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 خالصه

است. هدف پژوهش  مؤثرهای جمعی در سالمت روانی و رضایت زناشویی نوع روابط زوجین و میزان استفاده از رسانه مقدمه:

 تعارضات زناشویی در زنان شهر بوشهر بود. های نوین ارتباط جمعی باسرمایه اجتماعی و رسانه یحاضر تعیین رابطه

د دنبو 1398زنان متأهل شهر بوشهر در سال  آماری کلیه یجامعهروش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. ها: مواد و روش

، تماعیاج یسرمایههای ها پرسشنامهآوری دادهای انتخاب شدند. ابزار جمعگیری تصادفی خوشهنفر به روش نمونه 384که 

ها با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه رگرسیون چندمتغیره های ارتباط جمعی و تعارضات زناشویی بود. دادهرسانه

 . ندشدتحلیل 

داری وجود دارد معنی های نوین ارتباط جمعی رابطهاجتماعی و رسانه نتایج نشان داد بین تعارض زناشویی با سرمایهها: یافته

(01/0>p) . 

های نوین ارتباط جمعی با تعارض زناشویی، جهت حفظ استحکام ی اجتماعی و رسانهسرمایه یبا توجه به رابطه گیری:نتیجه

به این متغیر نیز  هاریزیبرنامهو  هاگذاریسیاستزیستی زنان، الزم است تا مسئولین در حوزه خانواده در خانواده و افزایش به

  توجه کافی داشته باشند.

 های نوین ارتباط جمعی، تعارضات زناشویی، زنان، بوشهراجتماعی، رسانهی : سرمایههای کلیدیواژه
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 مقدمه

عنوان یك نهاد اجتماعی اولیهه، سهالمت فهرد و    خانواده، به

نواده بهر اسها    خها  .کنهد بقای جامعه را تأمین و تضمین مهی 

افهراد را   شهناختی روانههای  تعامالت و روابط گسترده، فعالیت

ههای بهین   دهد. ساختار خانواده، نوع کهنش قرار می تأثیرتحت 

 فردی و میزان تعارضات زناشویی بر سالمت افراد اثرگذار است

بها   یزمان دیگهر  امروزی، خانواده بیش از هری در جامعه[. 1]

