
 

 هرش معلمان زناشويي تعارضات با همراه تلفن از زاآسيب استفاده و اينترنت به اعتياد رابطه 

 كرمانشاه

 *2عارفي  مختار ،1سنجابي  گوهر

 .ايران كرمانشاه، اسالمی، آزاد دانشگاه كرمانشاه، واحد مشاوره، و شناسیروان گروه .1

 (.مسئول نويسنده) .ايران كرمانشاه، اسالمی، آزاد دانشگاه كرمانشاه، واحد مشاوره، و شناسیروان گروه .2
 063-081، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوين در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 11/90/1099تاریخ پذیرش:                                  90/92/1099تاریخ وصول: 

 چکیده

 كرمانشاه شهر معلمان زناشويي تعارضات با همراه تلفن از زاآسيب استفاده و اينترنت به عتيادا هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه

 یكليه شامل حاضر پژوهش آماری جامعه شامل حاضر پژوهش آماری است. پژوهش توصيفي، از نوع همبستگي است. جامعه

 جدول با مطابق حاضر پژوهش در موردنظر نمونه .دهدمي تشکيل باشندمي 0911-0011 تحصيلي سال در كرمانشاه شهر معلمان

 از ايترض كسب با و شدند انتخاب تصادفي در دسترس از معلمان ناحيه يك متوسطه اول  گيرینمونه روش به  نفر 011 مورگان

استفاده  مقياساعتياد به اينترنت كيمبرلي و يانگ،  هایپرسشنامهبه  بودند پژوهش در همکاری به حاضر كه معلماني از دسته آن

با استفاده از رگرسيون و ضريب  آمدهدستبهاز تلفن همراه جنارو و همکاران و تعارضات زناشويي پاسخ دادند. نتايج  زاآسيب

. با رادارندشويي بيني تعارضات زنااز تلفن همراه توانايي پيش زاآسيبهمبستگي پيرسون نشان داد كه اعتياد به اينترنت و استفاده 

ارض از تلفن همراه از عوامل مؤثر و مرتبط با تع زاآسيبتوان گفت كه اعتياد به اينترنت و استفاده های پژوهش، ميبه يافتهتوجه 

 قرار گيرد. موردتوجهتواند در مراكز مشاوره خانواده زناشويي هستند كه اين نکته مي

 .معلمان زناشويي، عارضاتت همراه، تلفن از زاآسيب استفاده اينترنت، به اعتيادکلیدواژه: 

 
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوين در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 971                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 قدمهم

. ستا هاآن بر عهده نسل يك ورشپرو  يتاهد مسئوليت ست كها معلمي عظيم جامعه ،سازسرنوشت دن نهاـيا صرـعن ترينمهم

 ،سازانسان ين قشرا نيو روا حيرو تيهآ تأمين زـنيو  هاآن زیبهساو  ورشپر به هدفمندو  علمي گذاریسرمايه هرگونه ينابنابر

عبدلي سلطان ) آورد همافررا  ملتي يك ازیسرفرو  بالندگي تموجبا تواندمي بلکه شودمي هاآن وریبهره ءتقاار موجب تنهانه

 زیسازبا و حصالا حطر زيباترينه ـك شيمبا تهـشدا وراـب ايدببنابراين  ؛(0910احمدی، عيسي زادگان، غالمي و اماني، 

 دــهاخو روروبه تــشکس اــب باشيم تهــشاند در اختيار بوـمطل باكيفيتو  افيـك ادتعد به معلم كهدرصورتي، وپرورشآموزش

تعارضات زناشويي در به  توجه  ،ثربخشيا ينا مـمه هدـكنن بينيپيش یمتغيرهااز (. يکي0919حبيبي، و كاوه ای، عاشوری) دــش

 است تغيير حال در و زنده ایجوهره خانواده .شودمي تلقي شغلي تموفقيو  ييراكا انميز يشافزا در مهم از عواملكه  هاستآن

 طول رد و كندمي دهيسازمان را كل يك يکديگر با دار طرح و تعاملي دائمي، ارتباطي جريان در و خويش اعضای از استفاده با كه

 ازدواج طبيعي و اساسي نياز اين ارضای برای گام اولين(. 0911 ،گل محمديان و رشيدی موسوی،) يابدمي گسترش مکان و زمان

 ازدواج، يعني انساني پيوند ترينقوی درنتيجه و آيدنمي دست به آسانيبه زوجين رضايت ازدواج، پيوند بودن خوشايند رغمبه. است

 بنابراين(. 2102 كريستيا، و اٌپريسا) گرفت خواهد قرار جدی خطر معرض در خانواده، سامانه يعني آن، اهقرارگ ترينمستحکم در

 قوقيح و عاطفي تعهد اولين و است بشری جامعه موردتوجه موضوعات تريناساسي و ترينمهم از يکي زناشويي و ازدواج مسئله

 يتموقع در افراد مؤثر سازگاری به خانواده درون در رضايت با توأم وبمطل روابط. كنندمي قبول ساليبزرگ در افراد كه است

(. 0911همکاران، و گودرزی) كندمي فراهم را رواني آسيب زمينه زناشويي، تعارضات ديگر طرف از و رساندمي ياری گوناگون

 (.2101 ،0آ اٌ يول و كاستاندا هامت،) كندمي مطالعه را ارتباطي رفتارهای بردن پيش در مؤثر عوامل گسترده، طوربه زناشويي ادبيات

