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ون مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخالقی بر روابط فرازناشویی با طراحی و آزم :رساله عنوان

 های اجتماعی مجازی و رضایت زناشوییهای شبکهواسطه

 ختر محمد نریمانی و دکتر اکبر عطاددکت :راهنما اساتید 

 دکتر عباس ابوالقاسمی ر:مشاو استاد 
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    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                              : گرايش

 951ات:صفح تعداد        91/8/9316   دفاع: تاريخ    روانشناسیعلوم تربیتی و  :دانشكده 

  :چكیده

عواملي چون  دانند ومهم مي بط فرازناشوييروا های مجازی را در شیوع گستردههای زيادی شبكهيافته

د. پژوهش حاضر با هدف ننداگیری از آن مهم ميدر پیشرا رضايت زناشويي، هوش معنوی و اخالقي باال 

های های شبكهبا واسطه یرات هوش معنوی و اخالقي بر روابط فرازناشوييطراحي و آزمون مدل علي تأث

نفر از  052ظور من بدينروش پژوهش توصیفي همبستگي بود و ست. مجازی و رضايت زناشويي انجام شده ا

به روانشناسان و مشاوران  که ،ساکن در استان بوشهرمرد(  925زن و  945ساله ) 55تا  95زنان و مردان 

ها از هآوری داد. برای جمعندمونه گیری در دسترس انتخاب شدبه روش ن اندمراجعه کرده شهرستان بوشهر

روابط  ،)محقق ساخته( های مجازی اجتماعيشبكه، ()لینیک و کیلاخالقي ،ای هوش معنویهپرسشنامه

تحلیل  Amosو   SPSSها باداده و استفاده شد )فورز و السون(و مقیاس انريچ )محقق ساخته(فرازناشويي

 ، ضريب مسیر هوش(>P 229/2)هوش معنوی به هوش اخالقيدهد، ضريب مسیر های نشان مييافته شد.

هوش معنوی به رضايت  . و نیز مسیر(>P 229/2)باشددار مياخالقي به رضايت زناشويي معني

-دار ميمسیر رضايت زناشويي به میزان استفاده از فضای مجازی معني (. و=P 25/2)زناشويي

ضريب (. و >P 29/2)میزان استفاده از فضای مجازی (. و ضريب مسیر هوش اخالقي به =20/2Pباشد)

ر هوش معنوی به روابط ( و ضريب مسی>29/2P)فاده از فضای مجازی به خیانت میزان استمسیر 

رسد برای شناخت بهتر نسبت به تأثیر در پايان به نظر مي (.>P 229/2باشد)دار ميمعني فرازناشويي

ر ب متغیرهای هوش معنوی و اخالقي  و هم چنین متغیرهای رضايت زناشويي و استفاده از فضای مجازی

و احتماالً آموزش هوش معنوی و اخالقي و هم چنین  باشدروابط فرازناشويي به تحقیقات بیشتر نیاز مي

   باشد.همسرداری در پیشگیری از روابط فرازناشويي موثر مي هایهارتمآموزش 

  ماعيهای مجازی اجترضايت زناشويي، روابط فرازناشويي، هوش معنوی، هوش اخالقي، شبكه :هاواژه کلید
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 مقدمه-1-1

دارد. بدون آنان بستگی های و رفتار هاهای شخصیتی زوجین از قبیل نگرشبه توانایی زندگی مشترکدوام و ثبات 

سیار مهم در رشد و شکوفایی و بستر سالمت و شک ساختار خانواده بر تعامل استوار است. و وجود رضایت در خانواده عاملی ب

به این معناست که فرد چقدر احساس خوب و  مشترک رضایت از زندگیدر واقع های اعضای خانواده است. تمام موفقیت

 (. 1313کند)عبدیوسفخانی و اکبری، مندی را تجربه میرضایت و نیز درک واقعی از رضایت عمیقی از

تعارضات خانوادگی و نرخ بسیار باالی طالق مجال آرامش را بیش از هر زمانی از  ،انایر در کشور ماهم اکنون 

)سهرابی و  بررسیها رنجور است. و صدمات ناشی از طالقناشی از این تعارضات  خانوادها ستانده و جامعه هم از بار سنگین

شدید با خانواده همسر موجب اقدام به طالق و ( نشان داده که چهار عامل، اعتیاد، خیانت، خشونت و تعارضات 1311، ناصری

های مجازی اجتماعی باعث و محتویات شبکه ایهای ماهوارهه که سریالنشان داد ی دیگرنتایجو جدایی زوجین است. 

، بی تفاوتی نسبت به فرهنگ بومی، گرایش به ترویج بی تفاوتی نسبت به حریم خانواده ،نسبت به یکدیگر بدبینی زوجین

-های غربی می به سمت معیارینی رگزمسه و فرهنگ بومی های اسالمیغربی و فاصله گرفتن از مالک فرهنگ

 .(1312زاده و عبدی، )هرمزیشوند

-، میزان و چگونگی استفاده از شبکه2، هوش اخالقی1اند که بین هوش معنویهاددنشان های زیادی یافته و از طرفی

، مهرابی، دوست؛ نشاط1111، پارناسو  3تقیم و معناداری وجود دارد)چارنیهای مجازی و رضایت از زندگی رابطه مس

؛ عبدیوسفخانی و اکبری، 1311،محمدیو  ، خوش کنش، پورابراهیم؛عبدی1316،کالنتری، پاالهنگ و سلطانی

 و ، حمیدی، شریفیسیفی؛ 1314، یاسمی نژادو  ، بهروزیمحمدیانل؛ گ1314، شاه سیاهو  ، معصومی؛صدیقی1313

 ،برجعلیو  ، گلزاریجاویدنیا ؛2111 ،ظمی و مومنیکا؛ شعاع2111،  1؛ باگاروزی2111، دایگلو  ، هال4؛ اسمیت1314،خلیلی

ها حکایت یافته (.2116 ،؛ عسکرپور و مظاهری2114، سعادتی زادهو  ، نجفیان، صدیقی پور، زهیری خواهمقدم؛ موسوی2114

، رضایت زناشویی افزایش خالقی، استفاده متعادل و سالم از فضاهای مجازیهوش ااز آن دارند که با افزایش هوش معنوی، 

یابد. و برعکس کاهش یافتن هوش معنوی و اخالقی و افزایش یافته و احتمال اقدام به روابط فرازناشویی به شدت کاهش می
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با افزایش نارضایتی و آشفتگی بیشتر و  های مجازی اجتماعیاز شبکه چنین استفاده نامناسبنارضایتی در روابط زوجین و هم

امروزه پیشنهاد روشن محققان  (.1311، حسینیو  ، شفیعی نیاپور)زندی افزایش خطر اقدام به روابط فرازناشویی همراه است

و ها و پایین آوردن احتمال اقدام به خیانت در بین زوجین، آموزش هوش معنوی درون خانواده کاهش تعارضاتدرمان و برای 

های باالقوه و موجود حال با توجه به آسیب. (1311، کمالیو  ، خدابخش)کارگر باشدای میاخالقی و نیز آموزش سواد رسانه

 کنند.که خانواده را تهدید می

یم ئنما تررا روشن هوش معنوی و اخالقی در روابط فرازناشویی توانیم نقشبدف اصلی پژوهش حاضر این است که ه 

را در پیشگیری و یا کاهش  های مجازی اجتماعی و رضایت زناشوییمیزان استفاده از شبکه مان ازسهمکچنین درو هم

ی حاصل از این هابر اساس یافته و .یمزاتر سآشکارر و نیز نقش تعاملی این عوامل بر همدیگ روابط زناشویی افزایش دهیم

حکام خانوده و کاهش آسیب ناشی از فضای مجازی و راهکارهای احتمالی را شناسایی و جهت تقویت و است تحقیق،

 .ری از روابط فرازناشویی ارائه نمائیم پیشگی

 بیان مسئله - 1-2

بروز این نگرانی در جامعه، نشانه تحولی آرام و ، است 1روابط فرازناشوییات اصلی زندگی، مسئله امروزه یکی از موضوع