 ناپهذیر اجتنابزوجین وز تعارض در روابط بر. است بحران روبرو

ههای اصهلی در   [. تعهارض بهه عنهوان یکهی از چهالش     2] است

عدم توافه  و مخالفهت دو فهرد بها یکهدیگر،       معنای بهزوجین 

ناسازگاری و ستیزه میان افراد در اثر منافع ناهمسو و اخهتالف  

پهذیرش   ،[. در ایهن شهرایط  3] اهداف و ادراکات مختلف است

طرف مقابل بسیار سخت و دشوار است و همین امر  هایتفاوت

احتمههال افههزایش  مشههکالت ارتبههاطی زیههادی بههرای زوجههین و

 [.  4] کندایجاد میزوجین تعارض بین 

گرچه افزایش حضور و مشارکت زنان در جامعه و اشهتغال  

ها، موجب افزایش درآمد خانواده و بهبود وضعیت اقتصهادی  آن

نند بین انتظارات شغلی خهود و سهایر   شود، اما اگر زنان نتوامی

امور خانواده تعادل ایجاد کنند، منجر به ایجاد تنش و تعهارض  

 عاطفی منفهی  برانگیختگی از باالتری سطوح [. زنان5] شودمی

 کننهد، تجربه می ارتباط و تعامل جریان در را آن منفی اثرات و

از ههای ارتبهاطی   مههارت  .[6هستند] جوکناره بیشتر آنان زیرا

حسا ، تفکر و تعامل بها دیگهران   ارک، د جمله صحبت کردن،

 افزایش همدِلی است و جهتبین زوجین مؤثر  تضاددر کاهش 

هها در  زوج [.7] باید تقویهت شهود   هاآن درخودآگاهی زوجین، 

ب بهروز  موجه  کهه شوند هایی روبرو میروابط زناشویی با بحران

ای مقابله با افکهار  ها برکوشش آنگردد. ها میهیجاناتی در آن

و احساسات نقش کلیدی در نحوه واکنش بهه اتفاقهات زنهدگی    

و عدم مهارت در تنظیم هیجانات منجهر بهه بهروز آسهیب     دارد 

 .  [8] شودمی

 یههم در بهبهود روابهط زوجهین، سهرمایه     یکی از عوامل م

 ایبهالقوه اجتماعی است که به معنای مجموعه منابع بالفعهل و  

هها بهه   روابط پایدار بین آن گیریشکل یجهدر نتیکه باشد می

ذیری اثرپه  .دارد تأکیهد آید و بر پیونهدهای اجتمهاعی   وجود می

هها تهابع   اجتمهاعی آن ههای  سازمان ها، نهادها وافراد از واقعیت

 تهرین مههم . همسهران از  [9] اجتمهاعی اسهت   یمیزان سرمایه

انسههانی و تولیدکننههدگان نسههل آینههده هسههتند.  هههایسههرمایه

بهر   مهؤثر یکهی از عوامهل اجتمهاعی    ازمان جههانی بهداشهت   س

هها  اجتمهاعی میهان آن   یرضایتمندی زوجین را وجود سرمایه

 .  [10] معرفی کرده است

اجتماعی و  یو همکاران، بین سرمایه Eman یدر مطالعه

و فوالدشهر ارتباط  آبادنجفرضایت زناشویی در زنان شهرهای 

این مطالعه نشان داد تعارضات دار وجود داشت. همچنین یمعن

ناپذیری میان زوجهین مهورد مطالعهه    زناشویی، به طور اجتناب

خود بهه نقهش  یمطالعهدر ، نیز Minnotte[. 11] وجود دارد

 تعهارض و کهاهش   اجتمهاعی بهر روابهط خههانوادگی  یسرمایه

 یرابطهه ی ، به مطالعهDavidsson [.12] زناشویی اشاره کرد

اجتماعی و سازگاری زناشویی پرداخت. نتهایج نشهان    یرمایهس

-یمعنه  اجتماعی رابطه یسرمایهبین سازگاری زناشویی و  داد

اجتمهاعی،   یسهرمایه داری وجود دارد که از میان ابعاد متغیهر  

گروههی  گروههی سهاختاری و بهرون   بهرون  یسهرمایه دو متغیر 

 شویی هسهتند سازگاری زنا هایکنندهتبیین ترینمهمشناختی 

، در بررسهی تهأثیر   و همکهاران   Dehartی مطالعه. نتایج [13]

اجتمههاعی خههانواده بههر ناسههازگاری   یسههرمایهو  نفهه عههزت

 یسهرمایه میهان   داریمعنهی  یهمسران، نشان داد کهه رابطهه  

اجتماعی خانواده و ناسازگاری زوجین بهه صهورت همبسهتگی    

 .  [14] معکو  وجود دارد

در بروز تعارضهات زناشهویی،    تأثیرگذارل یکی دیگر از عوام

باشهد.  هها مهی  های نوین ارتباطی به کانون خهانواده ورود رسانه

ههای نهوین ارتبهاطی و اینترنهت     میزان باالی استفاده از رسهانه 

موجههب کههاهش برقههراری ارتبههاطی و پیونههد عههاطفی زوجههین، 

شهود و بهر اسهتحکام ارتباطهات     گرایش به تنهایی و انهزوا مهی  

ههای  [. گسهترش روزافهزون رسهانه   15] ه اثر منفی داردخانواد

نوین بر روابط سنتی بین افهراد اثهر گذاشهته و موجهب تغییهر      

هههای ههها شههده اسههت. اسههتفاده از  رسههانه سههبك زنههدگی آن

های اجتماعی به دلیل قیمهت مناسهب و   و شبکه جمعیارتباط

ها دسترسی آسان، ابعاد مختلف زندگی و نوع ارتباطات خانواده

ههای ارتبهاطی بها    [. رسهانه 16] قرار داده اسهت  الشعاعتحترا 

زمانی که وسهایل   گذارند.می تأثیرایجاد تنش بر روابط زوجین 

ریزد و عواطهف و  ، روابط خویشاوندی را به هم میجمعیارتباط
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گیهرد، افهراد خهانواده و    احساسات بین فردی را در اختیار مهی 

