
 1396زمستان  وهشتم،بیستشناسی اجتماعی، شماره  های روان پژوهش

83 

 
 

 

 با متأهل انيدانشجو در يیزناشو تیمیصم و یسازگار، يیزناشو تيرضا  مقايسه

 ( ماهواره) کشور از خارج در مستقر یونيزيتلو یهاشبکه از استفاده بدون و
 

 

 01/10/1396: مقاله پذیرش تاریخ      18/06/1396: مقاله دریافت تاریخ

 

 *1یموسو اله یول دیدکتر س
 2یکرجوندان یستاره عاطف

 3یدکتر سجاد رضائ
 4زهرا پرتو

  دهیچک
 يفرهنگو  ذائقوه  رييو تغ و يگوذار ارور  يبورا  ياديز يونيزيتلو يها شبكه رياخ يها سال در :مقدمه

 ي سوه يمقا ي سوه يمقا بوه  حاضر پژوهش راستا نيدرهم. است شده سيتاس كشور خار  در انيرانيا
 از اسوتفاده  بودون  و بوا  متاهول  انيدانشوجو  در ييزناشوو  تيميصوم  و يسوازگار ، ييزناشو تيرضا

 .پرداخت رشت شهر( ماهواره) كشور از خار  در مستقر يونيزيتلو يها شبكه
 هيو كل شوامل  يآموار  جامعوه . بوود  يا سوه يمقا -يعلو  نووع  از يفيتوص حاضر قيتحق روش :روش
 بوه  مشوغول  1393 -94 يليتحصو  سوال  در كوه  اسوت  رشت شهر يهادانشگاه متاهل انيدانشجو

 يبورا  متاهل يدانشجو( مرد 73 و زن 132) 205. بود دسترسدر يريگنمونه روش. بودند ليتحص
 آزمون، يشناخت تيجمع اطالعات يها پرسشنامه به آنان از کيهر سپس، شدند انتخاب يينها نمونه

 ييزناشوو  تيميصوم  اسيو مق و هادسون ييزناشو تيرضا شاخص، واالس الک ييزناشو يسازگار
 انسيو وار  ليتحل از استفاده باSPSS افزار نرم 20 نسخه كمک به ها داده. دادند پاسخ تامسون واكر
 . شدند پردازش( 2×2 ليفاكتور طرح کي قالب در) يريمتغ تک
 در(. <05/0P) نبوود  دار يمعنو  وابسوته  يرهوا يمتغ از کي  چيه بر تيجنس عامل ياصل ارر: ها افتهی

 ييزناشوو  تيرضوا  كواهش  منجربوه  مواهواره  از اسوتفاده  ياصل ارر داد نشان انسيوار ليتحل ادامه
(039/0P= ،316/4 F=) ،ييزناشوووووو يسوووووازگار (004/0P= ،341/8 F= )تيميصوووووم و 

 از اسوتفاده  ×تيجنسو  متقابول  ارر. شود يم متاهل انيدانشجو در( =017/0P= ،780/5F)ييزناشو
 (.<05/0P)نبود دار يمعن وابسته يرهايمتغ از کي  چيه بر ماهواره

، تيرضوا  كشوور  از خار  در مستقر يونيزيتلو يها شبكه از استفاده نكهيا به توجه با: یریگ جهینت
 يارتقوا  منظوور  بوه  شوود  يمو  شونهاد يپ كند يم ديتهد را متاهل افراد ييزناشو تيميصم و يسازگار
 و انتظارات، ازهاين به بتوانند يداخل يونيزيتلو يهابرنامه تا گردد ميتنظ ييراهبردها، خانواده انسجام
 .دهد پاسخ جامعه در متاهل افراد در يشتريب يهاخواسته
 .ماهواره، ييزناشو تيميصم، ييزناشو يسازگار، ييزناشو تيرضا: یدیکل یها واژه
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Abstract 
Introduction:In recent years established a several television networks to 
influence and change cultural tastes of Iranians in outside the country.Therefore, 
present research examined the comparison of marital satisfaction, marital 
adjustment and marital intimacy of married college students with and without 
overseas television networks (satellite) use in Rasht city. 
Method: The research method was descriptive from causal-comparative 
type. The statistical population consisted of all married students of Rasht 
universities who studied in the academic year of 2014-15. Sampling 
method was convenience. 205(132 males and 73 males) married students 
were selected as the final sample, then each responded to demographic 
information questionnaire, Locke-Wallace Marital Adjustment Test, 
Hudson marital satisfaction index, Walker and Thompson intimacy scale. 
Data were analyzed by SPSS version 20 software using univariate 
analysis of variance (in a form of 2×2 factorial design). 
Results:The main effect of gender factor was not significant on any of the 
dependent variables (P>0.05).Further analysis of variance showed that the 
main effect of using satellite has decreased marital satisfaction 
(F=4.316,P=0.039); marital adjustment (F=8.341,P=0.004) and marital 
intimacy (F=5.780,P=0.017) in married college students. The interaction 
effect of gender × the use of satellite was not significant on any of the 
dependent variables(P>0.05). 
Conclusion: Given that the use of television channels located in out of 
country threatens marital satisfaction, marital adjustment and marital 
intimacy of married college students; therefore, it is suggested that in 
order to enhance the family solidarity the strategies be developed to 
domestic television programs can respond to the needs, expectations and 
demands of married people in society. 
Keywords: marital satisfaction, marital adjustment, marital intimacy, 

Satellite 
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  مقدمه
 و نوه يبه استفاده و دارند هادولت مختلف يهابرنامه شبرديپ در يبسزاي نقش امروز يايدن يهارسانه

 كه دهد افزايش هايشاناستيس ياجرا در را دولتمردان يكاراي زانيم توانديم آنها توان از هنگام به
 توا  شود  سوبب  يامواهواره  امووا   گسوترد   حجم وجود. است1ماهواره هارسانه نيا نيمهمتر از يكي

 يرضواي ) باشود  يامواهواره  يهوا شوبكه  ارورات  متوجوه  ايوران  در يارسوانه  يگوذار استيس شهيهم
، خوانواده  انيو بن دكننوده يتهد عوامول  از يكو ي دهود يمو  نشان يمتعدد مطالعات (.1390، يوكالنتر
 در اخوتالل  جواد يا موجوب  كه است ماهواره هايبرنامه ژهيو به يجمع هايرسانه از نادرست استفاده

