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Abstract 

The aim of this study was to investigate the 

relationship between positive feelings towards 

spouse and marital adjustment with Internet 

addiction in married women in Isfahan. The 

statistical population of the study included married 

women in Isfahan in 1400 who had full knowledge 

to participate in this study using a questionnaire. The 

research method was applied and descriptive-

correlational. The information required for this study 

was collected through 4 written questionnaires in 

person, which are: Questionnaire of positive feelings 

towards Kay Daniel's wife. Alry, Francis Fancham 

and Hillary Terkotiz are the Lockwalls Marital 

Adjustment Questionnaire and Young's Internet 

Addiction Questionnaire. After collecting the 

questionnaires and extracting the raw data, the 

analysis of the research data was performed by SPSS 

software version 23. The results showed that there is 

a significant relationship between positive feelings 

towards the spouse and marital adjustment with 

Internet addiction in married women in Isfahan . 

Keywords: Positive feelings towards spouse, 

marital adjustment, internet addiction. 

 1400 اسفند  پذیرش:                   1400دی دریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :
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 مقدمه 
  بر عهده دارند.  یاژهینقش و  زنان هستند که  نآو سعادت    یاست و محور خانواده، سالمت اخالق  خانواده  جامعه  یرکن اساس

ی  . بکننددارند و همچنین مسئولیت خطیری به عنوان همسر و مادر ایفا می   یانسان  یدر فراز و فرود جامعه  یقیعم  ریتاث  آنان

  ن یمهم خود درا  یهانقش ی فایاست که با ا یسالم است و سالمت خانواده وابسته به زنان یسالم مرهون خانواده یجامعهشک 

 (.1390)حقگو، دارند یبرم گام ریمس

  توانند یم  ن ینو  هایی، همچنین قابلیتو فن  یموزشآاز امکانات    استفاده   با   زنان .  دهندیم  لیجامعه را زنان تشک  تیاز جمع  یمین

محققان  که ذهن    ل مهمی استاز مسائ  ی کیمورد ،    نیدر ا  قیو تحقبنابراین بررسی  بعد داشته باشند،    بر نسل   یادیز  اتریتاث

ی  فرصت رانیدر ا ینترنتی ا جدید امکانات   تکنولوزی و گسترش در جوامع امروزی با ه است. کرد ریرگدبه خود  پژوهشگران را و  

 ،طرز تفکر  در  فراوانی  راتییتغ  ،یتکنولوژ  نیاستفاده از ا  ا بی شک  بو  .  زیادی داشته باشند  ین استفادهآزنان از    پیش آمده تا

 متحول   ،   جامعه  و   هارسانه  درشده    جادیا  یهانهیزم  رییآنان با تغ  یهازهیانگ  گر،ید  ی. از سوشده است  جاد یا  اننآرفتار    زندگی و 

  زین  نیزوج  روابط  و   یخانوادگ  یزندگ   در  تواندیم  راتییتغ  نیا  شودیآنها م  ی در زندگ  ها یاز دگرگون  یاریبس  یمبنا  و   شده

وابسته    یاجتماع   یهاشبکه  ژهیو به و  نترنتیبه ا  نیکه زوجهنگامی    کنندی م  انی ب  هاپژوهش  که  یاگونه  به.  باشد  گذارریتاث

و تعامالت    گریکدیبر ارتباط با    یاثرات منف  تواند یکه م  شودی همسرشان کم م   ژه یبه و  گرانیتعامل با د  یبرا  زشانیانگ  شوند، یم

به    خانوادگی   کیزداز روابط ن  فاصله گرفتن  و   یآنها از ارتباطات اجتماع   دور شدنمنجربه    تیداشته باشد و در نها   شانیاجتماع 

  ی مجاز  یاجتماع   یهاو شبکه  نترنتینفوذ ا  بیضر  یتصاعد  شیبا  افزا  الطبعب.  شودیم  نیروابط زوج  یبا همسر و به عبارت  ژهیو

ا عموم  رانیدر  افزا  ی ومجاز  ی اجتماع   یهابه شبکه  یشدن دسترس  یو  آن  کنار  وبالگه  هاتی تعداد سا  شیدر  و    یاو  زنان 