بسياری را ايجاد كرده است، مخاطرات و مشکالت مهمي را در پي داشته كه اعتياد به  هایفرصتنوين اگرچه  هایفناوریظهور 

عني فرد از تنظيم ميزان از تلفن همراه ي زاآسيب(. استفاده 2102و همکاران،  9، پرز2پدرو) استاينترنت يا تلفن همراه از مصاديق آن 

 كندمياستفاده از آن، پيامدهای منفي در زندگي روزمره او ايجاد  كاربرداستفاده از اين وسيله ناتوان است و در نتيجه افراد در 

وجين ز از تلفن همراه و اعتياد به اينترنت، ايجاد تعارضات زناشويي در زاآسيب(. يکي از پيامدهای جدی استفاده 2102، 0بيليوكس)

 سريع اطالعات، تماس با ديگر گذاریاشتراک. اينترنت برای تحقق اهداف متنوعي مانند تجارت الکترونيك آسان، به باشدمي

در  ایفزايندههوشمند با سرعت  هایتلفن(. 2102، 1چا و سئو) است، دريافت حمايت عاطفي و سرگرمي بسيار سودمند هافرهنگ

(. افراد با اهداف گوناگوني مانند تبادل مطالب، چرخ زدن در اينترنت، سرگرمي 2102، 1كاسي) انداكردهپيدميان مردم جهان محبوبيت 

 ژيانگ و) داردو اين امر تا حدود زيادی با خودكنترلي آنان رابطه  كنندميهوشمند استفاده  هایگوشيو جستجوی اطالعات از 

                                                           
1 - Hammett, Castañeda, Ulloa 
2 - Pedrero 
3 -Perez 
4 - Billieux 
5 - Cha, Seo 
6 - Casey 
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 970                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 9كيم) ستااستفاده افراطي از تلفن همراه  هایبينپيشي يا كنترل تکانه يکي از (. زيرا فقدان خودكنترل2100، 2و جونز 2101، 0ژائو

همراه هوشمند مانند دسترسي  هایتلفن كنندهتسهيلاثرات  باوجود(. 2101، 0و بيان و لئونگ 2101؛ ژيانگ و ژائو، 2101و همکاران، 

و همکاران،  1فوئستر) است پيداكردهالمتي افراد نيز افزايش بر س هاآن، نگراني از اثرات مخرب كاربردیآسان به اپليکيشن های 

در عصر ارتباطات است  ناپذيراجتناب( و نيازی 2102، 1زندگي امروز )چوی هایضرورتهوشمند، از  هایتلفن(. استفاده از 2101

، 2؛ اسمتانوک2102و همکاران،  7ن؛ ريچاردسو0910نصيری و بختياری، ) دارد هاخانوادهو كاركردهای متفاوت نهان و آشکاری بر 

، پذيریتحريكخطرناک، اضطراب و  هایموقعيت، اختالالت جسمي، استفاده در حالبااين(. 2109و همکاران،  1و مرلو 2100

دشواری در حفظ كنترل شخصي و مشکالت اجتماعي و خانوادگي به دليل از دست دادن عالقه نسبت به تعامالت شخصي و ساير 

؛ نوروزی 0910؛ نصيری و بختياری، 2107همکاران،  و 01دی سوال) استاز تلفن همراه  زاآسيب، از ديگر پيامدهای استفاده هافعاليت

 (. 0911و رضائي نيا و سوخته زاده،  0911پرشکوه و همکاران، 

 االتح با و شده عملکردی لاختال موجب كه اينترنت از استفاده الگوی يك را اينترنت به اعتياد آمريکا، پزشکيروان انجمن 

 ديگر يکي رسدمي نظر به(. 0112 ،00روگرز و يانگ) است كرده تعريف باشد، همراه دوماهه دوره يك طول در دروني ناخوشايند

 افزايش الح در ردنيباورنک طرزی به دنيا تمام در اينترنت از استفاده. باشد اينترنتي اعتياد مسئله عاطفي، طالق بر گذارتأثير عوامل از

 تماعي،اج تحوالت در نوين یهارسانه انگيزشگفت نقش ،اندگسترده عالم سراسر بر را خود احاطه هارسانه انواع كه عصری در. است

 امروزه كه تندهس دنيا سراسر در هارسانه ترينپرمخاطب از يکي ماهواره، و اينترنت. است انکارناپذير امنيتي حتي و سياسي فرهنگي،

 اندرسيده اجماع اين به جمعي ارتباطي حوزۀ انديشمندان و نظرانصاحب اغلب. كنندمي بازی افراد شخصيت رشد در مهمي نقش

 در كه باورند براين رسانه حوزۀ نظرانصاحب از بعضي ميان، اين در. ستهارسانه تاريخ از جديدی دورۀ به ورود حال در بشر كه

 اصطالح در كه است نوين هایفناوری حاكميت آن، عمدۀ هایويژگي از كه است گيریشکل حال در جديدی جامعه دوره، اين

 (.0927 عليخواه،) شودمي ناميده نيز اطالعاتي جامعۀ

آن  كلي ایمعن به هارسانهحتي  و اجتماعي یهارسانه يا هاشبکه تأثيرات درباره كه تحقيقاتي عمده فوق، مثبت هایگزارش باوجود

