
هاي اجتماعی مجازي و رابطه بین عضویت در شبکه بررسی

  دانشجویان متأهل رضایت زناشویی در بین 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافق

 طیبه غالمزاده بافقی 

  طیبه جمالی بافقی

  چکیده

هاي اجتماعی و رضایت زناشویی پرداخته در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عضویت در شبکه

ر بین هاي اجتماعی و رضایت زناشویی دین رابطه بین عضویت در شبکهبیت، شده است. هدف پژوهش

توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماري شامل  باشد. روش پژوهشمتأهل میدانشجویان 

باشد که با استفاده از روش نمونه می) نفر 200دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافق (

ز زوجین نفر مرد) ا 38نفر زن و  62نفر عضو.  47، نفر غیر عضو 53نفر ( 100، گیري تصادفی ساده

هاي ي شبکهاند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساختهساله در این پژوهش شرکت نموده 40تا  25

) استفاده شده است. جهت آزمون فرضیات تحقیق از 1986انریچ (و رضایت زناشویی انریچ  مجازي

هت پیش هاي اجتماعی جدر شبکه ؛ و جهت تعیین کفایت متغیر عضویتt روش همبستگی و آزمون

دهد که نتایج پژوهش حاضر نشان می؛ بینی رضایت شغلی از شاخص ضریب تعیین استفاده شده است

ها کمتر و هاي اجتماعی از افراد غیرعضو در این شبکهمیزان رضایت زناشویی افراد عضو در شبکه

ن گردد. بنابرایهاي اجتماعی باعث کاهش رضایت زناشویی در درازمدت میعضویت در شبکه

 گیرد.فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار می

  هاي اجتماعی مجازيشبکه، رضایت زناشویی، رضایت از زندگی :ي کلیديهاواژه
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 قدمهم

، خط بر گوي و گفت، فوري رسان پیام، ایمیل مثل مختلف روش چندین با اینترنت

 کرده محکم طارتبا براي روشی عنوان به را خود جایگاه، وبالگ و الکترونیکی اعالنات

 با و شده آنالین دهدکه می را امکان این افراد به فردي میان تعاملی کارکرد این .است

 اینترنت اکنون، دلیل این به .باشند اشته د ارتباط دیگران با کم نسبتاً قیمت و باال سرعت

 در بلکه هتپیشرف درجوامع تنها نه روزمره زندگی از بخشی به شدن تبدیل لاح در

، 2کاستل( دنیاست اکثر در 1مجازي اجتماعی هايگروه غالب در ودار  هسته هايفعالیت

2000(. 

 با را افراد میان روابط اینترنت از استفاده که کنندمی اظهار محققان برخی

 .کندمی ترقوي را اجتماعی ارتباط هايشبکه و بخشدمی بهبود پیشرفته هايتکنولوژي

، اطالعات این اینکه و ببرد بهره آنالین صورت به شده وزیعت اطالعات از تواندمی جامعه

 گسترش با که دهدمی امکان مردم به اینترنت کند.می متصل و بیشترموثر را جامعه

 از ايتوده با، مجازي فضاهاي به واقعی زندگی از اجتماعی ارتباط هايشبکه مرزهاي

، دارند مشترك عالیق که را مردم نمیا جهانی تعامالت بنابراین شوند؛ رو به رو مخاطبان

 در مثبت نقش اینترنت که کنندمی ادعا همکارانش و 3 )2001( ولمن .دهدمی پرورش

 این به کندمی قوي را ارتباطی شبکه اعضاي میان روابط و .است داشته مردم زندگی

 طالعاتا و هاعکس، هاایمیل، شوندمی خبر با یکدیگر نیازهاي از بیشتر هرچه که وسیله

 سنتی جوامع مفهوم، جدید رسانه این شدن پیدا با حال این با .کنندمی بدل و رد بیشتري

، جسمانی دنیاي در تنها نه دیگر جوامع .است شده کشیده چالش به آنالین جوامع توسط

 مالیري اخوان( .شوندمی هدایت اینترنت طریق از که دارند وجود مجازي دنیاي در بلکه

 ).1393، و همکاران

 طرح 1954 سال در "4بارنز ايجی" بار نخستین براي را اجتماعی هايشبکه اصطالح

 در .گشت بدل مطالعات و تحقیقات در کلیدي ايشیوه به سرعت به پس آن از و کرد

 یک که شودمی تعریف صورت این به اجتماعی شبکه یک، سنتی اجتماعی شبکه تئوري
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 از ايمجموعه بوسیله که هاسازمان و مردم شامل که اجتماعی نهادهاي از ايمجموعه