-بيآس، ماهواره نفوذ با(. 1386، ياوري و انينيبحر) شوديم آنها نيب انتيخ تيدرنها و نيزوج رفتار
 توسوعه  حوال  در يدركشوورها  ژهيو و به ها خانواده نيب ياجتماع-يفرهنگ نهيزم در يريچشمگ يها
 طرهيسو  ريو ز يارزشو  نظوام  و يسواختار  لحواظ  بوه  معاصر خانواده كه شوديم مشاهده و آمده ديپد

 از نقول  به؛ 2نيبرنشتا و نيبرنشتا) است رفته ياعتقاد ضعف و ييگرا تجمل، ييزدا نيد، ييگرا تجدد
 در يرومنود ين گواه يجا، رسوانه  نيو ا امروزه رايز؛ (1389، زادهيمهد و پورنيحس، هنرمند زادهيمهراب

 ريمغوا  ييهاارزش به تا سازديم وادار را هاآن و دهديم كاربران به يمتفاوت تيهو و هافتي هاخانواده
 (. 1391، يفرخ و ارييبخت)كنند عمل اخالق و جامعه يهاارزش با

 در يريو گ گوشوه  و يوي فردگرا تيو تقو، كننود  يمو  جواد يا  درخانواده جمله از ها رسانه كه يمشكل نينخست
 زيو ن را هوا  انسوان  نيبو  جودارِ  كوه  همچنان، سازند يم ديناپد را ها فاصله يجمع ارتباط ليوسا رايز؛ است خانواده
 از اسوتفاده  گسوترش  بوا  جهينت در(. 1389، يكفاش از نقل به؛ 2000، 3نياسلو) سازد يم تر شفاف ياديز تاحدود

 منجور  و گشوته  متحول آنها ياجتماع يها ارزش، ماهواره ژهيو به،  خانواده ياعضا نيب در يجمع ارتباط ليوسا
 انيو مراد و ينور، رييام پژوهش(. 2009، اياستراد) است شده ديجد نسل رفتار و ساختار، مرزها در يراتييتغ به
 نيو ا از كه يكسان به نسبت، كننديم استفاده ماهواره ۀرسان از كه يكسان كه افتهي دست جهينت نيا به( 1390)

 مواهواره  از اسوتفاده  اسواس  نيبورا . دارنود  ياجتماع هايبيآس به شترييب شيگرا، كنندينم رييگبهره رسانه
 بنود يپا، خوانواده  ياعضوا  گرم كانون در ياخالق ريغ روابط قبح رفتن انيازم همچون ييامدهايپ با را هاخانواده
 سوازد يمو  روبهرو رهيغ و يواقع تعامالت كاهش، ييزناشو يهاانتيخ گسترش، يخانوادگ يهاسنّت به نبودن

 بوا ، جووان  دختوران  و زنوان  شوديم موجب نيهمچن ياماهواره يهاكانال مشاهده(. 2008، 1نگلينات و راس)
 شيو آرا و پوشوش  نووع  از ديو تقل به، يهمزادپندار حس مطابق، ماهواره يهاشبكه يهااليسر و هالميف دنيد

 يعملو  و يذهنو  يالگوها يمعرف واسطه به. كنند آنها با خود كردن ترهيشب هرچه در يسع و نديبرآ شگانيهنرپ
 و هوا اليسور  يهاتيشخص، شده مطرح يهاسمبل و هاتيشخص يمعرف، مختلف يهابرنامه از گذر در، رفتار

 بوا  باورهوا  نيو ا يتاحودود  كوه  كنود يمو  يدرون خود ندگانييب در را الگوها نيا از يتعداد يمدت از پس هالميف
 (.  1385، يمناد) است تضاد در جامعه يمذهب و يفرهنگ يهاارزش

                                           
1. satellite 

2. Bernstein and Bernstein 

3. Ross & Nightingale 
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 سوالم  يهوا خوانواده  پرورش درگرو سالم جامعه به يابيدست نكهيا به توجه با و موضوع تياهم به تيباعنا
 نهواد  ايو گو، يخوارج  يهاشبكه از استفاده گسترش با زين و( 1392، زارع و يچراغ، يصادق، ينيالديمح) است

 خوانواده  ياعضا كه ديآيم وجود به جدي ينگران نيا و شوديم يفرهنگ و ايرسانه سمياليامپر يقربان خانواده
 و نهيشو يپ از و ننود يگزيمو  بور  را شيخو يمل و يخانوادگ، اقتصادي، يفرهنگ مختصّات با نامتناسب الگوهاي

 بوه  وفاداري، بندييپا آن در كه است ييمحتوا حاوي ايماهواره يهابرنامه. گردنديم جدا خود يخيتار تيهو
 يجنسو  يمتهورانه و آزاد روابط داشتن، مقابل در و رسديم نظر به عوامانه امري ياخالق هايارزش و خانواده

 يعواطف  روابوط  و يزنودگ  بوه  يمترقّو  و شانهيآزاداند نگاه از يناش، ازدوا  ارزش و تياهم درباره ديترد جاديا و
 (.1392، زادهليخل و روشن) شوديم يتلق

 يازهوا ين كوه  رسود يمو  نظور  به طور اين، است ييزناشو يآشفتگ شاخص طالق، امروزه نكهيا به توجه با
 گوردد  يفروپاشو  و تزلوزل  دچوار  خوانواده  انيو بن تا شده منجر امر نيهم و شودينم ارضا يزوج روابط در افراد

 كوه  اسوت  يتيرضوا ، ييزناشوو  يرابطه يهاجنبه نيمهمتر از يكي دهديم نشان مطالعات(. 1384، 1هالفورد)
 و اشوترنبرگ  ريو تعب بوه (. 1393، اهيسو  شواه  و يمحبو ، يگيصفرب، يقيصد) كننديم تجربه ازدوا  در همسران
 تيرضوا  از منظوور . اسوت  ييزناشوو  رابطوه  از دهيو چيپ و مهم اريبس ياجنبه ييزناشو تيرضا( 1997) 2هاجت
 از تيرضوا  و يخوشوبخت  از يناشو  ياحساسو  مواقو   شوتر يب در شوهر و زن آن در كه است يتيوضع ييزناشو
، تيرضوا  يذهنو  احسواس  يعنو ي ييزناشوو  تيرضوا  گور يد انيب به(. 1991، 3يمكرج و نهايس) دارند گريهمد

 ازروابوط  و خوود  مشوترک  يزندگ مختلف يهاجنبه از يوقت نيزوج از کي هر در شده تجربه لذت و يخشنود
 ييزناشوو  تيرضوا ( 1998) انيكاست و وميگل، ديفلو دگاهيد از(. 1390، ديمول يعباس) هستند خرسند شانجنسي