تواند تأثیرات مخربی بر کشف و یا افشای رابطه فرازناشویی می(. 1311است)رضایی و کالنتری، پیشرونده در جامعه 

، بیرادا، نستیسی، سینق، 2شخصیت، سالمت جسمی و روانی، جایگاه اجتماعی و یا رابطه مشترک زوجین بگذارد. )اسکینسول

ه موجب شکل گیری ازدواج است ک ات مربوط بهتعهد نادیده گرفتن ییی به معناخیانت زناشو(.2116، بوجکوو  بارلیسون

بحث خیانت در  شود.با فردی غیر از همسر می به صورت حضوری یا غیر حضوری درجاتی از صمیمیت عاطفی و فیزیکی

ازدواج در تمامی جوامع و به ویژه در ایران به لحاظ مالحظات اخالقی و فرهنگی تا حد زیادی ناشناخته مانده است. به همین 

ع و به اندازه که پیشینه این موضوع را روشن نماید آسان نیست. خیانت بین همسران در نگاه دلیل دسترسی به تحقیقاتی جام

 را سالمت و امنیت جامعه ،فرزندان و خانوادهبر پیامدهای خسارت بار آن  هد ولی با عنایت برساول عملی فردی به نظر می

کافی و مناسب نسبت به این معضل خسارت بار ندارند و  هسفانه جامعه و دست اندرکاران توجأنماید. متآشفتگی می دچارنیز 

 .وجود ندارد دقیق در خصوص این معضل به همین علت حتی یک آمار نسبتاً

درصد فردی را  14ال در امریکا نفر بزرگس 1121 ز، ا2111ه از موسسه گالوپ در سال بر اساس اطالعات منتشر شد

فت های شیوع شناسی، نرخ رخداد روابط فرازناشویی را به طور شگسیبرر شناسند که به همسرش خیانت کرده است.می
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کنند که شیوع خیانت در امریکا در بین ( به نقل از محققان بیان می2111)1طوری که سنیدردهند. بهانگیزی باال نشان می

اند و خیانت را هم اعالم کردهدرصد  11تا  11ها درصد ذکر شده و حتی برخی یافته 21و  44مردان و زنان امریکا به ترتیب 

 در (. یک تحقیق2114، 2و مارین و کریستینسین 2111؛اسمیت و همکاران، 2111اند)سنیدر، عامل اصلی طالق ذکر کرده

به زنان درصد  11تا  11 که کنندفکر میو مردان مردان، درصد  11تا  11 که کنندفکر میای روشن کرد که زنان زیمباوه

(. در 2111، 3کنند)کبریبوا و دیزیمیریها نشان داد که مردان بیشتر از زنان خیانت میکنند و یافتهنت میشان خیاهمسران

چنان میزان آن کمتر از مردان است و در گزارش اخیر سازمان های گذشته خیانت در زنان افزایش یافته است اما همدهه

  (.2116اهری،و مظ زنان ذکر شده است)عسکرپور رابرب 1بهداشت جهانی تعداد مردانی که درگیر خیانت بودند 

اند درصد افرادی که مرتکب خیانت شده 14دهد که ( هم نشان می1312)بوالهریو  ، فکرآزاد، غفاریهای فتحییافته

 42با  هاچنین بیشتر خیانتسال اول زندگی مشترک رخ داده بود. هم11ها دراند و بیش از نیمی از خیانتدارای فرزند بوده

هر زوجی بنا به نگرش  امروزهسال حادث شده بود.  41تا  36درصد در سنین  41سال رخداده بود و  31تا  26درصد در سنین 

. (1311)عبدی و همکاران، وجود دارد رابطه، اریف پنهانی بودنهمه تع و باورهای خودش یک تعریفی از خیانت دارد اما در

و یا  ود که فرد علی رغم داشتن یک رابطه متعهدانه با همسرش در دنیای واقعیشاین روابط وقتی خیانت محسوب می

، بنقل 1311رابطه عاشقانه یا جنسی برقرار نماید)عبدی و همکاران،  بدون آگاهی همسرشزمان با فرد دیگری  هم مجازی

که نوع  اندو اینترنتی تقسیم نمودهی، عاطفی تحقیقات انجام شده خیانت را به سه نوع جنس (.1311از خدمتگذار و همکاران، 

همین محققان  ،(1311اشته باشد)عبدی و همکاران، تواند هر دو جزء خیانت واقعی جنسی و عاطفی را در برداینترنتی آن می

نت کنند که چهار نوع خیانت وجود دارد، خیانت سریالی، خیانت ناخواسته، خیانت عاشقانه و خیامی( بیان 2111)4بنقل از پلیزو

شود ولی خیانت اینترنتی چون د موجب بی اعتمادی بین همسران میبلند مدت. محققان اعتقاد دارند خیانت از هر نوع که باش

 کند.رجستگی بیشتری پیدا میشود بمسر اما بدور از چشم او انجام میدر خانه و در کنار ه

شود. اول، در دسترس بودن، به راد برای خیانت میت اینترنتی اف( سه عامل باعث تحریک تمایال1111)1به عقیده کوپر

باشند. دوم، با صرفه بودن است ارتباطات اینترنتی نسبت د بیست و چهار ساعته در دسترس میها سایت و افراونیعبارتی میل

واقعی توسط تر است. و سوم، ناشناس بودن است. بدون ترس از این که در دنیای یای واقعی خیلی کم هزینهبه ارتباطات دن

کنند که بین زنان و مردان در نوع نگرش چنین بیان می(. هم1311همسر یا کسان دیگر شناسایی شود)عبدی و همکاران، 
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اند ند و زنان در جستجوی روابط عاطفیاوابط جنسیدر پی ر به خیانت اینترنتی تفاوت وجود دارد به طوری که مردان معموالً

گیرند. هم چنین تحقیقات نشان داده نتی را به عنوان خیانت در نظر میسیع تری از روابط اینترو به همین دلیل زنان حیطه و

شوند که برای یر روابط اینترنتی خیانت آمیز می( که مردان نسبت به زنان بیشتر درگ1111، 1)برای مثال کوپر و اسپورتالری

اند. و جالب این است نسی در زندگی مشترک را ذکر کردهجاین رفتار دالیل متعددی از قبیل احساس تنهایی، عدم رضایت 

ال بود چون ایدهبرای آنان روابط فرازناشویی اینترنتی  ،کردندروابط زناشویی خود احساس تعهد میمردانی که نسبت به  که

 (. 1311مانند و برای چنین روابطی مسئولیت پذیری الزم نیست)عبدی و همکاران، ناشناس می

بین خیانت در ملی چون خشونت خانگی، نارضایتی جسمی، مشکالت جنسی مرد و جوانی را عوامل پیشمحققان عوا

ناشویی مهم و موثر زگری تلفن همراه و اینترنت را در روابط فرا( و نیز نقش تسهیل2114، ویلزو  ، مگنام2دانند)کوینازنان می

( نشان دادند که روابط فرازناشویی همبستگی 2114و همکاران) چنان که جاویدنیاهم .(1312اند)فتحی و همکاران، دانسته

های زیادی موید این یافته پژوهش .منفی با رضایت زناشویی دارد، و همبستگی مثبتی با روابط جنسی قبل از ازدواج دارند

، هاشمیو  اهدیان، زترین دلیل فروپاشی روابط همسران و تعارضات زناشویی است)مدرسیاست که روابط فرازناشویی عمده

 (.2111و همکاران،  3بنقل از پالت1313

و  ، جان بزرگیچنین ثناگویی( و هم1111، )1( و السیون1111، )4( بنقل از پولنر1316دوست و همکاران)نشاط

انجام کنند افرادی که ایمان قلبی به خدا دارند و عبادات مذهبی ( بیان می1311احسان)( و بخشوده و بهرامی1311)مهدویان

اند که نرخ خیانت در بین باشند. و محقیقن دیگر نشان دادهدهند، دارای، سازگاری و رضایت بیشتر و طالق کمتری میمی

و  ، الیسون، شیرکت1بوردت ؛2111و همکاران،  6اتکینز ؛2111؛ تریز و گیسن، 1111ز، راست)آماتو و راگافراد مذهبی کمتر 

