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 چکیده
هدف از این پژوهش، تبین رابطه ی احســاس تنهایی، حمایت ادراک شــده و رضایت زناشویی 
با میزان اســتفاده از شــبکه های اجتماعی مجازی و اینترنت در بین زوجین شــهر تهران است. در 
این پژوهش بنابر ماهیت موضوع، از روش پیمایشــی و ابزار پرسش نامه بهره گرفته شد. تجزیه و 
تحلیل اطالعات از طریق نرم افزار »spss« انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش را زنان و مردان 
متأهل ســاکن مناطق 2، 6 و 15 شــهر تهران در سال 1397 تشکیل می دهد. تعداد نمونه با استفاده 
از فرمول »کوکران« 385 نفر برآورد شــد، یافته ها حاکــی از وجود رابطه ی معنادار بین متغیرهای 
پژوهش است؛ بین متغیر احساس تنهایی و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه ی مثبت و 
معنادار وجود دارد؛ بین متغیرهای حمایت ادراک شده و رضایت  زناشویی و استفاده از شبکه های 
اجتماعی مجازی رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. نتایج حاکی اســت، آســیب های خانوادگی و 
فردی از مهم ترین پیامدهایی اســت که در اثر اســتفاده ی نادرست از شبکه های اجتماعی مجازی 
در خانواده ها و بین زوجین به وجود می آید؛ نبود حمایت ادراک شــده از ســوی همسر، احساس 
تنهایی و رضایت نداشتن از زندگی زناشویی با استفاده ی بیشتر و اعتیادگونه از اینترنت و شبکه های 
اجتماعی مجازی ارتباط دارد و در نهایت به کاهش ارتباطات همســران در خانواده و مشــکالت 

زناشویی منجر می شود. 
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1- مقدمه و بیان مسئله
شبکه های اجتماعی مجازی به یکی از عرصه های جنجالی و چالش برانگیز در زندگی روزمره ی 
افراد جامعه و مطالعات اجتماعی تبدیل   شده  است. این شبکه ها برای نسل امروز، حکم شبکه های 
اجتماعي محلي، دوستانه، مذهبي و... نسل هاي گذشته را پیدا کرده است. از منظر جامعه شناسی، 
به این پدیده به عنوان شکلی از زندگی اجتماعی که روابط افراد در جامعه را تحت الشعاع خود 
قرار می دهد، پرداخته می شود. از جمله ی این چالش ها می توان به تغییرات ساختارشکنانه در 
رفتارهای افراد جامعه، روابط بین فردی در خانواده و روابط میان همسران اشاره کرد. رضایت از 
زندگی زناشویی عامل مهمی است که به وسیله ی آن می توان کیفیت زندگی زناشویی را ارزیابی 
کرد؛ به عالوه، بررسی میزان احساس تنهایی و حمایت ادراک شده بین زوجین می  تواند به درک 

روابط بین فردی و اجتماعی از دیدگاه شخص کمک کند. 
افزایش توجه کاربران اینترنتی به شبکه های اجتماعی و رشد این شبکه ها در فضای مجازی در 
سال های اخیر، موجب شد در مراکز دانشگاهی و پژوهشی مطالعات علمی درباره ی این شبکه ها 
انجام شود. ظهور و تأثیر جهانی این شبکه ها مثل فیس بوک، توییتر، گوگل پالس، اینستاگرام و 
تلگرام نحوه ی ارتباط افراد را تغییر داده و شکل های جدیدی از تعامل اجتماعی1 را ایجاد کرده است. 
 )Vosner,2016:20( فناوری های جدید در حال تغییر شیوه های برقراری ارتباط در جامعه هستند
و در چگونگی ارتباط افراد در سازمان ها و گروه  های مختلف از جمله خانواده نیز تأثیرگذار بوده اند. 
کاهش ارتباطات خانوادگی میان کاربران شبکه های اجتماعی به احساس تنهایی خانوادگی 
منجر می شود. این احساس در اثر نداشتن روابط رضایت بخش رخ می دهد. همچنین نبود حمایت 
درک شده در نتیجه ی فقدان روابط رضایت بخش در زوجین است. از طرفی، امروزه عضویت در 
شبکه ی اجتماعی مجازی و استفاده از اینترنت رو به گسترش است و در یک تناقض پیش رونده به 
تنهایی بیشتر افراد نیز دامن زده است. حضور در فضای مجازی عالوه بر زندگی روزانه و روش ها و 
تعامالت انسان ها، اجتماعی شدن او را نیز تغییر داده و متحول کرده )Deters & Mehl,2012:13( و 
شیوه هاي جدیدي از ارتباط را خلق کرده  است. حضور مستمر کاربر در شبکه هاي اجتماعي، باعث 
تقویت روابط او با دوستان مجازي و کاهش روابط در دنیاي واقعی مي شود. این افراد، وقت گذراندن 
در فضاي مجازي را جایگزین زماني که باید با دوستان و خانواده ی خود بگذرانند، مي کنند. گاهي 
فرد آن چنان با دوستان مجازي خومی گیرد که ترجیح مي دهد بیشتر در فضاي مجازي و با آنها 

1. Social Interaction
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ارتباط داشته باشد تا با افرادي مثل همسر و اعضاي خانواده که از نظر فیزیکي به او نزدیک هستند. 
داشته  اجتماعی  و  کاری  روابط  درخصوص  مثبتی  نتایج  می تواند  اجتماعی  شبکه های 
باشد)Ellison & et al, 2014, Leidner & et al, 2010,229-242 Wu,2013(؛ بدین طریق که 
اتصال بیشتر افراد به یکدیگر، تأمین دسترسی به منابع مختلف و عملکرد کاری فرد را افزایش 
 می دهد، اما اگر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی خالف خیر فردی و اجتماعی و مشکل زا 
باشد، فساد، بزهکاری، تعارضات زناشویی، کاهش رضایت زناشویی و در نتیجه خیانت، طالق 
عاطفی یا قانونی همسران را در پی دارد )Zeitel-Bank & et al,2014(. همچنین استفاده ی بیش 
از حد از شبکه های اجتماعی مجازی ممکن است، پیامدهای منفی همچون اعتیاد به اینترنت، 
حواس پرتی، تنهایی، کاهش احساسات مثبت، عملکرد ضعیف و ضعف در سالمت را به همراه 
داشته باشد )Anderson,2015, Bevan & et al, 2014, Moreland,2015(. در واقع استفاده ی 
زیاد از اینترنت، به ویژه در فرم های بیش از حد آن، می تواند عوارض جانبی داشته باشد. تنهایی 
با اعتیاد به اینترنت همراه است )Kuss & et al, 2014( و سطح باالی حمایت اجتماعی درک 
   .)Hardie & Tee, 2007(شده ی برخط می تواند به استفاده ی بیش از حد از اینترنت منجر شود
حضور زیاد برخط در شبکه های اجتماعی مجازی و داشتن تعداد زیادی مخاطب برخط می تواند 

