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 چکيده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت)شبکه های اجتماعی( بر میزان شادکامی، 

بهزیستی روانی و روابط فرا زناشویی دانشجویان دانشگاه های شهر اسالم آباد غرب می باشد. پژوهش حاضر از 

پیمایشی است. لذا روش حاضر از نوع همبستگی می باشد.  –یفی نظر هدف کاربردی و از نوع روش تحقیق توص

نفر( به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی  15نفر( و مرد)551نفر از دانشجویان، زن) 591برای این منظور 

برای انجام پژوهش حاضر انتخاب شدند. گرداوری داده ها از طریق چهار پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی 

ماده؛ پرسشنامه 51(، شامل 0225گوی؛ پرسشنامه روابط فرا زناشویی موره و لیونگ)02(، شامل 5991یانگ)

 09(، شامل 5919سوال و پرسشنامه شادکامی آکسفورد)11(، شامل 0222بهزیستی روانی کی یز و ماگیارمو)

ی شامل جدول گوی انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش های آمار توصیف

های آماری فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. هم چنین جهت بررسی فرضیه های پژوهش از روش

ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین 

، روابط فرا زناشویی (r=0/462)اختی ، بهزیستی روان شن(r=0/175)اعتیاد به اینترنت با میزان شادکامی

(R=0/142) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شادکامی(F=2/798) و بهزیستی روان  %51، معادل

می تواند متغیر اعتیاد به  %1، معادل (F= 3/501)و روابط فرا زناشویی  %55، معادل (F= 2/123)شناختی 

ه نتایج پژوهش چنین می توان گفت که هر سه متغیر نقش قوی در پیش اینترنت را پیش بینی کند. با توجه ب

درصد  21بینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان ایفاء می کنند. چرا که هر سه متغیر در مجموع قادرند در حدود 

  را پیش بینی کنند. اینترنت به از واریانس اعتیاد

 .فر زناشویی، بهزیستی روان شناختیاعتیاد به اینترنت، شادکامی، روابط  :يديکل واژگان
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 2 شيما پرندین ، 1 خليل کریمی

 اسالم ابادغرب، ایران  کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، واحد اسالم ابادغرب، دانشگاه ازاد اسالمی، 5
 هیئت علمی و مدیر گروه روان شناسی، واحد اسالم ابادغرب، دانشگاه ازاد اسالمی، اسالم ابادغرب، ایران 0

 
 نام نویسنده مسئول:

 خليل کریمی

پيش بينی ميزان شادکامی، بهزیستی روانی و روابط فرازناشویی بر اساس 

نت )شبکه هاي اجتماعی( دانشجویان دانشگاه هاي اعتياد به اینتر

 شهرستان اسالم آباد غرب
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 مقدمه
ای که در اینترنت وجود دارد و در سایر پدیده شگرف قرن بیستم، انقالب مهمی در ارتباطات پدیده آورده است. ویژگی عمده 5اینترنت

ساعته بودن، سادگی کار، هزینه  01آن، های منحصر به فرد اینترنت از جمله سهولت دسترسی به است. ویژگی« 0تعامل»شود ها دیده نمیرسانه

 پایین، گمنام ماندن کاربران آن و... همگی موجب استقبال عظیم مردم در سراسر جهان از آن شده است. این خصوصیات، عالوه بر اینکه از یك

تیاد تی که اینترنت پدید آورده است اعآیند. یکی از مشکالشوند از طرف دیگر از معایب آن نیز به شمار میهای اینترنتی محسوب میطرف قابلیت

روانی بسیار مضری روی کاربران است. اعتیاد به اینترنت در زیرمجموعه  -مجازی یا اعتیاد به این شبکه عظیم جهانی است که دارای تأثیرات رفتاری

، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد شناختیآمده است و نوعی استفاده از اینترنت است که بتواند مشکالت روان 2ایاختالالت تکانه

 (. 0221، 1کند )کاپالن و سادوك

توسعه  می گوید: شاد کردن و شاد بودن جامعه موجب پیشرفت و -عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم _ دکتر امان اهلل قرایی مقدم

و بروز انواع آسیب های جامعه، جرم و بزهکاری، طالق،  یاری مسائلاجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و خانوادگی جامعه می شود؛ از بس

تحصیلی و دل به کار دادن  مسائل جلوگیری به عمل می آید؛ اختالالت روحی در جامعه کمتر می شود و میزان رغبت نابسامانی خانوادگی و سایر

 ر در جامعه خود نتوانند این نیاز را برآورده کنند، روبه جوامع دیگریاست، افراد اگ و تولید، افزایش پیدا مِی کند. شادی یك نیاز اساسی انسان

های غربی در جامعه رواج یافته و جامعه مسخ می  می برند ، در نتیجه به تدریج از فرهنگ ملی خود دور می شوند، بتدریج فرهنگ و ارزش

و مطبوعات و چه  جشن های ملی و میهنی چه از طریق رادیو و تلویزیونتا آنجا که می توانیم در برگزاری  شود.دکتر قرایی مقدم می افزاید: باید

 (.5290خیابانها کوشش کنیم)حسینی،  از طریق چراغانی کردن معابر و میادین و توزیع هدایا و شیرینی در

چه که ممکن است  به نظر فروید ویژگیهای خاصی برای سالمت روان شناختی ضرورت دارد و نخستین ویژگی خود آگاهی است. یعنی هر

(. از دیدگاه آدلر سالمت روان یعنی داشتن اهداف مشخص در زندگی، 5291در ناخود آگاه موجب مشکلی شود بایستی خودآگاه شود. )منصوری، 

، قاطعیت داشتن فلسفه استوار و محکم برای زیستن، روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب و پایدار، مفید بودن برای هم نوعان، جرأت و شهامت،

کنترل داشتن بر عواطف و احساسات، داشتن هدف نهایی کمال و تحقق نفس، پذیرفتن اشکاالت و کوشیدن در حد توان برای حل 

( به طور کلی اریکسون در ارتباط با سالمتی روان معتقد است که صفات خاصی وجود دارد که 5291اشتباهات)میرزاوندی، حکیم نیا و همکاران، 

متی روان شناختی را از کسی که فاقد این عنصر است متمایز می سازد. به نظر اریکسون این صفات در اجتماع معنی می یابد و بر فرد دارای سال

این اساس فردی که در جامعه زندگی می کند و در صورتی دارای سالمتی روان است که از تعارض عاری می باشد از استعداد و توانایی بارزی 

کارش ماهر و استاد باشد، ابتکار نامحدود داشته باشد از انجام لحظه به لحظه حرفه اش پسخوراند بگیرد و در نهایت در مورد استفاده کند، در 

 (.5291فرایند زندگی نظریه معنوی روشن و قابل درکی داشته باشد)میرزاوندی، حکیم نیا و همکاران، 

ایش های جنسی به دلیل استراتژی های متفاوت زاد و ولد در زنان ومردان است. براساس نظریه تکامل، تفاوتهای جنسیتی در رفتارها و گر

حداکثر میزان  هطبق این دیدگاه ، مردان به فعالیت جنسی عالقه و تمایل بیشتری دارند و قابلیت  زاد و ولد آنها  با ایجاد رابطه  با زنان گوناگون  ب

 (.0221، 1خود می رسد)استفانو و اال

السر و بر اساس نظریه کنترل مشکل اصلی  زوجین رفتارهای منتنی برکنترل گری است ، که نه تنها باعث می شود آنها نتوانند به اعتقاد گ

 (.5219نیاز به عشق  وتعلق خاطرشان را تامین کنند بلکه در ارضا سایر نیازها نیز دچار مشکل می شوند )گالسر، ترجمه خوش نیت و برازنده، 

ابستگی متقابل افراد نقاط مثبت  ومنفی رابطه فعلی خود را، بر اساس دو معیار می سنجند. یکی ، مقایسه کردن رابطه بر اساس نظریه و

تی که فرد شزناشویی فعلی با انتظارات و تصورات قبلی فرد از ازدواج؛ و دوم مقایسه کردن رابطه زناشوئی با رابطه با نفر دیگر. نتیجه گیری و بردا

 (.0221 1یسه می کند با فرایند خیانت ارتباط بسیار نزدیکی دارد ) دوکان مورگان و دوکان،از این دو مقا

بر اساس نظریه نقص یا کمبود زمانیکه رابطه ای در برخی موارد با کمبود و نفصان مواجه باشد مانند رضایتمندی کم از رابطه، عدم ارضای 

شود. به اعتقاد محققان روابط خارج از حیطه  ی زناشویی از پتانسیل الزم جهت ایجاد  نیازهای جنسی و... منجر به پیمان شکنی و خیانت می

                                                           
1 - Internet 
2 - Engagement  

که برای دیگران یا خود خطرناك بوده و با احساس لذت  انگیزه یا تکانه ناتوانی برای مقاومت در مقابل یك : disordImpulse controlانگلیسی( اختالل کنترل تکانه )به - 2