، تفواهم ، يجنسو -يبودن  جاذبوه  طوه يح 4 شوامل  و ديو آيم وجودبه نيزوج يزندگ طول در كه است ينديفرا
 ارتبواط   نحوو  بور  يمتفواوت  عوامول ، مشوترک  يزندگ درطول كه معتقدند آنها. است يگذارهيسرما و يطرزتلق

 نيو ا بوا . گوردد  يمو  شووهر  و زن تيرضا عدم اي تيرضا به منجر خود نوبه به امر نيا كه گذارديم ارر نيزوج
 گوردد ينمو  حاصول  يآسوان  بوه 4ييزناشوو  تيرضوا  كوه  بووده  موضووع  نيا انگريب طالق آمار گسترش وجود

 (.2004، 5يهات و رزيما، روزنگراندن)
 يداريو پا و تيو فيك شدت به كه است يزناشوي يزندگ مهم ابعاد گريد از زين 6يزناشوي سازگاري

 رفتوار  يسوازگار  7دريل نظر از. (1395، زاده يرف و بشارت) دهديم قرار ريتار تحت را ييزناشو رابطه
 طيمحو  راتييو تغ تنها كه ياگونه به يروان و يكيزيف طيمح با تطابق در كه است يآدم مورر و ديمف

 ريتوثر  طيمحو  در توانود يزمو ين خوود  بلكه كندينم بسنده آن از ارهيناهش يرويپ به و نكرده يهمرنگ
، يمسوموع  و ياريو غ، نيمعو  از نقول  بوه ، 2001، دريو ل) دهود  رييتغ مناسب ياگونهبه را آن و بگذارد

                                           
1. Halford 

2. Sternberg,  R.J.,&Hojjat,  M 
3. Sinh.,&Mukerjec 

4. Marital Satisfaction 

5. Rosen-Grandon., Myers.,& Hattie 
6. Marital Adjustment 

7. Lederer 
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 اهوداف  بوه  وصوول  در يهمودل  و يهمواهنگ ، ييزناشوو  يسازگار فيتعر، گريد يمفهوم در(. 1391
. شوود يمو  يمنته گريكدي با يزندگ از تيرضا احساس به كه است شوهر و زن نيب يزندگ مشترک
اي  وهيش به اي و كنند اجتناب تعارضات از تا دهديم اجازه آنها به شوهر و زن نيب ييزناشو يسازگار
 داشوته  تيرضوا  احسواس  گريكود ي بوا  رابطه و ازدوا  از دو هر كه يطوربه كنند حل را آنها مناسب
 و فشوارها  تحمول  و هوا تكانه كنترل شامل يسازگار(. 1390، يلياسماع و فرحبخش، يزارع) باشند

 يزندگ نهفته مشكالت از ياريبس يبرا توانيم آن يارتقا با كه است يجانيه هوش كاركرد جهينت
 زميارگوان  ليو تما، يسوازگار  معتقدندكوه  1شوبن و شافر(. 1387، محمدپور) افتي يمناسب يهاپاسخ

 طيمحو  راتييو تغ بوه  يپاسوخ ، واق  در كه است طيمح با انطباق يراستا در خود تيفعال رييتغ يبرا
 سوازگاري  انود داده نشوان  يمتعودد  يهوا پژوهش(. 1387، نژاديميرح و فردياريخدا) است رامونيپ

 سوازگاري  آن بور  عالوه؛ گذارديم افراد جنسي كاركرد و زندگي كيفيت بر منفي ارر، ضعيف زناشويي
، فوردي  بوين  و شخصوي  اضوطراب ، جنسوي  تفاوتهاي درک در دشواري چون پيامدهايي با زناشويي

 (.1976، 2نرياسپا) است همآيند...  و زناشوئي رضايتمندي
 و عشوق  بوودن  برقورار ، هاانسان انيم سازنده و سالم تعامل وجود، انسان ياجتماع يزندگ مظاهر گريد از

 يتركيبو  صورت به توانيم را صميميت(. 2010، 3ردزوان و يعدالت) است گريكدي به يهمدل و تيميصم ابراز
 كوردن  حول ، يجنسو  ارتبواط ، ييكپوارچگ ، يسوازگار ، كوردن  ابوراز  و آشكارسازي، عاطفه و داشتن دوست از

 دونفوره  و فوردي  فرآينودهاي (. 2010، 4تنيو و و رودز، ياسوتنل ) كرد تعريف همانندي و پيروي خود، تعارضات
، يروانو  يبهزيسوت ، سوازگاري  بوه  تووان يمو  جمله آن از كه هستند همبسته صميميت با مثبت طوربه متعددي
 وجوود (. 2012، 5فراسوت ) كورد  اشاره يجنس رضايت و اعتماد، يزناشوي رضايت، رابطه كيفيت، يروان سالمت

 نقوش  آن در يمهمو  عوامول  كوه  اسوت  ييزناشوو  رابطه کي از مهم اريبس ياجنبه يزوج روابط در تيميصم
 در هموراه  و کيشور  داشوتن ، محبت و عشق بر يمبتن يهااحساس از است عبارت 6ييزناشو تيميصم. دارند
، نيبرنشوتا  و نيبرنشتا) يزوج يزندگ در يخشنود و يشاد شيافزا و يروان و يعاطف يازهاين يارضا، يزندگ

 بوا  مثبوت  يشوكل  بوه  و نجامود يب رابطوه  رُبات به كه ياگونه به( 1380، كمالپور و يجان توزنده ترجمه؛ 1998
 را تيميصوم ( 2006) 8توماس و بلوم(. 1998، 7وود و هلر( باشد همراه ييزناشو يزندگ در تيرضا و يسازگار
 تيميصوم  كوه  گفوت  تووان  يم جهينت در. كنندمي تعريف عواطف بيان و ديگران با ارتباط كردن برقرار توانايي

 نيهمچنو . اسوت  شوده  شوناخته  دوسوتانه  روابوط  توسوعه  در مهوم  نديفرا کي و است يانسان ياساس ازين کي
، ياجتمواع ، يمعنوو ، يبودن ، يجنسو ، يعقالن، شناختي روان، يعاطف ابعاد شامل يبيترك و ايپو، يتعامل ينديفرآ

                                           
1. Shaffer and Shvbn 

2. Spanier 
3. Edalati & Redzuan 

4. Stanley, Rhoades & Whitton 

5. Frost 
6. Marital Intimacy 

7. Heller.,& Wood 

8. Blume.,& Thomas 
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 سوازي مفهوم مهمي بسيار رفتاري الگوي تيميصم نيهمچن(. 2001، 1يباگاروز) است يباشناختيز و يحيتفر
 (.  2007، 2وارن و تنهاتن) گيردمي شكل عشق و خاطر رضايت، پذيرش اساس بر كه شده

