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Design and Psychometrics of Tools for Measuring the 
Consequences of Virtual Social Networks on Married Life 

ABSTRACT
 Background and Objective: Couples’ communication interactions in the context 
of social networks have been challenged. The aim of this study was to evaluate 
the validity and reliability of a tool for measuring the consequences of virtual 
social media on marital life by factor analysis.
 Materials and Methods: This tool is a qualitative methodology based on the 
exploration of views and perceptions of married men and women about the 
consequences of virtual social networks on married life. The validity of the 
questionnaire was assessed through face validity (qualitative and quantitative), 
content validity (qualitative and quantitative) and construct validity (exploratory 
and confirmatory factor analysis) in 700 married individuals. The reliability of the 
questionnaire was determined by the test-retest method (calculation of intra-class 
correlation coefficient) and internal correlation (calculation of Cronbach-alpha 
coefficient). Statistical analysis was performed by SPSS24 and AMOS24 software.
Results: The initial instrument consisted of 20 items from a qualitative study, 
which after psychometrics, 4 items were removed and 12 items remained. The 
range of values calculated for the ratio and content validity index of the items were 
(0.83-1) and (0.66-1), respectively, and the impact score of all of them was h igher 
than 1.5. The Intra-class correlation coefficient and Cronbach’s alpha coefficient 
of the questionnaire were obtained at 0.864 and 785, respectively. The results of 
exploratory factor analysis were four factors: «Threat of marital commitment», 
“individualization of cohabitation”,” Threat to privacy” and “Faded intimacy”. In 
confirmatory factor analysis the fitted model based on these four factors explained 
43.75% of the consequences of social media presence on couples› lifestyle.
Conclusion: Psychometric results in this study showed that a tool with 20- iteme 
and 4 domains for measuring the consequences of social media presence on 
couples’ lifestyles has good validity and reliability and it can be used as a suitable 
tool in this field.
Keywords: Psychometrics, Tools, Social Networking, Couples, Factor Analysis
Paper Type: Research Article.
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طراحى و روان سنجى ابزار اندازه گيرى پيامدهاى شبكه هاى اجتماعى مجازى بر زندگى زوجى

  

چكيد     ه
زمينه و هدف: تعامالت و مناسبات ارتباطى زوجين در بستر شبكه هاى اجتماعى دچار چالش شده است. 
اين مطالعه با هدف ارزيابى روان سنجى ابزار سنجش پيامدهاى شبكه هاى اجتماعى مجازى بر زندگى زوجى 

با روش تحليل عاملى انجام شده است.
مواد و روش ها: اين ابزار مبتنى بر واكاوى ديدگاه ها و ادراكات زنان و مردان متأهل از پيامد هاى شبكه  هاى 
اجتماعى مجازى بر زندگى زوجى  به روش مطالعه كيفى  است. روايى پرسشنامه از طريق روايى صورى 
(كيفى و كمى)، روايى محتوا (كيفى و كمى) و روايى سازه (تحليل عاملى اكتشافى و تأييدى) در 700 فرد 
پايايى پرسشنامه به روش آزمون ـ بازآزمون (محاسـبه  داراى تجربه تأهل مورد بررسى قرار گرفت.  
ضريب همبستگى درون طبقه اى) و نيز بررسى همبستگى درونى (محاسبه ضريب آلفا ـ كرونباخ) تعيين 

شد. تحليل هاى آمارى نيز توسط نرم افزارهاى SPSS24 و AMOS24 انجام پذيرفت.
يافته ها: ابزار اوليه شامل 20 گويه  در پى يك مطالعه  كيفى به دست آمده  بود كه بعد از روان سنجى، 4 
گويه حذف و 12 گويه  باقى ماند. طيف مقادير محاسبه شده براى نسبت و شاخص روايى محتواى گويه هاى 
مـورد بررسـى بـه ترتيـب (1-0/83) و (1-0/66) و امتياز تأثير همه آنها باالتر از 1/5 بود. ضـريب 
همبسـتگى درون طبقـه اى و ضريب آزمون آلفاى كرونباخ پرسشنامه به ترتيب 0/864 و 0/785 به دست 
آمد. نتايج تحليل عاملى اكتشافى  چهار عامل «تعهد تهديد شده»، «فردى شدن زندگى مشترك»، «حريم 
غيرخصوصى» و «صميميت كم رنگ» را استخراج كرد.   مدل برازش يافته بر اساس اين چهار عامل 43/75 

درصد پيامدهاى حضور در شبكه هاى اجتماعى بر زندگى زوجى را تبيين كرد. 
نتيجه گيرى: نتايج روان سنجى در اين مطالعه نشان داد نسخه ابزار 12 گويه و 4 عاملى سنجش پيامدهاى 
حضور در شبكه هاى اجتماعى بر زندگى زوجى از روايى و پايايى مطلوب برخوردار است و از آنها مـى تـوان 

بـه عنـوان ابزارى مفيـد و كـاربردى در اين زمينه استفاده كرد.
كليدواژه: روان سنجى، ابزار، شبكه هاى اجتماعى مجازى، زوجين، تحليل عاملي

نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.
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فناورى اطالعات و ارتباطات به يكى از مهم ترين نيروها و ابزارهايى 
تبديل شده است كه روند جهانى شدن را پيش مى برد. با پيشرفت 
تكنولوژى و قابليت هاى مختلف تلفن هاى هوشمند، ميزان استفاده 
افراد از شبكه اجتماعى مجازى گسترش يافته است (1). با گسترش 
سايه فناورى اطالعاتىـ  ارتباطى در زندگى روزمره، شاهد شكل گيرى 
نسل جديدى از ابزارهاى مبتنى بر اينترنت هستيم كه شبكه هاى 
اجتماعى مجازى يكى از بانفوذترين اين فناورى هاى نوين ارتباطى 
محسوب مى شوند. ايجاد ارتباطات جمعي و ميان فردى، تشكيل 
اجتماعـات مجـازى، اطـالع رسـاني و تبـادل اطالعـات و نظريـات، 

شناخته شده ترين كاركردهاى  اين شبكه ها به شمار مى روند(2).
كاربران  اجتماعى  و  خانوادگى  عاطفى،  فردى،  رفتار  تغيير   
متأثر از شبكه هاى اجتماعى مجازى، حكايت گر نفوذ اين فناورى 
رو به گسترش است (3). رسانه هاى اجتماعى تأثير نسبتًا زيادى 
بر نرخ طالق داشته اند (4). نسبت هاى طالق رو به افزايش است 
و شواهدى در دست است كه نشان مى دهد پايگاه هاى شبكه هاى 
اجتماعى، زمينه هايى براى پايبند نبودن به ازدواج فراهم آورده اند 
(5). آمار در آمريكا نشان مى دهد كه در سال 2011، حداقل يك 
پايگاه هاى  طريق  از  آشنايى شان  متأهل،  زوج  پنجاه  هر  از  زوج 
شبكه هاى اجتماعى شكل گرفته است. در عين حال، 4 مورد از هر 
5 وكيل مشاور در امور طالق در آمريكا نيز اظهار داشته اند كه شاهد 
افزايش موارد طالق مرتبط با شبكه هاى اجتماعى بوده اند. استفادة 
بيش از حد از شبكه هاى اجتماعى در محيط خانواده باعث كاهش 
سطح ارتباطات عاطفى در خانواده ها شده و ميزان گفت وگو در 
خانواده را حتى از 15 دقيقه در روز هم كمتر كرده است (5, 6). 

جذابيت شبكه هاى اجتماعى يكى از علل استفادة بيش از حد 
از اين شبكه ها است كه موجب شده اغلب كاربران اين شبكه ها، 
به استفاده از آن اعتياد پيدا كنند، به طورى كه وابستگى و عادت 
روزمره وار به اينترنت و شبكه هاى اجتماعى، در زمره آسيب هاى 
نوپديد در ارتباط با كاربرد انواع شبكه هاى مجازى شناسايى شده 
است (7). استفادة بيش از حد از اينترنت، با پيامد كاهش ارتباط هاى 

خانوادگى همراه بوده است و افرادى كه بيشتر از اينترنت استفاده 
است (7, 8).  يافته  بيشترى  افزايش  تنهايى شان  ميزان  كرده اند، 
افزايش استفاده از اينترنت و شبكه هاى اجتماعى به رغم كاربرد هاى 
مفيدى كه اين روزها دارد، در كنار اشتغال به كار طوالنى زوجين، 
موجبات دورى اعضاى خانواده از يكديگر را فراهم ساخته است، 
به گونه اى كه افراد با وجود نزديكى فيزيكى و زير يك سقف بودن 
در درون خانواده، گاه فاصله عاطفى و معنوى زيادى را از يكديگر 
با  را  همدالنه  گفت وگوى  و  مراودات  كمترين  و  مى كنند  تجربه 

يكديگر دارند (5, 9). 
مطالعات  نشان داده است كه رسانه هاى اجتماعى به باالترين 
اعتياد تبديل شده اند، به طورى كه زندگى مردم را نه تنها به صورت 
فردى، بلكه در سطح اجتماعى نيز تحت تأثير قرار داده اند. ثابت شده 
است كه اعتياد به شبكه هاى اجتماعى دليل تأثير منفى بر روابط 
به ويژه در بين زوجين است. در حقيقت، رسانه هاى اجتماعى در 
زندگى زوجين موجب نابسامانى شده است. از يك منظر، رسانه هاى 
اجتماعى منبع جلب حمايت و از منظر ديگر، علت درگيرى ها و برخى 
احساسات منفى در بين زوجين  محسوب مى شوند (9). در چنين 
روندى روابط بين فردى ناامن و رفتار تحت تأثير قرار مى گيرد كه 
در طوالنى مدت موجب ايجاد شكاف بين افراد خانواده، افسردگى 
و روابط خانوادگى مى شود. با توجه به گسترش دامنه ارتباطات در 
شبكه هاى اجتماعى، برقرارى ارتباط با جنس مخالف بسيار آسان 
شده است، و اين سهولت مى تواند تعهد زوجين را تهديد كند (9).

