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 چکیده  

است. استفاده از این فناوری جدید عالوه بر  یمجاز یهای اجتماع شبکه  ن،یهای نواز فناوری یکیامروزه 

 هدف پژوهش حاضر  هایی که دارد با خود تبعاتی را خصوصاً در روابط همسران بر جای گذاشته است.مزیت

ی است. مجاز یدر فضا یهای اجتماع استفاده از شبکه زانیبر اساس م یبه طالق عاطف شیبینی گراپیش

های همبستگی است و از حیث هدف، از نوع پژوهش -های توصیفیروش پژوهش حاضر در زمره پژوهش

 100. جامعه پژوهش حاضر کلیه زوجین ساکن در شهر تهران است. نمونه شامل رودشمار می  کاربردی به

یری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گکه از طریق نمونه است به مراکز مشاوره مراجعه مراجعه کننده نفر 

های اجتماعی میزان استفاده از شبکه پرسشنامه  ( و  2008ها پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن )گردآوری داده

در محیط نرم پیرسون همبستگی از  هاتحلیل داده و ( بود. برای تجزیه1394تلفن همراه رسول آبادی )

ین طالق عاطفی و استفاده همبستگی پیرسون نشان داد که بنتایج آزمون استفاده شد.  SPSS-23افزار 

بدین معنا که با افزایش استفاده از (. P<0.01های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )از شبکه 

گیری نمود که استفاده از توان نتیجه یم.  شودمیاجتماعی، احتمال افزایش طالق عاطفی بیشتر    هایشبکه 

 شود.های اجتماعی موجب افزایش طالق عاطفی زوجین میشبکه 

 

 های اجتماعی، فضای مجازیطالق عاطفی، شبکه واژگان كلیدی:  

 

 

 
 

 

 

 
  



 

  

 

 مقدمه 

شدن و با ورود به جهانی ندیبا فرا ییارویدر رو ته،یدر دوران گذار از سنت به مدرن ،یاز جوامع ارزش یاریمانند بس رانیجامعه ا

طور ها بهها و آسیبچالش نیاز ا یمواجه است. بخش یدینوپد یهای اجتماع ها و آسیبعصر اطالعات و ارتباطات، با چالش

ها در رسانه یطورجدی درباره نقش محورگردد. الزم است که به بازمی نیهای نوو غیرمستقیم به ظهور و توسعه رسانه میمستق

 تیماه  تأثیرتحت    یشرجوامع ب  Mc lohan. به اعتقاد  میداشته باش  یشتریتأمل ب  یو ارزش  یفرهنگ  ،یتحوالت اجتماع   و  راتییتغ

ای( ماهواره ،ینترنتیا ،یتالیجید ،یها )اعم از چاپارتباطات، رسانه هیهستند که در آن جوامع غالب است. بنا به نظر یهایرسانه

های شبکه ن،یهای نواز فناوری یکیامروزه  (.1395)اسکندری و درودی،  دهندقرار می تأثیرجامعه را تحت  یعمیقاً نظام ارزش

های نفر با استفاده خالقانه از رسانه  اردهایلیو در تنها چند دهه اخیر، م  کنیممی  یها زندگما در عصر شبکه   است.  یمجاز  یاجتماع 

کنیم تا استفاده می یمجاز یهای اجتماع اند. ما از شبکهشان را تغییر دادهگستر، زندگیای جهانو با اتصال به شبکه یاجتماع 

 رویبه بازار محصوالت و خدمات ن  م،یابی  یدانشگاهیان دسترسو هم  گانیبه همسا  م،یکن  ترمان را به خود نزدیکدوستان و خانواده

 هایسازمان و محافل عملکرد و وجود جمعی،ارتباط هایرسانه شدنجهانی با گیدنز اعتقاد به  (.Hansen et al, 2014)  میبخش

 ایتازه هایراه طبع به دهند،می دست به هارسانه  این که اطالعاتی و شوددیده می ازپیشبیش زمینه هر در گوناگون و متعدد

 و هاگوناگون، شکل حاالت و هاموقعیت دادن قرار هم کنار طریق از مجازی فضای گشاید.می افراد در برابر انتخاب برای را

 قرار افراد روی پیش را ایتازه هایو انتخاب کنندمی القا زندگی برای را نوینی هایشیوه آورد،می وجود به ایویژه نمادهای

 کیاستفاده از  تیفیو ک تیکم نیاست که ب نیمؤید ا یاریبس یپژوهش هاییافته(. 1396دهد )مظفری نیا و قاسمی پور، می