 پس از تحقق آن همراه است.
4 - Kaplan and Sadvk  
5 - Stefano &Oala  
6 - Docan-Morgan  & Docan  
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ز(( ادستاوردهای مثبتی نظیر رشد و تحول فردی و خودیابی برخوردار است که رابطه فعلی فرد قادر به فراهم سازی آنها نیست. نظریه ))ارضای نی

 .(0221، 1)نقص یاکمبود(( هستند) نقل از لواندسکی و آکرمنو ))گسترش خود(( در زمینه خیانت مبتنی بر نظریه )

بر اساس نظریه گسترش خود انگیزه مهمی که در روابط رمانتیك  و عاشقانه در خور توجه است، گسترش خود یا رشد وشگوفائی شخصی 

میمی  ونزدیك می پردازند. کسب بینش می باشد. مدل گسترش خود بر این نکته مبتنی است که افراد جهت تحقق خود، به برقراری روابط ص

ست ا جدید، مهارتها، توانائی ها  و تدابیر، منجر به افزایش خودکارامدی  و ارتقائ خود می شود. فرایند گسترش  خود یا رشد شخصی مستلزم این

گ و محو می شود. بعبارت دیگر که فرد همسرش را بعنوان  بخشی از خود تلقی کند، به این ترتیب تمایز و فرق میان خود و دیگری کمرن

یکپارچگی  و ادغام افکار، ویژگیهای شخصیتی  و مهارتهای فرد با همسرش،  منجر به رشد خود می شود.گسترش خود با رضامندی از رابطه، 

ا از طریق این نیاز ر همبستگی مثبت دارد.  درصورتیکه رابطه ای، امکان رشد وشکوفائی شخصی برای زوجین فراهم نکند، فرد ترغیب می شود که

 ،منابع دیگر نظیربرقراری رابطه با نفر دیگر براورده سازد.همچنین اگر فردی احساس کند که نمی تواند همسرش را، بخشی از وجود خود نماید

ابلیت و اند که قاحتماال نسبت به عدم پایبندی به همسر اسیب پذیرتر می شود. محققان در بررسی موضوع گسترش خود، به این نتیجه رسیده 

 (. 5292توانمندی رابطه زناشویی در ایجاد گسترش خود ، با وفاداری نسبت به همسر مرتبط است )مومنی جاوید و شعاع کاظمی، 

شکل را طی می کند و در طی  Uمحققان به هنگام مطالعه رضایت زناشویی در طول دوران ازدواج دریافتند که رضایت زناشویی مسیر 

سال بعد رو به کاهش می رود و بعد از این که فرزندان خانه را ترك  02تا  52ازدواج، رضایت زناشویی افزایش می یابد و در طول مراحل اولیه 

شکل بودن این روند را نشان داده اند. اما پاسخ های  Uمی کنند، زوجین مجال بیشتری برای تقویت رابطه زناشویی در میزان رضایت زناشویی 

ه این تغییر ارائه نداده اند. این کاهش میزان رضایت زناشویی غالبا به افزایش استرس در طول این دوران )اواسط دوران زناشویی( محکمی در زمین

 (.5291مرتبط است)منصوری، 

 راری ارتباطهای اجتماعی در برقرسد که ضعف مهارتناپذیر از زندگی افراد شده است به نظر میدر جامعه امروزه که اینترنت بخش جدایی

های اجتماعی در گفت و گوهای حضوری، انزواطلبی و نیازهای جسمی، باعث شده تا جوانان زمان از سوی خانواده و نهادهای آموزشی، محدودیت

فزایش وجب اروانی را به همراه دارد. میزان استفاده زیاد از اینترنت م -بیشتری را به کاربرد اینترنت اختصاص دهند که نوعی وابستگی رفتاری

شود. همچنین بین افسردگی و اعتیاد به اینترنت ارتباط وجود دارد. استفاده از اینترنت باعث کاهش تنهایی در افراد افسردگی و اختالل خواب می

ود، گانگی با خشود افراد معتاد به اینترنت افرادی هستند که از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند هر قدر احساس بیو افزایش عزت نفس می

دی از کنند. حجم رو به رشاضطراب و تنش در کاربران اینترنتی بیشتر باشد این افراد اعتیاد بیشتری به ایجاد و ارتباط از این طریق پیدا می

ست که از اجتماعی ا -تحقیقات صورت گرفته پیرامون اعتیاد به اینترنت، حکایت از آن دارد که اختالل اعتیاد اینترنتی نوعی اختالل روانشاختی

گیری، اختالالت عاطفی و از هم گسیختگی روابط اجتماعی و زناشویی است. این اعتیاد در اکثر موارد منجر های آن تحمل، عالئم کنارهمشخصه

اند. هم گزارش کرده %00تا  %2های اخیر شیوع اعتیاد به اینترنت را بین شود. در سالثباتی در روابط خانوادگی میبه شکست در ازدواج و بی

، مشکالت در روابط بین 52، اختالل دو قطبی9(ADHD)و اختالل کمبود توجه همراه با بیش فعالی  1چنین اعتیاد به اینترنت با فوبی اجتماعی

 (.5292و پرخاشگری افسردگی و برانگیختگی باال در ارتباط بوده است)عبدی،  55ای، خودکشیفردی، اختالالت تکانه

التی که در زمینه استفاده از اینترنت مورد توجه محققان جامعه شناسی و روان شناسی قرار گرفته، روابط اینترنتی فرا زناشویی یکی از مشک

حتی  و یا خیانت اینترنتی است که متأسفانه زوج های ناآگاه زیادی را گرفتار خود کرده و همین امر باعث ایجاد اختالفات زناشویی، جدایی عاطفی

میان زوجین گردیده است. بنابر گفته زوج هایی که به خاطر داشتن این مشکل به مشاور مراجعه کرده اند، روابط اینترنتی فرا زناشویی  طالق در

 می شود یدر اینترنت همانند روابط عاشقانه و صمیمانه در دنیای واقعی برایشان مهم و قابل توجه می باشد. این رابطه، زمانی به عنوان خیانت تلق

 .(5292که فرد علی رغم داشتن همسر به صورت هم زمان و به طور پنهانی با یك شریك اینترنتی رابطه عاشقانه یا جنسی برقرار می نماید)عبدی،

 شناخت کاهش قبیل از مزایایی دارد و زیادی اهمیت زوج دو هر برای آن، تاثیرگذار فاکتورهای و زناشویی های خیانت روابط دلیل فهم

 می شود. عوامل شامل را آینده در موضوع این کنترل و در پیشگیری توانایی احساس به کمك و مشکل وسعت از آگاهی افزایش باه،اشت های

های اجتماعی( و  مهارت اجتماعی، منزلت(بدنی( اجتماعی ظاهر تحصیالت، قدرت، پول،(، فردی )های شخصیتی شخصیتی )ویژگی متعدد

                                                           
1 - Lewandowski & Ackerman  

شود های اجتماعی شناخته مینوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیت هراس اجتماعی یا : disordersocial anxietyانگلیسی( اضطراب اجتماعی)به - 1

  .کندهای روزمره شخص را مختل میو حداقل بخشی از فعالیت

9 - Attention deficit hyperactivity disorder 

شوند. اختالل دو قطبی به شدید خلق می و یك بیماری روانی است. افراد مبتال به این بیماری دچار تغییرات اختالل خلقی ( نوعیافسردگی - شیدایی اختالل دوقطبی)یا - 52

  .کندصورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوائل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می

55 - Suicide  
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 زناشویی خیانت در مؤثر از عوامل مذهبی اعتقادات و باورها زندگی( و فضای بودن، هم با برای زمانی ابل،متق احترام و انسجام(خانوادگی

 کند. روان درمانگران ایجاد زوجین در شدیدی عاطفی های پیامد تواند می زناشویی (. خیانت5292 هنرپروران، و آبادی اکبری، شفیع(است

 درماندگی و شدن، افسردگی پایمال پایین، نفس عزت خشم، مانند احساساتی اغلب است، شده خیانت ها آن به که همسرانی که می کنند گزارش

 و گالس(هستند گریبان، به دست امیدی نا و تردید، عصبانیت گناه، احساس شرم، نظیر احساساتی با نیز شکن عهد کنند. همسران می تجربه را

 (.0221، 50رایت

ی توان گفت تاکنون موضوعی که دقیقا به بحث پیش بینی شادکامی، بهزیستی روانی، روابط فرازناشویی در رابطه با پیشینه تحقیق حاضر م

ر د بر اساس اعتیاد به اینترنت )شبکه های اجتماعی( بپردازد صورت نگرفته است و کمبود منابع در این زمینه را به وضوح می توان مشاهده کرد

 ین زمینه صورت گرفته خواهیم پرداخت.ذیل به چند مورد از تحقیقاتی که در  ا

(، با عنوان رابطه ی اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب اجتماعی و بهزیستی روان شناختی دوره دوم متوسطه 5291در پژوهشی شرقی)

تری اضطراب اجتماعی نمرات باال ناحیه دو شهر رشت به این نتیجه رسیدند که: دختران در قیاس با پسران در بعد اعتیاد به اینترنت افسردگی و