 ن یاز مهمتر  یکی  دی کاربران به آن، شا  گرید   یکاربران زن پابه پا  فراوانو توجه    یشبکه جهان  نیا  ی بر رو  یرسان اطالع  یهاگاه یپا

 (. 1395،یباشد) به نقل از رضاپور، انتصار فومن ی بررس هب ازیاحساس ن برای لیدال

 ی از زندگ  نی مهم در روابط زوج  ریمتغ  کیفرد و    ییرابطه زناشو  تیاز وضع  یکل  یابیارز  کیاحساسات مثبت نسبت به همسر که  

 ، یدیجمش  ،یمراد  نی) به نقل از ام  شودیآنها م  نیو کم کردن فاصله ب  نی زوج  نیب  تیمیکه منجر به صم   باشدیم  ییزناشو

 ی است. برقرار  ییزناشو  یدارا بودن احساسات مثبت نسبت به همسر و زندگ  ،یفرد  نیوجود روابط سالم ب  ینشانه ها  از(.   1393

عواطف مثبت    یریعوامل موثر بر شکل گ  ن یتر  یکلمات و جمالت در وقت مناسب آن از اصل  ان یارتباط مناسب با همسر و ب

در دسترس بودن و   هلی احساسات مثبت نسبت به همسر به وس  (.1395دان،    فهیاست )وظ  یاز زندگ  تیدوام و رضا  ن،یزوج

 ق یکه از طر  دهد یامکان را م   نیا  نیبه زوج  منیا  ی هاارتباط  نی. اشودیم      مشخص  گریکدینسبت به    نیپاسخگو بودن زوج

  یبه نوع  ت ینهادر    تواندیم  نیاحساسات مثبت زوج  زانیکمک کنند. در اصل تجربه م   گریکد یبه    یجان یه  یهایاداره آشفتگ

  ،کننده  تیحماآمیز و  ی مهرشرکت در رابطه  یبرا  ل یاحساس مثبت نسبت به همسر ،تما  نیختم شود. بنابرا  ی درون  یشادمان 

 .   (1396کاظمی،بدون از دست دادن خود در آن رابطه است)

  اعتماد،  صداقت،  درک،  روابط زناشویی،  دوستی،  مانند  هایی   جنبه  در  همسر  مورد  در  احساس فردی  یک  معنای  به  مثبت  عواطف

  های  جنبه  از  شوهر  و  زن  که   است  بخشی  و لذت   مثبت  نگرش  واقع   در  زناشویی   رضایتمندی.  است  لذت جنسی  و  خوشایندی

حساسیت ها و نیازهای طرف مقابل، رسیدن به تصمیمات   درک  که   کرد   تاکید   نکته  این   بر  باید .  دارند  زناشویی   مختلف روابط

ت خانواده ها را که در واقع ریشه اصلی آنها سوء تفاهم هاست  البسیاری از مشکهمگون و یافتن راه های لذت بردن بیشتر،  

 (.1،2011)بک برطرف می کند

 
1 .Beck 
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که زوج    کرده است  انیب   یی زناشو  ی سازگار  ف یدر تعر  فیاست و گر  نیزوج  ی که سازگار  ییزناشو  ی زندگ  گری بعد د  نیهمچن 

 تیفیدارند، از  نوع اوقات فراغت ک  تیها توافق دارند آنها از سطح و نوع رابطه رضاهستند که در همه جنبه  ییسازگار آنها  یها

  ی هابه تالش  ییزناشو  یکه سازگار   کند یم  انیب  و یخود دارند.    ی اقتصاد  تیبر زمان و وضع  ی خوب  تیریهستند و مد   یآن راض

و رفتار اشاره دارد که زوج ها انجام   ی اجتماع  ، یجانیه ،یمعنو  ، یجسمان ، ی روان یسازگار یبر مبنا   یاهماهنگ و متمرکز شده

به خانواده  یم تا  را ح  ابند یدست    یو هماهنگ  گانهیدهند  ازدواج  آرامش  با  )    فظو  (.  1394   خاکپور،نظری و زهراکار،کنند 