از  یریادگیو  گرانیتعامل با د(. 1395)اسکندری و درودی،  برقرار است یمخاطبان ارتباط معنادار یارزش راتییرسانه و تغ

و  نترنتیرا با ا یادیزمان ز آنانکه  یاست؛ اما زمان افراد یو اجتماع یرشد فکر یهای مطلوب برااز روش یکیتجربه،  قیطر

 یهای واقعدر حفظ دوستی   یکمتر  ییکم شده، توانا  گرانیتعامل با د  یاش براکنند، انگیزهمی  یسپر  یمجاز  یهای اجتماع شبکه 

 زوجین شود )درتاج در طرواب کاهش ساززمینه تواندمی اجتماعی . شبکهاندرا صرف صحبت با خانواده نموده  یداشته، وقت کمتر

 (.1397، و همکاران

هایی که دارد با خود تبعاتی را خصوصاً در روابط همسران بر جای گذاشته است. استفاده از این فناوری جدید عالوه بر مزیت

(. 1397)شورگشتی و قضایی،  ازجمله پیامدهای ورود فضاهای مجازی به حیطه خانواده ایجاد طالق عاطفی بین همسران است

 رد یتواند صورت پنهان به خود بگمی  زیشود و نخانواده می  یداشته باشد که موجب فروپاش  یتواند صورت آشکار و رسمطالق می

بلکه به   ،یابندنمی  انیها با طالق پااز ازدواج  یاست. برخ  یشود، اما خانواده از درون تهکه در آن، صرف ساختار خانواده حفظ می

ادامه  گریکدیبا  یآن به زندگ یاند و اعضاشوند که فاقد عشق و دوستیمی لیای تبدهای توخالیهای سرد و خانوادهزندگی

(. 1395، و همکاران )به نقل از فیروزجاییان محروم هستند یاحساس تیو حما گریکدیاز روابط و کنش متقابل با  یدهند، ولمی

کشند و ازدواج را به چالش می تیفیهستند که ثبات و ک ییزناشو یزندگ یبرا یجد ییدهایتهدو تعارضات،  یطالق عاطف

وری و بهره  یافسردگ  ،یبر سالمت جسمان  یمنف  تأثیرشوند.  می  یو اقتصاد  یاجتماع   ،یجسمان  ،یروان  یمنف  یامدهایموجب بروز پ 

 یدارد و مشکالت فراوان  یفرد و جامعه در پ  یبرا  یمنف  ییامدهایپ   ی(. اساسًا طالق عاطفMarkman et al, 2001در کار )  نییپا

 تیفیآورد و کسازمانی به وجود میو بی  یآشفتگ  یخانواده نوع   یاعضا  تیای که در شخصگونه به ؛نمایدمی جادیزن و مرد ا  یابر

 نیو طالق زوج  ییمقدمات جدا  یموضوع است که طالق عاطف  نیا  انگریشده، بکند. مطالب گفتهروابط خانواده را دچار تزلزل می 

)فیروزجاییان و همکاران،   به شمار آورد  یطالق عاطف  یبررس  تیاهم  لیترین دالاز مهم  یکیتوان  امر را می  نیهم  ن،یاست؛ بنابرا

1395.) Dew and Tulane (2015و )  Clayton (2014در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شبکه ) تأثیرهای اجتماعی 

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند 1396رسانی به نهاد خانواده و کیفیت روابط زوجین دارد. ترکی و محمدی )بسزایی در آسیب

پذیری امروزی در بروز پدیده طالق و برقراری روابط عنوان یکی از کارگزاران جامعههای اجتماعی و دنیای مجازی بهشبکه که 

های ( نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شبکه1397شورگشتی و قضایی )  .زیادی دارد  ثیرتأ فراز زناشویی در بین زوجین  



 

  

 

های های فرا خانوادگی، کاهش ارتباط عاطفی همسران، از بین رفتن ارزش تغییر نگرش افراد، برقراری ارتباط اجتماعی موجب 

 شود.می اخالقی در خانواده و کاهش ارتباط جنسی در زوجین

طور مستقیم و یا غیرمستقیم به های خاصی برخوردار است که به ترین نهاد اجتماع از کارکردها و نقشعنوان بنیادیخانواده به

های تهدیدکننده، به دلیل مخاطرات های خانواده از آسیبرو حفظ این کارکردها و نقشانجامد. ازاینپویایی و بالندگی جامعه می