دهد و روابط خانواده زوجین را به سمت زندگی فردی سوق می

 [.17] کندمی پذیرآسیبرا 

که مسائل سالمت جامعه و خانواده، قبل از آن تأمینجهت 

عوامهل   ،د بایستی با انجام تحقیقهات الزم نبه بحران تبدیل شو

بر تعارضات شناسایی و بسترهای مورد نیاز برای آموزش،  مؤثر

تها بها    مشاوره و حمایت از این نههاد مقهد  را فهراهم سهاخت    

ترقهی و تعهالی یکایهك اعضهای     ی آن زمینهه  روزافزونتحکیم 

جامعه فراهم شود. از آن جهت که در هیچ تحقیقی متغیرهای 

 ، انجهام آن ضهروری بهه نظهر     انهد نشهده مذکور با ههم بررسهی   

سهرمایه  ه حاضر، تعیهین رابطه   ، هدف مطالعهرسد. بنابراینمی

تعارضات زناشویی  های نوین ارتباط جمعی بااجتماعی و رسانه

 بود.1398در سال  در زنان شهر بوشهر

 

 هامواد و روش

 یجامعهه حاضر، توصیفی از نوع پیمایشهی بهود.    یمطالعه

بودنهد   1398شهر بوشههر در سهال    متأهلزنان  یلیهک آماری

بهر  کردند. که در زمان انجام پژوهش، با همسر خود زندگی می

گیهری تصهادفی   وش نمونهبا رنفر  384اسا  فرمول کوکران، 

ای انتخهاب شهدند. مهالک ورود افهراد بهه ایهن مطالعهه        خوشه

های داشتن همسر )زوج بودن( و زندگی کردن با او در شاخص

ههای  بود. افهراد بهر اسها  ویژگهی     1398شهر بوشهر در سال 

جمعیههت شههناختی سههن، میههزان تحصههیالت، میههزان زنههدگی  

هها پاسهد دادنهد.    مهپرسشهنا  سؤاالتمشترک و تعداد فرزند به 

 ی. کلیهه 1ژوهش حاضر به شرح ذیهل بهود:  مالحظات اخالقی پ

به صورت شفاهی اطالعاتی در مهورد پهژوهش    کنندگانشرکت

. ایههن 2دریافههت کههرده و در صههورت تمایههل مشههارکت کردنههد.

هها  هها داده شهد کهه تمهامی اطالعهات آن     اطمینان به آزمودنی

در تهارید   12100بها کهد   ایهن پهژوهش   د. محرمانه خواهد مان

   یید شد.أاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ت 22/12/97

 ها عبارت بود از:ابزار گردآوری داده

 سهرمایه در این تحقی  اجتماعی: ی سرمایه پرسشنامه

(، عالیه   1-6ههای  )گویه اجتماعی در پنج بعد همدلی و تعل 

ی هها )گویهه  (، سبك زندگی متفهاوت 7-11های )گویه متفاوت

(، و مشهارکت و همکهاری   16-18ههای  )گویه (، اعتماد15-12

در  بایستی دهندگانگیری شد. پاسد( اندازه19-20) اجتماعی

( تا خیلهی زیهاد   1ف لیکرت پنج قسمتی از خیلی کم )یك طی

میزان ارتبهاط خهود را بها اعضهای خهانواده، خویشهاوندان       (، 5)

سههایگان نزدیههك، خویشههاوندان دور، دوسههتان، همکههاران و هم

 یسرمایهمیزان باالتر ی دهندهنشانباال ی مشخص کنند. نمره

اجتمههاعی اسههت کههه پاسههخگو در شههبکه تعههامالتش احسهها  

اجتماعی را بهرای   یسرمایهکل  یکند. جمع پنج بعد، نمرهمی

دهد. پایایی آلفای کرونباخ بهه ترتیهب در   هر پاسخگو نشان می

و  77/0و  82/0، 92/0/.، 77، 79/0ههای مهذکور   خرده مقیا 

گزارش شهد. بهرای تعیهین روایهی از      82/0پایایی کل مقیا ، 

تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج نشان داد ابهزار از  

 . [18] روایی مناسب برخوردار است

جهت سنجش ی: جمعارتباطهای رسانهپرسشنامه 

ی های ارتباط جمعرسانه از پرسشنامه ی ارتباط جمعیارسانه

بعد دارد و نمره  7( استفاده شد. این مقیا  1390صادقیان )