 و حفو   باع  نيزوج نيب در ييزناشو يسازگار و تيرضا، تيميصم نكهيا به توجه با تيدرنها
 از اسوتفاده  گور يد يطرفو  از و( 1394، فورد  يصوداقت  و پوور يمهد) گردديم خانواده انيبن استحكام

 ازدوا  يربوات يبو  بوه  منجور  نيهمچنو  و كند يمتالش را خانواده نظام توانديم ياماهواره يهاشبكه
 از اسوتفاده  ريتوثر  يبررس به تا ميشد برآن حاضر پژوهش در، (1396، ييرضا و يديص، يغفار)گردد
 تيميصوم  و يسوازگار ، تيرضوا  زانيو م بور ( ماهواره)كشور از خار  در مستقر يونيزيتلو يهاشبكه
 .ميبپرداز متاهل انيدانشجو ييزناشو
 

 روش
 جامعوه . اسوت ( يگروهو  سوات يمقا و يليتحل) ياسهيمقا -يعل نوع از يفيتوص حاضر قيتحق روش
 حجوم  نيوي تع يبرا كه بود رشت شهر يها دانشگاه متثهل انيدانشجو يتمام، حاضر پژوهش يآمار

 و بوود  آموده  دسوت  بوه  26/22 بوا  برابر كه ييزناشو تيرضا پرسشنامه اريمع انحراف يرو از، نمونه
 بوا  و( 1990، 3ويو ل و هيهسو ) جامعوه  در صوفت  نيانگيم برآورد نمونه حجم فرمول در آن يگذاريجا

 .شد برآورد پژوهش نمونه عنوان به نفر 205 تعداد% 95 نانياطم فاصله گرفتن درنظر
 

𝑛 =
𝑍2

1−
𝛼
2

𝑆2

𝑑2
=

(2.58)2  ×  ( 20.26)2

(4)2
= 170.86 + 20% 𝑑𝑟𝑜𝑝𝑜𝑢𝑡 ≅ 205 

 

  يو توز. شد استفاده هاپرسشنامه ياجرا و هاداده يگردآور يبرا يدانيم روش از پژوهش نيا در
 ورود يارهايازمع تيرضا كسب با، رشت شهر يهادانشگاه به يحضور مراجعه روش با ها  پرسشنامه

 بوودن  محرمانوه  و متاهول  انيدانشوجو  كجاسوت ... و يشغل، يليتحص تيوضع، شاملسن پژوهش به
 پرسشنامه ليتكم نحوه و هاپرسشنامه نهيزم در هايآزمودن به الزم حاتيتوض ارائه با و يو اطالعات

 از اسوتفاده  بوا . شودند  منتقول  SPSS افوزار  نرم 20 نسخه بهها  داده يآورجم  از پس .گرفت انجام
 فيتوصو  هوا آزموون  از حاصول  نمورات  اريمع انحراف و نيانگيم، درصد، يفراوان يآمار يها شاخص

 زنوان  در كشور از خار  يونيتلوز يهاشبكه از( استفاده عدم اي) استفاده ايآ نكهيا آزمون يبرا. ديگرد
 تيميصوم  و ييزناشوو  يسوازگار ، ييزناشوو  تيرضوا  بور  يداريمعن يتعامل اي ياصل اررات مردان و

 اسوتفاده  2×2 ليفاكتور طرح کي قالب در يريمتغ تک انسيوار  ليتحل آزمون از دارد آنان ييزناشو
  :از عبارتند پژوهش نيا در يريگاندازه يابزارها. شد

 از يكي يسوال 15 ابزار نيا (:1995) 5واالس -الک 4یيزناشو یسازگار آزمون( الف
 را آن 1959 سال در الس و الک كه است ييزناشو يسازگار سنجش يبرا كوتاه يهااسيمق نياول

                                           
1. Bagarozzi 

2. Ten, Houten .,& Warren 

3. Hsieh & Liu 
4. Marital Adjustment  

5. Locke., & Wallace 
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 جمو   حاصول  بوا  برابور  آزمون ينمره. است برش ينمره آن از كمتر اي 100 ي نمره. اندكرده هيته
 فرموول  از اسوتفاده  بوا  يدرونو  يهمسوال  برآورد. است 158 تا 2 از آن ي دامنه و سوال هر ازاتيامت
 آزموون . اسوت  بوده 90/0 برابر آن ي مهين دو نيب يهمبستگ بيضر و خوب اريبس براون -رمنياسپ

-زو  يبورا  زكننوده يمتما نمرات با و شده شناخته يهاگروه يبرا واالس - الک ييزناشو يسازگار

 -الک ييزناشوو  ينو يبشيپو » آزموون  بوا  آزموون  نيا نمرات. باالدارد ييروا ناسازگار و سازگار يها
 آزموون . اسوت  آن يباال همزمان ييروا يدهنده نشان، جهينت نيا. دارد ييباال يهمبستگ «واالس
 زانيو م( 1389) يانيآشت يفتح و سده ينيحس. است ندهيآ يسازگار ينيب شيپ يبرا ياسيمق مذكور

 نيو ا در موذكور  پرسشونامه  كرونبوا   يآلفوا . كردنود  گوزارش  96/0 را پرسشنامه نيا كرونبا  يآلفا
 .است شده داده نشان 97/0 پژوهش
 يبرا كه است يسؤال 25 ابزار کي: (1992) 2هادسون1یيزناشو تیرضا شاخص( ب
 نيو ا. اسوت  شوده  نيتدو ييزناشو ۀرابط در شوهر اي زن مشكالت ۀدامن اي شدّت، زانيم يريگاندازه

 مهوم  مشوكالت  عدم ۀنشان آن از كمتر نمرات كه 30( 5)  نمر يكي. برشدارد نمره دو شاخص
 قابول  ينيبوال  مشوكالت  وجوود  بور  داللت كه 30 از شيب نمرات و است نيزوج نيب رابطه در ينيبال

 ۀنشوان  شوه يهم باًيتقر 70 از باالتر نمرات كه يمعن نيبد است 70، برش  نمر نيدوم. دارد مالحظه
 حول  يبورا  خشونت ينوع از استفاده اي تصور احتمال و است ديشد استرس دچار مراج  كه است آن

 گوروه  کيو  يرو( 1380) يساعت توسط رانيا در آزمون نيا. كرد لحاظ حاًيصر توان يم را مشكالت
. شود  اجورا ، بودنود  متثهل همسرشان اي خود كه تهران يهادانشگاه انيدانشجو از ينفر 158 ۀنمون