 تأثیرشود. از مسائلی که امروزه بر ساختار و کارکرد خانواده  پی دارد، از امور ضروری و مهم قلمداد می  عظیمی که برای جامعه در

نماید، رغم کارکردهای مثبتی که برای این نهاد اجتماعی به همراه دارد، لکن بنیان آن را تهدید میبسیار زیادی داشته و علی

تک افراد خانواده ی تکشاهد آن هستیم که این تکنولوژی نوین با زندگی روزمرهی مجازی است. امروزه  اینترنت و فضای گسترده

ها و تکالیف آنان، سبک زندگی و مناسبات درون و بیرون خانواده خورده و با تغییر در روابط و مناسبات اعضای خانواده، نقشگره

ی ارتباطی عظیم موردتوجه جامعه پیامدهای این شبکهرو تحلیل و بررسی تأثیرات منفی و عواقب و را تغییر داده است. ازاین 

(. با توجه به این مطالب این پژوهش به بررسی این 1396)ترکی و محمدی،  شناسان و اندیشمندان مختلف قرار گرفته است

 ؟ شده است  نیجزو  نیدر ب  یمعنادار طالق عاطف  شیتلفن همراه موجب افزا  یهای اجتماع استفاده از شبکه پردازد که آیا  سؤال می

 

 روش تحقیق 
شمار  های کاربردی بههمبستگی است و از حیث هدف، از نوع پژوهش -های توصیفیروش پژوهش حاضر در زمره پژوهش

است به مراکز مشاوره  مراجعه کننده  نفر    100. جامعه پژوهش حاضر کلیه زوجین ساکن در شهر تهران است. نمونه شامل  رودمی

ابزار  استفاده شد. پیرسونهمبستگی ها از آزمون گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل دادهکه از طریق نمونه 

 .شامل دو پرسشنامه بود هاگردآوری داده

پرسشنامه طالق عاطفی از کتاب موفقیت یا شکست در ازدواج نوشته جان گاتمن : Gatman (2008)پرسشنامه طالق عاطفی 

های مختلف زندگی است که ممکن نوشته شده و شامل جمالتی درباره جنبه 2008گرفته شده است. این پرسشنامه در سال 

گذاری پرسشنامه سؤال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب داد. نمره  24است فرد با آن موافق یا مخالف است. این مقیاس  

های بله بیشتر باشد احتمال طالق گیرد. هرچقدر میزان جواب می 0صورت بله، خیر است. پاسخ بله امتیاز یک و پاسخ خیر به

ذکر شده است. همچنین روایی  83/0ه عاطفی بیشتر است. در پژوهش مامی و عسگری آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنام

 (.1393محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مطلوب گزارش شده است )مامی و عسکری، 

های میزان استفاده از شبکه پرسشنامه : (1394های اجتماعی تلفن همراه رسول آبادی )میزان استفاده از شبکه پرسشنامه 

شده های اجتماعی تلفن همراه طراحیمیزان استفاده از شبکهظور سنجش منای است که به، پرسشنامهاجتماعی تلفن همراه

، تقریبًا 5ای لیکرت )همیشه=باشد و بدون مؤلفه است و بر اساس طیف پنج گزینهسؤال می 13این پرسشنامه دارای  است.

ضریب  پردازد.می ن همراههای اجتماعی تلفمیزان استفاده از شبکه ( به سنجش 1، هرگز=2، برخی اوقات=3، اغلب=4همیشه=

 (.1394برآورد شد )رسول آبادی،  78/0شده در پژوهش برای این پرسشنامه باالی آلفای کرونباخ محاسبه

 

  هایافته
تحلیل    افزارنرم در محیط    هادادهشده بود، پس از ورود و تجزیه و تحلیل    آوریجمع که از گروه نمونه    ایپرسشنامه   100بر اساس  

 ذیل حاصل شد.  هاییافته SPSS-23آماری 

امکان تعمیم بهتر  اینکهانتخاب نمونه در دسترس و برای  واسطهبهدرصد مرد بودند که  50درصد زن و  50از کل افراد نمونه 

 21، لیسانسفوق درصد افراد باالتر از  10مساوی انتخاب شده بود. مدرک تحصیلی  صورتبهنتایج وجود داشته باشد این تعداد 

 از لیسانس بود.  ترپاییندرصد  9درصد لیسانس و  60، لیسانسفوق درصد 

 نشان داده شده است.  1با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در جدول  هادادهنتایج تجزیه و تحلیل 