ان ررا گزارش داده و در بعد بهزیستی روان شناختی نیز پسران نمرات باالتری را گزارش داده اند. همچنین، کمال جو؛ نریمانی؛ عطادوخت و دیگ

شویی و استفاده از شبکه های پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخالقی، رضایت زنا» (، در مقاله ای با عنوان 5291)

بین هوش معنوی و تراز استفاده از فضای به این نتیجه رسیدند که از میان متغیرهای پیش« مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت

القی یان هوش معنوی و اخنشان داد جنسیت، رابطه م  بینی کنند. همچنین نتایجداری پیشتوانند رابطه فرا زناشویی را به گونه معنیمجازی می

رسد آموزش هوش کند به نظر میمی  چنین میان تراز استفاده از فضای مجازی و رابطه فرا زناشویی را میانجیگریبا رابطه فرا زناشویی و هم

پیرنیا، رضایی و  .ك نمایدتواند به سالمت خانواده کممعنوی و اخالقی در مشاوره پیش از پیوند زناشویی و نیز در آموزش و درمان خانواده می

اثربخشی بهزیستی درمانی بر سالمت روان، آسیب روان و شادکامی در مردان وابسته به مت »(، در مقاله ای با عنوان 5291) رحیمیان بوگر

توسلی  اکبری،  ته است.به این نتیجه رسیدند که بهزیستی درمانی بر بهبود شاخص های سالمت روان، آسیب روانی و شادکامی تاثیر داش« آمفتامین

بررسی رابطه بین میزان اعتیاد به اینترنت با سالمت روانی دانش آموزان دختر دوره پیش »(، در مقاله ای با عنوان 5291جهاندار و مهاجر)

و معنادار و بین میزان  بین میزان اعتیاد به اینترنت با پرخاشگری و اضطراب رابطه ای مستقیم به این نتیجه رسیدند که « دانشگاهی شهر همدان

رد واعتیاد به اینترنت با سالمت جسمانی و روانی دانش آموزان رابطه ای معکوس و معنادار وجود دارد، بدین معنی که تمام فرضیه های تحقیق م

رنت و میزان استفاده از شبکه های بررسی رابطه بین اعتیاد به اینت »(، در مقاله ای با عنوان 5291فرهادی، ادیبی زاده و خیر) .تایید قرار گرفتند

به این نتیجه رسیدند که بین اعتیاد به اینترنت و « اجتماعی با اعتیاد به بازیهای رایانه ای با در نظر گرفتن نقش متغیرهای جمعیت شناختی

د. همچنین بین انواع مولفه های جمعیت میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با اعتیاد به بازی های رایانه ای رابطه مثبت معنی داری وجود دار

الت یشناختی در اعتیاد به اینترنت تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های جالب این پژوهش برای اولین بار نشان داد که دانشجویان مقاطع تحص

همچنین با افزایش سن میزان اعتیاد به  تکمیلی نسبت به دانشجویان کارشناسی اعتیاد به بازی های رایانه ای کمتری از خود نشان داده اند.

شتری یاینترنت در دانشجویان کاهش یافته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها مربوط به جنسیت نشان داد آقایان در مقایسه با خانم ها اعتیاد ب

کارکرد خانواده و ابعاد آن در بین زوجین دارای  مقایسه» (، در مقاله ای با عنوان5291) و پور حسنی نجف پور، پور توکلی .از خود نشان داده اند

، به این نتیجه رسیدند که در هر دو گروه زوجین مؤلفه کارکرد کلی بیشترین میانگین و مؤلفه حل «روابط فرازناشویی و فاقد روابط فرازناشویی

د خانواده و مولفه های حل مساله، برقراری رابطه، تعهد مساله کمترین میانگین را به خود اختصاص داده اند. بین دو گروه زوجین در متغیر کارکر

عاطفی، آمیختگی عاطفی و کارکرد کلی تفاوت معنی داری وجود داشت و در مولفه های ایفای نقش و کنترل رفتار تفاوت معنی داری وجود 

(، در 5291) اسکندری نسب و اندیشمند .شد نداشت. بیشترین تفاوت در مؤلفه آمیختگی عاطفی و کمترین تفاوت در مؤلفه ایفای نقش مشاهده

یدند به این نتیجه رس« مقایسه حل مساله، تعهد و آمیختگی عاطفی زوجین دارای روابط فرازناشویی و فاقد روابط فرازناشویی»مقاله ای با عنوان 

د و بیشترین تفاوت در متغیر آمیختگی عاطفی که بین این دو گروه از زوجین در حل مساله، تعهد و آمیختگی عاطفی تفاوت معنی داری وجود دار

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ویژگی های شخصیتی » (، در مقاله ای با عنوان 5291خلعتی، احمدی و دیگران ) رحمتی،.مشاهده می شود

ا ما از طرف دیگر برون گرایی و وظیفه شناسی ببه این نتیجه رسیدند که روان رنجور خوبی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت دارد. ا« دانشجویان

د. شاعتیاد به اینترنت رابطه منفی دارند. همچنین نتایج نشان داد روان رنجور خوبی به صورت مثبت به اینترنت از طریق متغیرهای مدل تبیین 

به این نتیجه « ماعی و شادکامی در دانشجویاناعتیاد به اینترنت، صمیمیت اجت»( در مقاله ای با عنوان 5292) رستگار وعبدالهی شاهقلیان،

د، اما ررسیدند که بین دو گروه کاربران سالم و کاربران با اعتیاد خفیف به اینترنت از نظر شادکامی و صمیمیت اجتماعی تفاوت معنادار وجود ندا

اد شدید به اینترنت بودند. همچنین نتایج نشان داد اعتیاد میزان شادکامی و صمیمیت اجتماعی هر دو گروه به مراتب باالتر از گروه کاربران با اعتی

                                                           
12 - Glass and Wright  
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درصد از واریانس شادکامی را در گروه کاربران با اعتیاد خفیف به اینترنت پیش 52به اینترنت هفت درصد از واریانس شادکامی را در گروه سالم و 

تحت عنوان بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج با  ( در پژوهش خود5292بینی می کند. علی تبار، قنبری، زاده محمدی و دیگران )

ج با انگرش به روابط فرازناشویی به این نتیجه رسیدند که میزان نگرش به روابط فرازناشویی در مردان متاهل با سابقه رابطه جنسی پیش از ازدو

شرکای جنسی پیش از ازدواج و نگرش به روابط فرازناشویی همسر یا فردی غیر از همسر آینده تفاوت معنی داری داشت. همچنین بین تعداد 

 .رابطه معناداری وجود دارد

( در پژوهش خود تحت عنوان میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طالق 5292مدرسی، زاهدیان و هاشمی محمد آباد )

ه دست پیدا کردند که بین گروه های متقاضی طالق با گروه شاهد تفاوت دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی به این نتیج

به این « بررسی رابطه سالمت روانی و روابط خانوادگی با اعتیاد به تلفن همراه»(، در مقاله ای با عنوان 5290سواری) .معنی داری وجود دارد

تلفن همراه همبستگی منفی معنا داری وجود دارد. نتایج مربوط به رگرسیون نتیجه رسید که که بین سالمت روانی و روابط خانوادگی با اعتیاد به 

 .وندر چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای سالمت روانی و روابط خانوادگی از پیش بین کننده اعتیاد به تلفن همراه دانش آموزان به شمار می

مقایسه بهزیستی روانشناختی و رضامندی زناشویی در گروهی از زنان »عنوان ( در مقاله ای با 5295حاتملوی سعدآبادی، هاشمی نصرت آباد )

های آن چون به این نتیجه رسیدند که زنان بارور اغلب درویژگی های روانی باالترند دارند بهزیستی روانشناختی و مؤلفه« بارور و نابارور شهر تبریز

ژوهش است. نتایج پدفمند، تسلط بر محیط و رشد شخصی، باالتر از زنان نابارور بودهپذیرش خود، رابطۀ مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی ه

فقیت ای ضروری در موحاضر، حاکی از پایین بودن وضعیت بهزیستی روانشناختی زنان نابارور است، لذا توجه به نیازهای روانی افراد نابارور، مؤلفه

 «اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سالمت روان»(، در مقاله ای با عنوان 5292) درمان ناباروری است. میرزائیان، باعزت و خاکپور

 نشانگان و اجتماعی کارکرد اختالل نشانگان اضطراب، نشانگان نشانگان جسمانی، شامل آن های مؤلفه و روان به این نتیجه رسیدند که سالمت

 روانی سالمت تواند می اینترنت به اعتیاد که این بود. نتیجه اینترنت(، متفاوت به اعتیاد میزان ساسگروه )بر ا سه دانشجویان بین در افسردگی،

سال را در شهر تهران  01تا 51( پدیدۀ اعتیاد اینترنتی در بین نوجوانان و جوانان 5211تهدید نماید.  معیدفر، پورگتابی کرم و گنجی) را افراد

ساعت به اینترنت دسترسی داشتند که  0درصد بیش از  01/1ساعت و  0درصد پاسخگویان کمتر از  10/1او،  مطالعه کرد. براساس نتایج تحقیق

سال به شدت درگیر اعتیاد بودند؛ اما گروه سنی  22تا  59دهد گروه سنی اولویت اول چت، ایمیل و سایت های خبری بوده است. نتایج نشان می

درصد پاسخ  01/1سال قابل چشم پوشی است. براساس این پژوهش،  59تا  50و میزان درگیری گروه سنی  سال اعتیاد به اینترنت نداشتند 50تا 

درصد از مجموع  01/2درصد از بعد شناختی درگیر اعتیاد به اینترنت بودند. در مجموع،  05/1درصد از بعد رفتاری و  22گویان از بعد عاطفی، 

بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطۀ آن »( تحقیقی با عنوان 5211قاسم زاده، شهرآرای و مرادی)کاربران به اینترنت اعتیاد حاد داشتند. 