 رسانيآسيب در هارسانه اين بالقوه توان از است، حاكي رسيده انجام به آن  مانند و ويديويي و ایرايانه هایبازی ن،تلويزيو شامل

 و 02بايم: كرد اشاره زير موارد به توانمي ميان، اين از. باشد مي خاصطوربه زوجين روابط كيفيت و طوركليبه خانواده نهاد به

                                                           
1 - Jiang, Zhao 
2 - Jones 
3 - Kim 
4 - Bian, Leung 
5 - Foerster 
6 - Choi 
7 - Richardson 
8 - Smetaniuk 
9 - Merlo 
10 - De-Sola 
11 - Young & Rogers 
12 - Baym 
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 972                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

(، كاليتون، 2109(، بلو )2109) 1(، فاروجيا2102) 0(، شارلوسکا2102) 9(، روجويي2112) 2گلي، كيو0(، ويتي2117) همکاران

 01(، ديو و توالن2100) 1(، والنزوئال، هالپرن و كتز2100(، كاليتون )2100و اسميت ) 2، دوگان7(، لنهارت2109) 1ناگاروني و اسميت

 رسيدند نتيجه اين به خود جداگانه مطالعات در( 0921) ساروخاني و( 0919) همکاران و (. تركمان2101( و صالح و مختار )2101)

 هاآن شدن ورد موجب زوجين، از يك هر اينترنت به اعتياد. دارد زناشويي تعارضات بر را تأثير بيشترين همسر با صميميت عدم كه

( در پژوهش خود نشان دادند كه 0917) همکارانحسينيايي و (. 0910 همکاران، و حسيني) شودمي صميميت كاهش و يکديگر از

 طوربه( انسجام خانوادگي 0911) رنجبرسالمت روان نقش معناداری دارد. نريماني و  بينيپيشاز تلفن همراه در  زاآسيببين استفاده 

( نشان 2121) ارانهمکو  00كرده است. ايوانووا بينيپيشاز تلفن همراه را  زاآسيبمثبت، استفاده  طوربهمنفي و احساس تنهايي 

( همبستگي منفي 2101) آقاييگری كند. جعفری و رابطه بين اعتياد به تلفن همراه و تعارضات را ميانجي تواندميدادند كه تنهايي 

از اينترنت و مديريت  زاآسيب( بين استفاده 2102) همکارانو  02بين اعتياد به تلفن همراه و احساس تنهايي وجود دارد. اوكسوز

بيشتر مستعد كاربری  كنندميساعت در روز از اينترنت استفاده  1تا  9دانشجوياني كه  كهنحویبهرابطه منفي وجود دارد؛  زمان

( در پژوهش خود نشان دادند 2101) همکارانو  09به نسبت پايين است. داياپوغلو ها نيزآنهستند و نمرات مديريت زمان  زاآسيب

. كمال و كندميو عملکرد تحصيلي نيز كاهش پيدا  بايدمياز تلفن همراه، رضايت از زندگي كاهش  زاآسيبكه با افزايش استفاده 

( در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند افراد معتاد به اينترنت و فضای مجازی، فاقد دوستان و تعامالت اجتماعي، 2109) 00مسلم

 ايجاد طريق زا اينترنت به اعتياد و همراه تلفن از زاآسيب استفاده ،درواقعدارای روابط خانوادگي بد و روابط دوستانه ضعيف هستند. 

 شود خانواده در مختلفي هایآسيب بروز ساززمينه تواندمي هاآن ميان فاصله افزايش و شوهر و زن ارتباطي فرآيندهای در اختالل

 پژوهش و نيز پيامدهای هایپيشينه به توجه با(. 0922 همکاران، و سليمي) است زوجين زناشويي تعارضات ،هاآسيب اين از يکي كه

 هك معلمان الخصوصعلي خانواده، اعضای و جامعه برای همراه تلفن از زاآسيب استفاده و اينترنتي اعتياد آورزيان و نامطلوب

 اعتياد نبي آيا كه دهد پاسخ اساسي سؤال اين به كه است آن درصدد حاضر ، پژوهشدارندعهده به را دانش آموزان تربيت مسئوليت

 دارد؟ وجود رابطه معلمان در زناشويي تعارضات با همراه تلفن از زاآسيب استفاده و اينترنت به

 روش پژوهش

                                                           
1 - Whitty 
2 - Quigley 
3 - Rujoiu 
4 - Sharalevska 
5- Farrugia 
6 -Clayton, Nagurney, Smith 
7 - Lanhart 
8 - Duggan 
9 -Valenzuela, Halpern, Katz 
10 - Dew, Tulane 
11 - Ivanova 
12 - Öksüz 
13 - Dayapoglu 
14 - Kamal, Mosallem 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 12

http://ijndibs.com/article-1-607-fa.html


 و  همکار سنجابي                                                                                                                             ......تلفن از زا آسیب استفاده و اینترنت به اعتیاد رابطه

  

 

 979                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

قرار  توصيفي هایطرح، از نوع تحقيقات همبستگي است كه در مقوله موردنظرپژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع و اهداف 

 كرمانشاه شهر از تلفن همراه در معلمان زاآسيباساس اعتياد به اينترنت و استفاده  بر زناشويي تعارضات بينيپيش هدفبا كه گيردمي

