیان استفاده از بررس (.1391) سلیمانی، مجید.
همراه با اهمال کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سالمت روان در دانش آموزان پسر 

 رشد، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران،سوم دبیرستان شهر قم، پایان نامه کارشناسی ا
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

http://www.mehrnews.com/news/4013904
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ی رابطه بین استفاده بررس(. 1391) صادقی موحد، فریبا؛ فرجی، رباب و شیخ نورانی، مریم.
ی اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی در دانش آموزان. هفتمین هاشبکهاز 

، ایران، 1391اردیبهشت  21تا  23کودک و نوجوان، المللی روانپزشکی ینبهمایش 
 تهران.

ی هاشبکه(. بررسی رابطه مصرف 1393) فتحی، سروش؛ وثوقی، منصور و سلمانی، گودرز.
 ن،ی جواناشناختجامعهفصلنامه مطالعات اجتماعی مجازی با سبک زندگی جوانان، 

 .69-99صفحات سال چهارم، شماره سیزدهم، 
 مسعود؛ ملکشاهی، فریده؛ جلیلوند، مانیا؛ فروغی، سعید و رضائی، سیمین.فرهادی نیا، 

(. بررسی ارتباط بین اعتباد به اینترنت و سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه 1391)
وره دفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، علوم پزشکی لرستان، 
 .61-32هفدهم، شماره چهارم، 

و  ی(. نقش عملکرد جنس1396. )یکبر ،یفیو شر وسفی ،یجبر سودجانرن ؛بهزاد ،یقاسم
 شیفصلنامه رو ،ییبه روابط فرازناشو نیزوج شیدر گرا یتجربه شکست عاطف

 .16-69، 19 یاپی، شماره پ1 شماره ،یروانشناس
 بینییش(. پ1395عباس. ) ،یعطادوخت، اکبر و ابوالقاسم ؛محمد ،یمانینر ی؛کمال جو، عل

فاده و است ییزناشو تیرضا ،یهوش اخالق ،یبر اساس هوش معنو ییروابط فرازناشو
مجله مشاوره و  ت،یجنس کنندگییلبا نقش تعد یاجتماع یمجاز یهااز شبکه

 .39-63: 2، 6، خانواده یدرمانروان
 یهاشبکه از استفاده وضعیت بررسی(. 1393. )سعید، علی و جمال، اسالمی وحید؛، مجردی

 راسانخ انتظامی دانش فصلنامه، شمالی خراسان استان دانشجویان بین مجازی اجتماعی
 .95-99 صص، شمالی

(. مقایسه اضطراب اجتماعی و احساس تنهایی در کاربران اینترنت، 1391) محمدیان، مرضیه.
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده امور 

 اقتصادی.
 ی(. تراز سازگار1393. )رینذ ،یمحمد آباد یو هاشم دحسنیس ان،یزاهد ؛بایفر ،یمدرس

 انتیابقه خو فاقد س ییزناشو انتیسابقه خ یدارا انیعشق در متقاض تیفیو ک ییزناشو



 97بهار ، هفتم تربیتی، سال سیزدهم، شماره چهل و شناسیروانفصلنامه                                                  131

، 19ه دور ،اسوجی یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمجله علمارمغان دانش،  ،ییزناشو
 .1شماره 

ش هو یهابر اساس مؤلفه ییزناشو انتیخ بینییش(. پ1392. )یعل ،یساناز و خادم ،یمرام
 اتقیواحد علوم و تحق ،یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس نامهیانپا ،یجانیه

 .جانیآذربا
یاد ی دلبستگی با اعتهاسبک(. بررسی رابطه بین 1395) مغنی زاده، زهرا و وفایی نجار، علی.

 .220-6(، 1)19سال ، مجله اصول بهداشت روانی در دانشجویان،به اینترنت 
 تیبر رضا یاجتماع یهاحضور زنان متأهل در شبکه ریتأث ی(. بررس1395. )یمقدم، کبر

د، ارش ینامه کارشناس انیزنان متأهل شهر تهران، پا ی)مطالعه مورد نیزوج ییزناشو
 .یتهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم اجتماع

و  یعاجتما هیسرما نیدر رابطه ب ییاحساس تنها گریانجینقش م (.1396) منصوری، مرتضی.
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر یانپای، اجتماع کهیبه ش شیگرا

 قدس، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
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