انجام دادند با این نتیجه رسیدند که کاربران معتاد به طور معناداری تنهاتر از « با تنهایی و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران

امدهای منفی شوند، پیممکن است تنهایی بر اثر اعتیاد به اینترنت رخ دهد؛ یعنی کسانی که به اینترنت معتاد میکاربران و غیر کاربران هستند. 

ای دو سویه در کار باشد؛ یعنی افراد تنها، برای کاهش تنهایی ای معیوب و رابطهکنند. همچنین ممکن است چرخهآن مانند تنهایی را تجربه می

( طی تحقیقی در این زمینه در تهران به این نتیجه 5211ها افزوده شود. درگاهی و رضوی)رند و در نتیجه به تنهایی آنخود به اینترنت روی بیاو

 ها باید به نوعی حس اجتماع گریزیآورند و علتش هم این است که آنرسید افرادی که احساس از خودبیگانگی دارند، بیشتر به اینترنت روی می

 ز این راه جبران کنند.  و خانواده گریزی را ا

ای خاص به موضوع اعتیاد اینترنتی و پیامدهای صورت گرفته که هر کدام از زاویه 12در خارج از کشور مطالعات زیادی به ویژه از نیمه دهه 

 شود.اسب دارند اشاره میها که با موضوع تحقیق حاضر تناند در این بخش به طور جداگانه به شرح نتایج برخی از آنمثبت و منفی آن پرداخته

( در مقاله ای با عنوان 0251)59سونگ لی می  ،51، یویانگ هو51، ییسی کنگ51، جینگلی گائو51، هان ژانگ51، جیاومنگ لی52تینگینگ گائو

یاد به تلفن تبه این نتیجه رسیدند که سطح فردی آلکسیتیمیا)اع« تاثیر الکسیتیمی بر اعتیاد به تلفن همراه: نقش افسردگی، اضطراب و استرس»

فن لهمراه( به طور معنی داری با افسردگی، اضطراب، استرس ارتباط مثبتی دارد. آلکسیتیمیا اثرات قابل توجه مثبتی در پیش بینی اعتیاد به ت

ه است.  همراهمراه، افسردگی، اضطراب و استرس دارد. افسردگی، اضطراب یا استرس تقریبا میانجی گری بین آلفا تیتیمیا و اعتیاد به تلفن 
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 «استفاده از اینترنت، نفوذ فیس بوك و افسردگی: نتایج یك مطالعه ی مقطعی»( در مقاله ای با عنوان 0251)00و پانتیك 05، پرزپیروکا02بالچینو

د که استفاده از دهبینی کننده از نفوذ فیس بوك باشد. نتایج ما شواهد بیشتری را ارائه میتواند یك پیشبه این نتیجه رسیدند که افسردگی می

توان بینی کننده ی نفوذ در فیس بوك است. بر اساس این مطالعه، میزمان استفاده اینترنتی در عرض چند دقیقه، جنسیت، و سن نیز پیش

اربری ککه ممکن است در تشریح پروفایل  -گیری کرد که متغیرهای آماری مشخصی وجود دارند، مانند سن، جنسیت، یا زمان صرف آنالین نتیجه

( در 0251)02پترسون  .تواند برای اهداف پیشگیری عمل کندکه ممکن است در معرض خطر اعتیاد قرار گیرد، کمك کند. این بخش از دانش می

کست ش تحقیقات خود به این نتیجه دست یافت که افراد شاد تمایل دارند خود و دیگران را مثبت ببینند و وقایع را مثبت تفسیر نمایند. آن ها به

 01یزیاد فکر نمی کنند و از فرصت هایی که به دست می آورند تصمیمات منطقی و درست می گیرند و خوش بینی واقع بینانه به وقایع دارند. کروک

( در پژوهشی که با عنوان همکاران جنس مخالف و خیانت زناشویی انجام داد، به این نتیجه رسید که داشتن یك شریك جنسی بی وفا، 0252)

شود که مردان در محیط کار با همکاران جنس مخالف روابط خارج از عرف داشته باشند. البته در این پژوهش یافته مذکور در مورد زنان  عث میبا

اعتقاد دارند که هر فرد الگویی برای شادکامی دارد که باعث می شود اتفاقات را به  (،0250)01و شید 01، شلدون01اثبات نشده است. لیوبومیرسکی

( 0229)01گونه ای تفسیر کنند که به حفظ و افزایش شادی کمك کرده و به زندگی معنا می بخشد و احساس ارزشمند بودن می نماید. نتایج بلك

تأثیر »( در پژوهشی تحت عنوان 0221) 22و تالمود 09نشان داد که استفاده نامناسب از اینترنت، با برخی از اختالالت روانی هم زمان می شود. مسچ

نشان داد که ارتباط اینترنتی و میزان استفاده از این فن آوری به صورت منفی با ادراك نوجوانان از کیفیت « ینترنت بر کیفیت ارتباط نوجوانانا

تند و هس ارتباط با فامیل رابطه دارد. یافته ها نشان می دهند که نوجوانانی که معموالً از اینترنت استفاده می کنند با والدین خود دچار مشکل

این مسئله بر کیفیت ارتباط آن ها اثر می گذارد. دانش آموزان در تمام سنین ممکن است تا حد نزول نمره های درسی و به هم خوردن روابط 

زمینه ( نشان می دهد که استفاده زیاد از اینترنت با نمرات نوجوانان در 0221) 25دوستانه آن ها در اینترنت زمان صرف کنند. مطالعات سندرز

وستان دروابط خانوادگی رابطه معکوس دارد؛ یعنی افرادی که نسبت به دیگران بیش تر از اینترنت استفاده می کنند، ارتباط کم تری با خانواده و 

وثری بیانگر آن است که شادکامی در بهبود و افزایش سالمت روانی و عملکرد نقش م  (0222( و پترسون)0225)20خود دارند. تحقیقات مه یرز

ای که روی کاربران اینترنت ( در مطالعه5991) 22دارد و باعث احساس امنیت و رضایت در زندگی و روحیه مشارکتی باالتر می گردد. گرینفلد

مصرفی  ترین موارددرصد از نمونه تحقیق وی دارای معیار استفاده غیرارادی از اینترنت بودند. از میان این افراد عمده 11انجام داد پی برد که 

نگاری، خرید آنالین، و نامه الکترونیکی)ایمیل(. همچنین حدود یك سوم از مشارکت کنندگان در اینترنت عبارت بودند از: اتاق های چت، هرزه

نین، هم چ کنند.اند که آنها از اینترنت به عنوان یك روش فرار از وضع همیشگی و یا تغییر خلق و خویشان استفاده میاین مطالعه اظهار داشته

لند معتقد است اند. گریفافراد معتاد در قیاس با افراد غیرمعتاد اعتقاد بیشتری به از دست دادن کنترل رفتار ایشان هنگام استفاده از اینترنت داشته

ن، تسریع یف وقت و زماکه فقدان کنترل بر رفتارها، تنها یکی از شاخصهای توانمندی طبیعت رونگردان اینترنت است، سایر عالئم نیز شامل تحر

( معتقدند افراد به دالیل متفاوتی در این گونه روابط وارد می شوند؛ مواردی 5991،)21دوستی و صمیمت و کاهش حجب و حیاست. اتوود و سیفر

ابطه مشکالتی در ر همچون کنجکاوی، تنوع طلبی، انگیزه های تجربه ای، مبارزه با ناکارآمدی وکسب اعتماد به نفس، سرگرمی، گریز از واقعیت،

 فرا زناشویی باشند  با صمیمیت، انتقام و کاوش جهتگیری جنسی می توانند از جمله دالیل شخصی برای درگیر شدن در روابط

دگی توان گفت که اینترنت نقش مهمی را در زنها و نتایج تحقیقاتی که در زمینه اینترنت و اعتیاد اینترنتی آمده است میبا توجه به نظریه

رسد گذارد با توجه به نظریات افرادی که فوقا به آنها اشاره شد چنین به نظر میافراد در جامعه امروزی بر عهده دارد و تاثیر بسزایی را بر افراد می