.  هاستآن  نیاز مهمتر  یکی   یی زناشو  یه سازگارک  رد،یپذیم  ریتاث  یآن از عوامل مختلف  حیخانواده و عملکرد صح  اتیاستمرار ح

 گسیختگی انسجام،  بروز  لعوام  نیتراز مهم  یی و ازدواجرابطه زناشو  در  یکه موضوع ناسازگار  دهدیم  نشان  طالق   روزافزون  آمار

  ی اعضا  یتیامن  ، یروان   ،یعاطف   یازهایتواند نیاست که نه تنها نم  یکانون  جاد یا  جهیروابط و وحدت خانواده و در نت  یتنش و سرد

نها را به آو سالمت روان    شودیدر اعضا م  یها و مشکالت روان  یناراحت  ،یروان  یبلکه باعث بروز آشفتگ  ،خود را برآورده سازد

زوج ها را فراهم    یمیو اختالل در روابط عاشقانه و صم  یناسازگار   یی زناشو  ی در زندگ  ی. امروز عوامل مختلفاندازدیم  رخط

همزمان   یکه به بررس یتاکنون پژوهش نکهیا به نظر باو  الذکرتوجه به موارد فوق   با(. 139۷، و نخشی پور پور می)ابراه آوردیم

 است   آنپژوهش    نینشد. هدف از ا  افتیبپردازد،    ینترنتیا  اد یبا اعت  ییزناشو  یاحساسات مثبت نسبت به همسر و سازگاریرابطه

 دارد؟ وجود  رابطه ینترنتیا ادیبا اعت مسراحساسات مثبت نسبت به ه  نیب ایآ که
 

 روش تحقیق 
 دسترس   در  یریگ  نمونه  وشحاضر از ر  پژوهش  در   باشد.   یزنان متاهل شهر اصفهان م   هیپژوهش متشکل از کل  ن یا  یجامعه آمار

شد و   الارس نفر 400 یواتساپ برا  قیو از طر کیبه صورت الکترون ها کرونا پرسشنامه روسی. و با توجه به انتشار وشد استفاده

حجم نمونه با   قرار گرفتند.  یآمار  لیو تحل  هیتجز  مورد  ها  نامه  پرسش   به   پاسخ   از   پس  و   دادند   پاسخ   آننفر به    250تعداد  

را برابر    نانیبا درجه اطم  یدقت احتمال  قیو امکانات تحق  یزمان   یها  تیبا توجه به محدود  sampel poverاستفاده از نرم افزار 

 در نظر گرفته شد.  یینفر به عنوان نمونه نها  250تعداد  نی . بنابرامیدر نظر گرفت 5/0و احتمال خطا با صحت برآورد را   05/0

 

 ی نترنتیا ادیاعت یپرسشنامه 

سنجش    یماده، برا  20پرسشنامه شامل    نیاست. ا  نترنتی بر استفاده از ا  ادیاعت  یریگاندازه  یو معتبر برا  نانیروش قابل اطم 

ان در    یهاشده است. پاسخ  هیته  انگی  یمبرلیدکتر ک  لهیباشد که به وس  ی م  وتریکامپ ای  نترنتیافراد در کار با ا  یوابستگ  زانیم

( قرار گرفته است  5=  شهی( و) هم 4اوقات =  شتریاوقات= دو( )اغلب =سه( )ب  ی( )گاه کیاز )بندرت =  یدرجه ا  5  وستاریپ   کی

اعت درجه  و شد  ف،یخف  ادیکه  ا  دی متوسط  اندازه  نترنتیبه  پایم  یریگرا  در  نیترنییکند.  باالتر  20  یافتینمره    ازیامت  نیو 

  % گزارش کرد 90کرونباخ را برابر با    یآلفا  بیضر  ی عاطف  لی از روش تحل  نترنتیبر ا  اد یاعت  ییمحاسبه روا  یبرا  ونگی  است.100

 . (1393 ی و مرادی امین،دی) به نقل از جمش

 

 پرسشنامه احساس مثبت نسبت به همسر 

  یزوج درمان  کینیدر کل  19۷5مثبت فرد نسبت به همسر خود است که در سال    یهااحساس  یریگاندازه  یسوال برا  1۷  یدارا