طور زنانی که طرحواره عشق ایمن و یا به عبارتی از همسر خود (. همین1312ران، فتحی و همکا، بنقل از 2111، جوری

، فاتحی زادهو  ، حاجی حیدری، خوروشرضایت داشتند کمترین میزان توجیه را برای تأیید روابط فرازناشویی داشتند)شریفی

و میزان مشارکت فعال افراد در  عضویت چه مدت زمان( نشان دادند که هر 1311)کیانپورو  ، عدلی پور(. و نیز قاسمی1311

ید. بنابراین عامل مهم و مرتبط با یاهم افزایش میچون خیانت پر خطری همیابد زمینه رفتارهای فیس بوک افزایش می
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شود اینترنت است. اینترنت به واسطه ایجاد فضای گمنامی و آسودگی روابط فرازناشویی که در تحقیقات روی آن تأکید می

 (. 1312فتحی و همکاران،  ؛2111کند)اسمیت و همکاران، نقش مهمی در روابط فرازناشویی مدرن ایفا میخیال 

های مجازی و پیشگیری از پدیده روابط فرازناشویی های مهم در خصوص کاهش آسیب ناشی از شبکهیکی از مولفه   

یکی از  را هوش معنوی برخیده است. وی ارائه شدر خصوص هوش معن یم اکنون تعارف متعددههوش معنوی است. 

همی بر تواند تأثیرات مکه بر موضوعات محیطی، تربیتی و نگرشی تأثیرگذار است و می اندردهذکر ک خصوصیات انسانی

  (.2112خوشطینت،  و 2111کردار، جه شود)جاودان و نیکبتواند با مشکالت زندگی بهتر موا فردبگذرد تا  کیفیت زندگی

ولیت ئاس معنا در زندگی و یا یک مسهوش معنوی شامل داشتن احس ،در حقیقتگویند می (2114)1رشالزوهار و ما 

دین  پیوسته الهام گیری و یادگیری از . و یا فرایندساس پرهیزگاری در زندگی استمعنوی برای زندگی است که همراه با اح

 که برد.نام بلوغ معنوی فرد محور نام می از فرایندی به( 2111)2کاسلچنین هم(. 2114،  گرینی و، مشعوشی سعیداست )بن

بخشد، الگوی دلبستگی معیوب را بهبود میشامل اجزای متعددی از قبیل، رفتار خودتنظیمی، درک شناختی ، رشد عاطفی که 

افی روبرو شود. های وجودی زندگی خود با آرامش درونی کتواند با تنشب دهد، تا فردمن را افزیش مییدلبستگی وجودی ا و

ت شدید برخی نواحی مغز یهای معنوی پی به فعالهای الکتریکی مغز در حین فعالتبرخی محققان دیگر با بررسی فعالیت

(، و برخی محققان این ناحیه را با 1311، حیدریو  ، بحیراییبنقل از محمدنژاد1311)فونتانا، نامیدند3بردند و آن را ناحیه خدا

امروزه سازمان بهداشت جهانی معنویت  (.2111، 4، بنقل از مارشال1311اند)محمدنژاد و همکاران، ادههوش معنوی ارتباط د

-به رضایتایجاد رابطه زناشویی مناسب و دست یافتن  جهتداند و برای رشد روانی، ها مهم میا در رشد و تکامل انسانر

 (. 1313، مپورمقد و ، جعفری روشن)علیدادیداندزامی میمندی زناشویی ال

نقش هوش معنوی در رضایت و یا عدم رضایت از زندگی مشترک و اقدام به خیانت مهم  ،تباط با این بحثدر ار   

 ایت از زندگی رااند رضتومثبتی وجود دارد و می رضایت از زندگی ارتباط معنادار به طوری که میان هوش معنوی و .است

و  2114؛ صدیقی و همکاران، 2114مقدم و همکاران، موسوی؛ 1312، تقی زاده و ، فتی آشتیانیحسین دختبینی نماید)پیش

کمک نماید  توانده هوش معنوی اسالمی می(نشان داده ک2111)1های عبدالرحمان و مدشاه(. یافته1314صدیقی و همکاران، 

  .تر باشیمتر و راضیی خدا بر روی زمین آگاهمان به عنوان خلیفهکه از نقش

                                                
1 . Zohar & Marshal 

2   . Kassel 

3. God Spot 

4   . Marshall 

5   . Abdul rahman Z. & Md Shah 
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-ویت و آموزش هوش معنوی مین اساس خیلی از محققین، یکی از تأثیرگذارترین عامل در رضایت زندگی را تقبر همی

( نشان داد 1312چاهی)ها نتایج رقیبی و قرهدر تأیید این یافته. (2113، 1؛ جاکوب و راجسواری1311)زارعی و احمدی،  دانند

تفاوت  این ران در شرف طالق باالتر بود وناشویی نسبت به همسدر همسران دارای سازگاری ز ،که هوش هیجانی و معنوی

( معتقد است هنگامی که بین همسران تفاهم وجود دارد و هر دو گرایش مذهبی دارند 2116)2طور هسلیهمین. بود معنادار

 این عوامل بر عدم اقدام آنان به خیانت موثر است. 

، المبرت و 2111، 3قل از محققان زیادی مانند)پارگامنت و ماهونی( بن1312)سعیدذکاییو  ، اسمعیلی، فرحبخشرضاپور

، 1، بوث و جانسون1112و همکاران،  1، تورنتون2111و همکاران،  6، های2113و همکاران، 1، ماهونی2116، 4دوالهیت

تواند نقش محوری برای ازدواج جهت معنا بخشی های مذهبی میکنند که ارزش(بیان می1112، 1، تامپسون و کولی ال1111

توان به مثابه سپری امن های مذهبی میآید و از این ارزشحساب میه به آن داشته باشد و ازدواج برایشان امری مقدس ب

 تی که سر راهتوانند با همکاری و هماهنگی بر مشکالها اغلب میجهت حل تعارضات زناشویی استفاده نماید و این زوج

گیردغلبه نمایند چون مذهب و باورهای مذهبی آنان در مسائلی که مربوط به زندگی مشترک براساس زندگی شان قرار می

 کند و آنان حاضرند در راه رسیدن به اهدافشان فداکاری نمایند. راهی روشن ترسیم می شانهای جنسیتینقش

ف تهاجم فرهنگی غرب خانواده است تا از طریق ایجاد ترین هدبر این باور است که عمده (1316احمدی) در نهایت

ها و و فحشا از طریق پخش فیلم حجابی زنان، رها کردن حجاب، ترویج فسادر روابط افراد خانواده، ترویج بیاختالل د

های مستهجن، ایجاد تحریک جنسی، کاهش عفاف و شرم، در نهایت خانواده را به سمت فساد و بی بندباری سوق عکس

تذال و ، گرایش به ابو اخالقی های معنویها موجب دور شدن افراد از ارزشد. طبیعی است که این تغیرات منفی در ارزشنهد

 شود.سست شدن بنیان خانواده می

همانند هوش معنوی، هوش اخالقی نیز در افزایش رضایت زناشویی و در پیشگیری از روابط فرازناشویی و کاهش   

ا مطرح شده و وارد بت که اصطالح هوش اخالقی توسط بورزمان زیادی نیسی مجازی مهم است. صدمات ناشی از فضا

-های خویش است به طوری که تمام افکار و فعالیتادبیات روانشناسی شده است. هوش اخالقی اعتقاد عمیق فرد به ارزش

اصول اخالق جهانی در اخالقیات، اهداف و چنین هوش اخالقی را به عنوان توانایی کاربرد کند. همهای وی را هدایت می

                                                
1   . Jacob & Rajeswari 

2 .Haseley  

3 .Pargament & Mahoney  

4 .Lambert & Dolahite  

5 .Mahoney  

6 .Hui  

7 .Thornton  

8 .Booth & Johnson  

9 .Thompson & Colella 
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برد: همدردی، ت اصل را برای هوش اخالقی نام می( هف2111)1کنند. بوربااز روی قاعده تعریف میمراودات یک فرد 

 (. 1311بنقل از حرانی،  1313،کالنتریو  ، مولویهوشیاری، خودکنترلی، توجه و احترام، مهربانی، صبر و انصاف)امامی