 عنوانبه اشوييزن تعارضات و( بينپيش) متغيرهای عنوانبه از تلفن همراه زاآسيباعتياد به اينترنت و استفاده  متغيرهای. باشدمي

كه بر  باشندمي 0911-0011 تحصيلي معلمان شهر كرمانشاه در سال یكليهپژوهش حاضر شامل  یجامعه آمار .است( مالک) متغير

 هایمالکورود شاغل بودن، داشتن حداقل يك سال سابقه خدمت و داشتن رضايت برای شركت در پژوهش و  هایمالکاساس 

 نمونه  عنوانبهنفر  011 مورگان جدول با خروج شامل عدم بازنشستگي، خستگي و عدم رضايت برای شركت در پژوهش، مطابق

ه دوره متوسط) يكمدارس راهنمايي ناحيه  معلمان از كه صورتبدين.  شوندمي انتخاب دسترس تصادفي در گيرینمونه روش به و

رح داده و نالين،  شآ صورتبهاز تلفن همراه  زاآسيبتعارضات زناشويي، اعتياد به اينترنت و استفاده  هایپرسشنامه اجرای با اول(

 اجرا خواهد شد. 

 ابزار پژوهش

 02نامه است. اين پرسش شدهساختهبر اساس تجارب باليني در ايران  0971اين پرسشنامه در سال : پرسشنامه تعارضات زناشويي

نجد سويي را مينامه هفت بعد از تعارضات زناششود. اين پرسشاستفاده مي وشوهریزنهای سؤالي است و برای سنجش تعارض

های هيجاني، افزايش جلب حمايت فرزندان، افزايش رابطه فردی با از: كاهش همکاری، رابطه جنسي، افزايش واكنش اندعبارتكه 

 ربخويشاوندان خود، كاهش رابطه خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان و جدا كردن امور مالي از يکديگر. پاسخ به سؤاالت 

گردد. گذاری مينمره 1تا  0صورت باشد و بهندرت، گاهي اوقات و هميشه ميوقت، بهصورت هيچوده كه بهطيف ليکرت ب اساس

گيرد )معادل نمره قرار  000تا  71ها در دامنه باشد. كساني كه نمره خام آنتر ميتر به معنای تعارض بيشدر اين پژوهش نمره بيش

قرار گيرد )معادل  020تا  001ها در دامنه زناشويي بهنجار هستند و كساني كه نمره خام آن( دارای روابط 11تا  01بين  استاندارد 

( دارای 71معادل نمره استاندارد باالتر از )و باالتر  291بهنجار و نمره خام  ازحدبيش( دارای تعارض 71تا  11بين   نمره استاندارد

ی هر خرده باشد. حداكثر نمرهمي 02و حداقل  201نامه داكثر نمره پرسشپذير هستند. حتعارض شديد و يا روابط شديداً آسيب

نامه از طريق آلفای كرونباخ ضريب پايايي برای كل پرسشاست.  1در ها ضربهای آن خرده مقياسمقياس مساوی با تعداد سؤال

، 20/1، 70/1، 11/1، 79/1است:  ارقرازاينن خرده مقياس آ 7و برای  12/1و از طريق بازآزمايي  21/1و  19/1نامه برای كل پرسش

 راضحچنين ضريب پايايي در پژوهش باشد و همگر پايايي مناسب آن در جامعه ايراني مينمايان آمدهدستبه 11/1و  20/1، 11/1

شد كه اين  12/1و  19/1، 10/1، 27/1، 11/1، 10/1، 10/1 به ترتيبهای آن و برای خرده مقياس 17/1نامه برای كل پرسش

 محاسبه شد.  21/1نامه از روايي محتوايي خوبي برخوردار است. در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ پرسش

 كه است سؤالي 29 پرسشنامه يك همراه تلفن از زاآسيب استفاده مقياس :جنارو(  COS) همراه تلفن از زاآسیب استفاده مقیاس

 ده اساس بر مقياس اين. است شدهتهيه همکاران و جنارو توسط 2117 سال در همراه نتلف از زاآسيب استفاده سنجش منظوربه

 زهرگ از ایگزينه شش ليکرت طيف يك در و ندارد مقياسي خرده هيچ مقياس اين. است شدهتهيه DSM از شناختيروان شاخص
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 970                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 ماده 20 تاس شدهانجام پرسشنامه اين فارسي خهنس پايايي و روايي بررسي منظوربه كه پژوهشي در. شودمي گذارینمره هميشه تا

 سؤال 20 آن فارسي نسخه اما است سؤال 29 مقياس اين شد اشاره كه گونههمان. اندشدهداده تشخيص مناسبي روايي دارای آن

 باالتر فرد مرهن هرچه. دهدمي نشان را آزمودني كلي نمره پرسش 20 نمرات جمع و شودمي گذارینمره 1 تا 0 از سؤال هر. دارد

به دست  22/1در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ  .(2117جنارو و همکاران، ) است همراه تلفن از او مفرط استفاده دهندهنشان باشد

 آمد. 