 تعامل هاارزش گذاشتن اشتراك به در هم با و اندمتصل هم به اجتماعی دار معنی روابط

 متمرکز چهره به چهره روابط و هادوستی همچون روابط انواع بر آن سنتی شکل .دارند

 ارتباطات و آنالین يمجاز جامعه بر بیشتر امروزه اجتماعی شبکه خدمات اما است

 هستند هاییپایگاه مجموعه یا پایگاه اجتماعی هايشبکه .است متمرکز، واسط کامپیوتر

 خودشان هايفعالیت و افکار، ها مندي عالقه بتوانند کاربران تا آوردمی فراهم امکانی که

 سهیم نآنا با را ها وفعالیت افکار این هم دیگران و بگذارند اشتراك به دیگران با را

 به توجه بدون که است اینترنت کاربر میلیون صدها گردهمایی محل هاشبکه این .شوند

 هاشبکه این واقع در .پردازندمی اطالعات تبادل و تعامل به وفرهنگ جنس، زبان، مرز

 کلی طور به .اندشده طراحی مجازي فضاي در اجماعی تعامالت تقویت و افزایش براي

 اطالعات، کاربر عکس مانند گیردمی قرار افراد پروفایل روي بر هک اطالعاتی طریق از

 .)1391، همکاران و (معمار گرددمی تسهیل ارتباط برقراري عالیق و شخصی

 با کنشگرانگردد می موجب و شودمی محسوب جامعه اصلی هسته اجتماعی روابط

 این از و ایندنم تسهیل جامعه ساختار در را خود هايکنش، خود پیوندهاي گسترش

 برقراري براي تالش در نوعی به جامعه در افراد همه .یابند دست خود اهداف به طریق

 عالوه .دهند سرعت مختلف هايزمینه در را خود مبادالت تا باشندمی دیگران با ارتباط

 شودمی مطرح «1ايشبکه اجتماع« باعنوان تريکوچک اجتماع، کالن سطح در جامعه بر

 کیفیت و کمیت و ارتباط برقراري در جامعه افراد .است فرد غیررسمی وابطر شبکه که

 هايتفاوت نظیر، دارد وجود آنان بین مختلف هايجنبه از هاییتفاوت و نبوده یکسان آن

 جریان طی در که باشدمی ساختاري و فرهنگی، اجتماعی عوامل از ناشی که جنسیتی

 و مردان اجتماعی جهان شدن جدا به منجر ارههمو زندگی دوره طول در و پذیري جامعه

 از رضایت یا خرسندي راستا دراین ).1385، و صالحی هیکویی باستانی( است شده زنان

 شبکه کیفیت که است شناختی جامعه و فردي سطح در انتقادي عامل یک، 2زندگی

 خرسندي از زندگی براي )1999، 3سواتران و سالیوان( کندمی مشخص را ارتباطی

هاي میان افراد شکل کند مثل مزایایی که از فعالیتهاي اجتماعی ایجاد انگیزه میفعالیت

                                                                                                                                        
1. Network community 
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هاي . مرادي و همکارانش در پژوهشی با عنوان انگیزه)2001، 1هلی ول(گیرد می

هاي اجتماعی اند که استفاده از شبکهبیان نموده، هاي مجازي اجتماعیاستفاده از شبکه

ها و ها و موانع و حجاببا از میان برداشتن پرده توئیتر و ....، مجازي مثل فیس بوك

وصل کردن همه اعضاي آن بدون هیچ محدودیتی به همدیگر باعث رنگ باختن برخی 

حفظ حجاب براي ، حفظ تصاویر شخصی، هاي خصوصیمثل حفظ حریم(ها ارزش

ي نیز مبنی بر گفتگوهاي بی پرده و..) شده است در این میان ادعاهاي چند، بانوان

 ).1393، و همکاران (مرادي ها ذکر شده است.ها و شبکهمزایاي این رسانه

بیان کننده نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن ، رضایت از زندگی