. )Hood, Creed & Mills, 2017( کمبود روابط اجتماعی را به گونه ی معناداری جبران کند
مطالعات نشان می دهد افرادی که احساس تنهایی می کنند، بیشتر در معرض سوء استفاده از 

.)Giota, & Kleftaras, 2013(شبکه های اجتماعی مجازی هستند
 ، )Qualter,2015(احساس تنهایی وضعیت نامطلوب و پیامدهای مضر در طول زندگی دارد
گرچه می توان انزوای اجتماعی را به عنوان یک بعد عینی و قابل اندازه گیری از روابط اجتماعی دید، 
احساس تنهایی حالت عاطفی ذهنی از انزوای اجتماعی است و از قطع ارتباط و روابط اجتماعی 
ناکافی فرد ناشی می شود)Holt-Lunstad, Smith & Baker, 2015(. احساس تنهایی زمانی به 
وجود می آید که انسان در فرایند تماس با دیگران، ارتباط حقیقی و صمیمانه نداشته باشد. از 
لحاظ تاریخی، تنهایی فقط با افزایش استفاده از رسانه های اجتماعی برخط در ارتباط نیست، اما با 
افزایش محبوبیت رسانه های اجتماعی در سال های اخیر، تنهایی با استفاده از شبکه های اجتماعی 

مجازی بیشتر مرتبط بوده است. 
برخالف جنبه های اجتماعی رسانه های اجتماعی مجازی و مزایای احتمالی جوامع برخط، 
محققان اعالم کرده اند که شبکه های اجتماعی در جوامع برخط لزوماً برای جبران نبود روابط 
نابرخط/ برون خطی یا کاهش احساس تنهایی کافی نیست )Yao& Zhong,2014(. مطالعات 
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نشان داده اند، میزان رضایت از زندگی افرادی که وقت بیشتر خود را در سیستم خانواده ی خود 
می گذرانند، به طرز معناداری بیشتر از افرادی است که سهم زیادی از وقت خود را شبکه های 

.)Boyd, 2008( اجتماعی می گذرانند
با توجه به موارد مطرح شده به نظر می رسد، هرچقدر انسان ها در دنیای واقعی احساس تنهایی 
کنند و حمایت ادراک شده ی آنها از سوی خانواده کم باشد و احساس رضایت و خشنودی از روابط 
خانوادگی و یا زناشویی نداشته باشند، بیشتر تمایل دارند تا به دنیای مجازی پناه ببرند. در نتیجه 
دراثر استفاده ی مداوم و اعتیادگونه از اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، شاهد نارضایتی 
فزاینده  ای در خانواده باشیم که در آن زوجین به جای ارتباطات لذت بخش گذشته، روابط اینترنتی 
را ترجیح داده و تالش بیشتری را صرف حفظ ارتباطات اینترنتی می کنند. به این ترتیب، توانایی 
انجام دادن وظایف زناشویی را در دنیای واقعی نداشته و ثبات زندگی واقعی را از دست می دهند.

در این مقاله با استفاده از نظریه ی احساس تنهایی، حمایت ادراک شده و رضایت زناشویی این 
موضوع بررسی می شود که آیا احساس تنهایی، حمایت ادراک شده و رضایت زناشویی با استفاده ی 
مشکل زا از اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی رابطه دارد؟ و به طور خاص بر رفتارهای فردی 

و روابط میان همسران در خانواده تمرکز شده است. 

2- پیشینه ی  پژوهش
مطالعه ی طولی انجام شده بر روی گروهی، حاکی است که اینترنت، نیاز به ارتباط بین فردی 
فیزیکی را به نحو دیگری در شبکه های ارتباطی جایگزین   می کند. بیشتر این روابط مدل های 
  .)Kaufman & et al, 2008( ضعیف ارتباط هستند و در روابط خانوادگی نیز تأثیر منفی دارند

مک دانیل و همکاران در پژوهشی با عنوان »آیا شما چیزی برای پنهان کردن دارید؟ رفتارهای 
مربوط به خیانت در سایت های شبکه های اجتماعی و رضایت زناشویی« این موضوع را بررسی کرده 
و به این نتیجه رسیده است که رسانه های اجتماعی مجازی، مسیری واحد برای رفتارهایی فراهم 
می کند که ممکن است، به صورت بالقوه به روابط عاشقانه ی زوجین صدمه بزند؛. مثل برقراری 
ارتباط با یک دوست جایگزین که ممکن است به ایجاد تعارض، شکاف در رابطه و در نهایت طالق 

 .)McDaniel & et al, 2014: 88-95(  منجر شود
فرقانی و مهاجری در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که با افزایش ساعات استفاده از 
شبکه های اجتماعی مجازی تغییر در هر یک از مؤلفه های سبک زندگی از جمله تغییر در تعامالت 

و ارتباطات رودرروی کاربران نیز بیشتر می شود )فرقانی و مهاجر، 1397: 252-292(.
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 شکربیگی در پژوهشی با عنوان »بررسی جامعه شناختی رابطه مصرف شبکه های اجتماعی 
مجازی و ظهور تحوالت در روابط زناشویی زوجین منطقه 1 شهر تهران« که در شهر تهران به 
روش پیمایش انجام شد به این نتیجه رسید که بین گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و 
ظهور طالق عاطفی، ناسازگاری هویتی، اباحه گری عملی، نارضایتی از زندگی زناشویی و ظهور 

خانواده های کم و بدون فرزند رابطه ی معنادار وجود دارد )شکربیگی، 1396: 95-127(.
کاترین هرتلین و مارکی بلومر1 در پژوهشی با عنوان »تأثیر تکنولوژی بر روابط بین زوجین و 
خانواده« به این نتیجه رسیدند که تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی، فعاالنه یا منفعالنه، میان 
زنان خانه دار و افرادی که خارج از خانه هستند، پیوند برقرار می کنند و آنها این ارتباط را به اشکال 
مختلف و پیچیده ای ادامه می دهند. به نظر وی اولین و مشخص ترین ویژگی تکنولوژی این است 