احساس   شودیخواسته م  یسال( از آزمودن  8ش ساخته شده است در بخش اول )شامل  که در دو بخ  ورکیوین  یالتی دانشگاه ا

  دا یاحساس شد  ی)برا  ۷( تا  یمنف  دایاحساس شد  ی)برا  1به همسرش را در طول چند ماه گذشته  با اعداد    نسبتخود    یکل

تا    1از اعداد    یکیخود نسبت به هر عبارت    یاحساس کل  ه یبرپا  یعبارت(، آزمون  9مثبت( مشخص کند. در بخش دوم )شامل  
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  ی آن با سازگار  یهمبستگ  بیو ضر  93/0هفته    3تا  1فاصله    با آزمون مجدد    قیپرسشنامه از طر  یی ای. پاکند یرا مشخص م  ۷

( با روش ترجمه و ترجمه مجدد 1380و پور اعتماد ) یپرسشنامه را مظاهر  نیو گزارش شده است.ا   p</001با  ۷/0 ییزناشو

با استفاده از    سشنامهپر  ییایگزارش شده است. در مطالعه حاضر پا 89/0آن برابر با    ی درون  یبرگردانده اند که همسان   یبه فارس

م   95/0کرونباخ    یآلفا فومن  گردد یمحاسبه  ازانتصار  نقل  همکار    ی )به  تصن  یآلفا  یی ا یپا  بیضرا  . (1398و  و   ف یکرونباخ 

 ق یپرسشنامه احساسات مثبت از طر  ییهمگرا  روایی  و.  آمد  دست  به%   80  و٪82پرسشنامه احساسات مثبت در کل نمونه  

پرسشنامه احساسات   ییهمگرا   یی( گزارش شده است .رواp<0/01)  ۷3تا %  %64  ییزناشو  یهمزمان با پرسشنامه سازگار  یاجرا 

پرسشنامه    نیا  یبرا  رسونیپ   یهمبستگ  بیضر  ج یمصاحبه شده که نتا  ییزناشو  تیمثبت نسبت به همسر با پرسشنامه رضا

39٪ (01/0>p1398، نیوپرند  ی( بدست امد )به نقل از داراب خان). 

 

 الک و واال  ییزناشو  یپرسشنامه سازگار

از روابط    ی فرد  نیادراک ب  هیکوتاه بر پا  یپرسشنامه خود گزارش  ک یشده است.    حیتوسط الک و واالس تصح  1959که در سال  

بخش    3ماده در    15  یو حاو   ردیگی قرار م  یبردارازدواج مورد بهره  یکنش ور  تیفیک  یریگاست. به منظور اندازه  ییزناشو

خرسند(   اریناخرسند تا بس  اری)از بس  یادرجه  ۷  ینمره گذار  اسیمق  کی  یاست که رو  ی. قسمت اول مربوط به شادکامستا

( است و  میاختالف دار شهیتا هم میتوافق دار شهی)هم یانقطه اس ی( شامل مق9تا  2نشان داده شده است. قسمت دوم )سوال 

  ییزناشو  تیو باالتر نشان دهنده رضا  100آزمون نمره    نیاست. در ا  یانهیز( شامل سواالت چند گ15تا    10قسمت سوم )سوال  

پا  و (  19۷6)  ریآزمون مثبت بودند. سپان  نیا  یی . مطالعات رواباشدیم   ییزناشو  روابط  در  تنش  دهنده است نشان  ترنیینمره 

با استفاده از    یدرون   ی . برآورد همسانکندیگزارش م  اسیمق   ن یا  یرا برا  یی باال   یو اعتبار مالک   96/0  یدرون   ی همسان  بیضر

آزمون با    نینمرات ا  نیبوده است. همچن  90/0آن برابر    مهی دو ن  نیب  یهمبستگ  بیخوب و ضر  اریبراون بس  رمنیفرمول اسپ

پ  ا  یی باال  ی واالس همبستگالک    یی زناشو  ینیبشیآزمون  روا  جهینت  نیدارد.  باال  یی نشان دهنده    د، یآن است)مو  ی همزمان 