 زندگی، ابعاد این از یکی که است مختلفی ابعاد داراي زندگی از رضایتکند. زندگی می

سه زمینه کلی رضایت مندي با هم تداخل داشته و  "وناولس ". از نظر است خانوادگی

) 2) رضایت فرد از زندگی زناشویی 1باشند که عبارتند از وابسته به یکدیگر می

سفیري و قرآنی ( ) رضایت از زندگی به طور کلی3رضایت از زندگی خانوادگی 

 تجارب از نیذه ارزیابی عنوان به و بوده بعدي چند خود نوبه نیزبه مفهوم این). 1391

 یک از عضوي عنوان به فردي هر، دیگر بعبارت .شودمی تعریف خانوادگی زندگی

، آن از مثبت ارزیابی کهکند می ارزیابی ومنفی مثبت طیف یک در را اشخانواده، خانواده

 اضالع فرزندان و مردان، زنان اي هرجامعه در .گیردمی نام خانوادگی زندگی از رضایت

 هر نارضایتی یا رضایت نیز نسبت همین به و دهندمی تشکیل را نوادگیخا زندگی مثلث

 اما، کند سرایت زندگی کل بر آن تبع وبه ضلعدیگر دو به تواندمی زندگی از انان از یک

 پل عنوان به، کنندمی ایفا زندگی در که ايچندگانه هاينقش دلیل به زنان میان این در

 از آنان رضایت عدم یا رضایت نتیجه ودر آمده حساب به خانواده اعضاي میان ارتباطی

 زندگی براي هم زیانباري یا سودمند تاثیرات، خود نوبه به تواندمی خانوادگی زندگی

 از برخی نمونه عنوان به .باشد داشته همراه به اجتماع براي هم و خانوادگی و فردي

 زندگی از زنان رضایت عدم هک است آن از حاکی گرفته انجام زمینه این در که تحقیقاتی

 باشد داشته پی در خانوادگی فضاي در را عاطفی یا فیزیکی طالق است ممکن زناشویی

تواند ازعوامل مختلف اثر پذیرد. برخی از ) رضایت زناشویی می1386، (هادیان

بازخوردي و ، تجربی، هاي ارتباطیسبک، ها خصوصیات شخصیتترین آنمهم
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). 1393، اند (پورمیدانی و همکارانه طی زمان ثابت فرض شدهانگیزشی فرد هستند ک

 و سالمت افزایش در اولیه اجتماعی عامل عنوان به را خانواده بهداشت جهانی سازمان

 کانون تضعیف یا فروپاشی سبب که عواملی از یکی و است کرده معرفی بهزیستی

 تنها نه زناشویی زندگی از رضایت .باشدمی ناسالم زناشویی روابط شودمی خانواده

 در ايعمده سهم بلکه کنند زندگی ترسالم و ترنشاط با، شادتر افراد شودمی موجب

 تعاریف زناشویی رضایت از .دارد زندگی دوام و بعدي نسل تربیت، والدین سالمت

 با مرتبط احساسات از ناشی را زناشویی رضایت، آلیس جمله از دارد وجود مختلفی

 گرفتن نادیده است معتقد و دانسته شوهر یا زن شده تجربه لذت و ترضای، خشنودي

 یا .شودمی زناشویی رابطه در ناکامی و دلسردي موجب مقابل طرف تفکر طرز و عالئق

 کندمی بیان و دانسته زناشویی روابط مطلوب و موجود وضعیت تطابق را آن وینچ

 آنچه با زناشویی روابط در ردف موجود وضعیت که دارد وجود هنگامی زناشویی رضایت

 و موجود وضعیت در تطابق عدم از زناشویی نارضایتی و باشد منطبق دارد انتظار وي که

 زندگی از رضایت) 1389، زایی ناستی و (جناآبادي آیدمی پدید زناشویی روابط مطلوب

 به خانواده از رضایت و شودمی محسوب خانواده از وي رضایت منزله به زناشویی

 و تعالی و رشد امر در تسهیل موجب نتیجه در و بوده زندگی از رضایت فهومم

  .)1395، همکاران و آذر سپهریان( بود خواهد جامعه معنوي و مادي هايپیشرفت

 غیرمستقیم یا و مستقیم طور به نیز زنان خانوادگی زندگی از رضایت عدم یا رضایت

 پیدا مفهوم و معنا هستند ارتباط در هاآن با که اجتماعی هايشبکه و دیگران با ارتباط در