که ساختار و فرایند ارتباط را تحت تأثیر قرار می دهد )پیر جلیلی و همکارن، 1397: 72(.
نادکارنی و هافمن2 در پژوهشی دو عامل نیاز به تعلق داشتن و نیاز به خودابرازی را مهم ترین 

عوامل استفاده ی افراد از شبکه های اجتماعی مجازی دانسته اند )رازقی و همکاران، 1394: 15(.
دیویس و همکاران در پژوهش خود با عنوان »وابستگي مصرف رسانه و رضایت زناشویي در 
زوج هاي تازه ازدواج کرده« که بین 57 زوج )114 نفر( در چارچوب مدل شناختي- اجتماعي 
الرس انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که بین مصرف رسانه و رضایت زناشویي رابطه ی 
منفي وجود دارد. بین مصرف تلویزیون و رضایت زناشویي رابطه  ی مثبت وجود دارد. بین مصرف 

.)Davis & et al, 2012( اینترنت و رضایت زناشویي رابطه ي منفي وجود دارد
جوینسون3 در مطالعه  ای که درباره ی زوجین استفاده کننده از شبکه های اجتماعی انجام شد، 
به این نتیجه رسید که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در زوجینی که در رابطه ی 
خود تنهایی و سردی عاطفی بیشتر احساس می کنند، بیشتر بوده و همچنین شبکه های اجتماعی 
یکی از عواملی است که   می تواند سبب آشفتگی تعهدات میان زوجین باشد. او در پژوهش خود 
با این هدف که چه چیزی در سایت های مورد نظر وجود دارد که شخص را تحریک به ماندن 
در فضای شبکه های اجتماعی مجازی می کند، با کاربران شبکه ها مصاحبه کرده  و خصوصیات 
شخصی، باورها، ارزیابی رفتار، نیازها و عوامل انگیزشی را شناسایی کرده است و به این نتیجه 

1.Hertlein & Blumer )2014(
2.Nadkarni & Hofmann )2012(.
3.Joinson )2008(.
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رسید که برقراری ارتباط و حفظ تماس دلیل اصلی استفاده ی افراد از شبکه های اجتماعی از جمله 
. )Boyd,2008: 2257-2264( فیسبوک است

نتایج پژوهش توبرت و پینکوارت نشان داد که احساس تنهایی در رضایت از زندگی زناشویی افراد 
.)Teubert & Pinquart, 2011( و وابستگی به اینترنت تأثیر دارد و در افراد متأهل ایجاد تعارض می  کند
مش1در پژوهش خود نشان داد که استفاده از این رسانه می تواند زمان و مرزهای خانوادگی 

را با مشکل مواجه کند )عباسی شوازی و همکاران، 1396: 78(.
هانیون در پژوهشی نشان داد که احساس تنهایی و کاهش عزت نفس با کاربری وبالگ ارتباط 

.)Hanyun,2007( مستقیم دارد
گروهول طی تحقیقاتی که درباره ی دالیل گرایش افراد به اینترنت و استفاده ی اعتیادآور از 
آن انجام داد، بدین نتیجه رسید که افرادی که وقت زیادی را صرف استفاده از کامپیوتر می کنند، 
کسانی هستند که در زندگی با مشکالتی مواجه اند. در واقع، این افراد چون به برخورد با مشکالتشان 
در زندگی رغبتی ندارند و مایل نیستند حتی با آنها روبه رو شوند، به فعالیت اعتیادآور در اینترنت 

 .)Grohol, 2009( می پردازند
نتایج تعداد زیادی از مطالعات انجام شده نیز نشان می دهد که کاربرد زیاد اینترنت با افزایش 
 Chang(احساس تنهایی و همچنین کاهش روابط خانوادگی و دیگر مناسبات اجتماعی مرتبط است

  )& chen,2004,Kim,2006, Morahan & Schumacher,2003, Yang & Tung,2007

همچنین استفاده از اینترنت موجب کاهش روابط خانوادگی و ایجاد احساس تنهایی   می شود 
)Young, 1999, kraut,1998( احساس تنهایی خانوادگی، میزان استفاده از اینترنت را به گونه ی 

مثبت پیش بینی   می کند )سلیمی و همکاران، 1388(؛ مردان به دلیل احساس تنهایی یا کسب 
 Underwood( نکردن رضایت جنسی کافی در زندگی زناشویی به روابط اینترنتی روی می آوردند

.)& Findlay,2004: 127-140

با رشد روزافزون آمار طالق همراه با پیشرفت تکنولوژی و تغییر نیازهای انسان ها در زندگی 
مدرن بدیهی است که به تعیین عوامل پیشگیری کننده از آسیب های اجتماعی ضروری است؛ 
لذا این پژوهش درصدد است تا رابطه ی متغیرهای احساس تنهایی و عدم حمایت درک شده از 
سوی زوجین و در نتیجه نارضایتی زناشویی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و 

اینترنت را بررسی کند.

1.Mesch )2006(.
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3- مالحظات نظری
پژوهش حاضر سعی دارد، در بررسی موضوع مورد مطالعه از تئوری های تلفیقی بهره گیرد. در 

ادامه، نظریه  هایي را که مرجع نظري این پژوهش انتخاب شده اند، معرفي مي شوند. 
احساس تنهایی یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی است. ویس تنهایی را به »تنهایی 
هیجانی« و »تنهایی اجتماعی« تقسیم کرده است. تنهایی هیجانی از فقدان دلبستگی صمیمی و 
نزدیک با اشخاص دیگر به وجود می آید و باعث احساس تهی بودن و اضطراب می شود، اما تنهایی 
اجتماعی از فقدان یک شبکه ی ارتباطات اجتماعی ناشی می شود که در آن فرد، بخشی از یک 
گروه دوستانه است که عالیق و فعالیت های مشترک دارند )Weiss, 1973(. از طرفی، احساس 
تنهایی که بر اساس کاستی ها در برقراری پیوندهای عاطفی و اجتماعی تعریف   می شود،   می تواند 
 Markman & Kraft ,1989,(زمینه ساز نارضایتی از زندگی و در نهایت نارضایتی از زناشویی شود
Hein-( ارضای روابط اجتماعی تأثیر عمده ای در سالمتی و بهزیستی افراد دارد .)Pinquart,2008

rich & Gullone,2006(. همچنین یکی از عوامل مهم نارضایتی زناشویی نبود گفت وگو و حمایت 