 (. 139۷باق،  ،یاکبر یعل  یحاج
  توصیفی  آمارهای  ابتدا.  است  شده   تحلیل  استنباطی  و  توصیفی  سطح  در  SPSS 23  افزار  نرم  از  استفاده   با  پژوهش  های داده

  متغیرهای   نمره  حداکثر  و   حداقل  معیار،   انحراف  و  میانگین  سپس  و  شناختی  جمعیت  های  ویژگی  فراوانی  درصد  و  فراوانی شامل

  بررسی  جهت.  است  شده  ارائه  پژوهش   های  داده  بودن  نرمال  بررسی  برای  اسمیرنوف  کلموگروف  آزمون  چنین  هم  و  پژوهش

 .  گردد  می  استفاده متغیره چند رگرسیون تحلیل روش از پژوهش   مفهومی مدل براساس پژوهش فرضیه

 

 یافته ها
تحصیالت بیشتر افراد   براساس نتایج به دست آمده از فراوانی و درصد فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه پژوهش،  

درصد( نمونه تحصیالت لیسانس داشته اند. وضعیت اشتغال    34نفر)  85درصد( دیپلم بوده است و پس از آن  4/36نفر)  91نمونه  

درصد( دارای   36نفر)90درصد( خانه دار بوده اند. همچنین بیشتر افراد نمونه شامل 4/54نفر) 136در بیشتر افراد نمونه شامل 

درصد( دو فرزند داشته اند. بر اساس یافته های توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد،    30نفر)  ۷5یک فرزند و پس از ان  

  38/1۷سال  میانگین مدت زمان ازدواج در ان ها    38/3۷حداقل و حداکثر سن و مدت زمان ازدواج، میانگین سن افراد نمونه  

یافته های توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره در متغیرهای پژوهش    1سال است. در جدول  

 آورده شده است.  
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 : یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش 1جدول 

 حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف  استاندارد میانگین  تعداد  متغیرها

 119 40 08/20 52/94 250 احساسات نسبت به همسر 

 60 5 48/10 48/40 250 سازگاری زناشویی 

 ۷8 20 81/10 46/40 250 اعتیاد اینترنتی

 

در بخش آمار استنباطی یا بررسی فرضیه های پژوهش به منظور روابط چندگانه از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. پیش  

از بررسی فرضیه ها با روش تحلیل رگرسیون ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پیش بین و مالک پژوهش در جدول  

 ارائه شده است.  2

 اسمیرنوف جهت بررسی پیش فرض نرمل بودن در داده ها نتایج آزمون کلموگروف   2جدول 

 معنی داری آماره مقیاس

 194/0 0۷/1 احساسات نسبت به همسر 

 423/0 8۷۷/0 سازگاری زناشویی 

 182/0 09/1 اعتیاد اینترنتی

 

، در همه متغیرهای پژوهش نشان داده است که فرض صفر مبنی نرمال  2براساس نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف در جدول  

بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش باقی است یعنی توزیع نمرات نمونه نرمال و همسان با جامعه است و کجی و کشیدگی  

 باشد(.   می 05/0ز تر ا)همه سطوح معنی داری بزرگ حاصل اتفاقی است

 تحلیل رگرسیون انحنایی جهت پیش بینی اعتیاد اینترنتی از طریق احساسات مثبت نتایج  3 جدول

 یآمار شاخص

 نیب شیرپ یمتغ
R 2R 

F یداریمعن B bSE Beta t یداریمعن 

 ثابت   عدد

169/0 028/0 62/3 028/0 

98/22 45/3 - 006/2 045/0 

 045/0 02/2 169/0 2۷8/0 -514/0 مثبت احساسات

 04/0 -06/2 -223/0 002/0 -003/0 2 مثبت احساسات

 

با اعتیاد اینترنتی    169/0نشان می دهد که توان اول و دوم احساسات مثبت به میزان    3نتایج رگرسیون انحنایی در جدول  

درصد پیش بینی کننده ان هستند. در رابطه تک تک ان   8/2و نزدیک به  p(<05/0رابطه دارند که این مقدار معنی دار است)

و توان    p(<05/0ها با اعتیاد اینترنتی نتایج نشان می دهد که رابطه احساسات مثبت و اعتیاد اینترنتی منفی و معنی دار است)