 باشد.ها میات قوی اخالقی و عمل به آندرست از غلط و داشتن اعتقاد هوش اخالقی توانایی تشخیصی از طرف

تواند به عنوان عاملی موثر در بهبود سالمت اخالقی جامعه مورد توجه قرار گیرد و در دین اسالم اخالق، به هوش اخالقی می

محمدیان و همکاران، م اخالق بیان شده است)گلحدی مهم است که هدف رسالت پیامبر بزرگ اسالم، گسترش مکار

اند عالوه بر هوش معنوی، هوش اخالقی نیز نقش مهمی در سالمت روابط زناشویی های دیگر هم نشان داده(. یافته1314

به دنیا ها ذاتاً اخالقی یا غیر اخالقی کنند که در حقیقت انسان( بیان می1311پور و سیادت)چنین مختاریکند. همایفا می

ای نشان دادند که آموزش هوش اخالقی موجب بهبود روابط اجتماعی گیرند چگونه اخالقی باشند. و عدهآیند بلکه یاد مینمی

های پذیری را از شاخصه( و مسئولیت1314، رعاییو  ، فرنوریان،خالدیان، نعمتی؛ کرمی2111زاده و همکاران، اششود)نقمی

و نتایج آشکار کرد که بین هوش معنوی و هوش  (.2111، 2بنقل از لینیک و کیل 1313، قاسمیدانند)اصغری و آن می مهم

درصد واریانس 26توانند ارد و هوش معنوی و هوش اخالقی میاخالقی با سالمت روانشناختی ارتباط مثبت معنادار وجود د

 (.1311، رشیدی بینی نمایند)ستوده وسالمت روان را پیش

های شخصی نشان داد. یکی از مثبت معناداری بین اخالق و ارزش ( رابطه1314و همکاران) سیفیایج در این راستا نت

دهی رفتار افراد ایفا عوامل مهم در رضایت زناشویی همسران اخالق است. و اخالق در تمام ابعاد زندگی نقش مهمی در جهت

اکبری و  ، شهابی( و خدایاری1316و همکاران) دوستکند و در این زمینه تأییدات فراوانی وجود دارد، نشاطمی

(، نشان دادند که هوش اخالقی و گرایشات مذهبی بر 1313)( اصغری و قاسمی1312و همکاران) رضاپور (1316)زردخانه

( نشان دادند که بین هوش اخالقی و رضایت 1313)ر همین راستا اصغری و قاسمیرضایت زناشویی تأثیر مثبت دارد. د

اند، پاکدامنی اخالقی و هوش ارتباط مثبت و معناداری است. محققان دیگر هم نشان داده 41/1با ضریب همبستگی زناشویی 

هم ( 1311در همین راستا زارعی و عبدالهی)(. 2112معنوی، پیش بینی کننده رضایت از زندگی است)ابراهیمی و همکاران، 

و رسیدن به دگی در برابر مشکالت در خانواده و برای ایستا تو رضای اعتقاد دارند که اخالق برای رسیدن به آرامش

   .(1313، مامی و همکارانا ؛1311)زارعی و عبدالهی،  ضروری استخودشکوفایی 

ترین مرد است و در حوزه اخالق انسانی ی اخالق در جوامع تنظیم مناسب و درست روابط زن وایکی از کارکرده  

یری و جامعه پذ (.1311، حسن آبادیو  ، آقامحمدیان، مدرس غرویشاطرج است)عدالتیابطه زن و مرد ازدواروش برای ر

 امروزه بشر نگران فقر اخالقی و بی توجهی به هوش معنوی است و بی اخالقی را زیان بزرگی، ندادهخوراخالق به هم گره 

                                                
1 .Burba  

2.Lennick& Kiel  
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در تحقیقی  (.1314، اوتیسازد)ذکمی ز تعامالت مطلوب انسانی محرومبیند چون نبود اخالق انسان را ابرای خویش می

در واقع ، اردای روابط بین همسران دثیر عمیقی بر عملکرد و پیامدهأکه هوش اخالقی تادند ( نشان د1311خانیکی و تبریزی)

آورد اخالق نیک است که شامل رامش روانی برایشان به ارمغان میشود و آعث استحکام زندگی مشترک میآن چه که با

ی و )اصغردن، سازگاری و نرم خویی استبت، عفاف، معاشرت خوب، ادب و احترام متقابل، گذشت، خوب صحبت کرتقوا، مح

های اخالقی متعددی از و ازرش استل خانواده را کاری اخالقی ( نفس تشکی1311اسحاق)آلبه نظر (. 1313جوبنه، قاسمی

بایست موثرند و معتقد است که میو رضایت زناشویی انواده ی خبرد که در استحکام بنابیل عفت، شجاعت  ایثار را نام میق

تا زن و شوهر با افزایش روز افزون رضایت زناشویی در کنار هم مسیر  های اخالقی پایه گذاری شودخانواده بر اساس ارزش

 . زندگی را طی نمایند

ز همسران از ابعاد مختلف زندگی رضایت زناشویی به معنای احساس ذهنی رضایت، لذت و خشنودی است که هر یک ا

-کنند که مهممی ادعاهای زیای ( بنقل از یافته1316خدایاری و همکاران)و  (.2111مشترک خود دارند)عباسی و همکاران، 

های مشابه خانواده و مذهب بر ارزش هکنند کبیان میچنین همترین نشانه خانواده سالم وجود رضایتمندی زناشویی است. 

-را نشان داده این دوبطه نزدیک بین دی رااهای زییافته بنابراین باشندمی کنند و هر دو الزمه اجتماعی شدن افرادکید میأت

 درافرد مذهبی  و دیده شده که نماید را تقویت تواند رابطه بین همسرانث تقویت این نگرش شده که مذهب میاند و باع

آرام بخشی و وفاداری به  برای سراسر عمرشان و محلی برای بیان مهربانی، ترند و ازدواج را تعهدیازدواج مسئولیت پذیر

 دانند. همسر می

( همبستگی منفی معناداری میان رضایت زناشویی و خیانت عاطفی و جنسی وجود دارد 2111)1های شایبراساس یافته

، زندوانیان (.1313)مدرسی و همکاران، داندبین برای روابط فرازناشویی میکم از رابطه را بهترین عامل پیش و رضایت

کنند کنند که کسانی که از اینترنت استفاده میهای تحقیقاتی بیان می( بر اساس یافته1312)عطار زادهو  حیدری، باقری

 کنند. شود و احساس تنهایی و افسردگی بیشتری تجربه میشان با خانواده کمتر میارتباط

کنند که اولین مرحله در خیانت بین همسران نارضایتی و ( بیان می2116)2ز براون( بنقل ا1312فتحی و همکاران) 

برخی  ازنقل ببهبود آن نباشد. همین طور تعارض است به خصوص اگر به حدی تعارض و نارضایتی زیاد باشد که امیدی به 

( نشان 1313علیدادی و همکاران) د.اندادهت بنسانت خود را به مشکالت زناشویی % افراد خی11ند که کنبیان میمحققان 

و موضوع مهمی که در بحث اعتماد  .ثبت و معناداری وجود دارددادند که بین هوش معنوی و رضایت زناشویی همبستگی م

همسر وجود دارد اعتماد به صداقت در گفتار و رفتار همسر است. عواملی چون عدم پنهان کاری، وفاداری، روابط  رضایت از

                                                
1   . Shaye 

2 .Brown 
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های تلفنی و شامل حذف نکردن پیام ،در ارتباطات تلفنی و اینترنتی ت است. عدم پنهان کاری همسرانسالم و صداق

بنابراین باشد. در رفتار و گفتار می ی، درستکاری، عدم رفتار دو پهلو و هماهنگصداقترابطه نامشرع با دیگران، اینترنتی، عدم 

 (.1313، ی و ذاکریشود)سفیرمی و رضایت رفتار شفاف همسر موجب اعتماد

ثیر معنادار و أمندی زناشویی تدر افزایش رضایت ( نشان داد که آموزهای دینی1312و همکاران) رضاپورنتایج تحقیقات 