عاطفی در بین زوجین است که حمایت ادراک شده یک عامل سازنده - هم براي مشکالت گوناگون 
 Keipi,(رواني و اجتماعي و هم براي آسیب هایي که اینترنت به وجود مي آورد- عمل می کند
 Räsänen, & Oksanen,2018, Lee & Goldstein,2016:568-580, Minkkinen & et al,2015:

Turja & et al,2017: 50-57 ,41-31(. گاهی افراد برای چیره شدن بر احساس تنهایی و کاهش 

تعارض زناشویی به اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی روی می آورند، پژوهشگران دریافتند 
که تنهایی و کمبود در روابط نابرخط/ برون خطی و رودررو عوامل انگیزشی برای مشارکت در 
جوامع آنالین است)Barak & et al, 2008: 1867-1883(. تأثیر حمایت اجتماعی و عاطفی در 
افرادی که احساس تنهایی می کنند، متفاوت است. مطالعات نشان داده است، ویژگی های خاص 
 Kross & et al,2013, Giota( شخصیتی با نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه دارد

.)& Kleftaras,2013: 3-6, Song & et al,2014: 446-452

گروهی از افرادی که از نظر عاطفی متزلزل اند و مشکالت روانی- اجتماعی دارند و احساس 
تنهایی می کنند، برای فرار از تنهایی و دستیابی به حمایت عاطفی و اجتماعی و جبران نارضایتی 
برای  می توانند  و  می کنند  استفاده  برخط  ارتباط  و  مجازی  اجتماعی  از شبکه های  زندگی  از 
 Ali, Farrer, Gulliver(نارضایتی از روابط نابرخط شبکه های اجتماعی برخط را جایگزین کنند
& Griffiths,2015, Wilson & et al, 2010: 173-177, Chung,2013: 1408-1414, Klef-

taras,2014, Song & et al,2014: 446-452(؛ بنابراین بین میزان استفاده از اینترنت و تنهایی و 
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انزوا رابطه ی معنادار وجود دارد )Moody,2004: 213-238. در نتیجه زوجین در چرخه ی معیوب 
گرفتار  می شوند و به تنهایی آنها افزوده می شود )Ozlem,2013: 445-454(.  احساس تنهایی را 
  می توان یکی از عوامل مهم اختالل های عاطفی دانست که به فاصله ی عاطفی زوجین و نارضایتی 

طرفین از کیفیت رابطه ی خود با دیگری منجر   می شود.
کرات1 در مطالعه  ای طولی، مدلی ارائه کرد که براساس آن استفاده ی بیش از حد از اینترنت 
ارتباط با اعضای خانواده را کاهش می دهد و انسان ها را از جامعه و ارتباطات اجتماعی واقعی دور 
  می کند و با حذف تعامالت اجتماعی و تسلط بر زندگی افراد   می تواند موجبات احساس تنهایی و 

در نهایت افسردگی را فراهم کند.
بنا بر دیدگاه نظریه پردازان بی سازمانی اجتماعی، افراد در جهان مدرن اغلب از تماس های 
اجتماعی شان جدا شده  اند. انسان مدرن، تنهاست چراکه از فقدان روابط اولیه، شخصی و احساسی 
رنج می برد. روابط ثانویه، غیرشخصی و عقالنی وجود دارند، اما این روابط برای ثبات شخصی 

رضایت بخش نیستند.
دیوید ریزمن در مطالعه ی جامعه ی شهری جدید، استدالل   می کند که فرد شهری، حتی در 
میان انبوه ها تنهاست. او در تعامل پایدار با بسیاری از اشخاص است، اما رابطه ی او گرما و صمیمیت 
مورد نیاز را ندارد. بنابرآنچه نظریه پردازان بی سازمانی اجتماعی بیان می کنند، افراد در گذشته 
از طریق شبکه های بادوام و متراکم وابسته بودند و روابط و اتصاالت میان آنها در حد باالیی قرار 
داشت. آنها معتقدند که صنعتی شدن، شهرنشینی، تقسیم کار و فرایند عقالنیت موجب فروپاشی 
این باندهای اجتماعی شده و از خود، افراد تنها و بدون ارتباط به جای گذاشته است )امیرکافی، 
1383: 74(. این در حالی است که افزایش شبکه های کامپیوتری در حال تسهیل توسعه ی فردگرایی 

مشبک، مبنایی برای اجتماع است؛ تعامالت فردیت یافته ی شخص به شخص و تعامالت تخصصی 
مواردی از این نوع هستند. در این وضعیت فرد و نه گروه )خانواده(، واحد اولیه ی پیوند و اتصال 
هستند. اینترنت نابودکننده ی اجتماع نیست، بلکه واکنش و انعکاسی از گسترش انواعی از اجتماع 

است که قباًل در جهان توسعه یافته ی غرب رایج شده است. 
هر شخص، صفحه کلیدی میان پیوندها و شبکه هاست. ارتباط افراد به شکل فرد نه به شکل 
واحد کاری یا خانوار حفظ می شود. افراد به سرعت بین شبکه های اجتماعی شان در حال تغییر 
)حرکت( هستند. هر شخص به شکل جداگانه  ای شبکه های خود را برای دستیابی اطالعات، همکاری، 