تي است كه توسط مربوط به سنجش اعتياد اينترن هایتستتست اعتياد به اينترنت يکي از معتبرترين پرسشنامه اعتیاد به اينترنت: 

بوده و هدف آن سنجش ميزان اعتياد به اينترنت در افراد مختلف  سؤال 21است. اين پرسشنامه دارای  شدهابداع 0ر كيمبرلي يانگدكت

ل آوردن امتياز كلي پرسشنامه حاص دست به برای ليکرت بوده و دارای پنج درجه مي باشد. صورتبهآن  دهيپاسخمي باشد. طيف 

سشنامه نمره كلي پر آمدهدستبه. نمره كنيمميجمع  باهمپرسشنامه را  سؤاالت تكتكبه  دهندهپاسختوسط  شدهدادهجمع امتيازات 

را خواهد داشت. بديهي است كه هر چه اين نمره باالتر باشد، بيانگر اعتياد باالتر فرد به اينترنت خواهد  011تا  21از  ایدامنهبوده و 

است. نسخه  شدهگزارش 11/1روايي و پايايي آن در مطالعات قبلي با آلفای كرونباخ  بود و برعکس. اين پرسشنامه استاندارد است و

و قاسم زاده با آلفای كرونباخ  20/1زايي پايايي آن را با آلفای كرونباخ  ناستيو  قرارگرفته مورداستفادهفارسي اين مقياس در ايران نيز 

 محاسبه شد.  21/1وهش حاضر آلفای كرونباخ (. در پژ0911بحری و همکاران، ) اندكرده تائيد 22/1

 هايافته

 01/99 موردبررسيسال و ميانگين سني نمونه  17تا  20از  هاآزمودنيدر پژوهش دامنه سني  كنندهشركتنفر از آزمودني  011از 

 .سال بود

 سن برحسب هاآزمودني. میانگین و انحراف استاندارد 1 جدول

 استاندارد انحراف ميانگين تعداد متغير

 27/2 01/99 011 سن

 است. آمده 2اطالعات توصيفي مربوط به متغير اعتياد به اينترنت در جدول 

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیر اعتیاد به اينترنت2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 43/8 11/34 111 اعتیاد به اينترنت

 از تلفن همراه است.  زاآسيبستفاده ميانگين متغير ا  9جدول در 

 از تلفن همراه زاآسیب. میانگین و انحراف استاندارد متغیر استفاده 4جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد متغير

 91/01 11/12 011 از تلفن همراه زاآسيباستفاده 

                                                           
1  - Kimberly Young 
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 971                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

هيجاني، افزايش جلب  هایواكنشجنسي، افزايش  كاهش همکاری، رابطهزناشويي )، ميانگين متغيرهای تعارضات 0در جدول   

، 01/00امور مالي از يکديگر( آمده است كه به ترتيب  جدا كردنافزايش رابطه فردی، كاهش رابطه خانوادگي، حمايت فرزندان،

في مربوط است. اطالعات توصي 77/71است. ميانگين نمره كل تعارضات زناشويي  01/12، 11/02، 22/10، 00/01، 11/01، 22/09

 آمده است. 0به تعارضات زناشويي در جدول 

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي تعارضات زناشويي3جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد متغير

 90/1 01/00 011 كاهش همکاری

 20/7 22/09 011 رابطه جنسي

 11/1 11/01 011 هيجاني هایواكنشافزايش 

 20/2 00/01 011 ت فرزندانافزايش جلب حماي

 17/7 22/10 011 افزايش رابطه فردی

 09/2 11/02 011 كاهش رابطه خانوادگي

 19/1 01/12 011 امور مالي جدا كردن

 21/00 77/71 011 نمره كل تعارضات زناشويي

ليل رگرسيون از تلفن همراه از تح زابآسيتعارضات زناشويي بر اساس متغيرهای اعتياد به اينترنت و استفاده  بينيپيشبرای        

واريانس تعارضات زناشويي  21/1باهم  بينيشپ( و متغيرهای F= 00/1معنادار است ) شدهمشاهده Fاستفاده شد. نتايج نشان داد كه 

 آمده است. 1ل جدو( به دست آمد. نتايج تحليل رگرسيون در R=92/1) 92/1. همبستگي چندگانه بين متغيرها نيز كننديمرا تبيين 

 از تلفن همراه زاآسیبتعارضات زناشويي توسط  اعتیاد به اينترنت و استفاده  بینيپیش. نتايج تحلیل رگرسیون براي 5جدول 

 SS df Ms F R 2R Sig منابع تغيير

 10/2197 02 99/09001 رگرسيون

22/120 

 

00/1 

 

 

92/1 

 

21/1 

 

 912 21/271209 ماندهيباق 110/1

 921 10/920112 كل

 گیريیجهنتبحث و 

 كرمانشاه هرش معلمان زناشويي تعارضات با همراه تلفن از زاآسيب استفاده و اينترنت به اعتياد رابطه بررسي حاضر پژوهش از هدف

ويي رابطه با تعارضات زناشاز تلفن همراه  زاآسيبكه بين اعتياد به اينترنت و استفاده  داد نشان هاداده وتحليلتجزيه نتايج. است

اين  كه ادارند؛رتعارضات زناشويي  بينيپيشاز تلفن همراه توان  زاآسيبمثبت معناداری وجود دارد و اعتياد به اينترنت و استفاده 

 والنزوئال (، 2100) بلياد(، 2101) پوالن(، ديو و 2101) همکاران(، داياپوغلو و 2101) آقاييجعفری و  هایپژوهشيافته با نتايج 