های اسالمی روش مناسبی برای افزایش رضایت زناشویی در بین این نتیجه رسیدند که آموزش آموزهمثبت دارد و به 

 ،د که همسران با نشاطنکنن میهای تحقیقاتی بیا( بنقل از یافته1311)تقویو  دی، امیری، آزادمرزآبایهمسران است. سلیم

شان ی دارند و توانایی بیان احساس و حل تعارضات خود را دارند و از روابط خانوادگی مشترکرضایت زناشویی بیشتر

کنند که مقدار چنین بیان مینند و همداو اخالقی را در زندگی خود مهم میاین همسران مسائل دینی  ،خوشحال هستند

کنند با افزایش کیفیت زندگی قات مشترکی که برای خود تعیین میکنند و اوهمسران برای با هم بودن سپری میزمانی که 

-های مجازی اجتماعی جای تعامالت کالمی و همکاریاشتغال و وابستگی به شبکهاما امروزه  شان ربطه مثبت دارد.مشترک

  رابطه آنان وارد می نماید.های فراوانی به اقعی بسیاری از زوجین را گرفته و خسارتهای و

ای دارند که در میان خود ارتباطات گسترده و پیوسته ،اجتماعی را به عنوان گروهی از افراد مجازی هایشبکهمحققین 

هم بته اشتتراک    اهای خود را بافکار و فعالیت و از این طریق اطالعات، نیازمندیهای، ،دهندو یک حلقه منسجم را تشکیل می

در فضای  که تغییرات ( نشان داد1313هاشمی) (.1313کار و حالج، محکمو  1311صدیق بنای، )کنند، تعریف میگذارندمی

 .ی سبک زندگی استفراتر از یک رخ داد ساده و بلکه یک انقالب بزرگی است که در حال دگرگون مجازی

درصتد افتراد در    11میالدی  2111نشان دهنده این است که تا پایان سال  (IUTجهانی مخابرات) برآوردهای اتحادیه

 1گیرند و تعداد خطوط واگذار شده آن با تمامی ساکنان کره زمین که بیش از جهان تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار می

رصد از کاربران اینترنتت دنیتا بعتد از افریقتا و آمریکتای      د 3.1از طرفی خاورمیانه با داشتن  کند.باشند برابری میمیلیارد می

کتاربر   111/111/46بتا   2111چنین ایران در خاورمیانه از نظر تعداد کاربران تتا نتوامبر   شمالی در جایگاه سوم قرار دارد. هم

 ختیار دارد. ریانه را در اودرصد از تعداد کل کاربران اینترنت در خا 31جایگاه نخست را دارد و یا به عبارتی 

 بتا ایتن تفتاوت کته    پایه گذاری شتد  سامانه تلفن همراه  بعد از گسترش در امریکا و اروپا،سال  24دود و اما در ایران ح

دادن موقعیتت  عمدتاً نه با هدف کاربرد تجاری بلکه از همان بدو گسترش آن بیشتر ابزاری جهت مراودات اجتماعی و نشان 

آغاز استفاده گسترده و همه جانبه از ابزار ارتباطی از قبیتل انتواع    که حدود دو دهه گذشتهفت. مورد استفاده قرار گر اجتماعی

 11در حتالی در   و (.2111، 1بنقتل از لینتگ و دونتر    1311)موستوی،   ها و به خصوص تلفن همراه در ایران بوده استرایانه

                                                
1. Ling & Doner 
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گذار  و متولی گسترش تلفن همراه در ایران لین پایهسالگی تلفن همرا اول به عنوان او سهجشن بیست  1316مردادماه سال 

دهدکه هم اما شواهد نشان می. نشده اتفاقات در این حوزه منتشربران و ماری به روز و دقیق از تعداد کارگرفته شد، که هنوز آ

، هتای احمتدی  یافتته  . در حتال انجتام استت    نیً دو  برابر جمعیتت کنتو  و تقریبا نفرها خدمات تلفن همراه به میلیوناکنون 

درصد به میزان متوسط تا زیاد از تلفن همراه استتفاده   14در ایران ( نشان داد که 1311)سیداسماعیلیو  عبدالملکی، افسردیر

  کردند.می

هزار 211با  2111دهد که تعداد کاربران اینترنت در ایران از اواخر سال آمارهای مرکز بررسی جهانی اینترنت، نشان می

درصدی داشته است. در این گزارش جمعیت ایران حدود  11621میالدی رشدی معادل  2111تا اواخر سال  کاربر

 11.2شده که با این حساب ضریب نفوذ اینترنت در ایران میلیون در نظر گرفته 41و تعداد کاربران حدود  111/111/12

میلیون کاربر  31از وجود  1311العات در مرداد ماه درصدی برآورد شده است . دوایی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اط

درصد عنوان کرد و  41میلیون کاربر اینترنت پرسرعت در کشور خبر داد.  هم چنین ضریب نفوذ اینترنت را  21اینترنت و 

ون از این میلی 11میلیون نفر کاربر از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند که حدود  21.1بیان داشت که هم اکنون بیش از 

هم چنین  میلیون نفر برآورد می شود. 16باشد. و تعداد ارتباطات مشترکان تلفن همراه تعداد اتصال از طریق تلفن همراه می

کیلومتر  111هزار و  11هزار کیلومتر به  11ساخت اصلی شبکه فیبرنوری از  ادعا کرد که در فاصله حدود سه سال  زیر

 هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است. 4گیگابیت به  624بکه دیتای کشور از طور ظرفیت شرسیده است. همین

آوری تأثیرات این فن گیرند.دهد افراد با انگیزهای فراوانی از این ابزار ارتباطی بهره میها نشان میامروزه نتایج بررسی

ی در تمامی ارتباطات پیدا نموده است و محور نقش و ،تمام اقشار جامعه گذاشته است تباطیهای ارعمیق و متنوعی بر سبک

تأثیرات این پدیده روز بته روز   های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی میسر نیست. بدون آن امکان برنامه ریزی

هتای  کته حتاال بختش    ،گسترده خدماتت انگیز در تنوع و ارائه های شگفبه واسطه دسترسی روز افزون و از طرفی پیشرفت

هتای مکتان   . دنیتای واقعتی بتا مشخصته    ه استدشتر شناسیم پیچیدهی اجتماعی میهای مجازاز آن را به نام شبکه وسیعی

داشتن، برخوردار از نظامات خاص سیاسی، محدود بودن و طبیعی بودن و از طرفی دنیای مجازی بتا بتی مکتانی، دسترستی     

وند. دنیای مجازی روابط انسانی را با واسطه و از راه دور، جایگزین شآسان به اطالعات، قابلیت تکثیر و هم زمانی، شناخته می

کند که در حقیقتت استتفاده و   ( بیان می1311در همین راستا موسوی) (.1312اند)زندوانیان و همکاران، روابط رو در رو کرده

بسیار تحریک کننده  ،در این ابزار جذابیب فراوان نهفته.طور گسترده رخ داده است استقبال از تلفن همراه در هر دو جنس به

ها و اشکال متنوع و هم چنین قابلیت ارسال فوری عکس، فیلم و ارتبتاط  های متنی در رنگو وسوسه انگیز است، ارسال پیام

وری و بته  آهای رویایی این وسایل ارتباطی است. بتا ظهتور ایتن فتن    جذابیت یت عالی از جملهفو تصویری با کیزنده صوتی 



12 

تلفن همراه، جغرافیا و محدوده ارتباطی، مدت زمان ارتباط و تعداد مخاطبین را بترای هتر فترد تقریبتاً بتی نهایتت       خصوص 

بتوک، تلفتن همتراه، تلگترام،     عی از قبیل اینترنت، فیسهای مجازی اجتمااستفاده از شبکهبه طوری که  گسترش داده است.