با توجه به استقبال روزافزون افراد جامعه از امكاناتى كه تحت 
عنوان شبكه هاى اجتماعى و رسانه هاى جديد براى برقرارى تعامالت 
و مناسبات ارتباطى فراهم شده است و همچنين با وجود شيوع همهگير 
استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي و مزايا و معايب آن، تحقيقات 
محدودي در اين زمينه وجود دارد. با توجه به ساختار جمعيتي جوان 
جامعه ايران، و اهميت خانواده و زندگى مشترك به عنوان بنيان 
اصلى جامعه، شناخت، پيشگيرى و درمان هر عاملى كه بر سبك 

زندگى زوجين تأثير داشته باشد، الزامى به نظر مى رسد.
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از آنجا كه مرورى بر مطالعات گذشته نشان داد كه ابزار مناسبى  

براى سنجش پيامدهاى حضور در شبكه هاى مجازى بر سبك زندگى 
پرسشنامه  لذا  ندارد،  وجود  (زوجين)  نظر  مورد  هدف  گروه  در 
طراحى شده مى تواند به عنوان يك ابزار اصلى براى پژوهش هاى 
توصيفى و برنامه ريزى آموزشى مورد استفاده محققان قرار گيرد. 
پرسشنامه هاى موجود در رابطه با اين موضوع، تنها به جمع آورى 
داده ها در خصوص ارتباط و يا عدم ارتباط حضور در شبكه هاى 
اجتماعى و روابط زوجين پرداخته  و پيامدهاى آن را بررسى نكرده اند. 
نتايج مطالعه حاضر به بدنه دانش موجود در زمينه پيامدهاى حضور 
در شبكه هاى مجازى  افزوده و آن را گسترش مى دهد. از اين رو،  
اين تحقيق بر آن است كه با توجه به يافته هاى حاصل از فاز كيفى 
مطالعه به طراحى و روان سنجى ابزار سنجش پيامدهاى حضور در 

شبكه هاى اجتماعى بر سبك زندگى زوجين بپردازد.
 

مواد و روش ها
اين مطالعه به صورت مقطعى ـ تحليلى بر روى 700 فرد با تجربه 
تأهل در سال1400 انجام شد كه متشكل از دو مرحله طراحى ابزار 

و روان سنجى بود. 
طرحى ابزار

واكاوى  هدف  با  كيفى  مطالعه  يافته هاى  از  حاصل  حاضر  ابزار   
ديدگاه ها و نقطه نظرات زنان و مردان داراى تجربه زندگى زوجى 
در پاسخ به چيستى پيامد هاى حضور بر زندگى زوجى بود. مطالعه 
كيفى با 20 مشاركت كننده به صورت نمونه گيرى هدفمند از نوع در 
دسترس انجام گرفت (10). داده ها با مصاحبه فردى، عميق و نيمه 
ساختارمند جمع آورى و ضبط شد. پس از پياده سازى متن مصاحبه 
بر اساس مراحل تحليل محتواى گرانهايم مورد تحليل قرار گرفت.

(10) سپس بر اساس نتايج مطالعه كيفى، پرسشنامه اى شامل 20 
گويه در ارتباط با پيامدهاى مختلف شبكه هاى اجتماعى مجازى 
مطالعه  از  شده  استخراج  طبقه  شش  اساس  بر  زوجين  زندگى  بر 
كيفى (بستر آگاهى دهنده، دسترس پذيرى، درك تعامل آسيب ديده 
بين زوجين، خيانت خزنده و نامحسوس، حريم زوجى تهديد شده، 

و فردى شدن زندگى مشترك) طراحى شد. اين پرسشنامه با طيف 
ليكرت سه گزينه اى شامل مخالفم با 1 امتياز، نظرى ندارم 2 امتياز 

و موافقم 3 امتياز پاسخ داده مى شد.   
روان سنجى ابزار

در اين مرحله نسخه تدوين شده از نظر روايى محتوا١ مورد بررسى 
قرار گرفت. روايى محتوا به دو روش كيفى و كمى انجام شد. در 
بخش روايى صورى كيفى، پرسشنامه در اختيار 12 نفر از متخصصان 
رشته هاى آموزش بهداشت (3 نفر)، آموزش پرستارى (6 نفر) و خبرگان 
در حوزه روان شناسى زوجى (3 نفر)، قرار گرفت و نظرات آنان در 
رابطه با رعايت دستور زبان، استفاده از واژه هاى مناسب، قرارگيرى 
گويه در جاى مناسب خود و امتيازدهى مناسب، اخذ شد. سپس با 
در نظر گرفتن نظرات و پيشنهادات خبرگان، بازنويسى، اصالحات 