1. Kraut )1998(.
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.)Welman & et al,2001: 436-455( حمایت، سفارش، معاشرت و احساس تعلق به کار می اندازد
در این پژوهش، »رابطه ی ناب« گیدنز1 در ارتباط با رضایت از زندگی زناشویی بررسی می شود. 
از دیدگاه گیدنز عشق، روابط صمیمی و جنسی از عناصری هستند که باید تأثیر مدرنیته را در 
آنها بررسی کرد. از نظر وی، تغییر شکل صمیمیت با هویت شخصی و شیوه های زندگی نیز ارتباط 
دارد و رابطه ی ناب و هویت شخصی به شدت باهم درآمیخته اند )گیدنز، 1387: 22(. ازدواج ها در 
دوران ماقبل مدرن بیشتر به وسیله ی والدین ترتیب داده می شدند و متأثر از مالحظات اقتصادی 
قرار داشتند، پیوند زناشویی در چارچوب های تقسیم کار داخلی شوهر نان آور و زن خانه دار شکل 
می گرفت؛ روابط بر پایه ی قواعد و الزام های از پیش تعیین شده و جاافتاده تنظیم می شدند. درحالی که 
رابطه ی ناب به واسطه ی عشق و صمیمیت طرفین رابطه تنظیم می شود و به عوامل بیرون از 
رابطه وابسته نیست. ازاین رو، گویی رابطه در فضا شناور است )گیدنز، 22:1387(. در جامعه  ی مدرن 
عواملی مثل احساس رضایت عاطفی، حمایت ادراک شده، اهمیت نفس رابطه، بازبودن رابطه و 
تداوم آن، تعهد، صمیمت و خودمانی بودن، اعتماد متقابل و سرگذشت مشترک باعث شکل گیری 
رابطه ی ناب در زندگی و در نتیجه رضایت زناشویی  می شوند و ازدواج های سنتی را که مبتنی بر 
الزام های بیرونی و ابتکارات والدین یا خویشاوندان، هستند را نفی   می کند. گیدنز رابطه ی ناب را 
رابطه  ای می داند که در دنیای امروز مقبول افتاده و رواج پیدا کرده  است و معتقد است: »کیفیت 
رابطه اهمیت بسیاری دارد و همین ویژگی است که رابطه ی ناب را از دیگر انواع رابطه جدا   می کند، 
روابطی که با کشاکش های آشکار همراه بوده یا مبتنی بر مصلحت های بیرونی هستند و یا اینکه 
بدون پیوند درونی در سکوت و خاموشی سپری  می شوند« )گیدنز، 1387: 139(. بنابراین می توان 
چنین استنباط کرد که در جوامع جدید اگر رابطه ی ناب بین زوجین شکل نگیرد شبکه های 
اجتماعی مجازی و اینترنت با همه ی جذابیت های خود می تواند جایگزینی باشد که نهاد خانواده 
را تهدید کند. به زعم هابرماس محیط تعاملی اینترنت را می توان به مانند فضایی درنظر گرفت 
که کاربران به راحتی در آن گفتمان می کنند و فضای صمیمیت و ابراز احساسات در محیط های 
تعاملی اینترنت شکل می گیرد و از یکدیگر تأثیر پذیرفته و همچنین کاربران نیازها و مسائل و 
مشکالت خود را با هم مطرح کرده و انرژی عاطفی خود را در این محیط صرف می کنند )پیوزی، 
1371(. اگر نظریه ی کنش ارتباطی به صورت مدل علّی درنظر گرفته شود، چنین فرایندی به 

وجود خواهد آمد: ورود به یک فضای گفت وگو، به وجودآوردن فضای صمیمیت، ابراز احساسات، 

1. Giddens.
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ابراز نیازهای اساسی. پس محیط تعاملی اینترنت را می توان فضایی درنظر گرفت که کاربران به 
راحتی در آن گفت وگو می کنند. از این رو چه بسا می توان گفت، در جامعه و خانواده ای که محیط 
بستر الزم برای ایجاد گفتمانی که نیازهای اساسی افراد را تأمین می کند، مهیا نمی کند، استفاده 

از اینترنت در راستای رفع این کمبود به خوبی نمایان می شود.
نظریه ی  استفاده و رضامندي، نظریه ی مرتبط با متغیر وابسته است که میزان استفاده از 
اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی را بیان می کند. این نظریه، مخاطب را فردي انتخاب گر و 
آزاد معرفي مي کند و به نقش او در انتخاب رسانه  و محتواي دلخواه اهمیت مي دهد. فرض اصلي 
الگوي استفاده و خشنودي این است که مخاطبین - به شکل کم و بیش فعال- به دنبال محتوایي 
هستند که بیشترین خشنودي را براي آنها فراهم کند. درجه  ی این خشنودي بستگي به نیازها، 
انگیزه ها  و عالیق افراد دارد. مخاطب دنبال محتوا و رسانه اي مي رود که بیشترین جذابیت و کشش 
را براي او به همراه داشته باشد و بیشترین خشنودی را برای آنها فراهم کند )ویندال، 1376: 27(. 
ارتباط به وسیله ی شبکه های اجتماعی مجازی سبک زندگی و نگرش های افراد را تغییر داده 
و تأثیر زیادی در روابط افراد به  ویژه روابط زناشویی گذارده است. از نکات مورد توجه در گسترش 
استفاده از فضای مجازی، آسیب های اجتماعی ناشی از آن است. هم زمان با پیدایش این فضای 
بی زمان و بی مکان، آسیب ها و تهدیدهای ناشی از آن در خانواده نیز شروع به خودنمایی کرده 
است. بنابراین به نظر می رسد، افرادی که احساس تنهایی می کنند و از نظر عاطفی حمایت های 
الزم را دریافت نمی کنند و  رضایت زناشویی ندارند به دنبال محتوا و رسانه ای می روند که بسته 
به نیازهای آنها، بیشترین خشنودی را برای ایشان فراهم کند. با توجه به مباحث نظری ارائه شده 

فرضیات پژوهش به شرح ذیل است: 
- به نظر می رسد، بین احساس تنهایی )اجتماعی، عاطفی و خانوادگی( و میزان استفاده از 

اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی رابطه ی معنادار وجود دارد.
- به نظر می رسد، بین نبود حمایت درک شده )عاطفی، اجتماعی( از سوی زوجین و میزان 

استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی رابطه ی معنادار وجود دارد.
- به نظر می رسد، بین نارضایتی از زندگی زناشویی و میزان استفاده از اینترنت و شبکه های 

اجتماعی مجازی رابطه ی معنادار وجود دارد.
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4- روش  پژوهش
این پژوهش با رویکرد کمی و با روش پیمایش انجام شده است. برای جمع آوري اطالعات از 
پرسش نامه استفاده   شده و به شیوه اي تحلیلي، رابطه ی احساس تنهایی و حمایت اجتماعی- عاطفی 
ادراک شده و رضایت زناشویی به عنوان متغیر مستقل و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 

به عنوان متغیر وابسته بررسي   شده است. اطالعات از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
جامعه ی آماری این پژوهش را زنان و مردان متأهل ساکن مناطق 2، 6 و 15 شهر تهران در 
سال 1397 تشکیل می دهند که در سنین 60-20 سال قرار داشتند. تعداد جامعه ی آماری افراد 
همسردار60-20 در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 شهر تهران 3392656 برآورد 
شد و حجم نمونه با توجه به فرمول »کوکران« 385 نفر به دست آمد که درنهایت برای اطمینان 
بیشتر با دو پرسش نامه بیشتر یعنی 387 نفر نمونه پژوهش انجام شد. روش نمونه گیری عبارت 
است از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی ساده. به این ترتیب که در 
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تهران به سه گروه منطقه ای تقسیم و از هر گروه یک منطقه 
به عنوان نمونه انتخاب شده است. سه منطقه  2، 6 و15 شهر تهران مناطق انتخابی هستند. بر 
اساس شاخص بندی موجود در شهرداری تهران درباره ی میزان توسعه یافتگی مناطق )عشورنژاد و 
فرجی سبکبار، 1393(، منطقه ی 2 به عنوان منطقه ی باال و مرفه، منطقه ی 6 به عنوان منطقه ی 