دهنتد. لتذا   ، و از این قبیل  امروزه بخش مهمی از زندگی افراد را شتکل متی  اینستاگرام، تانگو، الین، وات ساپ، وایبر، توئیتر

 آشنا نباشد.  فضای مجازیی است که امروزه با مفهوم کمتر کس

های بزرگ یکی از دغدغهامروزه ترین شاخصه دنیای کنونی رقابتی شدن دنیای واقعی و مجازی است. هم اکنون مهم

-رستانه بسیار روشن است کته  ؟ ه استردآود ارتباطی برای آنها چه ارمغان های جدیوریملل در حال توسعه این است که فنا

شان که افراد در سراسر دنیا بدون توجه به فاصله با هم ارتباط برقرار کنند و اطالعات انددهکرای فراهم زمینه ،جتماعیهای ا

خانواده، تغییراتی در الگوی ارتباطات بین فردی  درمجازی  هاید اینترنت و شبکهجو(. امروزه با و2111، 1را تبادل کنند)ساویر

( بتر  1312،ن و همکتاران زنتدوانیا )د انت دهو باعث کاهش ارتباطات رو در روی زوجین ش اجتماعی افراد رخ داده است. و روابط

ثیرات متفاوتند و أی و تمیزان استفاده و نوع کاربر کنند که زنان نسبت به مردان در( بیان می1311د)های فرهمناساس یافته

ستتفاده  که دختران در موضوعاتی چون تهدید هویتی، اعتیاد، فرهنگ پذیری، درگیر عشق مجازی شدن و ستوء ا  ،نشان داد

کته  ( نشتان دادند 1313) رادبختش و  ، رجب پتور، کیتاارثی، حتاجلو   به صورتی که مرادی باشند.جنسی بیشتر مورد تهدید می

بیتان   انهای دیگرف است. این محققان بر اساس یافتهتای آن از جنس مخال 4 دارند ی کهدوست 11 کاربران دانشجو هر ده 

هتای  اشتراک گذاشتن عکس ،به توانکه میهای اجتماعی مجازی وجود دارد ند که معایب متعددی در خصوص شبکهکنمی

-که شبکه نام برد، و اینء استفاده از افراد جنسی و سوشخصی نامناسب، دسترسی به شماره تلفن و نشانی افراد، آزار و اذیت 

هتای دینتی و   موجب رنگ باختن ارزش ،های مجازی به واسطه از میان برداشتن موانع و ایجاد ارتباط بدون هیچ محدودیتی

 اند.القی شدهاخ

قتاد داشتتند   درصد مردان اعت 21درصد زنان و  41د و( اشکار کرد که حد1311همین طور یافته های بشیر و افراسیابی)

کننتد و ایتن   تر با جنس مخالف ارتباط دوستتانه برقترار متی   های مجازی اجتماعی نسبت به دنیای واقعی راحتکه در شبکه

داده های فتوق بته    و ،د که با عنایت به این که موضوع حیاء در جامعه ایران مسئله مهمی بودهنمحققین به این نتیجه رسید

زنتان و  درصتد   11کته   ندروشن ساخت وبرقراری ارتباط میان زنان و جنس مخالف است.  خوبی نشانگر نوعی تغییر در سبک

ثیر گذاشته استت و ایتن   أهای مجازی اجتماعی روی نحوه پوشش آنان تعضویت در شبکه، از زیاد تا خیلی کم نمردا 4/14

درصد شرکت کننتدگان در تحقیتق آنتان     11نشان داد که  (1311زاده)در همین راستا ذکایی و ولی ارتباط معنادار بوده است.

                                                
1. Sawyer 
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بته عنتوان    در اینترنتت زنتان عمومتاً   ( 1311حاتمی و متذهبی ) و اند. اند که با غیر هم جنس خود در ارتباط بودهاظهار کرده

 .شوند در صورتی که این با واقعیت زنان بسیار تفاوت داردای معرفی میموضوعات جنسی یا موجوداتی ابزاری و حاشیه

تماد و تعهد زوجین دیده شده های اجتماعی و اعن یک ارتباط معنادار غیر مستقیم بین استفاده کنندگان شبکهچنیهم

کردند، تمایل و پذیرش آنان نسبت به خیانت ای تماشا میهای ماهوارهزنانی که سریال (.2111جالل و فاتحی، )صدقی است

طوری که امیرخانی و (. به1311کردند)عجم، تنی و طبیعی تلقی میزناشویی بیشتر بود و خیانت زناشویی را امری پذیرف

اند، و به انتشار افکار و رفتارهای غیر های اخالقیدرصد کاربران اینترنت در معرض آسیب 11( نشان دادند که 1311همکاران)

های اجتماعی به عنوان دن رسانهورزند. تفسیرهای فراوانی نسبت به مفید بوهای جنسی مبادرت میاخالقی و نیز سوءاستفاده

های اجتماعی بر مغز افراد و در پی آن برها نشان داده که رسانهمنبع قدرتمندی از ارتباطات و یادگیری وجود دارد. یافته

ه فواید شناخته شد رغملذا علیکند. گذارد و عواطف نقش اساسی در ارتباطات این افراد بازی میکیفیت زندگی آنان تأثیر می

  (.2114، 1باشند)بانک ناتاشازیتلهدیدی جدی برای افراد و جامعه میها، در عین حال تاین رسانه

آسیب بر عکس  آسیب در فضای مجازی به معنای غیر فیزیکی بودن، نامحسوس بودن و یا کم اهمیت بودن آن نیست

، تتأثیرات مخترب تتری    بودن، سیال بودن ی اصلی آن مثل سریع بودن، جهانیها شاخصناشی از فضای مجازی با توجه به 

کار محکم .ی کند، محلی و محدود استها شاخصدارای  ورا ندارد  ها شاخصقعی این در صورتی که آسیب در فضای وادارد، 

سستت   در مراتب بعدی،است و  "ارتباط  "ترین آن اند که مهمهای مجازی اشاره کردهکار کرد مهم فضا ( به1313و حالج)

 افتزایش طتالق  کمتر شدن ارتباط زوجین در دنیای واقعی، عمل اصلی اختالف و تنش بین همسران و و  هان خانوادشدن بنی

های مجازی اجتماعی ها به فیس بوک یا شبکهکنند که در انگلستان حدود یک سوم تا یک پنجم طالقو اشاره می باشد.می

  .باشدمی همسرانبین  خیانت گرز و تسهیلساا مجازی زمینههم چنین اعتقاد دارند که این شبکهشود. و همربوط می

گری ندارند بلکه ماهیت زندگی و ذهن جنبه تسهیلصرفأ  مجازیهای کنند که رسانهبیان می( 1311طور تربتی)همین

جتازی شتکل   ز طریق فضتاهای م هایی که اکنند که که بسیاری از دوستی ها و عشقاند و اظهار میگون ساختهافراد را دگر

( نشان داد که گرچه کارکرد مثبتت اخالقتی   1313)روحانیو  ، وحدانی اسدی، ایزدینژادهای رستمییافتهچنین هم .گیردمی

 .در رتبه دوم قرار داشت تلفن همراه در میان شرکت کنندگان رتبه اول را دارد ولی کارکرد منفی و مشکالت اخالقی مشترکاً

  شود.روابط با جنس مخالف هم بیشتر می میزان ،د که با افزایش میزان استفاده از تلفن همراهدانشان ( 1311ور و احمدی)آدل

( نشان داد که تهدید هویتی، اعتیاد، فرهنگ پذیری، گیر عشق های مجازی افتادن و سوء 1311فرهمند) چنان کههم

های رغم این که شبکه(.  علی1312و همکاران، فضاهای مجازی بیشتر است)زندوانیان  در ،ان مونثاز کاربراستفاده جنسی 

                                                
1. Natascha Zeitel.Bank 
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اند ارتباطات بین افراد را تسهیل نمایند و فواید زیادی داشته باشند ولی باعث بروز فزاینده نگرانی در حوزه مجازی توانسته

 (. 1311 و همکاران، روابط فرازناشویی شده است و زوجهای زیادی را درگیر خیانت ساخته است)عبدی

رسد افزایش آگاهی در افراد نسبت کاربرد مناسب از ابزار نوین ارتباطی و نیز پیامدهای بستیار مخترب ایتن    یبه نظر م

از طرفی تقویت بنیه فرهنگی از قبیل هوش معنوی و اخالقی میتواند از مضرات و تأثیرات سوء این ابزار پیشگیری و  هارسانه

            نماید.  

