
 

 

 کیده چ

ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان در مرحله گزار از زندگی سنتی به مدرنیته است که حضور افراد 

در شبکه های اجتماعی و استفاده از آن، بنا به ویژگی ها، خصوصیات و امکانات خاص این فضا، تاثیرات 

های ادگی کاربران ایرانی، خصوصا زنان گذاشته است و از آنجایی که شبکهعمیقی بر تعامالت خانو

های اجتماعی در کنار مزایای بی شمار، معایبی هم دارند باید اذعان داشت که امروزه استفاده از آن آسیب

های کهزا از شببینی استفاده آسیبها به همراه داشته است. مطالعه حاضر با هدف پیشجدی را برای خانواده

های حل تعارض و انسجام خانواده در زنان دچار تعارض زناشویی انجام شده اجتماعی براساس سبک

باشد و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان دچار است. روش پژوهش حاضر ار نوع همبستگی می

سرا صومعه به واحد کاهش طالق اداره بهزیستی شهرستان 7931تعارض زناشویی است که در نیم سال اول 

گیری در نفر به روش نمونه 761مراجعه کننده به واحد مربوطه  انمراجعه نمودند. دراین پژوهش از زن

دسترس انتخاب شده و اطالعات بر اساس سواالت دموگرافیک و پرسشنامه تعارض زناشویی براتی و 

های حل تعارض بک(، س7931های اجتماعی رسول آبادی)زا از شبکه(، استفاده آسیب7911ثنایی)

آوری و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته ( جمع7991( و انسجام خانواده ثنایی و همکاران)7399رحیم)

-است. دراین پژوهش برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید و داده

 ید. تجزیه و تحلیل گرد 12نسخه شماره  spssهای پژوهش با نرم افزار 

های حل تعارض و انسجام خانواده در زنان دچار های اجتماعی و سبکزا از شبکهبین استفاده آسیب

زا از دهد که استفاده آسیبیل رگرسیون نشان میلنتایج تح (p<0/01) . تعارض زناشویی رابطه وجود دارد

در زنان دچار تعارض  های حل تعارض و انسجام خانوادهبینی سبکهای اجتماعی قادر به پیششبکه

های اجتماعی موجب از زا از شبکهباشد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش استفاده آسیبزناشویی می

-هزا از شبکشود. با توجه به اثرات نامطلوب ناشی از استفاده آسیبگسیختگی و تعارضات زناشویی میهم

وع طالق و تعارضات زناشویی در حین زندگی شود تا برای پیشگیری از وقاجتماعی توصیه می های

 مشترک جلسات مشاوره قبل از ازدواج به عنوان الزام در نظر گرفته شود. 
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