و تغييرات پيشنهادى در گويه ها انجام شد.
در بررسى روايى محتوا  به  صورت كمى، ابتدا پرسشنامه اوليه 
به 40 فرد با حداقل يك بار تجربه تأهل داراى معيارهاى ورود 
داده شد و امتياز تأثير هر گويه محاسبه گرديد. امتياز تأثير باالى 
1/5 قابل قبول در نظر گرفته شد. سپس براى اطمينان از اينكه 
مهم ترين و صحيح ترين محتوا (ضرورت سؤال) انتخاب شده است، 
از نسبت روايى محتوا٢  و براى اطمينان از اينكه گويه هاى ابزار 
به بهترين نحو جهت اندازه گيرى محتوا طراحى شده، از شاخص 
روايى محتوا٣ استفاده شد(11). بدين منظور براى نسبت روايى 
طيف  اساس   بر  را  گويه  هر  تا  شد  خواسته  متخصصين  از  محتوا 
سه قسمتى «ضرورى است»، «مفيد است اما ضرورى نيست» و 
«ضرورى نيست» بررسى كنند. مقادير نسبت روايى محتوا باالتر 
از 0/56 بر اساس جدول الوشه۴ مورد پذيرش قرار گرفت(12) 
و هر گويه از نظر مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن با طيف 
ليكرت چهار قسمتى (مثًال 1: غيرمرتبط، 2: تا حدودى مرتبط، 3: 
مرتبط و 4: كامًال مرتبط) بررسى شدند و مقادير باالتر از 0/79، 

مورد پذيرش قرار گرفتند. 
1.  Content Validity
2.  Content validity ratio (CVR)
3.  Content validity index (CVI)
4.  Lawshe
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براى بررسى روايى سازه پرسشنامه از تحليل عامل اكتشافى ف
و تأييدى استفاده شد. در اين مرحله حجم نمونه 700 نفر در نظر 
گرفته شد. معيار تعيين حجم نمونه، در نظر گرفتن 20-10 نفر 
براى هر گويه(11) و تقسيم تصادفى نمونه ها براى انجام تحليل 
اكتشافى و تأييدى (350 نفر براى هر تحليل) بود. بدين ترتيب 
700 فرد با تجربه تأهل بودند كه با نمونه گيرى هدفمند از بين زنان 
و مردان، با تجربه حداقل يك سال زندگى زوجى و تجربه حضور 
در شبكه هاى اجتماعى مجازى انتخاب شدند. روش نمونه گيرى به 
اين شكل بود كه پرسشنامه به صورت آنالين به طرق مختلف (از 
طريق شبكه هاى اجتماعى و وب سايت) در اختيار مشاركت كنندگان 
قرار گرفت. به اين شيوه كه  لينك پرسشنامه در  پيج اينستاگرامى و 
تلگرامى  معتبر با تعداد فالور باال براى  مدت  يك  هفته در دسترس 

عموم قرار   گرفت.
بعد از دريافت پاسخ ها،  تحليل عامل اكتشافى به روش مؤلفه هاى 
اصلى با چرخش واريماكس و با استفاده از SPSS 24 انجام شد 
و شاخص هاى مورد استفاده شاخص كيزر-مير-اولكين١  و آزمون 
كرويت بارتلت بودند. شاخص  KMO نشان دهنده كفايت نمونه گيرى 
و حجم نمونه كافى براى اجراى تحليل عاملى است. ميزان اين شاخص 
بين صفر تا يك است و مقدار قابل قبول براى KMO را بيشتر از 
0/5 پيشنهاد كرده اند(13). براى اطمينان از مناسب بودن داده ها از 
آزمون كرويت بارتلت استفاده شد كه اين آزمون، معنادارى تحليل 
داده ها را مى سنجد و در سطح معنادارى 0/95 در نظر گرفته شد.

تحليل عامل تأييدى با نرم افزار AMOS نسخه 24 انجام شد. 
جهت برازش مدل از شاخص هاى مجذور كاى به درجه آزادى، ريشه 
ميانگين مربعات خطاى برآورد (RMSEA)ا٢، شاخص نيكويى برازش 
(GFI)ا٣، شاخص نيكويى برازش تعديل شده (AGFI)ا۴، شاخص 
برازش هنجار شده (NFI)ا۵ و شاخص برازش تطبيقى (CFI)ا۶استفاده 

1.  KMO
2.  Root Mean Square Error of Approximation:
3.  Goodness Fit Index
4.  Adjusted Goodness Fit Index
5.  Normal Fit Index:
6.  Comparative Fit Index

شد. شاخص ريشه ميانگين مربعات خطاى برآورد كمتر از 0/08 
نشان دهنده برازش خوب و براى  شاخص نيكويى برازش، شاخص 
باالى 0/9  ميزان  تطبيقى  برازش  شاخص  و  شده  هنجار  برازش 
نشان دهنده برازش خوب مدل مى باشد. نسبت كاى دو به درجه 
آزادى كمتر از 5 قابل قبول و كمتر از 2 خوب برآورد مى شود (14).

در مرحله نهايى پايايى پرسشنامه  با استفاده از  روش آزمون ـ 
بازآزمون كه نشانگر قابليت تكرارپذيرى يك شاخص است بررسى 
شد.  بدين منظور پرسشنامه در اختيار 30  فرد داراى معيار ورود زنان 
و مردان، با تجربه  حداقل يك سال زندگى زوجى و تجربه حضور 
در شبكه هاى اجتماعى مجازى قرار گرفت؛ سپس هفت روز بعد از 
آنها خواسته شد تا مجدداً پرسشنامه ها را تكميل كنند. همبستگى 
بين نمرات حاصل از دو بررسى با آزمون ICC٧  تعيين شد كه قابل 
قبول ترين آزمون جهت ثبات ابزار است. چنانچه اين شاخص بين 
0/8-0/7 باشد، ميزان ثبات مطلوب است (12). عالوه بر اين، 

پايايى از روش آلفاى كرونباخ نيز محاسبه شد.
به منظور رعايت اصول اخالق در پژوهش اهداف مطالعه براى 
شركت كنندگان و اطمينان از  محرمانه  بودن  اطالعات  آنها توضيح 
در ابتداى متن پرسشنامه آنالين توضيح  داده  شده  بود. همچنين  قبل 
از  پرسش هاى  اصلى  در  پرسشنامه رضايت آگاهانه  آنها نسبت به  

تكميل پرسشنامه اخذ شد.