 همکاران(، پاتريك و 2109(، كمال و مسلم )2100) همکاران(، لنهارت و 2109) همکاران، كاليتون و (2100) ، كاليتون(2100)

 توجهيقابل ميزان افراد از بسياری گفت امروزه توانمي. در تبيين اين نتايج باشدمي( همسو 2110) جي(، ری هو و جاناتان 2117)

 از را هاآن خود اين كه ؛كنندمي اجتماعي هایشبکه ويژهبه و مجازی فضای در فعاليت و حضور صرف را شانهروزان اوقات از

مر از مست طوربهارتباطي زوجيني كه  یهاوهيشو  هامهارت. داردبازمي واقعي زندگي ملزومات و روزمره امور از بسياری به پرداختن
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 971                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

وز د به اين خاطر باشد كه برتوانمي مسئله. اين گذارديماثر منفي  هاآن، بر رضايت زناشويي كنندميی مجازی استفاده هاشبکه

 ئلهمساما نکته مهم در اين زمينه اين ؛ طبيعي و معمول است مسئله، تعارض و مشکالت در بين زوجين يك سو تفاهماختالف، 

يفيت بهبود ك خود وتعارض را حل و موجب شکوفايي رابطه زناشويي  مؤثرادر باشند تا با يك ارتباط است كه زوجين بايد ق

ابزاری برای سلب آسايش و آرامش روان  بلندمدتدر  كاين در حالي است كه عدم حل تعارضات هرچند كوچ .شوند شانزندگي

كوچکي، شيری و ) كنديمزندگي زناشويي را فراهم  زوجين از ادامه يزگيانگيبزوجين مي باشد و موجبات نارضايتي و 

 دروغ، فريب و  مختلف،  عقايد با محيط  اين در  و كنندمي استفاده اجتماعي یهاشبکه از مستمر طوربه كه فرادیا(. 0911مظفری،

  اهریظ  يحت  و  فرهنگي  دی،اقتصا  فکری،  سطوح  در  افراد  با  همچنين  و  ضيضدونق  اخبار  گوناگون، یهایدوبنديقيب

 تبلندمد در مسئله اين كه ؛شودمي خود همسر از خود انتظارات و احساسات و نيازها در سردرگمي دچار ،شوديم  روبرو  مختلفي

  كه  باشد  خاطر  اين  به  تواندمي  مسئله  اين .كندمي فراهم را زناشويي و بروز تعارضات ميان زوجين رضايت كاهش موجبات

  رديگيم  ناديده  را  خود  همسر  نيازهای  و  كنديم  استفاده  مجازی  یهاشبکه از  مستمر  طوربه  زوجين  از  يکي  كههنگامي

 پيگيری در قاطعيت با مسئله اين. است كرده تجاوز وی حقوق به درواقع دارد، خود همسر از  كاملي  انتظارات  ضمن  در  و

 همسر به يتوجهيب با وی اما باشد ديگران حقوق كردن پايمال بدون بايد هایريگيپ اين قاطعيت در زيرا دارد تعارض فرد نيازهای

 مجازی افراد با ارتباط برقراری به تنها( شود داده اختصاص او به همسرش از زماني بخشي حداقل كه دارد حق نکهيبااخود )

 با اجتماعي هایشبکه از استفاده بين رابطه تحقيقي در( 0910) ديگران و داشبالغ فرزادهع (.0911كوچکي و همکاران، ) زدپردايم

 ي،شخص موضوعات هایمؤلفه بين داد نشان پژوهش هایيافته. دادند قرار مطالعه مورد را زناشويي تعارضات و زناشويي رضايت

 ارتباط هایهمؤلف بين و معنادار مثبت رابطه اجتماعي هایشبکه از استفاده با زناشويي تعارض و مذهبي گيریجهت و جنسي روابط

تلفن  از زاآسيباستفاده  همچنين. دارد وجود معناداری منفي رابطه اجتماعي هایشبکه با زناشويي رضايت و تعارض حل زناشويي،

 هایشبکه زا زياد استفاده كه نمود بيان توانمي نتيجه در. دارد را زناشويي تعارضات و زناشويي رضايت بينيپيش توانايي همراه

 را تحقيقي( 0910) پرتو. آورد وجود به زوجين برای را ذاتي تعارض و باشد داشته خانواده نهاد بر منفي تأثير تواندمي اجتماعي

 كشور زا خارج تلويزيوني هایشبکه و( همراه تلفن و اينترنت) مجازی فضای اجتماعي هایشبکه از استفاده تأثير عنوان تحت

 هایشبکه از استفاده كه است آن مبين نتايج. داد انجام متأهل دانشجويان زناشويي صميميت و سازگاری رضايت، ميزان بر( ماهواره)

 كند،مي يدتهد را زناشويي صميميت و سازگاری رضايت،( ماهواره) كشور از خارج تلويزيوني هایشبکه و موبايل اينترنت، اجتماعي

 از استفاده دش مشخص شدند، مقايسه كنندنمي استفاده كه هاييآن با تلويزيوني هایشبکه از كنندهاستفاده هایگروه كههنگامي اما

دارد كه با نتايج پژوهش حاضر همسو  زناشويي صميميت و سازگاری رضايت، كاهش در را تأثير بيشترين ماهواره هایشبکه

 يخانوادگ ارتباطات كاهش به اينترنت از زياد استفادۀ كه دادند نشان( 2100) شارما و( 2101) ايملي و كريستين های. پژوهشباشدمي

