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های حل تعارض و انسجام های اجتماعی بر اساس سبکزا از شبکهبینی استفاده آسیبپیش 

 خانواده در زوجین 
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 روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، شیراز، ایران گروه 2

 

 چکیده 

های حل تعارض و انسجام خانواده در زوجین های اجتماعی بر اساس سبکزا از شبکهبینی استفاده آسیبهدف پژوهش حاضر پیش
فرآیند خانواده،  هایپرسشنامه ودند که بهب 1396نفر از زوجین ساکن شهر شیراز در سال  300کنندگان تعداد شهر شیراز بود. شرکت

یرسون نتایج تحلیل همبستگی پ. پاسخ دادندای اجتماعی تلفن همراه زا از شبکههای حل تعارض و استفاده آسیباستاندارد سبک
ن میزان و بی گیری، انسجام، مهرت ارتباطی و باورهای مذهبیای اجتماعی با تصمیمنشان دادند که بین میزان استفاده از شبکه

تایج تحلیل نداری وجود داشت. های اجتماعی با سبک یکپارچه، سبک مسلط، سبک مصالحه رابطه منفی و معنیاستفاده از شبکه
ورت منفی صگیری، مهارت مقابله، باورهای مذهبی، سبک یکپارچه و سبک مصالحه بهمهارت تصمیم رگرسیون چندگانه نشان داد

ر های حل تعارض به طور طبیعی بیک از سبک های اجتماعی بودند. هیچش بینی میزان استفاده از شبکهپیداری قادر بهو معنی
 های معین و نزد افراد مختلف دارای فواید و مضراتی است.دیگری برتری ندارد. هر یک در موقعیت

 انوادههای حل تعارض؛ انسجام خهای اجتماعی؛ سبکزا از شبکه: استفاده آسیبهاکلیدواژه

 

 

 مقدمه

 هایدیدهپ مهسنتی به مدرنیته است که تغییرات اجتماعی وسیعی را در هزندگی گذار از رحله کشورهای جهان در م بسیاری ازایران همچون 
که موجب شده است تا مردان و زنان نگرش نوینی از پیوند زناشویی و ازدواج تغییراتی  است؛ کرده ایجاد همسرگزینی و ازدواج در جمله از اجتماعی

همدلی بدانند.  توأم باعشق و وجود آوردن یک زندگی کمالگرا، بلکه برای به  و تولید فرزند جنسی رابطهداشته باشند و آن را نه فقط به عنوان یک 
ت شده و به موازات آن سطح توقعات و انتظارات مردان و زنان العمومی و تحصی های اجتماعی، سوادسطح آگاهیال رفتن دنیای جدید باعث با

اد جامعه های اجتماعی و نیز آحدر عصر مدرنیته، تمایزات و تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی گروه از طرف دیگر، به مراتب بیشتر از گذشته شده است.
 های گذشته کمرنگ شده است. بیشتر شده و همانندی

محلی مطمئن برای رشد این امر ماهیت خانواده را دچار مشکل کرده است، خانواده  پر کرده است ودنیای زوجین را  در دنیای مجازیارتباط 
روابط افراد سرد شده و دچار  ،حال اگر ؛گیرداول در درون خانواده شکل میتربیت فردی سالم و توانمند و فردی اجتماعی در وهله  و فرزندان است

د شد. نروانی زیادی خواه ختالالتو از هم پاشیدگی باشد، نه تنها نوجوان امروز در زندگی آینده، فردی اجتماعی نخواهد بود، بلکه دچار ا پریشانی
و  ستا روحیه جمعگرایی از بین رفته و تنهایی و انزوا شیوه زندگی خواهد شد. بزرگترین کارکرد خانواده ایجاد محیطی برای همدلی و تبادل افکار

 (.1394شیری، ) برقراری ارتباط استو  های نوین، دنیایی مجازی برای افراد ساخته است که مانع از صحبت کردن با دیگرانگرایش به رسانه
نقش و موقعیت زوجین به عنوان هسته اولیه و اساسی تشکیل جامعه از دیر باز مورد توجه جامعه شناسان، روانشناسان و متخصصیان علوم 

و اجتماعی قرار گرفته است. این نقش با گذشت هزاران سال از عمر آن تا کنون اهمیت خویش را از دست نداده است. خانواده یک سازمان رفتاری 
اجتماعی است که روابط میان اعضای آن مهم ترین عنصر تشکیل دهنده به این سازمان است. نوع روابطی که میان اعضای هر خانواده حاکم 