 

  

 

 

 اجتماعی و طالق عاطفی هایشبکهنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین استفاده از  1جدول 

 اجتماعی هایشبکهاستفاده از  آماره متغیر

 طالق عاطفی

 0.258 ضریب همبستگی

 0.009 سطح معناداری

 100 تعداد

  

اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود  هایشبکه نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین طالق عاطفی و استفاده از 

 . شودمیاجتماعی، احتمال افزایش طالق عاطفی بیشتر  هایشبکه (. بدین معنا که با افزایش استفاده از P<0.01دارد )

 

  گیریبحث و نتیجه
 شده است.  نی زوج نیدر ب یمعنادار طالق عاطف شیتلفن همراه موجب افزا یهای اجتماع استفاده از شبکه ها نشان داد که یافته

و  Dew and Tulane (2015)(، 1397(، شورگشتی و قضایی )1396ترکی و محمدی ) هایپژوهشاین یافته با نتایج 

Clayton (2014) .های اجتماعی در ترین آثار مثبت شبکهمثبت و هم آثار منفی دارد؛ مهمهم آثار  ایپدیدههر  همسو است

اما این  کنندترین زمان، دسترسی فرد به دانش و اطالعات عامیانه و تخصصی فرد را فراهم سهولت ارتباط است و اینکه در کوتاه

های ایرانی باید گفت که این کلی فضای مجازی بر خانوادهطورهای اجتماعی و بهشبکه تأثیردر مورد  .پدیده آثار منفی نیز دارد

ای هستند، بنابراین چندجانبه هایپدیدهاجتماعی  هایپدیده کهازآنجایی .است چندجانبهنبوده، بلکه  جانبهیک تأثیریک  تأثیر

 تیشده باشند، اگر حمابندیخوشه   نیهای زوجشبکه  استفاده از  زانیهر چه م  .است  چندجانبههم    گذارندمیاثراتی که بر جامعه  

هایی که یک خواهند شد. نه تنها شکل فعالیت یطالق عاطف شینداشته باشند، باعث افزا نیزوج ییرابطه زناشو یبرا یدییو تأ 

به وجود آورده  های فضایی رااین شبکه .تواند ایجاد مشکل کندزمان صرف شده میهای اجتماعی دارد بلکه مدتنفر در شبکه 

جای تالش برای حل کردنش به دنبال تسکین آن از است که اگر فرد مشکل یا خألیی در زندگی مشترک خود داشته باشد، به

های اجتماعی این است که به افراد هویت کاذب و غیرواقعی یکی از اثرات شبکه  از طرف دیگر، .طریق ارتباطات مجازی بیفتد

کم یک هویت کاذب برایشان ایجاد کنند کمباطات و گفتگوهای خود فقط به فضای مجازی اکتفا میدهد. کسانی که در ارتمی

هایی مناسب، شود که بیشتر این افراد نتوانند تصمیم روند که این مشکل باعث میبافی میپردازی و خیالشود و به سمت توهممی

دهد تا حد زیادی باشخصیت اصلی او فضای مجازی به افراد میموقع، عینی و واقعی در زندگی خود بگیرند. شخصیتی که به

مقایسه خود با  تأثیرصورت مجازی جبران کند و یا اینکه تحت های خودش را بهکند نداشتهمتفاوت است؛ یک کاربر تالش می

ها فاده کند. تمام اینها برای شکل دادن به شخصیت مجازی خودش استهای کاذب آنگیرد و از شخصیت باقیِ کاربرها قرار می

همین موجب افزایش میزان طالق  دهد؛ وقرار می تأثیرهای واقعی در خانواده را تحت کند و رابطهفرد را دچار دوگانگی می

 شود.عاطفی در زوجین می

ه دیگر جوامع شده است و تعمیم آن بهایی بود ازجمله اینکه فقط بر روی زوجین شهر تهران انجام این پژوهش دارای محدودیت

های بعدی از جوامع آماری دیگر نیز پژوهش صورت گیرد و الزم است شود در پژوهشباید بااحتیاط صورت بگیرد. پیشنهاد می

در انتها از تمام کسانی   های پیشگیرانه از آن برگزار شود.هایی در مراکز مشاوره برای زوجین در خصوص طالق عاطفی و راهکارگاه

 گزاری را داریم.ر و سپاسن پژوهش یاری رساندند، کمال تشککه ما را در ای
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