و روابط فرازناشویی نقش آن در  و اجتماعی های مجازیشبکه شگستردر حال مخرب و  اثرات در مجموع با توجه به

پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل علی تأثیرات هوش معنوی و  ،ر سالمت و استحکام خانوادهبتأثیر سوء آن 

ثیرات أت و عالوه بر آننجام شد. ا های اجتماعی مجازی و رضایت زناشوییهای شبکهاخالقی بر روابط فرازناشویی با واسطه

رسی و مطالعه قرار دهد ( ترسیم شده است را مورد بر1 شکلتغیرها را که در الگوی زیر)تک به تک، دو تایی و چندتایی این م

ت به لحاظ کیفی تحقیقا تاکنوننماید.  بیثیرات تعاملی عوامل بر روی هم را ارزیاأثیرات تنهایی هر عامل، میزان تأو عالوه ت

-بر محیطو روابط فرازناشویی ها اجتماعی، اخالقی و دینی این شبکهثیرات روانشناختی، أخوبی در سرا سر دنیا در خصوص ت

باحث مهمی برای روشنگری در ها و مهای مختلف از جمله خانواده و روابط بین همسران انجام گرفته است. اما هنوز چالش

هایی از ها شوند باقی مانده است. چالشثیرات مثبت و منفی این شبکهأنند موجب تتواهایی که میها و زمینههافتیخصوص 

رات مثبت و یا منفی شود؟ و یا این که متغییرهای معنوی یثأتواند موجب تچه میزان عوامل می قبیل این که وجود کدام و به

سوال مهم دیگر این است که آیا این عوامل  تواند مصونیت بخش باشد؟ن به چه میزان و در چه افرادی میو اخالقی وجودشا

وان رسد به یک الگو نیاز است تا بتروشن شدن چنین سواالتی به نظر میچگونه و به چه میزان اثرات هم افزا دارند؟ برای 

یج . به این امید که به توان نتاثیرات افزودأطریق به دانش مان در خصوص این ت گذاشت و از این تحقیقآن را به بوته 

 به کار بست. و جامعه آموزش و درمان زوجین و به نفع سالمت و امنیت خانوادهپیشگیری از تعارضات زناشویی، حاصله را در 
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های ثیرات هوش معنوی، هوش اخالقی، میزان استفاده ازشبکهأ: الگوی تعاملی عوامل موثر بر ت1 -1شکل

 وابط فرازناشویی.  مجازی اجتماعی، رضایت زناشویی و ر

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش:  - 3 -1 

باشد و هر عاملی که موجب رشد و اختالل در رسیدن به اهداف ، آرامش و تدام حیات اعضای آن میخانواده بستر رشد

-تهدید می های اجتماعی خانواده راای از آسیبامروزه مجموعهاین نهاد مهم شود.  درتواند باعث بحران و آسیب د میآن شو

-ص فواید و مضرات استفاده از شبکهبحث در خصونمایند و در واقع تهدید خانواده تهدید جامعه است. یکی از این تهدیدات 

و  ، یوسف زادهین راستا، خوشخوییادر (. 1312باشد)زندوانیان و همکاران، های مجازی در تمام جوامع مطرح می

های مجازی بر هویت دینی، مدگرایی افراطی، بیگانگی فرهنگی کند که شبکهمی( به نقل از پژوهشگران ذکر 1312)آزریون

ثیر منفی أهای غیر همجنس تعی، دوستیابیهای فرهنگی و اجتماو دینی، پذیرش فرهنگ برهنگی، دین گریزی، تغییر ارزش

ند و فواید زیادی داشته باشند ولی های مجازی توانسته اند ارتباطات بین افراد را تسهیل نمایدارد. علی رغم این که شبکه

و  ت)عبدیباعث بروز فزاینده نگرانی در حوزه روابط فرازناشویی شده است و زوجهای زیادی را درگیر خیانت ساخته اس

 (. 1311، همکاران

 یروابط فرازناشوی
 

های بکهمیزان استفاده از ش

 مجازی اجتماعی

 

 هوش معنوی

 یاخالقهوش 
 

 یرضایت زناشوی
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رسد ر میعملی فردی به نظ روابط فرازناشویی به ظاهرسازد روابط فرازناشویی است. تهدید دیگر که خانواده را متأثر می

 جامعه را دچار خانواده و سالمت فرزندان و نیز سالمت و امنیت تواندمی خسارت بار آن عنایت به عواقب ناگوار و ولی با

سازمان بهداشت جهانی معنویت را در رشد و  مبحث مهم و مرتبط دیگر هوش معنوی است به طوری که .نمایدآشفتگی می

مندی زناشویی شویی مناسب و دست یافتن به رضایترشد روانی، در ایجاد رابطه زنا داند و برایها مهم میتکامل انسان

کنند که هوش معنوی های محققان دیگر بیان می(. همین محققان براساس یافته1313و همکاران،  داند)علیدادیالزامی می

یش افزا تواند موجبمیدانند که هایی میها و ظرفیتای از تواناییمجموعهد و شوموجب تسهیل در حل مشکالت روزمره می

تر و ها و زندگی را غنیمعتقدند که هوش معنوی فعالیت (2111زوهار و مارشل)هم چنان که  .فرد شودبهزیستی و سازگاری 

ان، تواند مسائل و مشکالت خود را به صورت معنادارتری بیان کند و حل نماید)امامی و همکارسازد و انسان میادارتر میمعن

اخالق در جوامع تنظیم مناسب  مهم یااز کارکرده ع پر اهمیت دیگر هوش اخالقی است.در ادامه این بحث موضو  (.1313

شاطر و ابطه زن و مرد ازدواج است)عدالتیترین روش برای رمرد است و در حوزه اخالق انسانی و درست روابط زن و

ران فقر اخالقی و بی امروزه بشر نگ اما متأسفانه خورند.خالق به هم گره میامعه پذیری و اج در این راستا(. 1311همکاران، 

ز بیند چون نبود اخالق انسان را ارا زیان بزرگی برای خویش می و ضعف در معنویت القیمعنوی است و بی اخ توجهی به

 .نمایدمی و روابط و رضایت زناشویی را سست (1314، سازد)ذکاوتیتعامالت مطلوب انسانی محروم می

، نقش های مجازیثیرات مثبت و منفی این شبکهأراوانی در ترسد متغییرهای فبر اساس نتایج تحقیقات به نظر میحال 

باشند که به صورت دخیل می روابط فرازناشویی و سهم هوش معنوی و اخالقی در این زمینهرضایت زناشویی و آن در 

هنوز مطالعات کافی در ابعاد مختلف در رسد به نظر میمایند. نغامضی را ایجاد میدارند و وضعیت تعاملی بر هم اثر متقابل 

-و پیامدها به حد مطلوب موجود نمیها جهت روشن شدن اثرات ها برای انجام فراتحلیلین زمینه انجام نشده است. و دادها

نبه و ین که تحقیقات موجود تعامالت چند جاتر اقیقات اندک و ناکافی موجود و مهمباشد.  بر این اساس و با توجه به تح

تحقیق حاضر با هدف روشن نمودن  اند ،ای بررسی نکردهرا به حد راضی کننده روابط فرازناشوییپیچیده متغیرهای دخیل در 

 ، رضایت زناشویی، هوش معنوی و هوش اخالقیهای مجازی اجتماعیه از شبکهاستفاد عوامل ثیرات پیچیده و چند جانبهأت

 در کاهش ی چون هوش معنوی و اخالقیثیر متغیرهای مهمأچنین روشن نمودن میزان تین، همدر روابط فرازناشویی زوج

 . شودها، انجام میاین شبکه استفاده ازآسیب ناشی از 
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 اهداف پژوهش: - 1-4

 پژوهشهدف کلی  - 1 – 1-4

-وی و اخالقی بر روابط فرازناشویی با واسطهطراحی و آزمون مدل علی تأثیرات هوش معندف اصلی پژوهش حاضر ه