يافته ها
از مجموع700  نفر فرد شركت كننده در اين مطالعه، ميانگين سنى 
شركت كنندگان 36/87 با انحراف معيار  6/34  سال بود. نيمى 
از شركت كنندگان (350 نفر) زن و نيمى ديگر مرد و 71 درصد 
متأهل بودند. 31 درصد اعالم كردند كارمند تمام وقت هستند و 
تحصيالت افراد مورد پژوهش با 56 درصد و تحصيالت همسر آنها 
با 51 درصد در سطح كارشناسى بيشترين سطح تحصيلى در بين 
ساير سطوح تحصيلى بود. وضعيت اقتصادى 41 درصد از زوجين 

در سطح مطلوب گزارش گرديد. (جدول شماره 1)

7.  Intra–class coefficient correlation
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جدول 1: مشخصات دموگرافيك افراد مورد مطالعه و ارتباط آن ها 

متغير
درصد (٪) ميانگين (انحراف معيار)سن

6/34+36/87

جنسيت
350(50)زن
350(50)مرد

تجربه تأهل
497(71)متأهل

153(21)مطلقه و بيوه
50(7)ازدواج موقت

شغل
217(31)كارمند
244(34)ازاد

239(34)بيكار ـ زن خانه دار

سواد
126(16)ديپلم
574(84)دانشگاه

وضعيت درامد
181(25)بسيار مطلوب

292(41)مطلوب
227(29)نامطلوب

در ابتدا پرسشنامه تدوين شده شامل 20 گويه بود. بر اساس  
محاسبه امتيازات اخذ شده از كارشناسان، ميانگين نسبت روايى 
و شاخص روايى محتواى محاسبه شده براى كل پرسشنامه حاكى 
از آن بود كه تمامى گويه ها به جز 5 گويه از مقياس ها مساوى يا 

بزرگتر از عدد مشخص شـده در اسـتاندارد جدول الوشه (0/56)  
بودند (بين 0/66 تا 1.).  همچنين نتـايج بررسى شاخص روايى 
حاكى از آن بود كه اين ميـزان بـراى اين 15 گويه باالتر از 0/79 
و بـين 0/83 تا 1 براى هر گويه به دست آمد كه قابل قبول بود. 
همچنين در بررسى روايى صـورى كمـى نتايج امتياز تأثير حاكى 
از آن بود كه تمامى گويه ها امتياز مساوى يا بيش از 1/5 دارنـد، 

بنـابراين 15 گويه حفـظ شـدند. 
نتايج بررسى پايايى انجام شده با دو روش بازآزمايى و همبستگى 
درونى نشان داد كه گويه هاى به كار رفته در اين مطالعه از پايايى 
مطلوبى برخوردار بودند و امتياز كلى اين شاخص ها به ترتيب برابر 

با   (0/864) و (0/785) محاسبه شد. 
در بررسى روايى سازه، بر اساس نتايج تحليل عاملى اكتشافى ابعاد 
پرسشنامه استخراج شدند. شاخص KMO در تحليل عاملى اكتشافى برابر 
با 0/73 (df=91 ، p<0/001 ، 884/12=  )  بود كه كفايت 
حجم نمونه را تأييد كرد. با روش حداكثر درست نمايى و با استفاده از 
چرخش واريماكس و همچنين نمودار سنگريزه، چهار عامل «تعهد تهديد 
شده»، «فردى شدن زندگى  مشترك»، «حريم غيرخصوصى» و «صميميت 
كم رنگ» استخراج شد كه  43/75 درصد پيامدهاى حضور در شبكه هاى 

اجتماعى بر سبك زندگى زوجين را تبيين كردند. (جدول 2). 
جدول2: عوامل اكتشافى استخراج شده پرسشنامه سنجش پيامدهاى حضور در شبكه هاى اجتماعى بر سبك زندگى زوجين

گويه هاى پرسشنامه
عامل ها

عامل چهامعامل سومعامل دومعامل اول

تعهد  تهديد شده

10/655- حضور در شبكه هاى اجتماعى مجازى موجب تضعيف بنيان خانواده است.

20/645- شبكه هاى اجتماعى مجازى تهديدكننده اعتماد بين زوجين هستند.

30/564- شبكه هاى اجتماعى مجازى زمينه ساز روابط فرازوجى (خارج از خانواده و روابط زناشويى) هستند.

40/564- شبكه هاى اجتماعى مجازى تهديدكننده تعهد بين زوجى هستند.