متوسط و منطقه ی 15 به عنوان منطقه ی پایین به صورت تصادفی انتخاب و در هر منطقه فهرستی 
از محله های موجود در خوشه ها به کمک نقشه ی شهری تهیه شد؛ سپس از خوشه ها نمونه گیری 
شده و متعاقباً از واحدهای درون این خوشه ها با شیوه ی نمونه گیری تصادفی نمونه ها انتخاب شد 
و در هر واحد، تا تکمیل همه پرسش نامه ها به همه ی خانه ها مراجعه شد؛ جمع آوری اطالعات 
نیز به صورت مصاحبه ی حضوری مبتنی بر پرسش نامه انجام شد. به این ترتیب، بین سه منطقه 
در شهر تهران و در هر منطقه 32 نفر در خوشه ی جنوب شرقی، 32 نفر در خوشه ی جنوب غربی، 
32 نفر در شمال شرقی و 32 نفر در شمال غربی و درنهایت بین 387 نفر پرسش نامه توزیع شد. 

به این ترتیب در هر منطقه 129 پرسش نامه تکمیل شد.
واحد تحلیل در این پژوهش فرد و سطح تحلیل خرد است؛ بنابراین جمع آوری اطالعات از 
افراد مستقر در محالت انجام شد. براي تعیین حجم نمونه ی آماري فرمول »کوکران« به کار گرفته 
شد. حجم نمونه ی به دست آمده 385 نفر است که در نهایت، برای اطمینان بیشتر و جلوگیری از 

ریزش نمونه با دو پرسش نامه ی بیشتر یعنی نمونه 387 نفر پژوهش انجام شد.
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 ابزار سنجش پرسش نامه ی مربوط به استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی تلفیقی 
از پرسش نامه ی اعتیاد به اینترنت یانگ1 و پرسش نامه ی محقق ساخته  است. آلفای کرونباخ این 
پرسش نامه اعتیاد به اینترنت 0/90 گزارش   شده  است )قاسم زاده، 1388: 68-41(. سلیمی و همکاران 

ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه را 0/86 گزارش کرده اند )سلیمی و همکاران، 1388: 90(.
ابزار سنجش احساس تنهایی، پرسش نامه کوتاه شده ی مقیاس احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی 
دی توماسو و همکاران است که سه زیر مقیاس: تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده، تنهایی ناشی از 
ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی دارد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/91 

گزارش شده است )جوکار و سلیمی، 1390(.
ابزار سنجش حمایت اجتماعی، پرسش نامه ادراک شده زیمت و همکاران2 است که از سه 
خرده مقیاس حمایت ادراک شده از دوستان، خانواده و دیگران مهم3 تشکیل   شده است. آلفای 
کرونباخ برای سه بعد ادراک حمایت اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و افراد مهم به ترتیب 

0/73، 0/73 و 0/86 گزارش   شده است.
ابزار سنجش رضایت زناشویی پرسش نامه انریچ است. این مقیاس با داشتن 4 خرده مقیاس 
35 ماده  ای   می تواند ابزاری پژوهشی برای سنجش رضایت، ارتباطات و حل تعارض استفاده شود.

5- یافته های پژوهش
باتوجه به یافته های پژوهش 48/1 درصد از پاسخ گویان را زن و 51/9 درصد را مردان تشکیل 
داده اند. از بین پاسخ گویان 217 نفر )56/07 درصد( در گروه سنی 40-31 ساله با بیشترین 
فراوانی و 26 نفر)6/71 درصد( در گروه سنی 60-51 ساله با کمترین فراوانی هستند. بیشترین 
پاسخ گویان در این تحقیق افراد با سن 34 سال بودند. برای بررسي رابطه ی بین متغیرها از آزمون 

همبستگي پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده در جدول شماره ی 1 آمده است.

1.Young, 1988.
2. Zimet & el al, 1988.
3.Significant Other.
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جدول 1- نتایج ضریب همبستگی احساس تنهایی با متغیرهای وابسته  

استفاده از اینترنترضایت  زناشوییحمایت عاطفیاحساس تنهاییمتغیرها

احساس 
تنهایی

0/3010/203-0/583-1ضریب همبستگی

0/0010/0010/001سطح معنی داری

حمایت 
ادراک شده

0/198-0/58310/221-ضریب همبستگی

0/0010/0010/001سطح معنی داری

رضایت 
زناشویی

0/233-0/3010/2211-ضریب همبستگی

0/0010/0010/001سطح معنی داری

استفاده از 
اینترنت

0/2331-0/198-0/203ضریب همبستگی

0/0010/0010/001سطح معنی داری

نتایج به دست آمده نشان داد، بین متغیر احساس تنهایی با متغیر استفاده از اینترنت رابطه ی 
مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، بین متغیر حمایت ادراک شده با متغیر استفاده 
از اینترنت رابطه ی منفی معنی دار وجود دارد )هرچه حمایت عاطفی-اجتماعی افراد بیشتر شود، 

استفاده از اینترنت و فضای مجازی کمتر می شود(.  
همچنین بنا بر نتایج به دست آمده، بین متغیر رضایت زناشویی با متغیر استفاده از اینترنت 
رابطه ی منفی معنی دار وجود دارد. نتیجه حاکی است که هرچه رضایت از زندگی زناشویی بیشتر 

شود، استفاده از اینترنت و فضای مجازی کمتر می شود.