 به راهاي اجتماعی عضویت در شبکه توانمی چنین هم )1391، کند. (همان منبعمی

 از .گرفت نظر در کشور سطح در هاطالق نرخ افزایش ساز زمینه عوامل از یکی عنوان

 گردی با زندگی گرو در وي بقاي که است اجتماعی موجودي انسان دیگر سوي

 ؛کنندمی زندگی اجتماعی روابط از هاییشبکه درون در افراد منظر این از .هاستانسان

 باشندمی ازجمله کارکرد حمایتی مختلفی کارکردهاي و هاویژگی داراي نیز هاشبکه این

اي به بررسی ) در مطالعه2010و همکاران (2. وان لیون )1994، 1فاوست و (وسرمن

ها اند. یافتهتقیم حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی پرداختهرابطه مستقیم و غیرمس
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دهند که حمایت اجتماعی روزمره و حمایت در شرایط سخت و بحرانی به نشان می

) از طرفی به نظر 1391، همان منبع( طور مستقیم با رضایت از زندگی ارتباط دارد

ر زنان فراهم آورده است که به رسد که استفاده از اینترنت زمینه بروز انزواطلبی را دمی

هاي روابط و تعامالت روزمره آنان آسیب می زند. برخی معتقدند که وابستگی به شبکه

و اختالالت ، بلوغ زودرس، از هم پاشیدگی خانواده، طالق، ازدواج اینترنتی، اجتماعی

جسمانی را در کشورهاي مختلف جهان از جمله آمریکا و انگلیس به شکل قابل 

قرار  اي افزایش داده است. در صورتی که این ابزارها با بصیرت مورد استفادهظهمالح

اي گسترش شبکه، توانند در حکم ابزاري مؤثر در جهت استحکام ازدواجمی، بگیرند

ارتباط دوستانه و پرورش احساس سودمند و سالم ارتباط اجتماعی براي زوجین عمل 

) در پژوهشی با عنوان حمایت 1391(و قرآنی ) سفیري 1393، نیرومند و ذهابی(کنند 

هاي اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل به این نتایج شبکه

دست یافتند که میزان رضایت از زندگی خانوادگی زنان و نیز میزان حمایت دریافتی از 

، یررسمیهاي غدر بین شبکه هاي غیررسمی در حد متوسط رو به باالست.شبکه

کمترین میزان حمایت را اشته ، هاي همسایگیبیشترین میزان حمایت و شبکه، خانواده

تحقیقات ، هاي اجتماعی مجازيعلی رغم شیوع همه گیر استفاده از شبکهاند. 

هاي مربوط به خانه وخانواده صورت محدودي در مورد تاثیرات همه جانبه آن بر مؤلفه

شود تا بتوان با استناد به در این مورد بسیار احساس می گرفته است که نیاز به پژوهش

اعضاي ، هاي مجازيها و آگاهی از مزایا و معایب عضویت در شبکهنتایج این پژوهش

در جهت حفظ بنیان خانواده  خانواده مخصوصاً زنان که رکن اصلی خانواده هستند را

 مباحث اساس ربدار گردند. هدایت و راهنمایی نموده و از حمایت و امنیت الزم برخور

 براي تالش در حاضر مطالعه، زندگی بر اجتماعی هايشبکه تأثیر مورد در شده مطرح

 بر اثري چههاي اجتماعی شبکه در عضویت باشد:می سؤاالت این به پاسخگویی

 ؟دهدمی افزایش یادهد می کاهشرازناشویی  رضایت میزان آیا دارد؟ زناشویی رضایت

 افراد و اجتماعی هايشبکه در عضو افراد بین در زناشویی رضایت میزان ینب تفاوتی چه

  دارد؟ وجود غیرعضو

  هاي پژوهش از قرار زیر است:فرضیه

 هاي اجتماعی و رضایت زناشویی رابطه معنی داري وجود داردبین عضویت در شبکه.  
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 معنی داري هاي اجتماعی تفاوت بین رضایت زناشویی افراد عضو و غیر عضو در شبکه