به کسب نمره بیشتر، آید. می به دست 35تا  7کلی مقیا  از 

 سؤاالتاستفاده از رسانه بیشتر است. این معنا است که میزان 

ای از کمترین امتیاز درجه 5مقیا  لیکرت  بر اسا آن 

. شده است( تنظیم 5د: ( تا بیشترین امتیاز )خیلی زیا1)اصالً:

به دست  84/0آلفای کرونباخ  پایایی آن با استفاده از آزمون

و همچنین به دید گر دییتأآمد. روایی آن نیز توسط اساتید 

 شد دییتأکمك تحلیل عاملی ساختار تك عاملی مقیا  

[19 .] 

ــویی:  پرسشــنامه ــات زناش از  در ایههن مطالعهههتعارض

 Arab و Jamshidi پرسشهههنامه تعارضهههات زناشهههویی  

Moghadam    6گویهه و   50دارای  استفاده شد. ایهن مقیها 

 5گویه(، نهاتوانی مهالی )   24خرده مقیا  روابط بین زوجین )

گویه(، مشهکالت شخصهیتی    5گویه(، ارتباط با خانواده پدری )

گویهه(، و   4گویهه(، انتظهارات ریرواقعهی اقتصهادی )     6همسر )

 هها ا یه خرده مقکه این گویه( است  6تعارض بر سر فرزندان )

ها را تبیین کردنهد. پاسهد   از واریان  گویه %41/5بر روی هم، 

نمهره(، بهه   1سؤاالت بر اسا  طیف لیکرت  به صورت هرگهز ) 

نمهره( و   4نمره(، اکثر اوقات ) 3نمره(، گاهی اوقات ) 2ندرت )

 250و حهداکثر نمهره    50نمره( است. حداقل نمره  5همیشه )

باشهد.  تعارض بیشتر مهی  باال نشان دهنده ب نمرهباشد. کسمی
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ای ابهزار بها اسهتفاده از تحلیهل عهاملی اکتشهافی و       روایی سازه

های رضایت روایی افتراقی از طری  همبستگی آن با پرسشنامه

شهد.   دییه تأکهه   دیهد ثباتی زناشهویی بررسهی گر  زناشویی و بی

ش گزار 7/0پایایی مقیا  مذکور با روش آلفای کرونباخ باالی 

 [.20شد]

ههای میهانگین و   هها، شهاخص  برای تحلیهل توصهیفی داده  

انحراف استاندارد و در تحلیهل اسهتنباطی، تحلیهل رگرسهیون     

ی بها  آورجمهع هها په  از   رفهت. داده  بهه کهار  خطی چندگانهه  

تجزیهه و تحلیهل شهدند.     23نسهخه   SPSSر افزانرماستفاده از 

 بود. p< 01/0اری این پژوهش دیسطح معن

 

 هایافته

داشهتند و   سال سهن  66و حداکثر  20گویان حداقل پاسد

راد د. افه سال بهو  39±84/8ها آنمیانگین و انحراف معیار سن 

سال بها ههم زنهدگی کهرده بودنهد. میهانگین و        44بین یك تا 

در مطالعههه  کننههدگانشههرکتانحههراف معیههار مههدت ازدواج  

ههای مهورد   خهانواده تعهداد فرزنهدان   سال بهود.   42/16±25/9

 تعهداد فرزنهد  و انحراف معیهار  میانگین  و 7ررسی بین صفر تا ب

از زنهان   %7/31ود. نتهایج نشهان داد کهه    ب 2 ±2/3،در خانواده

هها،  قبهل از تحلیهل داده   .داشهتند شارل تحصهیالت لیسهان    

نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، نرمال بهودن و  های فرضپیش