ماعی و های اجتکه بین هویت افراد، وضعیت تحصیلی، وضعیت رفتاری، بهزیستی روانی، شادکامی، گرایش به اجتماعی بودن یا نبودن، کنترل

ارند به دسرمایه اجتماعی و استفاده از اینترنت رابطه وجود دارد. افرادی که از لحاظ هویت و باورهای خود گرایش بیشتری به استفاده از اینترنت 

                                                           
20 - Blachino 
21 - Préspiroca  
22 - Pantytic 
23 -Peterson 
24 -crocy 
25 - Liobomiresky 
26 - Sheldon 
27 - shied 
28 - Belck 
29 - Mesch  
30 - Talmud  
31 - Sanders  
32 -Meyears 
33 - Grynfld  
34 - Atwood & Seifer  
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راد دیگر از لحاظ ایسه با افکنند در مقنشین و درونگرا، هم چنین افرادی که بیشتر از اینترنت استفاده میترند تا افراد دیگر یا افراد گوشهآن وابسته

گیرد و در شود و... بنابراین تمامی متغیرهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار میترند و افت تحصیلی در آنها دیده میکاموضعیت تحصیلی نا

 نحو احسن بررسی کنیم.نظریات و تحقیقات انجام یافته وجود دارند به نوعی تاثیرگذارند و امید آن است که بتوانیم آنها را به 

 با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت موضوع، پژوهش حاضر در پی آن خواهد بود که به سواالت زیر پاسخ دهد که:

ت یا ستا چه اندازه اعتیاد به اینترنت می تواند بر روابط فرا زناشویی، شادکامی و بهزیستی روانی تاثیرگذار باشد؟ و آیا دارای جنبه مخرب ا

 ت؟ راهکار مبارزه با اثرات منفی اعتیاد به اینترنت چیست؟ مثب
 

 هاي پژوهشفرضيه
 بین اعتیاد به اینترنت)شبکه های اجتماعی( با شادکامی دانشجویان رابطه مثبت معنارداری وجود دارد.  -5

 داری وجود دارد.بین اعتیاد به اینترنت)شبکه های اجتماعی( با بهزیستی روانی دانشجویان رابطه مثبت معنا -0

 بین اعتیاد به اینترنت)شبکه های اجتماعی( با روابط فرا زناشویی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. -2

 اعتیاد به اینترنت می تواند شادکامی دانشجویان را پیش بینی کند. -1

 اعتیاد به اینترنت می تواند بهزیستی روانی دانشجویان را پیش بینی کند. -1

 اعتیاد به اینترنت می تواند روابط فرازناشویی دانشجویان را پیش بینی کند. -1

 

 روش شناسی تحقيق
پیمایشی است. بدیهی است که روش انجام تحقیق بستگی به هدف  –پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع روش تحقیق توصیفی 

روش حاضر از نوع همبستگی می باشد. در پژوهش حاضر، پژوهشگر به بررسی روابط بین و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. لذا 

بهزیستی روانی و روابط فرازناشویی به عنوان -متغیرهای اعتیاد به اینترنت)شبکه های اجتماعی( به عنوان متغیر مالك)وابسته( و شادکامی

اند. در این تحقیق ها پرسشنامه بود که به صورت حضوری پر شدهمع آوری دادهمتغیرهای پیش بین )مستقل( خواهد پرداخت. ابزار الزم برای ج

 گوی( و پرسشنامه توجیه روابط فرازناشویی11گوی(، بهزیستی روانی)09گوی(، شادکامی ) 02از چهار پرسش نامۀ اعتیاد به اینترنت یانگ شامل )

(JEIQ) 51های آمار توصیفی شامل جدول فراوانی، نمودار، میانگین و دست آمده از روشماده ای استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های ب

های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انحراف معیار استفاده خواهد شد. هم چنین جهت برررسی فرضیه های پژوهش از روش

 چند متغیری استفاده خواهد شد.

 

 هگيري و حجم نمونجامعه آماري، روش نمونه
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد واحد اسالم آباد غرب و پیام نور، در مقطع کارشناسی ارشد در 

می باشد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی می باشد به این صورت که از بین دانشکده های هر دانشگاه  91-91نیسمال اول تحصیلی 

نفر می باشد که با استفاده فرمول  221ادی به تصادف انتخاب شدند. جامعه آماری کل دانشجویان متاهل در بین دو دانشگاه مذکور یك کالس تعد

 نفر از دانشجویان متاهل خواهد بود که پرسشنامه در بین آنان توزیع خواهد گردید. 591نمونه گیری کوکران حجم جامعه مورد مطالعه شامل 

 

 حجم نمونه جامعه آماری ورد مطالعهدانشگاه م ردیف

 511 012 آزاد اسالمی 5

 12 11 پیام نور 0

 591 جمع

 

 یافته هاي جمعيت شناختی
 در این بخش اطالعات جمعیت شناختی از جمله جنسیت، سن، مدت ازدواج و وضعیت اقتصادی آزمودنی ها به ترتیب ارائه می گردد.

 دنی ها: فراوانی و درصد جنسيت آزمو1-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسيت
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 %1/11 551 زن

 %1/15 15 مرد

 %522 591 کل

درصد  1/15درصد آزمودنی ها زن و  1/11ارائه گردید. با توجه به این جدول  5-1اطالعات مربوط به متغیر سن نمونه پژوهشی در جداول 

 آزمودنی ها مرد بودند.

 ها : فراوانی و درصد سن آزمودنی2-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی رنج سنی به سال

 %0 1 22تا  22

 %1/00 11 02تا  22

 %21 11 02تا  01

 %09 10 42تا  02

 %52 51 42تا  41

 %1/0 1 به باال 42

 %522 591 کل

 

تا  02د نمونه ها در رده سنی ارائه گردید. با توجه به این جدول کمترین تعدا 0-1اطالعات مربوط به متغیر سن نمونه پژوهشی در جداول 

 سال قرار داشتند. 21تا  25سال و بیشترین آنها در رده سنی  01

 : فراوانی و درصد مدت ازدواج آزمودنی ها0-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی مدت ازدواج به سال

 %0/09 11 0تا  1

 %5/01 11 2تا  4

 %2/50 01 9تا  7

 %2/59 21 12تا  12

10- 12 51 1/1% 

 %2/1 51 به باال 12

 %522 591 کل

 

ارائه گردید. با توجه به این جدول کمترین تعداد نمونه ها در رده  2-1یافته های توصیفی مربوط به مدت ازدواج نمونه پژوهشی در جداول 

 سال قرار داشتند. 21تا  25سال و بیشترین آنها در رده سنی  01تا  02سنی 

 

 یافته هاي توصيفی
در این قسمت نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای اعتیاد به اینترنت، شادکامی، بهزیستی روانی و روابط فرازناشویی و خرده مقیاس های 

 مربوط به هر یك ارائه می گردد. 

 : شاخص هاي توصيفی متغيرهاي اعتياد به اینترنت، شادکامی، بهزیستی روانی و روابط فرازناشویی4-4جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معيار ميانگين تعداد خرده مقياس

 12 01 11/1 12/11 591 اعتياد به اینترنت

 12 22 22/1 20/11 591 نمره کل شادکامی
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، 22/1و  20/11، متغیر شادکامی 11/1و  12/11میانگین و انحراف معیار نمره کل متغیر اعتیاد به اینترنت  1-1براساس نتایج جدول 

 می باشد. 12/1و  25/29و روابط فرازناشویی 21/59و  12/512ستی روان شناختی بهزی

 

 یافته هاي استنباطی
 در این بخش هر سوال همراه با نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آن ارائه می گردد.

مورد ارزیابی قرار گیرد.  21اسمیرنف – ابتدا قبل از بررسی فرضیات پژوهش الزم است، نرمال بودن متغیرهای تحقیق با آزمون کولموگروف

 به بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق می پردازد.   1-1بنابراین جدول شماره 

 : نرمال بودن متغيرها2-4جدول شماره 

 سطح معناداري Zآماره  متغيرها

 500/2 552/2 اعتياد به اینترنت

 511/2 215/2 نمره کل شادکامی

 052/2 511/2 رضایت از زندگی

 525/2 552/2 عزت نفس

 051/2 529/2 بهزیستی فاعلی

 051/2 501/2 رضایت خاطر

 521/2 219/2 خلق مثبت

 501/2 515/2 بهزیستی هيجانی

 511/2 211/2 بهزیستی روانی

 511/2 290/2 بهزیستی اجتماعی

 511/2 525/2 نمره کل بهزیستی روان شناختی

 505/2 055/2 توجيهات جنسی

 000/2 525/2 هاي بيرونی انگيزه

                                                           
35 Kolmogrov-Smirnov (KS) 

 51 1 00/5 21/9 591 رضایت از زندگی

 52 1 50/5 9 591 عزت نفس

 55 1 21/5 11/1 591 بهزیستی فاعلی

 52 1 11/5 52 591 رضایت خاطر

 50 1 55/5 20/9 591 خلق مثبت

 15 50 22/1 92/21 591 بهزیستی هيجانی

 19 22 51/52 95/11 591 بهزیستی روانی

 12 01 10/1 12 591 بهزیستی اجتماعی

 511 95 21/59 12/512 591 نمره کل بهزیستی روان شناختی

 51 1 15/0 15/9 591 توجيهات جنسی

 51 1 19/0 11/52 591 انگيزه هاي بيرونی

 50 1 91/0 22/1 591 نزدیکی عاطفی

 52 1 11/5 22/1 591 عشق و انگيزه هاي عاشقانه

 19 00 12/1 25/29 591 ابط فرازناشویینمره کل رو
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 591/2 211/2 نزدیکی عاطفی