و لذا می توان گفت فرضیه فرعی   p(<05/0دوم احساسات مثبت نیز پیش بینی کننده معنی داری برای اعتیاد اینترنتی است)

دوم پژوهش تأیید شده است و  بین احساسات مثبت و اعتیاد اینترنتی رابطه غیر خطی  معنی داری برقرار است. این رابطه در 

ی نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که احساسات مثبت ابتدا با اعتیاد اینترنتی رابطه مثبتی دارد به گونه ا  6-4شکل  

 که در افزایش احساسات مثبت با افزایش استفاده از اینترنت همراه است .
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 رابطه خطی و انحنایی احساسات مثبت نسبت به همسر  با اعتیاد اینترنتی  1شکل 

 تحلیل رگرسیون انحنایی جهت پیش بینی اعتیاد اینترنتی از طریق سازگاری زناشویینتایج  4جدول

 شاخص آماری
 متغیرپیش بین

R 2R 
F داریمعنی B bSE Beta t 

-معنی

 داری 

 عدد ثابت 

229/0 053/0 86/6 001/0 

05/21 11/6 - 45/3 001/0 

سازگاری 

 زناشویی
16/1- 32۷/0 326/0- 55/3 001/0 

سازگاری 

 2زناشویی 
016/0- 004/0 169/0- 69/3- 001/0 

 

با اعتیاد اینترنتی    229/0نشان می دهد که توان اول و دوم سازگاری زناشویی به میزان    4نتایج رگرسیون انحنایی در جدول  

درصد پیش بینی کننده ان هستند. در رابطه تک تک ان   3/5( و نزدیک به p<05/0رابطه دارند که این مقدار معنی دار است)

(  و  p<05/0اعتیاد اینترنتی منفی و معنی دار است)ها با اعتیاد اینترنتی نتایج نشان می دهد که رابطه سازگاری زناشویی و  

( و لذا می توان گفت فرضیه p<05/0توان دوم سازگاری زناشویی نیز پیش بینی کننده معنی داری برای اعتیاد اینترنتی است)

رار است. این فرعی سوم پژوهش تأیید شده است و  بین سازگاری زناشویی و اعتیاد اینترنتی رابطه غیر خطی  معنی داری برق

نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که سازگاری زناشویی ابتدا با اعتیاد اینترنتی رابطه مثبتی دارد  ۷-4رابطه در شکل 

به گونه ای که در افزایش سازگاری زناشویی با افزایش استفاده از اینترنت همراه است اما در ادامه با کاهش سازگاری زناشویی،  

 رنتی افزایش می یابد.  اعتیاد اینت
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 رابطه خطی و انحنایی سازگاری زناشویی  با اعتیاد اینترنتی 2شکل 

 بحث و نتیجه گیری 
با اعتیاد اینترنتی رابطه دارند که    169/0نتایج رگرسیون انحنایی نشان می دهد که توان اول و دوم احساسات مثبت به میزان  

درصد پیش بینی کننده ان هستند. در رابطه تک تک ان ها با اعتیاد    8/2( و نزدیک به  p  < 05/0است)این مقدار معنی دار  

و توان دوم     (  p  <  05/0)اینترنتی نتایج نشان می دهد که رابطه احساسات مثبت و اعتیاد اینترنتی منفی و معنی دار است  

 ینترنتی است.احساسات مثبت نیز پیش بینی کننده معنی داری برای اعتیاد ا

در تبیین این فرضیه بسیاری از کمبود صمیمیت، مشکالت زناشویی و مشکالت ارتباطی میان همسران ریشه دارد و عدم رضایت  

را به همراه دارد) شاتون و  روانی و عاطفی  ایجاد مشکالت  زناشویی و  افزایش برخوردها، کاهش رضایت  امکان  از صمیمیت 

توان به اعتیاد اینترنتی در زنان پی برد. زوجینی با کاهش احساسات مثبت نسبت به همسر می( بر این اساس  2،2008گوردون 

که صمیمیت بیشتری دارند از رضایت زناشویی باالتری برخوردارند و در برخورد با مسایل زندگی، تغییرات رابطه و انعطاف  