 .وجود دارد

  روش 

توصیفی از نوع همبستگی است. که به تبیین روابط بین ، روش پژوهش تحقیق حاضر

اي و متغیرها پرداخته است. جهت جمع آوري اطالعات از روش اسنادي یا کتابخانه

ترین روش تحقیق در علوم انسانی است روش پیمایش استفاده شده؛ روش پیمایش عام

شود به تعدادي پرسش هاي معینی ازافراد خواسته میها از گروهري دادهکه براي گردآو

مشخص پاسخ دهند. جامعه آماري تحقیق شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد 

دربرمی گیرند. براساس ) نفر 200ساله را ( 25-40ي سنی بین باشند که ردهبافق می

نفر عضو.  47، نفر غیر عضو 53فر (ن 100روش نمونه گیري تصادفی ساده در مجموع 

نفر مرد) به صورت تصادفی انتخاب و در این پژوهش شرکت  38نفر زن و  62

  اند. ابزارهاي پژوهش شامل:نموده

این آزمون به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در . Enrichآزمون رضایت مندي زناشویی 

ر گرفته است. این پرسشنامه تحقیقات متعددي براي رضایت زناشویی مورد استفاده قرا

نشانگر نارضایتی شدید از روابط  30هاي کمتر از نمره .داراي مقیاسهاي متعددي است

، بیانگر رضایت نسبی و متوسط 40-60بین ، بیانگر عدم رضایت 30-40بین ، زناشویی

بیانگررضایت خیلی زیاد است. لسون و  70بیانگر رضایت زیاد وباالتر از  60-70بین 

اند. با توجه گزارش کرده %92 ) ضریب اعتبار این پرسشنامه را1989دراکمن ( نیر وفور

ها. سؤال) که موجب خستگی آزمودنی 115( به تعداد زیاد سؤاالت فرم بلند این آزمون

سؤال) استفاده  47شد تصمیم گرفته شد از فرم کوتاه (عدم تمایل به پاسخگویی می

  شود.

اي سؤال چهار گزینه 14این پرسشنامه حاوي . مجازي یهاي اجتماعپرسشنامه شبکه

خیلی کم) تنظیم ، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد(است که براساس مقیاس لیکرت 

هاي شبکهدالیل استفاده از هاي اجتماعی مجازي و گردیده و میزان استفاده از شبکه

فراد متخصص و سنجد. پرسشنامه مذکور بعد از نظرسنجی از ااجتماعی مجازي را می

بدست آمده  %70اساتید مربوطه مورد اجراي آزمایشی قرار گرفته و آلفاي آن معادل 

  است.
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  هایافته

 هاي جمعیت شناختی پاسخ دهندگانتحلیل ویژگی

  هاي اجتماعی و دنیاي مجازيتوزیع افراد بر حسب عضویت در شبکه .1جدول  

  درصد  فراوانی  عضویت

  0/47  47  بلی

  0/53  53  خیر

  0/100  100  جمع

10

20

30

40

50

60

 هاي اجتماعی و دنیاي مجازيچگونگی توزیع افراد بر حسب عضویت در شبکه .1 نمودار

  توزیع افراد بر جنسیت به تفکیک دو گروه غیر عضوشبکه هاي اجتماعی و دنیاي مجازي .2ول جد

  عضویت

  جنسیت
  جمع  خیر  بلی

  زن
  62  37  25  فراوانی

  0/62  8/69  2/53  درصد

  مرد
  38  16  22  فراوانی

  0/38  2/30  8/46  درصد

  جمع
  100  53  47  فراوانی

  0/100  0/100  0/100  درصد
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  چگونگی توزیع افراد بر حسب جنسیت  .2نمودار 