 025/2 219/2 عشق و انگيزه هاي عاشقانه

 055/2 525/2 نمره کل روابط فرازناشویی

می باشند. لذا داده های متغیرهای فوق  21/2می توان نتیجه گرفت که سطوح معناداری تمامی متغیرها بیشتر از  1-1با توجه به جدول 

 تند، بنابراین نرمال بودن متغیرهای مذکور استفاده کردن از آزمون های پارامتریك را جهت استنباط فرضیات پژوهش توجیه می نمایند.نرمال هس

 فرضیه فرعی اول: بین اعتیاد به اینترنت )شبکه های اجتماعی( با شادکامی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

ه به این فرضیه که بین اعتیاد به اینترنت با شادکامی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، از ضریب همبستگی برای تحلیل داده های مربوط

 ارائه گردیده است.  1-1پیرسون استفاده شد، که نتایج آن در جدول 

 : آزمون همبستگی پيرسون بين اعتياد به اینترنت با شادکامی2-4جدول

 متغيرها تعداد مبستگیمقدار ه ضریب تعيين  سطح معنی داري

 اعتياد به اینترنت با شادکامی 591 511/2 222/2  225/2

 

نشان می دهد میزان ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت با شادکامی در میان دانشجویان  1-1همانطور که نتایج جدول 

(511/2=  r( می باشد که در سطح )225/2p معنی دار است. بدین معنی ک ) ه فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین متغیرها رد می شود. بنابراین

 فرضیه فرعی اول پژوهش تأیید می شود. الزم به ذکر است که جهت این رابطه مثبت می باشد.

 فرضیه فرعی دوم: بین اعتیاد به اینترنت )شبکه های اجتماعی( با بهزیستی روانی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

برای تحلیل داده های مربوطه به این فرضیه که بین اعتیاد به اینترنت با بهزیستی روانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، از ضریب 

 ارائه گردیده است.  1-1همبستگی پیرسون استفاده شد، که نتایج آن در جدول 

 وانی: آزمون همبستگی پيرسون بين اعتياد به اینترنت با بهزیستی ر7-4جدول

 متغيرها تعداد مقدار همبستگی ضریب تعيين  سطح معنی داري

 اعتياد به اینترنت با بهزیستی روانی 591 110/2 205/2  225/2

 

نشان می دهد میزان ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت با بهزیستی روانی در میان دانشجویان  1-1همانطور که نتایج جدول 

(110/2=  rمی ب )( 225/2اشد که در سطحp  معنی دار است. بدین معنی که فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین متغیرها رد می شود. بنابراین )

 فرضیه فرعی دوم پژوهش تأیید می شود. الزم به ذکر است که جهت این رابطه مثبت می باشد.

 ط فرازناشویی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.فرضیه فرعی سوم: بین اعتیاد به اینترنت )شبکه های اجتماعی( با رواب

برای تحلیل داده های مربوطه به این فرضیه که بین اعتیاد به اینترنت با روابط فرازناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، از ضریب 

 ارائه گردیده است.  1-1همبستگی پیرسون استفاده شد، که نتایج آن در جدول 

 آزمون همبستگی پيرسون بين اعتياد به اینترنت با روابط فرازناشویی :8-4جدول

 متغيرها تعداد مقدار همبستگی ضریب تعيين  سطح معنی داري

 اعتياد به اینترنت با روابط فرازناشویی 591 510/2 202/2  221/2

 

به اینترنت با روابط فرازناشویی در میان دانشجویان نشان می دهد میزان ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد  1-1همانطور که نتایج جدول 

(510/2=  r( می باشد که در سطح )221/2p  معنی دار است. بدین معنی که فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین متغیرها رد می شود. بنابراین )

 فرضیه فرعی سوم پژوهش تأیید می شود. الزم به ذکر است که جهت این رابطه مثبت می باشد.

 فرضیه فرعی چهارم: اعتیاد به اینترنت )شبکه های اجتماعی( می تواند شادکامی دانشجویان را پیش بینی کند.

 ارائه گردیده است. 9-1برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد که نتایج مربوط به آن در جدول 
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 بطه بين اعتياد به اینترنت و شادکامی: تحليل رگرسيون چند متغيري مربوط به را9-4جدول

 F p R 2R SE جذوراتم ميانگين df مجذورات مجموع واریانس منبع

 11/51 511/2 15/2 255/2 191/0 015/191 1 211/1115 رگرسيون

      102/259 519 129/20015 باقيمانده

       591 091/21112 کل

 

و همبستگی بین آنها نیز  191/0شده پیش بینی شادکامی براساس اعتیاد به اینترنت برابر با مشاهده  Fمیزان  9-1جدول  براساس نتایج

 درصد واریانس شادکامی براساس اعتیاد به اینترنت قابل تبیین است.  51معنی دار می باشد و  p ≤ 221/2می باشد که در سطح  15/2

ارائه گردیده  52-1بینی در جدول شماره ادکامی، ضرایب مربوط به معادله پیشدار بودن رگرسیون اعتیاد به اینترنت و شبا توجه به معنی

 است.

 بينی اعتياد به اینترنت و شادکامی: ضرایب معادله پيش12-4جدول شماره 

 t p ضرایب استاندارد خطاي استاندارد ضرایب غير استاندارد مدل

 225/2 202/1  151/55 059/12 مقدار ثابت

 222/2 -911/5 -022/2 011/2 -121/2 رضایت از زندگی

 251/2 -991/5 -202/2 220/2 -212/2 عزت نفس

 021/2 591/5 520/2 202/2 211/2 بهزیستی فاعلی

 111/2 112/2 219/2 201/2 515/2 رضایت خاطر

 990/2 252/2 225/2 211/2 221/2 خلق مثبت

 

تواند ( میp ≤ 25/2دهد که رضایت از زندگی و عزت نفس )کامی نشان میبین شادمتغیر پیش 1ضرایب رگرسیون هر یك از  52-1جدول 

 دار تبیین کند. واریانس متغیر اعتیاد به اینترنت را به صورت معنی

تواند تغییرات می 99/2دهد که رضایت از زندگی با اطمینان نشان می t( با توجه به آمارۀ B= -121/2ضریب تأثیر رضایت از زندگی )

بینی کند. این ضریب تأثیر منفی است و معنای آن این است که اگر یك واحد به میزان رضایت از زندگی اضافه ه اعتیاد به اینترنت را پیشمربوط ب

 شود. از نمره فرد در اعتیاد به اینترنت کاسته می  121/2شود، مقدار 

تواند تغییرات مربوط به اعتیاد می 99/2عزت نفس با اطمینان دهد که نشان می t( با توجه به آمارۀ B= -212/2ضریب تأثیر عزت نفس )

از  212/2بینی کند. این ضریب تأثیر منفی است و معنای آن این است که اگر یك واحد به میزان عزت نفس اضافه شود، مقدار به اینترنت را پیش

 شود.نمره فرد در اعتیاد به اینترنت کاسته می 

 به اینترنت )شبکه های اجتماعی( می تواند بهزیستی روانی دانشجویان را پیش بینی کند.فرضیه فرعی پنجم: اعتیاد 

 ارائه گردیده است. 55-1برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد، که نتایج مربوط به آن در جدول 

 اینترنت و بهزیستی روانی : تحليل رگرسيون چند متغيري مربوط به رابطه بين اعتياد به11-4جدول

 F p R 2R SE مجذورات ميانگين df مجذورات مجموع واریانس منبع

 21/51 551/2 21/2 225/2 502/0 212/191 2 595/0210 رگرسيون

      121/201 595 221/22115 باقيمانده

       591 221/21112 کل
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و همبستگی بین  502/0نی اعتیاد به اینترنت براساس بهزیستی روانی برابر با مشاهده شده پیش بی Fمیزان  55-1جدول  براساس نتایج

 واریانس اعتیاد به اینترنت براساس بهزیستی روانی قابل تببین است.  %55معنی دار می باشد و  p ≤ 225/2می باشد که در سطح  21/2آنها نیز 

 50-1بینی در جدول شماره بهزیستی روانی، ضرایب مربوط به معادله پیش دار بودن رگرسیون بین اعتیاد به اینترنت وبا توجه به معنی

 ارائه گردیده است.