 . بود های اجتماعی مجازی و رضایت زناشوییهای شبکه

 پژوهش اهداف اختصاصی -1-4-2

 ثیر هوش معنوی بر رضایت زناشویی أتتعیین  -1

 ثیر هوش اخالقی بر رضایت زناشویی أتتعیین  -2

 زناشویی نوی بر وقوع روابط فراهوش معثیر أتتعیین  -3

 زناشویی قی بر وقوع روابط فراهوش اخالیر ثأتتعیین  -4

 های مجازی اجتماعی معنوی بر میزان استفاده از شبکه هوشثیر أتتعیین  -1

 های مجازی اجتماعی اده از شبکههوش اخالقی بر میزان استفثیر أتتعیین  -6

 بر  وقوع روابط فرازناشویی  رضایت زناشوییثیر أتتعیین  -1

 جازی اجتماعی بر رضایت زناشویی ی مهااستفاده از شبکه ثیرأتتعیین  -1

 ماعی بر وقوع روابط فرازناشویی های مجازی اجتاستفاده از شبکهثیر أتتعیین  -1

  هوش معنوی بر هوش اخالقیثیر أتتعیین  -11

 پژوهش هایفرضیه - 1-5

 ثیر مثبت دارد.أهوش معنوی بر رضایت زناشویی ت -1

 ثیر مثبت دارد.أهوش اخالقی بر رضایت زناشویی ت -2

 ثیر منفی دارد.أزناشویی تنوی بر وقوع روابط فراوش معه -3

 ثیر منفی دارد.أزناشویی تقی بر وقوع روابط فراهوش اخال -4

 ثیر منفی دارد.أهای مجازی اجتماعی تمعنوی بر میزان استفاده از شبکه هوش -1

Comment [DA1 :] بر اساس فرضیه های

تنظیم شود 4فصل 
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 ثیر منفی دارد.أهای مجازی اجتماعی تاده از شبکههوش اخالقی بر میزان استف -6

 ثیر مثبت دارد.أیین بر  وقوع روابط فرازناشویی تیی پارضایت زناشو -1

 ثیر منفی دارد.أجازی اجتماعی بر رضایت زناشویی تهای ماستفاده از شبکه  -1

 ثیر مثبت دارد.أماعی بر وقوع روابط فرازناشویی تهای مجازی اجتاستفاده از شبکه -1

 ثیر مثبت دارد.أت هوش معنوی بر هوش اخالقی -11

 

 و عملیاتی متغیرها پژوهش تعریف مفهومی -1-6

  تعریف مفهومی روابط فرازناشویی - 1–1-6

به معنای آن است که فرد متأهل با جنس مخالف و خارج از چارچوب خانواده رابطه جنسی یا عاطفی  روابط فرازناشویی

روابط فرا زناشویی بیانگر بارتی به عیا  تعهد و وفاداری در ازدواج است. رفتار به معنای نادیده گرفتن کرده است و اینبرقرار 

و به طوری که یک فرد متأهل خارج از چهارچوب خانواده  است.ایجاد روابط جنسی خارج از خانه و خالف پیمان زناشویی 

 . (1311، و صالحی زاده شرف الدینکند )قرارمیپیمان زناشویی با جنس مخالف خود ارتباط بر

 اشوییتعریف عملیاتی روابط فرازن - 2 – 1-6

روابط  پرسشنامهمقیاس فاصله ای در که هر فرد در  بودای در این پژوهش منظور از روابط فرازناشویی نمره

  کند.( کسب می1316، ، نریمانی، عطادخت و ابوالقاسمیفرازناشویی)کمال جو 

  تعریف مفهومی رضایت زناشویی -1-6-3

های مختلف روابط زناشویی خویش ه زن و شوهر از جنبهرضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است ک

 ( .1116، به نقل از الیس، 1314دارند)صدیقی و همکاران، 

 تعریف عملیاتی رضایت زناشویی -1-6-4

مقیاس رضایت زناشویی بود که هر فرد در مقیاس فاصله ای در ای نمره ن پژوهش منظور از رضایت زناشوییدر ای

 نماید.( کسب می1111)فورز و السون، انریچ
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 تعریف مفهومی هوش معنوی -1-6-5

های معنوی دنیای های ذهنی است که به هشیاری، وحدت و عملکرد سازشی جنبهای از تواناییمجموعه هوش معنوی 

کند و موجب ژرف اندیشی وجودی، افزایش معنا در زندگی، شناخت جهان مافوق و حاکمیت ماوراء وجودی فرد کمک می

    (.1311، بنقل از قنبری و کریمی، 2111شود)کینگ، معنوی بر زندگی فرد می حاالت

 تعریف عملیاتی هوش معنوی -1-6-6

)ناصری، مقیاس هوش معنویبود که هر فرد در مقیاس فاصله ای در ای در این پژوهش منظور از هوش معنوی نمره

 نماید.( کسب می1311

  تعریف مفهومی هوش اخالقی -1-6-7

اخالقی و عمل به این اعتقاد  و اعتقادی قوی اخالقی استعداد و توانایی تشخیص درست از نادرست هوش

کند افراد در رابط مشخص میرشد اخالقی در برگیرنده اصولی است که   و به عبارتی، .(1312محمدی وهمکاران است)

، مسئولیت پذیری  دلسوزی ، بخشش ، خدمت های چون ، رستگاری لفهکنند که شامل مو رفتار بایسته میاجتماعی چگون

 .(1314)گل محمدیان و همکاران، شودشناس آرامش و صلح میقدر ،کردن به  دیگران ،  تواضع و احترام به دیگران

 تعریف عملیاتی هوش اخالقی -1-6-8

)لینیک هوش اخالقیپرسشنامه بود که هر فرد در مقیاس فاصله ای در ای نمره این پژوهش منظور از هوش اخالقیدر 

 نماید.( کسب می2111و کیل، 

  های مجازی اجتماعیمفهومی شبکهتعریف  -1-6-9

ای که در میان خود ارتباطتات گستترده و پیوستته    ،های اجتماعی را به عنوان گروهی از افراد( شبکه1311بنای)صدیق

 کند. تعریف می ،دهنددارند و یک حلقه منسجم را تشکیل می

 های مجازی اجتماعیعریف عملیاتی شبکهت -1-6-11

 پرسشنامه بود که هر فرد در مقیاس فاصله ای درای نمرههای مجازی در این پژوهش منظور از استفاده از شبکه

 نماید.( کسب می1316 نریمانی، عطادخت و ابواقاسمی،)کمال جو و های مجازی اجتماعیشبکه
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Abstract: 

According to many findings, social virtual networks matter in the rampancy of 

extramarital relationships and marital satisfaction, high spiritual and moral intelligence are 

considered to be preventive in this respect.This study aims to design and test the causal 

model of spiritual and moral intelligence on betrayed spouse therogh virtual social 

networks and marital satisfaction.The research method was descriptive – correlation and 

for this purpose, 250 women and men, ranging from15 to 55 years old (145 females and 

105 males),living in Bushehr province, having referred to psychologists and counselors 

city of Bushehr, were selected by convenience sampling. To collect the data, 

spiritual(Nasari) and moral(Linnick & Kiel) intelligence inventory, Enrich couple 

scale(Fowers & Olson), virtual social networks inventory(Researcher Made) and 

extramarital relationships inventory(Researcher Made) were measured and data were 

analyzed with SPSS and Amos. The findings indicate that the coefficient of spiritual 

intelligence path is significant to moral intelligence(p<0/0001), spiritual intelligence path 

is significant to marital consent(p<0/0001) and moral intelligence path is significant to 

marital consent (p=0/5) and also marital consent pathis significant to amount of using 

cyberspace (p=0/02). The findings also indicate the coefficient of moral intelligence path is 

significant to the amount of usingvirtual space (p=0/02), the coefficient of the amount of 

using virtual space path is significant toextramarital relation (p=0/02) and also the 

coefficient of spiritual intelligence path is significant to extramarital relation (p<0/0001). 

In the end, it seems that more research is needed to better understand the veriabels of 

spiritual and moral intelligence as wall as veriabels satisfaction and the use of cyberspace 

on extramarital relationships. It is possible that moral and spiritual intelligence training as 

well as spouse skills training it is effecive in preventing extramarital relationships. 
Keywords: extramarital relations, spiritual intelligence, moral intelligence, marital satisfaction, 

virtual social networks
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