رگرسهیونی،  استقالل خطاها، یکنواختی پراکندگی حهول خهط   

خطهی   و نیبه شیپخطی بین متغیرهای عدم رخداد پدیده هم

 شد. دییتأبودن رابطه بررسی و 

نتههایج نشههان داد، میههانگین شههدت تعارضههات زناشههویی در 

 (.  1)جدول  گیرددر حد متوسط قرار میکنندگان شرکت

 
  1398هر در سال تعارضات زناشویی در زنان ساکن بوش متغیر میانگین و انحراف معیار -1جدول 

 

 P کمترین نمره بیشترین نمره میانگین ±انحراف استاندارد موضوعات تعارض

     
 01/0 29 69 88/48 ±37/9 رابطه بین همسران

 01/0 9 19 5/13 ±6/3 ناتوانی مالی

 01/0 10 20 57/14 ±13/4 ارتباط با خانواده پدری

 01/0 11 21 28/15 ±58/4 مشکالت شخصیتی

ی رواقعیغرات انتظا

 اقتصادی
12/3± 92/9 13 8 01/0 

 01/0 9 20 92/14 ±83/4 تعداد فرزندان 

     
    05/118 ±9/17 کل 

  داراختالف معنی p  > 0/ 01نوع آزمون: توصیفی * 

 

 سههن و میههزان تعارضههات زناشههوییبههین نتههایج نشههان داد 

تعارضهات   از %1/7تنهها   ،سهن وجهود دارد.  ضعیفی همبستگی 

مهدت ازدواج و میهزان تعارضهات    د. بهین  کررا تبیین اشویی زن

 ،مهدت ازدواج وجهود دارد. متغیهر    ضعیفیهمبستگی  زناشویی

د. همبسهتگی  نموواریان  متغیر وابسته را تبیین از  %2/1 تنها

وجهود   تعداد فرزندان و میزان تعارضهات زناشهویی  بین  ضعیفی

غیهر وابسهته را   واریان  مت از %2/1تنها تعداد فرزندان، . شتدا

 تحصهیالت زن و  میهزان تعارضهات زناشهویی   د. بهین  کرتبیین 

(083/0p=) ،( 765/0تحصیالت همسر =p و ،) وضعیت اشتغال

(798/0=pرابطه معن )(.2)جدول  شتداری وجود ندای 
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1398ای در زنان ساکن بوشهر در سال ی زمینههافهمؤلبینی تعارضات زناشویی از طریق یشپنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری به سبک ورود برای  -2جدول  

 

p T Beta B 
Std. 

Error 
Ad 2R R متغیر 

        
 سن 130/0 014/0 71/0 -010/0 -130/0 -52/2 012/0

032/0 15/2- 111/0- 007/0- 
71/0  

 مدت ازدواج 111/0 010/0

036/0 10/2- 108/0- 060/0- 
71/0  

 تعداد فرزندان 108/0 009/0

083/0 73/1 090/0- 015/0 
71/0  

 تحصیالت زن 090/0 005/0

 تحصیالت همسر 0.015 -0.002 0.72 0.003 0.015 0.29 0.765

 

اجتماعی  یسرمایهبین ها نشان داد، همچنین تحلیل داده

وجههود دارد. داری یارتبههاط معنهه و میههزان تعارضههات زناشههویی

را تبیهین  تعارضهات زناشهویی    از %24حدود  ،اجتماعی سرمایه

جمعی های نوین ارتباطرسانهبین  همچنین .(=F 12.61) دکر

وجههود دارد.  دارییارتبههاط معنهه و میههزان تعارضههات زناشههویی

تعارضهات  از واریهان    %18ههای نهوین ارتبهاط جمعهی     رسانه

 .(3( )جدول =F 9.81) دنمورا تبیین زناشویی 

 
 1398بینی تعارضات زناشویی در زنان ساکن بوشهر در سال شنتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه  برای پی -3جدول

 

p Beta R2 R گام متغیر 

      
 1 ی اجتماعیسرمایه 45/0 20/0 246/0 01/0

 2 ارتباط جمعیهای رسانه 38/0 14/0 187/0 01/0

 