 بينی اعتياد به اینترنت و بهزیستی روانی: ضرایب معادله پيش12-4جدول شماره 

 t p ضرایب استاندارد خطاي استاندارد ضرایب غير استاندارد مدل

 225/2 901/1  219/52 211/12 مقدار ثابت

 121/2 011/2 225/2 211/2 259/2 بهزیستی هيجانی

 991/2 221/2 225/2 025/2 220/2 بهزیستی روانی

 250/2 111/0 210/2 021/2 211/2 بهزیستی اجتماعی

 

 21/2دهد که فقط خرده مقیاس بهزیستی روانی )نشان می 50-1بین بهزیستی روانی در جدول متغیر پیش 2ضرایب رگرسیون هر یك از 

≥ pتواند واریانس اعتیاد به اینترنت را به صورت معنی( می( 211/2دار تبیین کنند. ضریب تأثیر بهزیستی روانی  =B با توجه به آمارۀ )t  نشان

معنای  وبینی کند. این ضریب تأثیر مثبت است تواند تغییرات مربوط به اعتیاد به اینترنت را پیشمی 91/2دهد که بهزیستی روانی با اطمینان می

 شود.به نمره فرد در اعتیاد به اینترنت افزوده می  211/2آن این است که اگر یك واحد به میزان بهزیستی روانی اضافه شود، مقدار 

 فرضیه فرعی ششم: اعتیاد به اینترنت )شبکه های اجتماعی( می تواند روابط فرازناشویی دانشجویان را پیش بینی کند.

 ارائه گردیده است. 52-1از تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد، که نتایج مربوط به آن در جدول  برای بررسی این فرضیه

 : تحليل رگرسيون چند متغيري مربوط به رابطه بين اعتياد به اینترنت و روابط فرازناشویی10-4جدول

 F p R 2R SE مجذورات ميانگين df مجذورات مجموع واریانس منبع

 11/51 219/2 010/2 225/2 125/2 151/5129 1 119/1251 رگرسيون

      551/221 520 121/25101 باقيمانده

       521 111/21111 کل

 

و همبستگی بین  125/2مشاهده شده پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس روابط فرازناشویی برابر با  Fمیزان  52-1جدول  براساس نتایج

 درصد واریانس اعتیاد به اینترنت توسط روابط فرازناشویی قابل تبیین است.  1معنی دار می باشد و  p ≤ 21/2که در سطح  می باشد 01/2آنها نیز 

 51-1ره بینی در جدول شمادار بودن رگرسیون بین اعتیاد به اینترنت و روابط فرازناشویی، ضرایب مربوط به معادله پیشبا توجه به معنی

 ارائه گردیده است.

 بينی اعتياد به اینترنت و روابط فرازناشویی: ضرایب معادله پيش14-4ول شماره جد

 t p ضرایب استاندارد خطاي استاندارد ضرایب غير استاندارد مدل

 225/2 911/1  219/51 009/15 مقدار ثابت

 251/2 991/5 051/2 222/2 112/2 توجيهات جنسی

 111/2 121/2 211/2 250/2 501/2 انگيزه هاي بيرونی

 259/2 115/0 515/2 011/2 111/2 نزدیکی عاطفی

 119/2 151/2 210/2 010/2 522/2 عشق و انگيزه هاي عاشقانه

 

دهد که  فقط خرده مقیاس توجیهات نشان می 51-1بین مولفه های روابط فرازناشویی در جدول متغیر پیش 1ضرایب رگرسیون هر یك از 

 دار تبیین کنند.تواند واریانس متغیر اعتیاد به اینترنت را به صورت معنی( میp ≤ 21/2جنسی و نزدیکی عاطفی )
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تواند تغییرات مربوط می 91/2دهد که توجیهات جنسی با اطمینان نشان می t( با توجه به آمارۀ B= 112/2ضریب تأثیر توجیهات جنسی )

است و معنای آن این است که اگر یك واحد به میزان توجیهات جنسی اضافه شود، بینی کند. این ضریب تأثیر مثبت به اعتیاد به اینترنت را پیش

 شود.به نمره فرد در اعتیاد به اینترنت افزوده می  112/2مقدار 

تواند تغییرات مربوط به می 91/2دهد که نزدیکی عاطفی با اطمینان نشان می t( با توجه به آمارۀ B= 111/2ضریب تأثیر نزدیکی عاطفی )

بینی کند. این ضریب تأثیر مثبت است و معنای آن این است که اگر یك واحد به میزان نزدیکی عاطفی اضافه شود، اعتیاد به اینترنت را پیش

 شود.به نمره فرد در اعتیاد به اینترنت افزوده می  111/2مقدار 

 

 نتایج تحقيق
 در ارتباط با نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق باید گفت: 

 ضیه اول که در ارتباط با رابطه مثبت معنی دار بین اعتیاد به اینترنت )شبکه های اجتماعی( با شادکامی دانشجویان بود همسو با تحقیقاتفر

( می باشد. دلیل همسویی هم این 5992( و مارکوزه، پونتام و دیگران)0222( و پترسون)0225(، مه یرز)5292شاهقلیان، رستگار و عبدالهی)

 هر یك از محققان فوق در تحقیقات خود بیان داشتند که بین دو گروه کاربران سالم و کاربران با اعتیاد خفیف به اینترنت از نظر شادکامیاست که 

 عتیادو صمیمیت اجتماعی تفاوت معنادار وجود ندارد. اما میزان شادکامی و صمیمیت اجتماعی هر دو گروه به مراتب باالتر از گروه کاربران با ا

شدید به اینترنت بودند. همچنین، شادکامی در بهبود و افزایش سالمت روانی و عملکرد نقش موثری دارد و باعث احساس امنیت و رضایت در 

 لزندگی و روحیه مشارکتی باالتر می گردد. در تبیین فرضیه اول چنین می توان گفت: امروزه میزان استفاده از اینترنت در دانشجویان در حا

های اینترنت، استفاده نابجا و افراطی باعث بروز وابستگی به باشد و به بخش مهمی از زندگی آنها تبدیل شده است. در کنار مزیتش میافزای

شود. از طرف دیگر شادکامی اساسی ترین بحث انسانی برای تمام نسل ها است و مرکزی ترین اینترنت، افسردگی و مشکالت ناشی از آن می

شری است همچنین در حوزه روانشناسی یك هیجان مثبت تلقی میشود. همچنین، فرضیه دوم که در ارتباط با رابطه مثبت معنی محرك اهداف ب

دار بین اعتیاد به اینترنت )شبکه های اجتماعی( با بهزیستی روانی دانشجویان بود باید گفت فرضیه حاضر همسو با تحقیقات شرقی و 

( می باشد. دلیل همسویی 5991( و گرینفلد)5292(، میرزائیان، باعزت و خاکپور)5290(، سواری)5291هاجر)(، اکبری، توسلی و 5291صادقی)

عنادار مهم این است که هریك از محققان فوق در نتایج خود بر این مساله صحه گذاشته اند که بین اعتیاد به اینترنت و سالمت روان افراد ارتباط 

ضیه فوق چنین می توان گفت: یکی از محورهای ارزیابی سالمتی جوامع مختلف، بهزیستی روانی آن جامعه است. و مثبی وجود دارد. در تبیین فر

بی شك سالمتی روانی، نقش مهمی در تضمین پویایی و کارامدی هر جامعه ایفا می کند. با توجه به گسترش روز افزون خطوط اینترنت و 

 مت روان، الزم است مساله اعتیاد به اینترنت و ابعاد آن بیش از گذشته مورد مطالعه قرار گیرد.پیامدهای اعتیاد آور آن، بویژه در حوزه سال

 فرضیه سوم که در ارتباط با رابطه مثبت معنی دار بین اعتیاد به اینترنت )شبکه های اجتماعی( با روابط فرازناشویی دانشجویان بود باید

( همسو می باشد.  دلیل 5992(، مارکوزه، پونتام و دیگران)0251عات پالچینو، پرزپیروکا و پانتیك )خاطر نشان کرد که نتایج فرضیه فوق با مطال

ه دهمسویی هم  تاکید هر کدام از این محققین به استفاده اینترنتی زوجین و گرایش به فناوری های جدید می باشد که روابط پنهانی را شکل دا

وق چنین می توان گفت: خیانت از هر نوعی که باشد موجب سلب اعتماد میان زوجین می گردد. به و موجب خیانت می شود. در تبیین فرضیه ف

از  رخصوص در رابطه با خیانت اینترنتی این حالت نمود بیشتری پیدا می کند. چرا که رفتار خیانت آمیز معموالً در منزل و در کنار همسر و دو

ی مصارف مثبت دیگری هم هست. مخفی نگه داشتن خیانت اینترنتی نسبت به خیانت واقعی چشم او توسط وسیله ای صورت می گیرد که دارا

 فاکتورهای و زناشویی های خیانت روابط دلیل بسیار آسان تر بوده و همچنین احتمال برمال شدن آن نسبت به خیانت واقعی نیز کمتر است. فهم

 به کمك و مشکل وسعت از آگاهی افزایش اشتباه، های شناخت کاهش قبیل از اییمزای دارد و زیادی اهمیت زوج دو هر برای آن، تاثیرگذار