 كه است صد تا صفر نيب آن دامنه و (SD= 46/23)  26/ 42 يرانيا ۀنمون يبرا آزمون نيا نيانگيم
 ييزناشوو  تيرضوا  شواخص  يآلفوا  نيانگيو م. اسوت  مشوكالت  شودّت  اي وسعت ۀنشان باالتر نمرات

( كم اريبس) يعال استاندارد يخطا ۀنشان و يعال يدرون يهمسان  دهندنشان كه است 96/0 هادسون
 94/0 اسيمق نيا يبرا كرانبا  يآلفا بيضر( 1380) يساعت پژوهش در نيهمچن. است 40/0 يعني

 .است آمده دستبه 70/0 مذكور پرسشنامه كرونبا  يآلفا حاضر پژوهش در. آمد دست به

 يبورا  كوه  اسوت  يسؤال 17 ابزار کي (:1983) 4تامسون و واکر3تیمیصم اسیمق( ج

 نيچنود  كه است بزرگتر ابزار کي از ييجز اسيمق نيا. است شده نيتدو تيميصم و مهر دنيسنج
. اندكرده گزارش يمستقل اسيمق صورت به را آن كنندگانش هيته اما، رديگيم بر در را تيميصم بُعد
 3يعاطف يكينزد عوامل شامل و شده فيتعر گريكدي يبرا خانواده ياعضا تياهم و توجه، تيميصم

 رابطه كه نيا بر يمبن است ياحساس. شود يم 6تيرضا و يخرسند، 5يخودگذشتگ از، 4مهر قالب در
 91/0 يآلفوا  بيضر با «تيميصم اسيمق». است متقابل تعهد و، يهمبستگ، عزّت با توأم، باز، مهم

 زنوان  در را كرونبوا   يآلفا خود پژوهش در( 1390) كاوند. دارد يعال اريبس يدرون يهمسان 97/0 تا

                                           
1. Index of  Marital Satisfaction  
2. Hudson 

3. intimacy 

4. Walker & Thompson 
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 پرسشونامه  كرونبوا   يآلفوا  و يهمبسوتگ  بيضور  زانيو م. كردنود  گوزارش  97/0 مردان در و 96/0
 .است آمده دستبه 94/0 حاضر پژوهش در ييزناشو تيميصم

 

 ها افتهی
 سوال  59 توا  19 دامنه در كه بود 60/34 ± 42/8 پژوهش نيا در كننده شركت 205 يسن نيانگيم

 بود ساعت 31/17 ± 87/7 كشور از خار  ونيزيتلوهاي  شبكه از استفاده ساعات نيانگيم. بود ريمتغ
 يايو گو 1-جودول  در منودر   اطالعات نيانگيم. داشت نوسان هفته در ساعت 80 تا 1 دامنه در كه

 يونيو زيتلو يهوا شوبكه  از اسوتفاده  يفراوان نيهمچن و يبررس مورد نمونه شناختي جمعيت اطالعات
 .است شده داده نشان ريز جدول در کيتفك به همراه كشور از خار  در مستقر

 

 ها یآزمودن شناختی جمعيت یها یژگیو-1 جدول

 درصد (%) يفراوان (n)  رهايّمتغ

 
 تيجنس
 

 زن
 مرد
 كل جم 

132 
73 
205 

3/64 
7/35 
0/100 

 
 يشغل تيوضع

 

 شاغل
 كاريب

 دار خانه
 كل جم 

 نامشخص

140 
20 
44 
204 
1 

6/67 
7/9 
3/21 
6/98 
4/1 

 شغل نوع

 كارمند
 كارگر
 آزاد
 كل جم 

 نامشخص

98 
7 
37 
142 
63 

3/47 
4/3 
9/17 
6/68 
4/31 

 ماهواره از استفاده

 ريخ
 بله
 كل جم 

 نامشخص

66 
131 
197 
8 

9/31 
3/63 
2/95 
8/4 

 ماهواره از استفاده نوع

 تنها
 همسرم و من

 همسرم
 كل جم 

 نامشخص 

7 
121 
8 

136 
69 

4/3 
5/58 
9/3 
8/65 
2/34 
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%( 64) زن نفر 133، حاضر پژوهش انيدانشجو نيب از كه داد نشان جينتا1- شماره جدول طبق
 9 تعوداد  نيو ا از. اسوت  سال 59 سن نيباالتر و سال 19سن نيتر نييپا و بوده%( 35) مرد نفر 74 و

 كارمند% 47، كارگر زانيم نيا از% 3 كه، شاغل هايآزمودن از درصد 67 و كاريب ها يآزمودن از درصد
 نيبو  داده يدگيكش و يكج زانيم. بودند دار خانهها  يآزمودن% 21 زانيم نيهمچن و آزاد شغل% 18؛ 

وابسوته در سوطح    متغيرهر سه  zآماره  اسميرنوف-گزارش شد و با توجه به آزمون كولموگروف 3±
 پوژوهش  اهوداف  بوه  يدگيرسو  منظوور  به ادامه در يها دادهقرار داشت.  05/0بزرگتر از  داري معني
 استفاده بدون و با دانشجو متثهل زنان و مردان اريمع انحراف و نيانگيم کيتفك به 2-شماره جدول

  .دهد يم نشان ييزناشو تيميصم و يسازگار، تيرضا زانيم برحسب را يا ماهواره يهاشبكه از
 

های  شبکه از کننده استفاده یدانشجو متاهل زنان و مردان اريمع انحراف و نيانگيم -2 جدول

 ییزناشو تيميصم و یسازگار، تیرضا زانيم در، کشور از خارج یونیزیتلو
 (M) تيجنس رهايّمتغ

 نيانگيم
(SD) 

 اريمع انحراف

 ييزناشو تيرضا در ماهواره استفاده تيوضع
 
 ريخ

 زن
 مرد
  كل جم 

11/29 
87/32 
36/30 

43/14 
96/17 
56/15 

 
 بله

 زن
 مرد
 كل جم 

29/38 
13/35 
14/37 

31/19 
46/15 
00/18 

 ييزناشو يسازگار در ماهواره از استفاده تيوضع
 
 ريخ

 زن
 مرد
 كل جم 

8/107 
7/113 
8/109 

60/19 
06/22 
47/20 

 
 بله

 زن
 مرد
 كل جم 

77/98 
0/103 
34/100 

04/23 
90/19 
97/21 

 ييزناشو تيميصم در ماهواره از استفاده تيوضع
 
 ريخ

 زن
 مرد
 كل جم 

07/6 
13/6 
09/6 

09/1 
00/1 
05/1 

 
 بله

 زن
 مرد
 كل جم 

48/5 
81/5 
60/5 

28/1 
12/1 
23/1 

 
 آزموون ، پوژوهش  سوواالت  به ييپاسخگو يبرا يريمتغتک انسيوار ليتحل جينتا ارائه از شيپ