 بحث

و ار دیآمهاری معنه   ینتایج این مطالعهه نشهان داد رابطهه   

اعی و تعارضات زناشویی وجود اجتم یسرمایهمیان مستقیمی 

یابههد، شههدت اجتمههاعی افههزایش مههی یسههرمایهدارد. هههر چههه 

، که Baron کند. این یافته با پژوهشتعارضات کاهش پیدا می

های اجتماعی قوی بین زوجین موجب نشان داد وجود سرمایه

شود، ها میکاهش تعارضات زناشویی و افزایش همدلی بین آن

نشهان داد  خهود   ینیز در مطالعه ، Field[.21] همخوان است

ع از طری  تشوی  اجتماعی یا بعد معنوی یك اجتما یسرمایه

مشارکت در تعامالت اجتمهاعی قهادر اسهت     افراد به همکاری و

به میزان بیشتری از معضالت موجود در آن اجتماع فائ  آید و 

. [22] یر سهازد پهذ امکهان حرکت  به سهوی رشهد و توسهعه را    

ههای انسهانی و   سهرمایه  در بررسی خود، Batjargalهمچنین 

اجتمهاعی را در کهاهش تهنش و تعارضهات روابهط افهراد مههؤثر       

 [.23] دانست

Banifatemeh  وTaheri  خهود نشهان دادنهد     در بررسی

-یاجتماعی و تعارض زناشویی ارتبهاط معنه   یسرمایهکه بین  

نهد  چه که افراد یك جامعهه را بهه ههم پیو   آنداری وجود دارد. 

ههای نهوین   ور اصهلی نظریهه  دهد، اعتماد است. اعتماد محه می

ط اجتماعی است. تعامالت و رواب یی اجتماعی و زمینهسرمایه

اجتماعی، احسا  عجز و تنهایی کهاهش   یسرمایهبا گسترش 

یابهد. رضهایت زناشهویی در    یافته و تحمل اجتماعی افزایش می

 ائل حاد به بارتواف  زوجین در مورد اموری که ممکن است مس

منهدی  های مشهترک، ابهراز عالقهه   آورد، مانند عالی  و فعالیت

مکههرر و اعتمههاد متقابههل، شههکوه و شههکایت انههدک از احسهها  

تهوان گفهت بها    ن مهی باشهد. بنهابرای  تنهایی و رنجش بیشتر می

اجتماعی میزان رضهایت از زنهدگی افهزایش     یسرمایهافزایش 

 [.24] یابدمی

Klein وWhite  ههر چهه    حقی  خهود نشهان دادنهد،   در ت

د و با آنهان در بیهنش و نگههاه  نبیشتری را بشناس زوجین افراد

. د بهود ناجتماعی ثروتمندتر خواه یسرمایهدر  ،دنمشترک باش
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بر اسها  پراکنهدگی و   های زن و جدایی مربوط به نقش میزان

تفههاوت  هههای اجتمههاعی و ارتبههاطیههها در شههبکهوابسههتگی آن

هر یك بهه شهبکه متهراکم     رتی که زن و شوهر. در صوکندمی

هها حفههظ   تعل  داشته باشند و پ  از ازدواج نیهز ایهن شهبکه   

و بهه   شههود ازدواج آن دو بهه ایهن روابهط اضهافه مهی ،گردنهد

شهوند زیهرا   بیرون از منزل کشهیده مهی   افراد وها طرف فعالیت

کهه  تعهداد کافی آشهنایان و دوسهتانی دارنهد     هازوجهریهك از 

و در نتیجهه  ها کمك کنند توانند در خارج از خانواده به آنمی

   .[25] شودها کاسته میاز میران تعارضات زناشویی آن

Wanger  کیفیهت تعهامالت   گزارش دادند که  و همکاران

های اجتماعی در بهبهود روابهط   مندی از سرمایهزوجین و بهره

شهکالت  همسران تأثیر بسزایی دارد و موجهب حهل تعهارض م   

ارتبهاط عهاطفی   بها یکهدیگر   شهود. زوجینهی کهه    زناشویی مهی 

-دارند و راهبردهای حل تعارض بهتری اسهتفاده مهی   مناسبی

توانند اختالفات زناشویی را مدیریت نمایند و رضایت کنند، می

 .[26] بیشتری داشته باشند

ههای نهوین   میان رسانه این مطالعه نشان داد یدیگر یافته

داری ی آمهاری معنهی  تعارضات زناشویی رابطه ارتباط جمعی و

 Kianpour و  Ansari نتایج این یافته بها مطالعهه  وجود دارد. 