50/550- حضور در شبكه هاى اجتماعى مجازى زمينه ساز شك و بدبينى در زندگى زوجين است.

فردى شدن 
زندگى مشترك

60/626- شبكه هاى اجتماعى مجازى موجب فردگرايى زوجين مى شوند.

70/661- شبكه هاى اجتماعى مجازى منجر به عادى شدن ارتباطات غير رو در رو (غير حضورى) بين زوجين مى شوند.

80/701- حضور در شبكه هاى اجتماعى مجازى بر كيفيت زندگى زوجى اثر دارد.

حريم  
غيرخصوصى

90/701- شبكه هاى اجتماعى مجازى تهديدكننده حريم خصوصى زوجى هستند.

100/597- شبكه هاى اجتماعى مجازى زمينه ساز سوءاستفاده از اطالعات خصوصى زوجين هستند.

صميميت كم رنگ
110/822- حضور زوجين در شبكه هاى اجتماعى مجازى صميميت بين زوجين را تهديد مى كند.

120/641- شبكه هاى اجتماعى مجاز، باعث كم رنگ شدن ارتباط رو در رو بين زوجين هستند.
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سه گويه ميزان بار عاملى زير 0/30 داشت كه از پرسشنامه ف
حذف شدند (13). در مرحله بعد به منظور تأييد ساختار حاصل از 
تحليل عامل اكتشافى، تحليل عامل تأييدى انجام شد، به طورى كه 
RMSEA كمتر از 0/06 و نسبت كاى دو به درجه آزادى  كمتر 

از 2 بود. بقيه شاخص ها نيز نشان دهنده برازش مطلوب مدل بودند 
(جدول 3، شكل 1). 

جدول 3: مقادير شاخص هاى برازش تحليل عاملى تأييدى 
پرسشنامه سنجش پيامدهاى حضور در شبكه هاى اجتماعى بر سبك 

زندگى زوجين
RMSEA IFI NFI AGFI GFI CFI df/X٢ P value

0/034 0/94 0/87 0/97 0/98 0/93 1/82 0/001

شكل 1: الگوى تحليل عامل تأييدى پرسشنامه سنجش پيامدهاى 
حضور در شبكه هاى اجتماعى بر سبك زندگى زوجى (عامل اول: 

تعهد تهديد شده١، عامل دوم: فردى شدن زندگى مشترك٢، عامل 
سوم: حريم غيرخصوصى٣، عامل چه ارم: صميميت كم رنگ۴)

1.  Threat of marital commitment
2.  Threat to privacy
3.  Faded intimacy
4.  Individualization of cohabitation

بحث و نتيجه گيرى
پيامدهاى  سنجش  ابزار  روان سنجى  ارزيابى  هدف  با  مطالعه  اين 
شبكه هاى اجتماعى مجازى بر زندگى زوجى با روش تحليل عاملى انجام 
شده است. در اين مطالعه ويژگى هاى مختلف روان سنجى پرسشنامه 
پيامدهاى حضور در شبكه هاى اجتماعى بر سبك زندگى زوجين 
شامل: روايى صورى، روايى محتوا، روايى سازه و پايايى آن بررسى شد. 
نتايج به دست آمده از روايى و پايايى  مطلوب اين پرسشنامه حمايت 
مى كند، به  طورى كه ميانگين ميزان CVI  و CVR   پرسشنامه  براى 
همه گويه ها به ترتيب 0/91 و 0/83  به دست آمد كه نشان دهنده 
روايى مطلوب  اين آزمون بود. در اين مطالعه، پايايى ابزار از طريق  
ضريب توافق همبستگى  بين طبقات (ICC)  0/86 به دست آمد 
كه نشان دهنده پايايى  مناسبى است.  همچنين پايايى درون طبقه اى 
اين پرسشنامه با ضريب آلفاى كرونباخ مقدار   0/785محاسبه شد. 

اين مقدار  نشان دهنده پايايى خوب اين ابزار است (12).
در مطالعه خواجه احمدى  و همكاران  با هدف طراحي و روان سنجي 
پرسشنامه اعتياد به شبكه هاي اجتماعي مبتني بر موبايل ميانگين 
ميزان شاخص و نسبت روايي محتوا به ترتيب 0/95 و 0/86 و 
آلفاى كرونباخ  0/92محاسبه شد (15). در مطالعه برقى  و همكاران 
و  زناشويى  روابط  بر  اجتماعى  شبكه هاى  تأثير  سنجش  هدف  با 
كيفيت زندگى زوجين در شيراز، ميزان شاخص و نسبت روايي 
محتوا به ترتيب 0/83 و 0/76  محاسبه شد. پايايى  ابزار به روش 
آلفاى كرونباخ  در اين مطالعه در همه حيطه ها بيشتر از 0/7 بود 
(1). در مطالعه فالحى  با هدف تحليل كيفى و كمى تأثير شبكه هاى 
اجتماعى مجازى در ساختار خانواده، پرسشنامه محقق ساخت بر 
اساس نوع استفاده كاربران در شبكه هاى اجتماعى مجازى بر اساس 
فعاليت هاى مرسوم به دوازده بخش تقسيم شد. پايايى ابزار   به روش 
آلفاى كرونباخ  به ميزان 0/86 محاسبه شد (7). در مطالعه فتحى و 
همكاران  با هدف بررسى رابطه مصرف شبكه هاى اجتماعى مجازى 
با سبك زندگى جوانان انجام گرفت. پايايى  ابزار به روش آلفاى 
محاسبه  حيطه ها 0/82-0/64  همه  در  مطالعه  اين  در  كرونباخ  
گرديد (16). همان طور كه مالحظه مى شود پرسشنامه حاضر نيز 
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مانند پرسشنامه هاى ديگر مرتبط داراى روايى و پايايى مناسبى است.  