 . شد يابيارز 5-جدول در ها گروه نيب يها انسيوار يتساو فرض شيپ يبررس منظور به نيلو
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 (ییزناشو تيميصم و یسازگار، تیرضا)مالک یرهايمتغ یبرا نیلو آزمون جینتا -3 جدول
 يدار يمعن سطح F مقدار Df خطا Df هيفرض نيلو آزمون

 296/0 242/1 191 3 تيرضا
 616/0 600/0 191 3 يسازگار

 118/0 982/1 191 3 تيميصم

 
، (296/0) تيرضوا  يرهوا يمتغ يبورا  نيلوو  آزموون  يدار يمعنو  سطوح از آمده دستبه جينتا
. اسوت  نبوده داريمعن ماهواره از استفاده زانيم در( 118/0)ييزناشو تيميصم و( 616/0)يسازگار

 جينتوا  4 شوماره  جدول ادامه در. است برقرار هاگروه انيم انسيوار يتساو فرض كه يمعن نيبد
 و يسوازگار ، تيرضوا  بور  را انيدانشوجو  تيجنس دركنار ماهواره از استفاده يتعامل و ياصل اررات
 . دهد يم نشان ييزناشو تيميصم

 
 تيميصم و یسازگار، تیرضا بر تيجنس و ماهواره از استفاده یتعامل و یاصل اثرات -4 جدول

 ییزناشو

 مجذورات نيانگيم رييتغ مناب  وابسته يرهايمتغ
 درجه
 يآزاد

 F مقدار
 سطح

 يدار يمعن

 ييزناشو تيرضا
 911/0 012/0 1 697/3 تيجنس

 039/0 316/4 1 756/1286 ماهواره
 211/0 578/1 1 488/470 تيجنس×ماهواره

 ييزناشو يسازگار
 137/0 228/2 1 407/1026 تيجنس

 004/0 341/8 1 075/3842 ماهواره
 817/0 054/0 1 692/24 تيجنس×ماهواره

 ييزناشو تيميصم
 297/0 092/0 1 519/1 تيجنس

 017/0 780/5 1 039/8 ماهواره
 478/0 505/0 1 703/0 تيجنس×ماهواره

 
 تيجنسو ×  ماهواره يتعامل ارر نيهمچن و تيجنس ياصل ارر داد نشان 4- شماره جدول جينتا

-بوه  دار يمعنو  ييزناشو تيرضا بر ماهواره ياصل ارر اما ستين دار يمعن ييزناشو تيرضا نمره بر

 مواهواره  از كوه  يمتوثهل  ازافراد دسته آن گفت توان يم 2- جدول جينتا به توجه با كه آمد دست
 در بواالتر  نمورات  كسب چون و اندآورده دستبه يشتريب ييزناشو تيرضا نمره كننديم استفاده

 ينامطلوب ارر ماهواره از استفاده كه كرد انيب توانيم، است شتريب يتينارضا يمعن به اسيمق نيا
 ياصول  اررات كه داد نشان جدول نيا گريد جينتا(. =039/0P) دارد ييزناشو تيرضا كاهش يرو

 ارور  اموا  سوت ين داريمعنو  ييزناشو يسازگار بر تيجنس×  ماهواره يتعامل ارر نيهمچن و تيجنس
 تووان  يم 2 -جدول جينتا به باتوجه كه. آمد دستبه داريمعن ييزناشو يسازگار بر ماهواره ياصل

 يكمتور  ييزناشو يسازگار ينمره، كننديم استفاده ماهواره از كه يمتثهل افراد از دسته آن گفت
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 تيجنس ياصل اررات كه شود يم برداشت 4- جدول جينتا از سرانجام(. =004/0P) كنند يم كسب
 ياصول  ارور  اموا ، سوت ين داريمعنو  ييزناشو تيميصم بر تيجنس × ماهواره يتعامل ارر نيهمچن و

 افراد از دسته آن، 2-جدول جينتا به باتوجه كه آمد دست به داريمعن ييزناشو تيميصم بر ماهواره
 در يكمتور  نموره  كننود  يمو  استفاده كشور از خار  در مستقر يونيزيتلوهاي  شبكه از كه يمتثهل

 (.=017/0P) كننديم كسب ييزناشو تيميصم اسيمق
 

 یریگجهینت و بحث
 انيدانشوجو  در ييزناشو تيميصم و يسازگار، ييزناشو تيرضا ي سهيمقا هدف با حاضر مطالعه
 شوركت  بوا ( مواهواره ) كشوور  از خار  در مستقر يونيزيتلو يها شبكه از استفاده بدون و با متاهل
 داد نشوان  حاضور  مطالعوه  جينتا. شد انجام رشت شهر يها دانشگاه در متاهل يدانشجو نفر 205

 رابطه نيا در اما. است همراه يكمتر ييزناشو تيميصم و يسازگار، تيرضا با ماهواره از استفاده
؛ (1394) يموسو و پرتو مطالعات جينتا با آمده دستبه جينتا. نداشت يدار يمعن ارر تيجنس ريمتغ

 يموسو و پرتو نمونه يبرا. است تطابق در( 1997) 1ليباس چليم و نسنتيو و( 1389) اين يشاكر
 را ييزناشوو  يزنودگ  تيو فيك، ياماهواره يهابرنامه مشاهده دادند نشان خود پژوهش در( 1394)

 بوا  جوه ينت نيو ا. اسوت  دهيگرد ييزناشو يزندگ از تيرضا كاهش به منجر و داده قرار ريتار تحت
 در يروان بهداشت و ييزناشو يزندگ از يتمنديرضا يبررس» عنوان با( 1389) اينيشاكر پژوهش

 مشواركت  يهوا يآزمودن داد نشان يو مطالعه جينتا. است همسو «ماهواره از كننده استفاده زنان
 چول يم و نسونت يو پوژوهش . دارنود يترنوامطلوب  يروان بهداشت و كمتر تيرضا قيتحق در كننده

 رسوانه  از اسوتفاده  يالگوها كشف هدف با و يتمنديرضا و استفاده هينظر هيپا بر( 1997) ليباس
 جامعوه  در مواهواره  ژهيو و به يخبر يهارسانه از استفاده كه داد نشان انيدانشجو انيم در يخبر
 شوناخت  و هوا رسوانه  نيو ا از استفاده يتمنديرضا نيب نيهمچن؛ است اررگذار انيدانشجو يريپذ