ی ارتباط جمعهی و فضهاهای مجهازی،    هاکه نشان دادند، رسانه

مسههیرهای متفههاوتی از زنههدگی را در خانههه مههنعک  کههرده و  

ههای اخالقهی، تغییهرات شهناختی،     موجب اثرگذاری بهر ارزش 

زناشهویی شهده    های مجهازی و بهروز تعارضهات   گسترش ارزش

و  Widiantariههای  نتایج یافته. [17] باشداست، همخوان می

ههای اجتمهاعی منجهر بهه     از شبکه همکاران نشان داد استفاده

ههای اجتمهاعی یکهی از نتهایج     رسهانه شود. جدایی و طالق می

تحوالت فناوری است که سهم بزرگی در ارتباطات و اجتمهاعی  

ههای اجتمهاعی کهه بهه افهراد امکهان       حساب رسانه شدن دارد.

، بهه یهك   دههد برقراری ارتباط و تعامل در دنیای مجازی را می

ی یك سبك زندگی متفاوت تبدیل شده است. نیاز روزانه و حت

ازی های مجه های ارتباط جمعی و استفاده از شبکهورود رسانه

وجهب بهروز تعارضهات زناشهویی و در     مانند فهی  بهوک و ... م  

شود. افشای حهریم خصوصهی و زناشهویی در    نتیجه جدایی می

شهود.  های مجازی به نوعی خیانت آنالین محسهوب مهی  شبکه

صمیمانه و عاشقانه، ابراز احساسهات بها شهریك     برقراری روابط

دیگری در فضهای مجهازی موجهب دلسهردی فهرد نسهبت بهه        

 شهود همسرش شده و بدین ترتیب تعارض زوجین تشدید مهی 

[27]. 

اسههتفاده از تههأثیر  و همکههاران نیههز  Aydınمطالعهههنتههایج 

روابط اعضای خهانواده و رونهد طهالق را    اجتماعی بر  هایرسانه

استفاده اعتیادآور و بیش از حهد از فضهای مجهازی،     تأیید کرد.