تحلیل رگرسیون برای تبیین متغیر وابسته
نتایج آزمون تحلیل رگرسیون بیانگر ضریب همبستگی چندگانه )R=0/385( است. یعنی 
بین متغیرها 38 درصد همبستگی وجود دارد. ضریب تعیین برابر )R2=0/148( گزارش شده 
است. ضریب تعیین تعدیل یافته برابر با )R2 = 0/141 تعدیل یافته( به دست آمد؛ این یافته بدین 
معناست که متغیرهای وارد شده به معادله توانسته اند 14 درصد از واریانس تغییرات مربوط به 

متغیر وابسته را تبیین کنند.
جدول 2- تحلیل رگرسیون تبیین متغیر وابسته )میزان استفاده از اینترنت و فضای مجازی(

خالصه ی مدل

ضریب تعیینضریب رگرسیون چندگانهمدل
R2

ضریب تعیین تعدیل شده 
 )R2 adj(

خطای استاندارد 
برآورد

Fسطح معنی داری

10/3850/1480/1410/74111/3060/001
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 با توجه به مقادیر برآورد شده در جدول شماره ی 2 مقدار آزمون F در سطح خطای 0/05 
معنادار است، معادله رگرسیونی خطای برآورد 0/741 را نشان می دهد. با توجه به سطح معنی داری 
رابطه ی حاصل شده از آزمون F )مقدار آماره F برابر  11/306 است( نیز می توان این گونه قضاوت 
کرد که حضور حداقل یکی از متغیرهای مربوطه در معادله معنی دار است )سطح معنی داری 0/000(.

جدول 3- نتایج ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهای پیش بین در متغیر مالک

متغیرهای پیش بین
ضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد

tسطح معناداری
Bخطای استانداردBeta

4/3470/40210/8010/001ثابت

0/1030/0750/0851/3770/001احساس تنهایی

1/7930/014-0/108-0/1030/058-حمایت ادراک شده

3/5610/001-0/183-0/2870/081-رضایت از زندگی زناشویی

بنا بر نتایج جدول باال متغیر وارد شده به معادله ی رگرسیون رابطه ی معنی داری در معادله 
یافتند که 2 متغیر )حمایت عاطفی ادراک شده و رضایت از زندگی زناشویی( تأثیر منفی و متغیر 

احساس تنهایی تأثیر مستقیم در میزان استفاده از اینترنت دارند.
 با بررسی میزان بتاها می بینیم که رضایت از زندگی زناشویی باالترین میزان بتای استاندارد 
)0/183-( را دارد و همچنین سطح معنی داری آن نیز 0/001 است که در سطح 0/05 معنی دار 

است و از سایر متغیرهای مستقل  بیشترین تأثیر روی متغیر وابسته را دارد.
پس از آن، متغیر حمایت ادراک شده بیشترین تأثیر را در متغیر وابسته دارد )0/108-( که 

سطح معنی داری آن 0/001 است و در سطح 0/05معنی دار است. 
در نهایت متغیر احساس تنهایی است که بیشترین تأثیر را در متغیر وابسته دارد )0/085( که 

سطح معنی داری آن 0/001 می باشد که در سطح 0/05 معنی دار است. 

بحث و نتیجه گیری 

همسو با مطالعات انجام شده که بیان می کند احساس تنهایی با کاهش روابط خانوادگی و 
ارضانشدن نیازهای عاطفی در استفاده کنندگان از اینترنت زمینه های نارضایتی زناشویی را فراهم 
می کند، در این پژوهش نیز بین احساس تنهایی، حمایت ادراک شده، رضایت زناشویی و استفاده 
از اینترنت رابطه ی معنادار دارد. بین متغییر احساس تنهایی و میزان استفاده از اینترنت رابطه ی 
مثبت معنی دار وجود دارد؛ به این معنی که هر چقدر احساس تنهایی بیشتر باشد، میزان استفاده 

از اینترنت و شبکه های اجتماعی بیشتر می شود. 
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بین متغیر احساس تنهایی با میزان استفاده از اینترنت رابطه ی مثبت معنی دار وجود دارد. 
همچنین بین متغییر حمایت ادراک شده با میزان استفاده از اینترنت رابطه ی منفی معنی دار 
وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی برابر با 0/198- و سطح معناداری برابر با 0/001 است؛ به 
این معنی که هرچه حمایت عاطفی-اجتماعی افراد بیشتر شود، استفاده از اینترنت و فضای 
مجازی کمتر می شود. متغیر رضایت زناشویی با متغیر استفاده از اینترنت رابطه دارد. معنی داری 
آزمون همبستگی برابر با 0/001 و کمتر از 0/05 است )p >0/05( بنا بر نتایج، بین متغیر رضایت 
زناشویی با متغیر استفاده از اینترنت رابطه ی منفی معنی دار وجود دارد. نتیجه حاکی است که 
هرچه رضایت از زندگی زناشویی بیشتر شود، استفاده از اینترنت و فضای مجازی کمتر می شود.

در نظریه ی رابطه ی ناب گیدنز، کیفیت رابطه ی زناشویی اهمیت بسیاری دارد. برخالف جوامع 
سنتی در جوامع امروزی روابطی که با کشاکش های آشکار همراه است یا مبتنی بر مصلحت های 
بیرونی است و یا اینکه بدون پیوند درونی در سکوت و خاموشی سپری می شود، پذیرفته نیست. 
با توجه به نظریه ی رابطه ی ناب گیدنز پیشنهاد می شود، پیوندهای زناشویی بر اساس عشق و 
صمیمیت طرفین تنظیم شود. رضایت عاطفی، حمایت متقابل، تعهد، عشق و صمیمیت و اعتماد 
متقابل از جمله عناصری هستند که رابطه ی ناب را تشکیل می دهند و نقش بسزایی در تحکیم 

خانواده و رضایتمندی زناشویی دارد.
گلدر1  نیز نشان داد که میان استفاده از فیس بوک و کاهش ارتباطات درون خانواده همبستگی 
مثبت و قوی وجود دارد. وی اذعان داشت، فیس بوک یک شبکه ی اجتماعی مجازی است که 
نیاز های گوناگون  به اشتراک بگذارد که  افراد  برای  را    می تواند یک سیستم اجتماعی مجازی 
اعضا در آن برآورده شود. این پیامد در مطالعات مختلفی بررسی شده است. رو آوردن به یک 
ابتدا ممکن است جذاب به نظر آید، ولی به نظر او در سیستم  سیستم اجتماعی مجازی در 
خانواده و محفل های دورهمی، به جز نیازهای صحبت کردن، نیازهای روانی دیگری ارضا  می شوند 
)Boyd,2006(. آفونسو2 نیز اینترنت را دلیل ایجاد انزوای اجتماعی و دوری از خانواده می داند. 
 هابرماس نیز استفاده از اینترنت را موجب انزوا می داند که مانع  توجه  افراد  به اجتماع واقعی 
می شود. همچنین از تلفیق مدل های احساس تنهایی و مدل  هامبرگر و آرتزی   می توان گفت، 
برای افرادی که احساس تنهایی   می کنند، اینترنت یک محیط اجتماعی آرمانی فراهم   می کند. 
شبکه های اجتماعی با بستری که برای افراد پیش می آورد، آن احساس تنهایی و غلبه یافتگی را 