 .دارد وجود يمعنادار رابطه ييزناشو روابط به مربوط يجار حوادث
 پرخواش ، مقابول  طورف  بوا  موورر  ارتباط برقراري كه كرد ذكر توان يم فوق مطالب نييتب در
 قيو عال و هوا خواسوته  بوه  شدن ليقا ارزش، هم با مشاركت ضمن نيزوج استقالل حف ، نكردن
 بور  توجوه  و ديو تاك و هوا يسخت قبول، مشترک آرمان و اهداف داشتن، يهمدل و يهمراه، همسر
 در مهوم  عوامول  از گريكود ي بوه  دادن تيو اهم و يدوسوت  ابوراز ، همسور  تيشخصو  مثبوت  نكات
 از(. 1391، يطوالب  و يگنجو ، انيو ليكائيم)اسوت  مشوترک  يزندگ استمرار و ييزناشو تمندييرضا
، رفتارهوا ، باورهوا ، نگورش  نووع  در كه يرييتغ به توجه با ياماهواره يهابرنامه مشاهده با يطرف

، ارتباطوات  نووع  اسوت  ممكون ، شوود يمو  جاديا مخاطبان در ييفرازناشو ارتباطات تنوع و ظواهر

                                           
1. Vincent.,&Micheal Basil 
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 بوه  منجور  و رديبگ قرار ريتار تحت نيزوج نيب در گريكدي از انتظارات و يزندگ سبک، هاخواسته
 .گردد ييزناشو يتينارضا
، كننود  ينمو  اسوتفاده  ماهواره از كه يافراد با سهيمقا در كه است نيا مطالعه نيا گريد افتهي
 از يكمتور  ييزناشوو  يسازگار، شان تيجنس از تظر صرف كنند يم استفاده ماهواره از كه يگروه
 ميمستق آموزش ريتار هدف با يپژوهش در( 1395) عجم، افتهي نيا با همسو. كنند يم گزارش خود

شوبكه  مشاهده كه افتي دست جهينت نيا به ييزناشو انتيخ و تعارض بر ياماهواره ميرستقيغ و
 روابوط  در انوت يخ يارتقوا  نيچنو مه و يناسوازگار  و تعوارض  شيافوزا  به منجر ياماهواره يها

 كوه  يافوراد  داد زنشوان ين( 1392) يفرهنگ و زاده حسن، يمتان پژوهش جينتا. گردديم ييزناشو
 نيو ا جذب ياگونه به كننديم ياماهواره يهااليسر تماشاي صرف را خود وقت از ادييز ساعات
 اعضواي  بوا  را خوود  روابط و كاهنديم گرانيد با خود ياجتماع ارتباطات از كه شونديم هابرنامه

 در مسولط  يغربو  يهوا ارزش و فرهنوگ  فتهيشو  ناخودآگواه  طوربه و رساننديم حداقل به خانواده
 يادهيپد داد نشان زين( 1392) يافشان و ييسخا، نيگلچ پژوهش. شونديم ياماهواره يهااليسر

 و تعارضات نيا از حاصل جهينت كه بوده مورر اريبس نيزوج نيب تعارضات بروز در ماهواره همچون
 زيو ن( 1986) 1بريور  و ماالماث پژوهش. است ييزناشو يتينارضا و يناسازگار گسترش، اختالفات

. شوود يمو  نيزوجو  يجنسو  يسوازگار  كواهش  بوه  منجور  ماهواره از استفاده بود داده نشان شتريپ
-يمو  بالطب  و رديگيم قرار ماهواره ريتثر تحت يزندگ به افراد نگاه نوع و تفكر، نگرش، نيبنابرا
 در يناسوازگار  و ييزناشوو  تعارضوات ، كنود يم جاديا نيزوج در كه يراتييتغ با كه كرد ادعا توان
 (.1380، ليكوا مک) برديم نيب از را آنها روابط

 مواهواره  از كوه  يافوراد  بوا  سوه يمقا در كه شد مشخص، حاضر پژوهش ي افتهي نيآخر طبق
 متيصوم ، شوان  تيجنسو  از نظور  صرف كنند يم استفاده ماهواره از كه يگروه، كنند ينم استفاده
 يپژوهشو  در( 1393) يجهوان  و يجهانشاه نهيزم نيا در. دهند يم نشان خود از يكمتر ييزناشو
 ييزناشوو  تيميصم يفرهنگ تهاجم ليدل به ماهواره از استفاده كه افتندي دست جهينت نيا به خود

 ابعواد  بوا  مواهواره  از اسوتفاده  نيب كه داد نشان( 1393) ياديص مطالعات جينتا. دهديم كاهش را
 وجوود  معنوادار  و يمنف رابطه يحيتفر - ياجتماع تيميصم و يمعنو تيميصم، يجنس تيميصم
 ييزناشو تيميصم و خانواده انسجام كاهش به منجر ماهواره از استفاده شد معلوم نيهمچن. دارد

 بور  انيپاسوخگو  شوتر يب كه دهديم نشان( 1391) يديص و ينعمت، يريپ مطالعات جينتا. شوديم
 نيو ا، كنود يمو  فوراهم  آنها يبرا را يشاد لحظات و مناسب فراغت اوقات ماهواره كه باورند نيا

 مسوائل  ليو دال به ماهواره كه هستند يراتييتغ نگران افراد نيهم گريد يسو از كه است يدرحال
 .آورديم وجودبه تيميصم زانيم بر ژهيو به شانيخانوادگ يزندگ ساختار در يخانوادگ و ياخالق

 از اسوتفاده  يمنفو  تواريرات » عنوان با( 1393) ينيوز و يديرش، يشمخان، انينورعل يهاپژوهش

                                           
1. Malamuth., &Briere 
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يب و يبدحجاب جيترو به ماهواره از استفاده كه داد نشان «يايران خانواده بر ايماهواره هايبرنامه
 يهوا عشوق  يبسترسواز  و جيتورو ، يسوت يزسواده  از گورفتن فاصله و ييگرامصرف جيترو، يحجاب

 مشوروبات  از اسوتفاده ، ينو يد يباورهوا  ضوعف ، خانواده از خار  نامشروع روابط شيافزا، يابانيخ
-يمو  منجور  فرزندان زودرس بلوغ و يشيآرا لوازم از يافراط استفاده، يبازهمجنس غيتبل، يالكل