موجب فقدان عش  و محبت، کاهش بروز عواطف بین زوجین، 

رخاشگرانه، عدم همکهاری و ارتبهاط صهمیمانه،    پ افزایش رفتار

احسها    ،پذیری، کاهش کیفیت ارتباط زوجینعدم مسئولیت

یکهی از تهأثیرات منفهی    شهود.  تنهایی، رنجش و افسردگی مهی 

های اجتماعی این است کهه افهراد توانهایی بهه اشهتراک      شبکه

و فضهای  اینترنهت   دارند.گذاشتن چیزهای مختلف و ریرواقعی 

کند تا هویتی جدا و سهبك ارتبهاطی   مجازی به افراد کمك می

منفهی بهر    ای مجازی تجربه کنند. این تجربهمتفاوتی را در فض

ر تعههد  به  ،گذاردانتخاب شریك زندگی در دنیای واقعی اثر می

و در افهراد متأههل موجهب بهدبینی و     دارد به ازدواج اثر منفی 

 .[28] شودسردی عاطفی می

 Eman  بهین تعارضهات زناشهویی و    دریافتنهد   و همکهاران

در  خهانواده دار وجود دارد. نهاد یهای جمعی ارتباط معنرسانه

تی شهدن و  دوران حاضر، دستخوش تغییرات شده است. صهنع 

کهه تغییهرات جدیهدی در     ایی هسهتند شهری شدن، فراینهده 

که در جامعه  در حالی اند.زندگی فردی و اجتماعی پدید آورده

امروز به دالیل متعددی چون گذر از سنت به مدرنیتهه، تغییهر   

ها و فشارهای شغلی و اجتماعی و همچنهین پیهدا   نظام خانواده

های جدید مانند اشهتغال بیهرون از خانهه و اضهافه     شدن نقش

های سنتی زنان و با توجه به اهمیهت ویهژه و   به نقششدن آن 

های سنتی همچون همسهری و مهادری   که نقش جایگاه واالیی

زنان در نظر همسرانشان در فرهنگ ایرانی داراست مشکالت و 

. انهد های خانوادگی و زناشویی افزایش چشمگیری یافتهتعارض

ی ههها در جامعهههشههواهد فراوانههی گویههای آن هسههتند کههه زوج

صهمیمی و دوسهتانه بهه    امروزی برای برقراری و حفهظ روابهط   

 [.  11] مشکالت شدید و فراگیری دچارند

 بوده است. از جمله این هاییاین پژوهش دارای محدودیت

کههه ممکههن اسههت در فقههط از پرسشههنامه اسههتفاده شههده  کههه

ده باشهد. همچنهین   دست آمده سوگیری ایجاد کهر  اطالعات به
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ژوهش به شهر بوشهر، تعمیم نتایج بهه  پ یمحدود بودن جامعه

شهود  سازد. پیشنهاد مهی سایر شهرها را با محدودیت روبرو می

های آزمایشی اجرا شود و موضوع این مطالعه با استفاده از طرح

های درمهانی مختلهف جههت کهاهش تعارضهات      در آن از روش

های آموزشهی  ها و کارگاهد. برگزاری دورهگردزناشویی استفاده 

ههای  حوریت کاهش تعارضات زناشهویی و افهزایش مههارت   با م

ههایی در  های مختلف و آمهوزش ها و سازمانزندگی در دانشگاه

 .مؤثر خواهد بودای خصوص افزایش سواد رسانه

 

ههای  مطالعه نشان داد سهرمایه این های یافته :گیرینتیجه

های نوین ارتباط جمعهی بها تعهارض زناشهویی     اجتماعی و رسانه

د. استحکام روابط بین زوجین، مدیریت نحوه و میزان نط دارارتبا

های زنهدگی  مهارت یهای ارتباط جمعی و ارتقااستفاده از رسانه

موجب رضایت زناشویی و در نتیجه کهاهش تعارضهات زناشهویی    

جامعهه از سهالمت    یزوجین باید بهرای رشهد و توسهعه   شود. می

ن سههالمت نیههز جسههمانی و روانههی برخههوردار باشههند. الزمههه ایهه 

برخورداری از حداقل رضهایت و سهازگاری در زنهدگی زناشهویی     

 است.

 

 تعارض منافع

گونه تعارض منافعی در مورد دارند هیچنویسندگان اظهار می

   این مطالعه وجود ندارد.

 

 سهم نویسندگان

زینهت فرامهرزی و    بوط به گردآوری اطالعات به عهدهامور مر

ده حبیب پاساالرزاده بود. رالمرضها  ها به عهتجزیه و تحلیل داده

 .نظارت بر اجرای کار را بر عهده داشت جعفری نیا بازنگری و

 

 تشکر و قدردانی

اول با کد تأیید  ستخرج از رساله دکتری نویسندهاین مقاله م

از دانشههگاه آزاد اسههالمی واحههد    22/12/97در تههارید  12100

ننهد از کلیهه زنهان    داباشد. نویسندگان بر خود الزم میبوشهر می

 د.نمایندر این پژوهش تشکر و قدردانی  کنندهشرکت
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Introduction: Type of couples relationship and amount of use of mass media is affected on marital 

satisfaction. The aim of this study was Relationship between Social Capital and Mass Media with 

Marital Conflicts in Bushehr Women  in 2019. 

Materials and Methods: the present study is a sociological study of this subject. This study was a 

quantitative study using a survey technique. Data collection tool was between Social Capital and 

Mass Media with Marital Conflicts questionnaires and the statistical population was all married 

women in Bushehr who were evaluated using Cochran's formula 384 as sample size. 

Results: The results showed a significant statistical relationship between between Social Capital 

and Mass Media with Marital Conflicts.(p<0.01( 

Conclusion: A ccording to relationship between social capital and with marital conflict, to maintain 

family strength and increasing womens well-being , it is necessary for family policymakers to make 

policy decisions. And planning should pay attention to these variables as well. 

Keywords: Social capital ,  Mass media , Marital conflicts, Women, Bushehr 
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