 مسايلي به وفوربه تعارضات زناشويي بر مؤثر عوامل و علل دربارۀ اخير هایسال طي شدهانجام تحقيقات در چنينهم. شودمي منجر

 نجرم وفاداری نداشتن و خيانت به شرطي و قيد و محدوديت گونههيچ بدون آنالين فضای در بودن كه است شدهاشاره اين مانند

 پژوهشي در( 2101) وزلر(. 0919 سفيری، ؛2101 ويگل، و ويزر ؛2100 جيسون و جاكلين ؛2101 همکاران، و روديگاز) شودمي
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 اجتماعي هایکهشب خدمات و تاينترن سريع توسعۀ كه يافتدست نتايج اين به گذشته سال ده در اينترنتي خيانت بررسي باهدف

 شودمي منجر اينترنتي خيانت به آن منفي نوع در  كه است داده گسترش را آنالين هایفعاليت در شركت امکان گذشته هایدهه در

 عتيادا ارتباط بر مبني حاضر پژوهش دارمعني هایيافته تبيين در .افزايدمي درمانگران و هازوج زندگي به را جديدی مشکالت و

 ی مطالعاتپايه رب تبيين نخستين. شودمي ارائه ذيل در مسايلي تلفن همراه با تعارضات زناشويي، از آسيب استفادۀ ميزان و اينترنت

 اگر. شودمي اينترنت وارد پاداش دريافت برای فرد ديدگاه، اين اساس بر. است گركنش يا عامل شدنشرطي دربارۀ اسکينر.اف.بي

 فشارهای و هاناكامي ،هامحدوديت ،هااسترس از فرار برای فرصتي كنندۀفراهم اينترنت كه بياموزد و است خوشي لدنبا به شخصي

 ویر اينترنت به كند،مي احساس را نيازها اين كه زماني مقطع يك در احتماالً ،است سرگرمي داشتن و عشق دريافت يا بيروني

 دليل بنابراين ؛شودمي ديده بيشتر وبگردی و اينترنتي نگاریهرزه مثل اينترنتي، فرادیان هایوابستگي در مسئله اين. آورد خواهد

 برای است؛ ضرم گاهي تقويت اين اما ؛كندمي دريافت فرد كه است تقويتي آن به وابسته موضوعات و اينترنت به گرايش در اصلي

 در يتتقو و پاداش منابع از) پورن هایعکس يا هافيلم ماشایت كه يافتند دست نتيجه اين به( 0919) همکاران و احمدی ملك مثال

 رابطه خريبت سبب گوناگون هایشيوه به دهد،نمي افزايش را همسران بين جنسي تمايل و شور صميمت، تنها نه( اينترنت به اعتياد

 از دارند اينترنت از افراطي استفادۀ كه كساني و اينترنتي معتادان كه است ذكر شايان چنينهم. شودمي نيز همسران بين عاطفي

 اين(. 2109 وينکلر،) برندمي رنج منفي هيجانات و استرس با مقابله و هاهيجان مديريت وسوسه، بر غلبه در ناتواني چون مشکالتي

 ستفادۀا خانواده، با ارتباطات در ويژهبه زندگي زایاسترس وقايع در كه دهدمي ارائه افراد اين به رفتاری الگوی خود منفي، تجارب

 برانج يا كمبود نظريۀ  اساس بر .شد خواهد روابط شدن سرد سبب مرورزمانبه اين و كنند كارآمد راهکارهای جايگزين را افراطي

 عتياددارندا اينترنت به كه افرادی طوركليبه. است روابط و هويت و نفسعزت كمبودهای جبران برای ابزاری اينترنت  ،(2100 يانگ،)

 نياید در كه ایصميمي روابط ايجاد برای مجازی فضای اين پشت در تعبيری به و دارندمشکل نيز صميمي ارتباطات ايجاد در

 برای. شودمي منجر هاخانوادهفروپاشي  به مدتبلند در حتي و بروز تعارضات زناشويي به مسئله اين. شوندمي پنهان ندارند، واقعي

 اب تعامل فرصت شد، وابسته اينترنت به فردی وقتي دادند نشان خود پژوهش در( 0919) سيف محمدی و( 2100) وانزوئال مثال

 گي،خانواد خشونت اينترنتي، اعتياد مانند فرهنگي و اجتماعي هایآسيب و عوارض بروز برای زمينه و دهدمي دست از را ديگران

 در رادیانف زندگي افراد، كه است صورتبدين .كندمي فراهم را ات زناشوييتعارض بروز شرايط و شودمي مهيا ناسالم روابط ايجاد

 به هك همسران از برخي است شدهگزارش عجيبي موارد در حتي. كنندمي خانواده كنار در زندگي جايگزين تدريجبه را رايانه كنار

 در يا و بروند خريد به هاآن با تا باشند داشته ارتباط مجازی زندگي در خود همسر با كه هستند متمايل بيشتر ،اعتياددارند اينترنت

از  زاآسيب ادۀاستف و اينترنت به اعتياد حاضر، پژوهش و گذشته هایپژوهش هایيافته طبق بنابراين، ؛كنند شركت اجتماعي كارهای

 ۀزمين در را هاييمحدوديت پژوهش آماری یجامعه شود.مي محسوب تعارضات زناشويي برای آيندیپيش عنوانبه تلفن همراه