در مطالعه حاضر، در بررسى روايى سازه پرسشنامه با استفاده 
از تحليل عاملى اكتشافى چهار عامل «تعهد تهديد شده»، «فردى 
شدن زندگى مشترك»، «حريم غيرخصوصى» و «صميميت كم رنگ» 
استخراج شد كه در مجموع 43/75 درصد كل واريانس پيامدهاى 
حضور در شبكه هاى اجتماعى بر سبك زندگى زوجى را تبيين كردند 
كه براى چهار عامل ميزان متوسطى است.  مى توان پيچيده بودن 
روابط زوجين را يكى از علل پايين بودن ميزان تبيين واريانس 

كل توسط اين چهار عامل دانست.  
1- تهديد درك شده

تهديد  درك شده در اين مطالعه به احساس تهديدى كه  زوجين نسبت 
به پايدارى زندگى زوجى به واسطه حضور در شبكه  هاى اجتماعى  
ادارك  مى كنند . اولين عامل با ارزش 2/67  بيشترين سهم را در 
توضيح واريانس كل (17/77 درصد) داشت. برخى مطالعات ديگر 
نيز كاهش اعتماد و تعهد بين زوجين را عامل مهمى به عنوان پيامد 
منفى استفاده از شبكه هاى مجازى دانسته اند (16-18)، كه بيانگر 
اهميت نقش شبكه هاى مجازى در ايجاد يك تجربه ناخوشايند و 
ايجاد شك و بدبينى بين  زوجين است. هر چه ميزان استفاده از 
شبكه هاى اجتماعى در ميان زوجين  بيشتر شود و استفاده صحيح 
و اصولى از اين فناورى انجام نشود، مى تواند زوجين را به طالق 
عاطفى سوق دهد. مطالعات گوناگون گزارش مى دهند كه ارتباط 
مستقيم بين عادى شدن خيانت زوجين در شبكه هاى اجتماعى با 
طالق عاطفى زوجين وجود دارد (1, 19). يك مطالعه كيفى نشان 
داده است كه شبكه هاى اجتماعى تهديدهاى جدى خانوادگى، اخالقى، 
فرهنگى، روحى و جسمى را براى كاربران جوان به همراه دارد (20). 
نياز جنسى مدت هاست كه يكى از موضوعات اصلى در مطالعات 
انسانى محسوب مى شود و با اشغال ذهن آنها در طول تاريخ بر 
رفتارهايشان تأثير مى گذارد. بديهى است كه ارزش ها و در نتيجه 
ارزش هاى جنسى، در جامعه ما تغيير كرده اند. جهانى شدن به طور 
از  رضايت  درك  خاص  به طور  اجتماعى  شبكه هاى  تأثير  و  كلى 
نيازهاى جنسى را دگرگون كرده است و افراد ـ  آگاهانه يا ناآگاهانه 

ـ نقش هاى جديدى از تعامالت جنسى را در فضاى اينترنت مانند 
روابط فرازوجى شكل داده اند (21, 22).

2- فردى شدن زندگى مشترك
فردى شدن زندگى  مشترك  به واسطه  حضور زوجين  در شبكه 
 هاى  اجتماعى، به احساس تضعيف كيفيت  تصميم گيرى هاى 
مشترك، و عادى شدن ارتباطات غير رو در رو اشاره مى كند. كه 
دومين عامل در فردى شدن زندگى مشترك با مقدار ويژه 1/55 
بود كه حدود 10/35 درصد از كل واريانس را توضيح داد. مطالعه 
كروس و همكاران گزارش داد كه بين شبكه هاى اجتماعى و روابط 
زناشويى و كيفيت زندگى رابطه معنادار و معكوس وجود دارد [29]. 
مطالعات مختلفى نشان داد، استفاده زياد از شبكه هاى اجتماعى 
مى تواند تأثير منفى بر نهاد خانواده داشته باشد و تعارض ذاتى را 
براى زوجين به وجود آورد و موجب كاهش كيفيت زندگى زوجين 