  هاي اجتماعیدر دو گروه غیر عضو و عضو شبکه

  توزیع افراد بر حسب رضایت از روابط زناشویی  .3 جدول

  هاي اجتماعیدو گروه غیر عضو وعضو شبکه به تفکیک

  عضویت

  میزان رضایت
  جمع  خیر  بلی

  نارضایتی شدید

  )30(کمتر از 

  4  0  4  فروانی

  0/4  0/0  5/8  درصد

  عدم رضایت

  )40 تا 30 (بین

  30  9  21  فراوانی

  0/30  9/16  7/44  درصد

  رضایت نسبی

  )60 تا 40 (بین

  39  23  16  فراوانی

  0/39  4/43  0/34  درصد

  رضایت زیاد

  )70 تا 60 (بین

  21  16  5  فراوانی

  0/21  2/30  6/10  درصد

  رضایت خیلی زیاد

  )70 (باالتراز

  6  5  1  فراوانی

  0/6  5/9  2/2  درصد

  جمع
  100  53  47  فراوانی

  0/100  0/100  0/100  درصد
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دهد که نارضایتی شدید و یا عدم رضایت از روابط زناشویی در نشان می 3جدول  

  باشد.افراد عضو بیشتراز افراد غیر عضو می بین

 

  توزیع افراد بر حسب رضایت از روابط زناشویی . 3نمودار 

  هاي اجتماعیبه تفکیک دو گروه غیر عضو وعضو شبکه

ابتدا باید به برسی نرمال بودن توزیع ، هاي مورد نظرقبل از انجام تحلیل داده

اي اجتماعی و دنیاي مجازي و رضایت همتغیرهاي موردمطالعه (استفاده از شبکه

باید  )پرداخت شود تا معلوم گردد که از چه روشی (پارامتر یا نا پارامتري )زناشویی

هاي پژوهش استفاده کرد. براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهاي براي آزمون فرضیه

ون در اصلی تحقیق از آزمون کلمو گروف اسمیرنوف از استفاده شده است. نتایج آزم

  جدول زیر آمده است.

  آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهاي اصلی تحقیق .4جدول  

  توزیع نرمال *P مقدار  آماره کلموگروف اسمیرنوف  متغیر

  بلی  589/0  978/0  هاي اجتماعیعضویت در شبکه

  بلی  321/0  893/0  

        زناشویی رضایت
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ین نکته ضروري است که اگر ذکر ا، قبل از اینکه نتایج جدول فوق را تفسیر کنیم

گیریم که توزیع آن نتیجه می، باشد 05/0متغیرها بیشتر از سطح معنا داري  p مقدار

دهد نشان می 4نتایج خروجی جدول ، متغیر نرمال است. بنابر این با توجه به این نکته

ي مربوط به آزمون کلموگروف در نمرات متغیرهاي اصلی تحقیق بیشتر از  p که مقدار

هاي گیریم که توزیع متغیرهاي میزان استفاده از شبکهبنابر این نتیجه می، است 05/0

  باشد.اجتماعی و دنیاي مجازي و رضایت زناشویی نرمال می

هاي اجتماعی و رضایت زناشویی رابطه معنی داري بین عضویت در شبکهفرضیه اول: 

  .وجود دارد

و متغیر ) )Yسته (رضایت زناشویی (جهت بررسی و ارائه مدل رگرسیونی متغیر واب

هاي کفایت مدل که پس ازبررسی شاخص، ))xهاي اجتماعی (استفاده از شبکه( مستقل

  پردازیم.به ارائه مدل برازش یافته می، در جداول زیر آمده است

  هاي اجتماعیشاخص کفایت مدل رابطه رضایت زناشویی و استفاده از شبکه .5جدول  

  واتسون - دوربین   انحراف معیار خطا  ضریب تعیین تعدیل شده  ب تعیینضری  ضریب همبستگی

498/0  343/0  338 /0  38/0  577/0  

شود که همبستگی بین متغیر وابسته (رضایت زناشویی) و مشاهده می 5در جدول 

باشد. به عبارتی با می 498/0برابر با ) هاي اجتماعیاستفاده از شبکه( متغیر مستقل

توان نتیجه گرفت که افزایش بودن ضریب همبستگی بدست آمده میتوجه به منفی 

شود. هم هاي اجتماعی باعث کاهش میزان رضایت زناشویی زوجین میاستفاده از شبکه

هاي دهد استفاده از شبکهبدست آمده است نشان می 343/0چنین ضریب تعیین 

کند. با توجه یین میدرصد تغییرات رضایت زناشویی زوجین را تع 34اجتماعی بیش از 

است در نتیجه  تربزرگ 5/1واتسون از مقدار استاندارد  –به این که مقدار آماره دوربین 

مدل از ، هایی که عنوان شدگیریم. با توجه به شاخصها را نتیجه میاستقالل باقیمانده

  کفایت الزم برخوردار است.