ی گذارند. گاهشوند و متقابال بر روابط موجود در خانواده اثر میکند که در آن عواطف، احساسات افکار و رفتارها زاده مید میاست فضایی ایجا
شود که این روابط میان اعضا کمرنگ شود. یکی از این عوامل استفاده مفرط از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی می اوقات عواملی باعث می

خانواده همچون سایر سازمانها و نهادهای تشکیل دهنده جامعه در طول تاریخ دچار (. 1392، به نقل از جاهدی و همکاران، 2004باشد )احمدی، 
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 شناسان و صاحب نظران نگران آینده اینهای عمیق گردیده است. وسعت و اهمیت این تغییرات تا آنجاست که امروزه بسیاری از جامعهدگرگونی
 (.1991، گیدنز) گوینداهش اهمیت و حتی زوال آن بویژه در جوامع پیشرفته سخن مینهاد بوده و از ک

ونه وسایل گیرد به نفع این گهای اجتماعی صورت مینتایج تحقیقات پزشکی که به تناوب درباره تاثیرات جسمی تلفن همراه و یا شبکه
های اجتماعی موجب وابستگی شده و در مواقع شدید موجب روز مرگی کاربران دهد که استفاده  مفرط از شبکهارتباطی نیست. تحقیقات نشان می

ها با افسردگی کاربران به ویژه در خانم ها شدیدتر است همچنین الگوهای رفتاری خاص مانند شب شود. این نوع وابستگی بر اساس بررسیمی
 (.1392؛ به نقل از عطادخت و همکاران، 2005)کامیبو وسوگرا، بیداری، اشتغال به تبادل پیام و همچنین وابستگی عاطفی ارتباط دارد 

 اجتماعی،زندگی، سرمایهسبک جمله زندگی از مختلف ابعاد بر آن تأثیر و اینترنت از استفاده زمینه در زیادی بسیار هایپژوهش تاکنون 
 اهینگ با باید موضوع این مجازی اجتماعی هایشبکه فضای افزونروز گستردگی توجه  به با اما است؛ شده انجام اجتماعی و شخصی هویت

واسطه تنهایی، افسردگی و  کاهش بهزیستی به های اجتماعی موجبکه شبکه نشان دادند( 1998کراوات، کوسلر و بونیوا ) .شودمتفاوت بررسی 
داری بین اعتیاد به اینترنت و وضعیت روانشناختی نامساعد از جمله تنهایی، افسردگی و رفتار ( رابطه معنی2003. وانگ،لی و چانگ )شودمیانزوا 

اسالم زا از تلفن همراه و سبک زندگی ن( نیز در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که بین استفاده آسیب2006رجبری یافتند. تودا، موندن و کوبو )
( در بررسی موضوعی با عنوان بررسی رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان 1395ی صوفی )رابطه وجود دارد. پروین، صافدل و رضای

گیری هویت در جوانان و نوجوانان شهر ( در بررسی تاثیر انسجام و انعطاف پذیری خانواده بر شکل1383ورزشکار پژوهشی را انجام دادند. رزمی )
یش پضراند. از این رو هدف پژوهش حاانسجام خانواده تحت تاثیر معناداری بر نمرات در تعد بین فردی داشته شیراز نشان داد که سطوح باال و پایین

 های حل تعارض و انسجام خانواده در زوجین شهر شیراز است. های اجتماعی بر اساس سبکبینی استفاده آسیب زا از شبکه
  

 روش

 کنندگان شرکت
نفر از زوجین با روش نمونه گیری خوشه ای جهت  300تعداد بود. از این بین، 1396جامعه آماری شامل زوجین ساکن شهر شیراز در سال

مقطعی و به لحاظ آماری از نوع مطالعات همبستگی می باشد که طی _پژوهش حاضر در زمره طرح های توصیفی انجام پژوهش گزینش شدند.
  ه آسیب زا از شبکه های اجتماعی بر اساس سبک های حل تعارض و انسجام خانواده در زوجین شهر شیراز پرداخته است.آن به پیش بینی استفاد

 ابزار
( طرح گردیده است و دو بعد محتوا و فرایند خانواده را ارزیابی می کند و هر 2005این پرسشنامه توسط سامانی ) پرسشنامه فرایند خانواده:

( روی نمونه 1387اند. اعتبار و روایی پرسشنامه مدل محتوا و فرایند خانواده، توسط سامانی )از زیر مقیاس هایی تشکیل شدهکدام از این ابعاد 
سال بررسی شده است. مقیاس فرایند خانواده در ابتدا  58تا  17و دامنه سنی  5/28زن( با میانگین  75مرد و  53نفری از زوجین شیراز ) 1100
 5تا  1باشد که به صورت طیف لیکرت از ای میگزینه 5سوال 43سوال آن حذف گردید. فرم جدید آن شامل 4ود که بعدا سوال ب 47شامل 
گیری، حل مسئله، انسجام و انعطاف پذیری و عقاید مذهبی را مورد ارزیابی ای، تصمیمعامل مهارت های ارتباطی، مقابله 5بندی شده است و درجه

کردن این پرسشنامه بر اساس نمراتی که در هر خرده مقیاس فرد بدست می آورد مشخص می شود در کدام دسته تعلق  دهد با تکمیلقرار می
 می گیرد.

سوال است و هدف آن ارزیابی سبک های حل تعارض افراد در رابطه با  28این پرسشنامه دارای  پرسشنامه استاندار سبک های حل تعارض:
مره باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت نط، سبک ملزم شده، سبک اجتناب، سبک مصالحه( میهمسر )سبک یکپارچگی، سبک مسل

( بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد. همچنین اعتبار پرسشنامه با 1391شود. پژوهش حقیقی و همکاران )گذاری می
 اسبه شد. گیری آلفای کرونباخ محاستفاده از روش اندازه

محاسبه شد. این پرسشنامه  %86و  %95شاخص و نسبت روایی محتوی به ترتیب  های اجتماعی مبتنی بر موبایل:پرسشنامه اعتیاد به شبکه
خ اعامل عملکرد فردی، مدیریت زمان، خود کنترلی و روابط اجتماعی است اعتبار درونی ضریب آلفای کرونب 4گویه دارد و ابعاد پرسشنامه در  23
 محاسبه شد.   92%
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 ی اجراشیوه
پس از تعیین پژوهش و جمع آوری مطالب الزم از منابع مختلف گردآوری اطالعات در سطح کتابخانه ای انجام پذیرفت و به مطالعه منابع 

له، اهداف به تدوین بیان مسئآوری مطالب مورد نظر و دسته بندی پیشینه های مرتبط با موضوع مورد نظر در خصوص متغیرها پرداخته شد. با جمع
و فرضیه های پژوهش پرداخته شد و سپس پرسشنامه های مناسب جهت انجام پژوهش انتخاب شد و با ابزار اندازه گیری مناسب اقدام به جمع 

ب از مناطق مختلف انتخاآوری کمی متغیرها شد. پس از انتخاب نمونه از جامعه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای از میان زوجین شهر شیراز و 
سطح صورت گرفت: سطح توصیفی به محاسبه ی جدول فراوانی و 2انجام شد و در  SPSSشدند. تجزیه و تحلیل اطالعات از طریق نرم افزار 

یرسون پدرصد و شاخص های توصیفی نظیر میانگین،انحراف استانداردمتغیرها پرداخته شد و در سطح استنباطی با آزمون های ضریب همبستگی 

به  مقطعی و –و آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. این پژوهش در زمره طرح های توصیفی 
 لحاظ آماری از نوع مطالعات همبستگی بود. 

 

 نتایج

طور  همان .استابعاد انسجام خانواده به صورت معناداری قادر به پیش بینی معنادار میزان استفاده آسیب زا از شبکه های اجتماعی  فرضیه:

از واریانس  %19می باشد. به عبارتی انسجام خانواده در کل  193/0برابر  2R و میزان  440/0برابر  Rشود میزان مشاهده می 1 جدولدر که 
سبک های حل تعارض به صورت فرضیه دوم این مطالعه این بود که  آسیب زا از شبکه های اجتماعی را تبین می کند. استفادهنمرات میزان 

 معناداری قادر به پیش بینی معنادار میزان استفاده آسیب زا از شبکه های اجتماعی می باشد.