گردد (1, 23, 24).
3- حريم  غيرخصوصى

مفهوم حريم غيرخصوصى  به  ادراك اثرتهديد كنندگى  شبكه هاى 
اجتماعى  بر حريم خصوصى زوجى اشاره  دارد به گونه اى كه  شبكه  
اجتماعى  مى تواند  زمينه ساز سوءاستفاده از اطالعات خصوصى زوجين 
باشد. در اين مطالعه حريم غيرخصوصى، سومين عامل از پيامدهاى 
استفاده از شبكه هاى مجازى بر سبك زندگى  بود كه با مقدار 1/23 
حدود 8/17 درصد از واريانس كل را توضيح  داد. آسيب پذيرى هاى 
مى گردد (25, 26).   زوجين   صميميت  تهديد  به  منجر  اطالعاتى 
مصاديق ناامنى در فضاى مجازى خانواده مى تواند به خطر افتادن 
حريم خصوصى به هر حالتى باشد، از عكس هاى شخصى اعضاى 
خانواده گرفته تا رازهاى اعضاى خانواده كه افشا شدن آنها مى تواند 
موجب ناامنى امنيت خانواده شود. اين موضوع ممكن است به دليل 
توجه كم اعضاى خانواده به همديگر باشد و گفت وگو و تعامل بين 

آنها را كاهش دهد (26).
4- صميميت كم رنگ 

عامل صميمت كمرنگ به پيامد تهديد كننده ديگر حضور زوجين در 
شبكه هاى اجتماعى مجازى  اشاره كرده  و شبكه هاى اجتماعى مجازى، 
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را باعث كم رنگ شدن ارتباط رو در رو بين زوجين مى داند. كم رنگ ف
شدن صميمت، چهارمين عامل با ارزش 1/12  بود كه 7/46 درصد  
از واريانس كل را تبيين كرد. يكى از مزاياى شبكه هاى اجتماعى 
جنبه سرگرم كننده بودن آن است. از آنجا كه امكانات تفريحى و 
سرگرمى كافى نيستند يا گران هستند، اين موضوع موجب فرار از 
تنهايى و دستيابى به احساس خوب در زندگى و پناه بردن به دنياى 
مجازى و اينترنت مى شود كه  باعث كم رنگ شدن ارتباط زوجين 

شده و تهديدى  براى صميميت بين آنها  مى گردد (25, 27). 
اگرچه اين مطالعه نشان داد كه ابزار از روايى و پايايى قابل 
قبولى برخوردار است، با توجه به ويژگى هاي نمونه مورد بررسى 
بايد تعميم پذيري آن با احتياط صورت گيرد. از آنجا كه اين مطالعه 
به  صورت  آنالين انجام شده است و مختص به  يك شهر و  منطقه  
خاص نيست، با توجه به وابستگى كيفيت زندگى به ويژگى هاي 
فرهنگى، نتايج هنجاريابى در شهرهاي مختلف مى تواند متفاوت 
باشد. همچنين با در نظر داشتن آنكه اكثريت زوجين در اين مطالعه 
داراي تحصيالت دانشگاهى و شاغل در سازمان دولتى مى باشند، 
تعميم پذيري نتايج به گروه هاي داراى تحصيالت پايين تر و غير 
شاغل بايد با احتياط صورت گيرد. محدوديت ديگر اين مطالعه، 
عدم انجام روايى پيش بينى كننده و همزمان بود، بنابراين توصيه 

مى شود در مطالعات آتى، اين نوع روايى نيز مدنظر قرار گيرد.
نتيجه گيرى: در پژوهش حاضر، از طريق تحليل هاى مختلفى مثل 
تحليل عاملى اكتشافى و تأييدى، همسانى درونى (آلفاى كرونباخ)، 

همسانى طى زمان (آزمون ـ بازآزمون) پرسشنامه 20 گويه اى مورد 
بررسى قرار گرفت و در نهايت با حذف 8 آيتم، 12 گويه باقى مانده 
بر چهار عامل بارگذارى شدند. اين چهار عامل حدود  43/75 درصد از 
واريانس كل را تبيين كردند. بنابر نتايج به دست آمده، نسخه نهايى 
شامل 12 پرسش با چهار عامل (عامل اول: تعهد تهديد شده، عامل 
دوم: فردى شدن زندگى مشترك، عامل سوم: حريم غيرخصوصى، و 
عامل چهارم: صميميت كم رنگ)  جهت سنجش پيامدهاى حضور 
زوجين در شبكه هاى اجتماعى دارايى روايى سازه و پايايى قابل قبول 
بوده و مى توان از آن جهت سنجش اين پيامدها بر سبك زندگى 
زوجى استفاده كرد. به طور كلى، نتايج اين مطالعه شواهد مناسبى 
در خصوص استحكام و پايايى ابزار سنجش پيامدهاى حضور در 
شبكه هاى اجتماعى بر سبك زندگى زوجين، بر اساس انجام فرآيند 

روان سنجى مورد مطالعه فراهم نمود.
كارشناسى  پايان نامه  از  بخشى  پژوهش  اين  قدردانى:  و  تشكر 
ارشد آموزش بهداشت و ارتقاى سالمت دانشگاه علوم پزشكى زنجان 
است. اين مقاله با كد اخالق REC.ZUMS.299,1395، برگرفته از 
پايان نامه كارشناسى ارشد آموزش بهداشت و ارتقاى سالمت مصوب 
دانشگاه علوم پزشكى زنجان است. محققان اين مطالعه از تمامى 
مشاركت كنندگان و همچنين معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى 

زنجان قدردانى مى كنند.
تضاد منافع:  بدين وسيله نويسندگان اظهار مى كنند كه هيچ گونه 

تضاد منافع در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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