(. بنابراین 200۷ی زناشویی خواهند داشت) پاتریک و همکاران،پذیری توانایی باالتری نیز دارند و تجربه رضایتمندی باال در زندگ

شوند. فضای مجازی و اینترنت، باعث  اگر زوجین صمیمیت در رابطه خویش را تجربه نکنند به سمت اعتیاد اینترنتی کشانده می

تکنولوزی وجود دارد باعث افزایش تمایل  هایی که در این  ها و برنامهجدایی فرد از دنیای واقعی شده و جذابیت و تنوع بازی

انجامد و امکان  گردد. این افزایش در میزان استفاده از ایترنت یقینا به کاهش روابط اجتماعی میافراد به ویژه نسل جوان می

از فضای مجازی م اتدازه  از  نحصر  ارتباطات اجتماعی در دنیای واقعی را کاهش داده و به گوشه گیری فرد و استفاده بیش 

 
2 .Shelton & Gordon 
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شود. در نتیجه افزایش احساسات مثبت با افزایش استفاده از اینترنت همراه است اما در ادامه با کاهش احساسات مثبت در  می

 همسران، اعتیاد اینترنتی افزایش می یابد.  

رنتی رابطه دارند  با اعتیاد اینت  229/0نتایج رگرسیون انحنایی نشان می دهد که توان اول و دوم سازگاری زناشویی به میزان  

درصد پیش بینی کننده ان هستند. در رابطه تک تک ان ها با اعتیاد    3/5( و نزدیک به  p<0/ 05که این مقدار معنی دار است)

پور و    ینخش( .  p<05/0اینترنتی نتایج نشان می دهد که رابطه سازگاری زناشویی و اعتیاد اینترنتی منفی و معنی دار است)

زنان و مردان متاهل    نیدر ب  ییزناشو  یسازگار  زانیبا م  یمجاز  یدر فضا  تیحضور و فعال  زان ی( م139۷)پور در سال  میابراه

با   ی( پژوهش2020در سال )  4و تانس   3بورک کارا دارد. یدار یو معن یمنف رابطه  هیمراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اروم

افراد   یتمندیو سطح رضا  ی اساس  یروانشناخت  یازهاین  ن،یزوج  یو فرسودگ  ییزناشو  یسازگار  نترنت،یعنوان استفاده مشکل از ا

  ه ی را تجز  نیوجز  یاساس  ی فرسودگ  ،ییزناشو  یسازگار  ساز،مشکل   نترنتیاستفاده از ا  نیمطالعه رابطه ب  نیمتاهل انجام دادند.  ا

به متغ  یروانشناخت  یازهاین  یتمندیرضا. سطح  کند یم  لیو تحل   یسازگار  یانجینقش م  نیمختلف و همچن  یرهایبا توجه 

 ن یو همچن  نیزوج  یو فرسودگ  نترنتیاستفاده از ا  نیمطالعه مشاهده شده است که ب  نیا  جهی . در نتکند یم  یرا بررس  ییزناشو

-تجربه لذت و تیرضا از  ی نیع  احساس ، ییزناشو یسازگار  فرضیهدر تبیین این وجود دارد. تمثب یرابطه ا یی زناشو یسازگار

  نیزوج  یعاطف   ثبات   یها مولفه  ن یترمهم  از.  است  ییزناشو  یرابطه  ی هاجنبه  تمام  به  توجه  با   یخشنود  و   مرد  و   زن  یشده

  رش یپذ  و   متقابل   یعالقه  گر، ی کدی  از   مراقبت  زانیم  از  را  نیزوج  بخش   ت یرضا  روابط(.  5،2008ی مکنالت  و   شریف)  شودیم  محسوب

تمام    (.1990،یمکرج  و  نهای)سکرد  سنجش  توانیم  گری کدی  تفاهم   و از  لذت  و  رضایت  احساس  نتوانند  که  زمانی  زوجین 

ی زوجی خود داشته باشند و میزانی از مراقبت، عالقه و تفاهم و پذیرش در آنها تحلیل رود به سوی اینترنت های رابطهجنبه

 شوند. ی به اعتیاد اینترنتی مبتال میسوق پیدا کرده و حت
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