1. Golder.
2.Afonso.
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که در رابطه ی زناشویی بر آنها تحمیل شده، از آنها گرفته و دنیایی از روابط بین فردی جدیدی 
.)Boyd Ibid, 2006( را برای ایشان ایجاد می کند

با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت، سالمت خانواده از کیفیت رابطه ی همسران 
تأثیر می پذیرد و رضایت زناشویی در زمره ی مالک های مهم این رابطه قرار دارد. ناگفته پیداست 
که خانواده، وقتی می تواند کارکردهای مهم خود را به خوبی انجام دهد که سامان یافته، مستحکم 
و با ثبات باشد. خانواده ی نابسامان، سست بنیان و ناپایدار هرگز نمی تواند نقش های مورد انتظار 
را به خوبی ایفا کند. بنابراین توجه به تحوالت درونی خانواده و تغییر نیازهای زوجین ضروری 
است؛ چراکه بی توجهی به این تغییرات و بی برنامه گی دراین باره پیامدهای مخربی را برای خانواده 

خواهد داشت.
پژوهش ها نشان می دهند که شیوه ی ارتباطی در حل موفقیت آمیز تعارضات زوج تأثیر زیادی 
دارد. زوج هایی که به آسانی افکار و احساسات خود را با یکدیگر در میان می گذارند و به پذیرش 
و درک احساسات یکدیگر قادر هستند، رضایت زناشویی بیشتری دارند. زن و شوهرهای با توانایی 
برقراری ارتباط مناسب، روابط زناشویی رضایتمندانه تری دارند. آموزش مهارت های ارتباطی و 
زناشویی برای کسب رضایت زناشویی مؤثر است، عالوه بر این تعامل منفی زن و شوهر در ایجاد 
نگرش منفی و وقوع طالق یا جدایی متغیر پیش بینی کننده ی قوی است )رهنما، 1381: 80-37؛ 

ذوالفقاری و همکاران، 1387: 247-261(. 

حضور مستمر کاربر در شبکه هاي اجتماعي باعث تقویت روابط او با دوستان مجازي و کاهش 
روابط در دنیاي حقیقي مي شود. این افراد، وقت گذراندن در فضاي مجازي را جایگزین زماني 
که باید با دوستان و خانواده  خود بگذرانند، مي کنند. گاهي فرد آن چنان به فعالیت در شبکه ي 
اجتماعي و ارتباط با دوستان مجازي خو مي کند که ترجیح مي دهد بیشتر در فضاي مجازي و با 
دوستان مجازي ارتباط داشته باشد تا با افرادي مثل همسر و اعضاي خانواده که از نظر فیزیکي 

به او نزدیک هستند. 
توجه همسران به ابعاد مختلف نیازهای یکدیگر و تالش برای بسترسازی مناسب برای تأمین 
همه جانبه ی نیازهای یکدیگر به خصوص نیازهای عاطفی اهمیت بسزایی دارد. صمیمیت، پایه و 
اساس رابطه ی زناشویی است. صمیمیت یک فرایند تعاملی گسترده است که می تواند از بحث 
درباره ی جزئیات زندگی تا افشای خصوصی ترین احساسات را در برگیرد. از نظر اولسون، صمیمیت 
منبع قدرتمند حمایت عاطفی و روانی محسوب می شود و مانند یک سپر زوجین را در برابر 
آسیب ها حمایت می کند. نبود ارتباط و گفت وگو می تواند احساس تنهایی و نبود حمایت ادراک 
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شده و نارضایتی زناشویی را به دنبال داشته باشد. باومن1 در کتاب عشق سیال از اینکه مفهوم 
سنتي وفاداري و عشق واقعي تضعیف   شده است، ابراز نگراني مي کند.

توجه و اهمیت دادن همسران به عالیق، خواسته ها، انتظارات و نظرات یکدیگر باید مدنظر 
قرار گیرد. همچنین اعتماد متقابل همسران به یکدیگر در زمینه های مختلف نیز یکی از عوامل 
مهم در رضایت زناشویی است. حمایت عاطفی و درک شدن همسران از سوی یکدیگر و تعامل 
آنها بر اساس درک شرایط، روحیات، ویژگی ها و حساسیت های یکدیگر نیز از جمله عوامل رضایت 
درزندگی زناشویی است. همچنین احساس مسئولیت و تعهد همسر و تالش او برای انجام دادن 
وظایف خود در قبال خانواده نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد. در یک ازدواج توأم با رضایت، 
نیاز به تفاهم درخصوص نقش ها، هویت ها و سایر عوامل موثر در زندگی زناشویی احساس می شود. 

ارتباط موثر، شرط الزم برای سالمت روانی و عاطفی و ثبات رابطه ی زناشویی است.
اگر افراد نتوانند در محیط طبیعی و ارتباط متقابل یک رابطه ی خوب برقرار کنند، ممکن است 
برای پر کردن این خأل عاطفی به شبکه های اجتماعی مجازی پناه ببرند. عامل دیگری که با روابط 
شبکه های اجتماعی مجازی در ارتباط است، نارضایتی جنسی و زناشویی است. شبکه ی اجتماعی 
می تواند زمینه ساز افزایش خیانت زناشویی و کاهش روابط در زوجین شود. امروزه، با توجه به 
دگرگونی در روابط اجتماعی و همچنین تغییر در نگرش ها، عالوه بر روابط جنسی به طور خاص، 
داشتن رابطه ی مخفیانه با فرد دیگر، شیفتگی و محبت نامتعارف، روابط عاطفی فراتر از دوستی 
عادی، استفاده از پورنوگرافی، ارتباط نامتعارف در فضاهای مجازی نیز در این تعریف می گنجد. نبود 
روابط پایدار و صمیمی با همسر زمینه را برای گرایش هر یک از همسران به اینترنت و شبکه های 
اجتماعی مجازی فراهم می کند. بروز آسیب های نوظهور می تواند زمینه ساز نوع جدیدی از آسیب های 
اجتماعی و روانی باشد؛ با توجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده و اهمیت جلوگیری از متالشی 
شدن آن، شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی که پایه ی استحکام بخش زندگی خانوادگی 
است، ضروری به نظر می رسد. می توان انتظار داشت که با افزایش رضایتمندی زناشویی بسیاری 

از مشکالت روانی، عاطفی و اجتماعی خانواده ها و در کل جامعه کاهش می یابد. 

1. Bauman )1392(.
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