 مورد ۀنمون .شوند گرفته نظر در بايد كه كندمي مطرح بررسي مورد متغيرهای شناختي علت اسنادهای و تفسيرها ،هايافته تعميم

 .است نآ بودن مقطعي مطالعه اين محدوديت ديگر .شود احتياط بايد هاجمعيت ساير به هايافته تعميم در و بوده معلمان بررسي

 بيشتری طمينانا با تا دارد طولي تردقيق مطالعات به نياز آن از ناشي پيامدهای و همراه تلفن از استفاده و اينترنت به اعتياد كهدرحالي
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 لعوام از ترنتاين به اعتياد از تلفن همراه و  زاآسيباستفاده  ازآنجاكه. كرد مشخص زناشويي تعارضات با را اختالل اين رابطه بتوان

 كاهش هب زوجين برای آموزشي مختلف هایكالس برگزاری با تا شودمي پيشنهاد است، زناشويي تعارضات گيریشکل در مؤثر

 درماني هایكلينيك و مشاوره مراكز در بتواند حاضر پژوهش نتايج تا است اميد درنهايت. كنند كمك زوجين زناشويي تعارضات

  .گيرد قرار مورداستفاده زناشويي تعارضات دارای زوجين به كمك جهت در

 منابع

  ،(. وضعيت اعتياد به اينترنت و ارتباط آن 0911) الههبحری، نرجس؛ صادق مقدم، ليال؛ خدادوست، ليلي؛ محمدزاده، جالل و بنفشه

انشگاه مامايي د با سالمت عمومي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد، مراقبت های نوين، فصلنامه علمي دانشکده پرستاری و

 (.9)2علوم پزشکي بيرجند، 

  ،سهرابي سکافي، مريم؛ عيدگاهيان، ندا و  ستفاده با عاطفي طالق و صميميت (. همگني،0919ايرج )تركمان، فرح؛ ا   افزارنرم از ا

 . 21-11 ،(0)1شبکه، دانش اجتماعي و فرهنگي،  تحليل

 آن ارتباط و روان سالمت وضعيّت (. بررسي0910نه و مرادپور، ايمان )حسيني، سيد مهدی؛ همت فرد، حکمت اهلل؛ اصفهاني، پروا  

 . 020-021 ،(2)22چرام، مجله دانشگاه علوم پزشکي سبزوار،  شهرستان واحد نور پيام دانشگاه دانشجويان اينترنت به اعتياد با

  ،اينترنت در دانش آموزان دانشگاه پيام نور اهواز،  (. رابطه احساس تنهايي با اعتياد به0911) معصومهرضائي نيا، زهرا و سوخته زاده

 .22-90 ،(0)0پيشرفت های نوين در علوم رفتاری، 

  ،(. مقدمه ای بر جامعه شناسي خانواده. تهران نشر سروش.0921) باقرساروخاني 

  ،شنك )سليمي، عظيمه؛ جوكار، بهرام و نيك پور سي نقش ا(. 0922رو دراک حمايت اجتماعي و ارتباطات اينترنتي در زندگي: برر

 .20-012 ،(9)1، مطالعات روانشناختي، احساس تنهايي در استفاده از اينترنت

 ،(. رابطه بين باورهای كارآمدی جمعي و 0910) جواد ؛ اماني،محمدتقي ؛ غالمي،علي ؛ عيسي زادگان،جواد عبدلي سلطان احمدی

 .020-011 (،01)0طه شهر قم. فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني،باورهای خودكارآمدی با رضايت شغلي دبيران مرد دوره متوس

 ،01/0/0927ملي  اعتماد روزنامۀ با گفتگو (.0927) فردين عليخواه. 

 بيني رضايت شغلي براساس باورهای خودكارآمدی تدريس، استرس (. پيش0919) .مجتبي ؛ حبيبي،احمد ؛ عاشوری،طيبه ای،كاوه

 .01-1 (،0)00و تربيت استثنايي، تعليم ستثنايي استان لرستان.شغلي و سطح نياز های معلمان ا

  ،ضا و گل محمديان شيدی، علير سادات؛ ر سوی، مريم ال سن )مو شي0911مح ضايت افزايش در تعهد و پذيرش درمان (. اثربخ  ر

 .002-17 ،(2)1 كاربردی، مشاوره مجله. آزاد مردان و زنان زناشويي

  ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،سانه و فرهنگ. رآسيب شناسي تلفن همراه بر خانواده(. 0910آمنه )نصيری، بهاره و بختياری، 

1(2)، 002-21 . 

  ،(. 0911) فاطمهنوروزی پرشکوه، نسترن؛ ميرهاديان، ليال؛ امامي سيگارودی، عبدالحسين؛ كاظم نژاد، ليلي و احسان حسن دوست

 . 11-012(، 22)21ي در دانش آموزان دبيرستاني، پرستاری و مامايي جامع نگر، احساس تنهايي و نو آسيب های اجتماع

  ،از  زاآسيب(. نقش احساس تنهايي و انسجام خانوادگي در گرايش نوجوانان به استفاده 0911) محمدجوادنريماني، محمد و رنجير

 .01-12 ،(21)29ی ارتباطي، تلفن، مطالعه موردی دانش آموزان دبيرستاني شهرستان محمود آباد، پژوهش ها
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