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         1162

  مدل رگرسیونیجدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داري  .6 جدول

 p مقدار f آمار  میانگین مجموع مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  مدل

  000/0  184/92  333/13  1  333/13  رگرسیون

  145/0  98  319/14  باقیمانده

    99  651/27  کل

شده است بنابر  05/0کمتر از سطح معنا داري  pمقدار  با توجه به اینکه در جدول

  باشد.ن مدل رگرسیونی میاین نشان از معنی دار بود

  هاي اجتماعی خالصه تحلیل رگرسیونی ساده در مورد استفاده از شبکه .7 جدول

  براي پیش بینی رضایت زناشویی

 p مقدار B SE t  مدل

  000/0  907/3  130/0  507/0  مقدار ثابت

  000/0  -601/9  076/0  -731/0  هاي اجتماعیعضویت در شبکه

 7باشد که در جدول رگرسیونی هسته اصلی رگرسیون می متغیر وارد شده در معادله

  آمده است.

توان با استفاده از ستون ضرایب رگرسیونی به شرح زیر معادله رگرسیونی را می 

= بر آورد شده است. 507/0-731/0هاي اجتماعی * محاسبه کرد: استفاده از شبکه

/. واحد 731، دنیاي مجازي هاي اجتماعی ویعنی با ارتقاي یک واحد استفاده از شبکه

رضایت زناشویی کاهش پیدا خواهد کرد در نتیجه ارتباط منفی است. همچنین با توجه 

توان نتیجه گرفت که میزان است می 05/0بدست آمده که کمتر از  pو مقدار  tبه آزمون 

 40تا  25هاي اجتماعی و دنیاي مجازي بر رضایت زناشویی زوجین استفاده از شبکه

هاي اجتماعی در شهرستان بافق تأثیر معناداري دارد. به عبارتی استفاده از شبکه سال

  کاهش رضایت زناشویی زوجین نقش مؤثري دارد.

هاي اجتماعی بین رضایت زناشویی افراد عضو و غیر عضو در شبکه: فرضیه دوم

 تفاوت معنی داري وجود دارد
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  ی هاي توصیفی میزان رضایت زناشویشاخصه .8 جدول

 هاي اجتماعیبه تفکیک افراد عضو و غیرعضو شبکه

  غیرعضو     عضو     

  انحراف معیار میانگین    انحراف معیار میانگین    متغیر

  33/5 94/81    39/4 01/54    رضایت زناشویی

دهد که میانگین رضایت زناشویی در میان افراد غیرعضو به نشان می 8نتایج جدول 

  هاي اجتماعی است.اد عضو شبکهطور قابل توجهی بیشتر از افر

  مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات رضایت زناشویی  tنتایج آزمون  .9جدول 

  بین افراد عضو و غیرعضو

  اختالف میانگین pمقدار   درجه آزادي tآماره   متغیر
  %95فاصله اطمینان 

  باال  پایین

  157/30  296/25  930/27  000/0  98  617/12  رضایت زناشویی

توان نتیجه گرفت بین میانگین رضایت زناشویی دو می 9با توجه به نتایج جدول 

) P> 05/0(هاي اجتماعی تفاوت معنی داري وجود دارد گروه عضو و غیرعضو شبکه

بنابراین فرضیه دوم مبنی بر اینکه بین رضایت زناشویی افراد عضو و غیر عضو در 

 گیرد.ارد؛ مورد تأیید قرار میهاي اجتماعی تفاوت معنی داري وجود دشبکه

  بحث و نتیجه گیري

با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و با توجه به پیشینه نظري و پژوهشی 