 1جدول        
 روش همزمان جهت پیش بینی میزان استفاده آسیب زا از شبکه های اجتماعی بر اساس انسجام خانوادهآزمون رگرسیون چندگانه به 

 متغیر مالک: میزان استفاده آسیب زا از شبکه های اجتماعی

 R 2R F P B t P متغیر پیش بین

 027/0 288/2 -222/0 <001/0 7/383 193/0 440/0 عملکرد فردی
 035/0 126/1 -274/0 مدیریت زمان

 089/0 711/1 -207/0 خود کنترلی
 690/0 400/0 -041/0 روابط اجتماعی

 می باشد.در کل سبک های حل تعارض در کل 194/0برابر  2Rو میزان  441/0برابر  Rشود میزان میمشاهده  2در جدول گونه که  همان
های اجتماعی را تبین می کند.همچنین سبک یکپارچه به صورت منفی و معناداری قادر از واریانس نمرات میزان استفاده آسیب زا از شبکه  19%

،سبک مصالحه نیز به صورت منفی و معناداری قادر به پیش بینی میزان ب زا از شبک های اجتماعی می باشدبه پیش بینی میزان استفاده آسی
 زا از شبکه های اجتماعی می باشد. استفاده آسیب

 2جدول
 میزان استفاده آسیب زا از شبکه های اجتماعی بر اساس سبک های حل تعارضگرسیون چندگانه به روش همزمان جهت پیش بینی آزمون ر

 متغیر مالک: میزان استفاده آسیب زا از شبکه های اجتماعی

 R 2R F p B t p متغیر پیش بین

 01/0 54/2 -35/0 >001/0 94/9 19/0 44/0 یکپارچه
 44/0 75/0 07/0 مسلط
 17/0 37/1 11/0 ملزم

 37/0 02/1 08/0 اجتناب
 002/0 17/3 31/0 مصالحه
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 بحث

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی استفاده آسیب زا از شبکه های اجتماعی بر اساس سبک های حل تعارض و انسجام خانواده در زوجین 
استفاده از شبک های اجتماعی با تصمیم گیری، انسجام، مهرت ارتباطی و باورهای مذهبی  نتایج حاصل نشان داد که بین میزان شهر شیراز بود.

رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با سبک یکپارچه، سبک مسلط، سبک مصالحه رابطه 
مهارت تصمیم گیری، مهارت مقابله، باورهای مذهبی، سبک یکپارچه و سبک منفی و معنی داری وجود دارد. طبق یافته های دیگر پژوهش، 

مصالحه به صورت منفی و معنی داری قادر به پیش بینی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی می باشند. هیچ یک از سبک های حل تعارض به 
 مختلف دارای فواید و مضراتی است. طور طبیعی بر دیگری برتری ندارد. هر یک در موقعیت های معین و نزد افراد

 اگر .کند پر آن با خود را تنهایی بخواهد که ایی گونه به میکند، متوسل اجتماعی شبکههای به را فرد خانواده، در الزم نبود همبستگی 
 مبادله گرفتن نظر در بدون را خود روابط و آید شبکه وارد این بر آفتی هیچ که نخواهند و بدانند خانواده انسجام از شبکهای در را خود زوجین

 اجتماعی، متفاوت منزلتهای با خانوادهها همچنین .شد خواهد مستحکمتر آنان زندگی زناشوئی سازند، استوار غیرمنطقی تقاضایهای و یکدیگر بین

 .میشوند اجتماعی - هنجارهای بی دچار و نداشته را سریع دگرگونی و تغییرات با سازگاری و همنوایی اجتماعی،توان نابرابریهای اقتصادی دلیل به

 میشود، خانوادهها شدن پاشیده هم از موجب که این عواملی بر عالوه .میدهد رخ طالق و گرفته شکل زناشوئی ناسازگاریهای شرایطی چنین در
 آن بر شاهد امروزه و دارد نقش خانواده دگرگونی در هم با همه اجتماعی شبکه های فناوری جدید، وجود زندگی، شیوه تغییر است، مسلم آنچه

در زندگی امروزه .است داشته فصل کننده نقش ناخودآگاه خود، دهنده آگاهی و اطالعاتی نقش آشکارسازی اجتماعی، بدون شبکه که بودیم

آن از زندگی  یم بیشتر مردم با حذفوابستگی به شبکه های اجتماعی تا حدی است که اگر نگوییم شمار زیادی از مردم به آن اعتیاد دارندباید بگوی
انواده و خ نمی توانند زندگی عادی داشته باشند و دچار نارضایتی می شوند و از جمله استفاده هایی که مردم می کنند برای در ارتباط بودن با افراد

ر به همراه دارد میزان و چگونگی تاثی دوستان و حتی حل و فصل کردن کارهایشان است.یکی از مهم ترین چالش هایی که این وسیله ارتباطی
ها  مگذاری آن بر روابط خانوادگی است.عده ای بر این باورند که استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی به دالیلی چون به وجود آمدن سوء تفاه

 وادگی شده است.گسترش روابط خارج از خانواده افراد غیر فیزیکی شدن روابط موجب از هم پاشیدگی و گسست روابط خان
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