 از ار خ روابط و ييفرازشو روابط غيتبل با ماهواره كه كرد اشاره توانيم افتهي نيا نييتب در. گردد
 جواد يا بوه  تيدرنها و شود ييزناشو روابط در افراد يهاارزش و باورها رييتغ باع  تواند يم عرف

 تيميصوم  كواهش  تواند يم موضوع نيا كه نجامديب نيزوج نيب در مرزها و درحد يميعظ شكاف
 .دهد شيافزا را ييزناشو

، دين دشمنان استفاده مورد ابزارهاي مهمترين از يكيتواند ميماهواره  هايسو برنامه يکاز 
 و باورهوا ، افكوار  بور  اررگوذاري ها شبكه اين اندازيه هدف را باشد و در جهان آزادگي و معنويت

 بوراي  سوازي زمينوه  و سكوالريسم، غربيمنش  و ابعاد منحط فرهنگ ترويج، دينداران رفتارهاي

 روزافزون با گسترش رسد ميبه نظر  ديگر سويجهان باشد. از  بر آنان حاكميت و برتري پذيرش

تووان  نموي و  اسوت  در جامعوه  جديود  سازهويت مناب  ظهور بارز مصاديقكه از  ماهواره از استفاده
، اطهوري و  العابوديني  زيون انگاشوت )  ناديوده  هوا خانواده ديني يابيهويت فرآيند بر را آن تاريرات
 بوه  نامتعوارف  يهنجارهوا  و هوا ارزش نيتلق با توانديم ماهواره نكهيا به توجه با بنابراين( 1393

 و ينور، رييام) شود منجر آنان ييزناشو يزندگ در يمشكالت بروز و نيزوج روابط در ييهابيآس
 هوا خوانواده  و كارشناسوان  و مسوئوالن  اسوت  يضرور كه شود يم گرفته جهينت( 1390، انيبساط
 و دهنود  شيافوزا  ماهواره از استفاده از يناش دينوپد يهابيآس و داتيتهد مورد در را خود يآگاه

 .كنند يياجرا نهيزم نيا در را الزم يمحافظت اقدامات
 پرسشونامه  از آن در كه يقاتيتحق ماننده. داشت همراه به خود با ييها تيمحدود مطالعه نيا

. كنديم مطرح را هاپاسخ در يريسوءگ امكان يخودگزارش يهااسيمق از استفاده، شوديم استفاده
 بر عالوه. بود ها دانشگاه متاهل انيدانشجو كل آمار به نداشتن يدسترس، قيتحق گريد تيمحدود

 بوه  تيو عنا بوا . داد ميتعم دانشجو ريغ متاهل افراد ريسا به توان ينم را مطالعه نيا يها افتهي آن
 مواهواره  از استفاده ريتار يبررس به گريد پژوهشگران شوديم شنهاديپ شده مطرح مسائل تياهم
 نيهمچن. بپردازند افراد در... و انتيخ، يافسردگ، استرس همچون شناختي روان يرهايمتغ ريسا بر
 و هيو ته بوا  رانيو ا ياسوالم  يجمهور يمايس و صدا مسئوالن و زانيربرنامه كه شوديم شنهاديپ

 جوانان يبرا يترمناسب ينيجانش را ونيزيتلو، جوانان ازين مورد و قيعم، جذاب يهابرنامه ديتول
 از استفاده اررات پنهان يايزوا شناخت يبرا يفيك يها پژوهش ياجرا. كنند متاهل افراد ژهيو به

 .شود يم هيتوص زين خانواده يفرهنگ و يقوم يبسترها به توجه با ماهواره
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  .شناسي روان و يتيترب علوم دانشكده - مرودشت واحد  ياسالم آزاد دانشگاه، ارشد
 خراسوان  نيزوجو  يفرهنگ يها ارزش با ييزناشو تعهد رابطه(. 1390. )نيحس، ديمول يعباس 

 .14 -7، شرق يانتظام مطالعات فصلنامه، يجنوب

 در هوا خوانواده  يزنودگ  سبک بر ماهواره يها شبكه ريتار يررسب(. 1393. )بيحب، يعبدالملك 
 .يمركز تهران واحد ياسالم آزاد دانشگاه، ارشد يكارشناس نامهانيپا، تهران سه منطقه

 تعوارض  بور اي  مواهواره  ميرمسوتق يغ و ميمسوتق هواي   آموزش ريتار. (1395) اكبر يعل، عجم 
 -146، (10)18، شناسي روان و اسالم مطالعات، هينشر، يزناشوئ انتيخ به نگرش و ييزناشو
125. 
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 رسواله ، زبوان  يفارسو  يا ماهواره يها شبكه افتيدر نحوه يفيك مطالعه(. 1387. )رضا، كاوند 
  .ياجتماع علوم دانشگاه، تهران، ارشد يكارشناس

 ياسوالم  آزاد دانشوگاه . خوانواده  يهوا  ارزش بر نترنتيا ريتثر يبررس(. 1389. )ديمج، يكفاش  
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 -129، (14)21، ارتباطوات  -يفرهنگو  مطالعوات ، ياماهواره يونيزيتلو هايشبكه به شهري

156. 
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 .1، (12)3، شناختي روان
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 .هارسانه قاتيتحق و مطالعات مركز، تهران

 دانژه نشر، تهران، خانواده شناسي جامعه(. 1385. )مرتضي، منادي.  

 يهامهارت آموزش يارربخش(. 1389. )ل، زاده يمهد و م، پورنيحس؛ م، هنرمند زاده يمهراب 
 و آمووزش  مطالعوات  مجله، سال 40 تا 20 متثهل زنان ييزناشو يسازگار شيافزا در يزندگ

 .139-125، (1) 2، يريادگي
 و ييزناشو تيرضا نيب رابطه يبررس(. 1394. )يمجتب، فرديصداقت؛ مونا، ييايبازك پوريمهد 
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21. 

 و ييزناشوو  تيرضوا (. 1392. )مسوعود ، يابيو جور يطوالب ؛ مسوعود ، يگنج؛ لوفرين، انيليكائيم 
 اخوتالالت  مجلوه ، يعواد  و يريادگيو  اخوتالل  دچوار  فرزندان يدارا نيوالد در روان سالمت

 .12 -37، (1)2، يريادگي
 يمنفو  تاريرات(. 1393. )ناصر، فكور ينيوز و مهران، يديرش؛ اژدر، يشمخان؛ اوري، انينورعل 

، (3)1، همودان  يانتظوام  دانوش  فصولنامه ، يايران خانواده بر ايماهواره هاي برنامه از استفاده
163- 123. 
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