هاي اجتماعی مجازي و برخورداري از خدمات توان گفت عضویت در شبکهمی، تحقیق

پذیر بوده و امري اجتناب نا، هاي آنتربیتی و نیازمندي، فرهنگی، متعدد آموزشی

نیاز به اطالع رسانی و برنامه ریزي ، ي انطباق با تکنولوژي روز و مدیریت آنالزمه

هاي کند؛ لذا با توجه به تأثیر عمیق و ریشه دار شبکهقوي و مداوم را ایجاب می

پیشنهاد ، اجتماعی مجازي در زندگی خانوادگی و روابط بین فردي و اجتماعی افراد

، مانند سبک زندگی هاي اجتماعی از جوانب متعدد و تأثیرپذیرشود متغیر شبک می

، ها و مؤسسات خانواده محوراز طرف ارگان، خیانت زوجین، هاي فرزندپروريشیوه
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، و نتایج آن به اطالع عموم باالخص زنان مورد تحقیق و بررسی گسترده قرار گیرد

بتوانند با ، هاین شبکهرسانیده شود تا در ضمن آگاهی از تاثیرات سوء عضویت در ا

در جهت استحکام و ، ي بهینه و به موقع از این کانال ارتباطیمدیریت زمان و استفاده

گام برداشته و از خدمات مناسبی که از سوي برخی ، حفظ بنیان خانواده به نحو صحیح

دهد نشان می گردد برخوردار گردند. همانگونه که نتایج این تحقیقها ارائه میشبکه

موجب بروز نارضایتی ، هاي اجتماعیمتاسفانه استفاده غیراصولی و غیرهدفمند از شبکه

گردد. در پاسخ به در بین زوجین و در مواردي فروپاشی بنیان مقدس خانواده می

هاي قابل ذکر است که عضویت در شبکه، با توجه به نتایج تحقیق، سؤاالت پژوهش

ت یا عدم رضایت زناشویی تأثیر قابل توجهی تواند بر روي رضایاجتماعی مجازي می

ها نیستند در مقایسه با افراد عضو داشته باشد. همچنین افرادي که عضو این شبکه

  تري دارند.از نظر میزان رضایت زناشویی وضعیت مناسب، )9 جدول(

  منابع 

تماعی هاي اج). شبکه1393محمد (، محسن. مظلوم خراسانی، فائزه. نوغانی، اخوان مالیري

مجازي و شادکامی. فصلنامه رسانه و فرهنگ. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 ، شماره دوم، سال چهارم، فرهنگی

) سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی 1385( مریم.، سوسن. صالحی هیکویی، باستانی

تعاملی و کارکردي شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران. ، هاي ساختیویژگی

 .30شماره ، صلنامه علوم اجتماعیف

) رابطه سبک زندگی با رضایت 1393سیدعباس. (، شفتی، ابوالقاسم، سمیه. نوري، پورمیدانی

 .39سال دهم. شماره ، زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی

). رضایت زناشویی والدین کودکان کم توتن 1389( ناصر، حسین. ناستی زایی، جناآبادي

 29شماره دوم و سوم. شمارهمسلسل ، وع بهداشت. سال نهمذهنی. فصلنامه طل

). رابطه امیدواري 1395وحید (، زینب. نوروززاده، نسیم. بدلپور، فیروزه. محمدي، سپهریان آذر

، و شادکامی با رضایت زناشویی. فصلنامه مجله سالمت و مراقبت. سال هیجدهم

 شماره اول.

هاي اجتماعی و رضایت از ) حمایت شبکه1391( لیال، خدیجه. قرآنی دامداباجا، سفیري

زندگی خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و 

 26سال هشتم. شماره  ارتباطات.
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). 1393( ناهید، نادر. رادبخش، فرحناز. حاجلو، مجتبی. کیان ارثی، شهاب. رجب پور، مرادي

 فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالمی ي مجازي اجتماعی.هاهاي استفاده از شبکهانگیزه

 شماره اول.، سال چهارم، 10

هاي اجتماعی مجازي و بحران ) شبکه1391فائزه (، صمد. خاکسار، ثریا. عدلی پور، معمار

 .4شماره  دوره اول. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. هویت.

هاي ) عوامل مؤثر بر حضور زنان تهرانی در شبکه1393شایسته (، ذهابی لیال.، نیرومند

 .26اي.سال نهم. شماره اجتماعی مجازي. فصلنامه مطالعات رسانه

) بررسی رابطه بین انتظارات از همسر و رضایت از زندگی زناشویی میان 1386( زینب.، هادیان

 دانشگاه الزهرا. ،کارشناسی ارشد. رشته مطالعات زنان نامهپایان، زنان متأهل شهر تهران
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