 می شود. شامل را آینده در موضوع این کنترل و در پیشگیری توانایی احساس

ات قدر خصوص فرضیه چهارم که در ارتباط با پیش بینی شادکامی بر اساس اعتیاد به اینترنت می باشد باید گفت فرضیه فوق همسو با تحقی

( می باشد. دلیل همسویی 0222( و پترسون)0225(، می یرز)5292(، شاهقلیان، عبدی و رستگار)5291کمال جو، نریمانی، عطادوخت و دیگران)

ر ههم این است که هر کدام از محققان فوق بر اهمیت اعتیاد به اینترنت و کاهش شادکامی و افسردگی افراد تاکید داشته و بیان می دارند که 

ام از متغیرهای فوق می تواند پیش بینی کننده خوبی در این زمینه باشد. در تبیین فرضیه فوق چنین می توان گفت: نتایج نشانگر آن است کد

که  دکه استفاده بیش از حد از اینترنت و اعتیاد به آن، باعث کاهش شادی و شادکامی در افراد می گردد. نتایج کلی این پژوهش نشان از آن دار

 ستفاده روزانه بیش از حد از اینترنت باالخص توسط دانشجویانی که اعتیاد به اینترنت دارند می تواند باعث کاهش قابل مالحظه ای در احسااس

شادکامی آنان گردد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق مشخص می شود که اعتیاد به اینترنت می تواند پیش بینی کننده خوبی در این زمینه 

 و میزان شادکامی دانشجویان را پیش بینی کند. باشد 
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در خصوص فرضیه پنجم که در ارتباط با پیش بینی بهزیستی روانی دانشجویان بر اساس اعتیاد به اینترنت)شبکه های اجتماعی( می باشد 

( می باشد. در تبیین فرضیه 5999اران)( و بلکت و همک5292(، میرزائیان، باعزت و خاکپور)5290باید گفت فرضیه فوق همسو با تحقیقات سواری)

فوق می توان گفت: در عصر حاضر به علت پیشرفت های فناوری و تأثیر آن بر سالمت و کیفیت زندگی انسان، پرداختن به مسئله سالمت روان و 

دیدکننده سالمت روان شناختی باشد. عوامل تأثیر گذار بر آن می تواند راه گشای ارتقاء بهداشت روانی، جسمانی، اجتماعی و شناسایی عوامل ته

 مسائل بهداشت روانی از مهم ترین مسائل دانش جویان است و تأثیر زیادی در زندگی تحصیلی آنان دارد. پس پرداختن به مساله سالمت روان و

را پیش بینی و به مقابله با آن  پیشگیری از عوارض سوء آن از اهمیت بخصوصی برخوردار می باشد. و الزم است با پرداختن به آن پیامدهای آن

 پرداخت.

در خصوص فرضیه ششم پژوهش که به مبحث پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس اعتیاد به اینترنت)شبکه های اجتماعی( اختصاص 

( می باشد. دلیل 5992ران)(، مارکوزه، پونتام و دیگ5991( و اتود و سفیر)5992دارد باید گفت فرضیه فوق همسو با مطالعات وایدرمن و آلگیر )

این همسویی اعتقاد هر کدام از این محققیق به ادراك افراد از آنچه خیانت زناشویی تعریف می شود تنوع طلبی، کنجکاوی جهتگیری جنسی، 

یانت رابطه ترنت با نگرش به خسرگرمی و.. هر کدام می تواند افراد را در نیل به اعتیاد به اینترنت سوق دهد. در تبیین بین متغیرهای اعتیاد به این

ین ا ای چند گانه وجود دارد و با توجه به نتایج بدست آمده اعتیاد به اینترنت می تواند پیش بینی کننده خوبی در این زمینه باشد چنانچه در

 پژوهش هم صدق آن مورد تایید قرار گرفت.
 

 بحث و بررسی در خصوص نتایج تحقيق
 نتایج تحقیق می توان گفت: در خصوص بحث و بررسی پیرامون

امروزه فضای اینترنت مکانهای بسیار متنوعی برای ارتباط با افراد مختلف، فراهم اورده است. متاسفانه دوستی های اینترنتی از طریق چت 

 .تاهل شده استای که برای افراد مجرد دارد باعث بروز مشکالت عمده تری در افراد مهای اجتماعی، جدا از پیامدهای منفییا شبکه

زنند. این رفتار برخی از افراد متاهل به جای آنکه اوقات آزاد خود را صرف خانواده و یا فرزندان خود بکنند، دایم در فضای مجازی پرسه می

س وم با افرادی از جنشود که افراد متاهل به برقراری ارتباط مداتر میشود. البته شرایط، زمانی بحرانیبه مرور باعث بروز مشکالت زناشویی می

 .پردازندمخالف می

ترین بخش این ماجرا آن است که افراد معتقدند چون ارتباط رودررویی در این فضا وجود ندارد و احتماال هرگز یکدیگر را مالقات فریبنده

 در خصوص هر یك از زوجین در اینترنت کنند، لذا این ارتباط بالمانع و خالی از اشکال است. در حالی که شکل گرفتن روابط عاطفی و جنسینمی

 .شودتواند منجر به خیانت میمحسوب شده و یا می« خیانت»تواند به جدایی همسران از یکدیگر بینجامد. این رفتار نوعی می

ت بیشتر اینترناستفاده از اینترنت، سبب ایجاد احساس ناکامی، تنهایی، اضطراب و بطور کلی کاهش سالمت روانی می شود. اشخاصی که از 

 استفاده می کنند عالوه بر آن که بر زندگی خانوادگی آنها تاثیر منفی می گذارد، زمان کمتری با خانواده صحبت می کنند و احساس تنهایی،

( مشاهده 5991( و اتوود و سفیر)5992افسردگی، کمبود عزت نفس و افت تحصیلی در آنها بیشترمی شود. چنانچه در مطالعات وایدرمن و آلگیر)

 یکردیم که بیان داشتند در زمینه نگرش نسبت به روابط فرا زناشویی ادراك افراد از آنچه خیانت زناشویی تعریف می شود، تحت تأثیر باورها

دی می شوند؛ موارقرار دارد. ازطرف دیگر افراد به دالیل متفاوتی در این گونه روابط وارد   ایشان درباره رابطه بین عشق، رفتارهای جنسی و ازدواج

ه طهمچون کنجکاوی، تنوع طلبی، انگیزه های تجربه ای، مبارزه با ناکارآمدی وکسب اعتماد به نفس، سرگرمی، گریز از واقعیت، مشکالتی در راب

ز طرف دیگر فرا زناشویی باشند. ا  با صمیمیت، انتقام و کاوش جهتگیری جنسی می توانند از جمله دالیل شخصی برای درگیر شدن در روابط

اعتیاد به اینترنت و خیانت زناشویی پدیده جدیدی محسوب می شود است و بسیاری از مردمی که در حال حاضر مبتال به آن هستند در واقع 

. از بعد ( مشاهده نمودیم5991دهند نه چیز دیگر. چنانچه در مطالعه تامپسون )شان پاسخ میدارند به تازگی و نو بودن این منبع دانش در زندگی

( 5211-، معیدفر5211-، نادمی5292-جنسیتی و سن چنین می توان ذکر کرد که با توجه به تحقیقات صورت گرفته در این زمنیه )مهناز صلحی

وی اآقایان در مقایسه با جنس مخالف بیشتر گرایش به سمت خیانت زناشویی دارند دلیل این امر هم می تواند ناشی از تنهایی، تنوع طلبی، کنجک

 02-21و.. باشد. میانگین سن افرادی که دچار خیانت می شوند یا به سمت و سوی اعتیاد به اینترنت و موبایل گرایش پیدا می کنند گروه سنی 

 سال می باشد. حال با توجه به موارد گفته شده می توان چنین نتیجه گیری کرد که:  

نکه کارکرد احیاءکنندگی و بهبودبخشی در روابط زوجین داشته باشد، کارکرد تخریبی هدف از اینترنت بیش از آاستفاده بدون برنامه و بی

 .رزندى شودف -تواند باعث از هم گسیختگى ازدواج، روابط زناشویى و روابط والدینو نابودکنندگی دارد. فریبندگى اینترنتى در محیط خانواده می

ی که شود شکی نیست اما تعامالتای میعث گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات شبکهدر اینکه استفاده از اینترنت)شبکه های اجتماعی( با

تواند منجر به کاهش سالمت روان افراد، افسردگی، از بین رفتن رابطه سالم در امور زناشویی، خیانت، گیرد رودرو نیست و میدر اینترنت صورت می

. شودنامی در افراد میزایی مانند گمنامی و بیهای آسیبصورت مجازی باعث افزایش هیجانشود در واقع تعامالت اجتماعی به ازدواج سفید و... 
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ناپذیری از زندگی افراد شده و وابستگی در افراد به وجود آمده که مشکالتی را به همراه دارد. رشد از آن جایی که اعتیاد به اینترنت بخش جدایی

 های اجتماعی وریزی، توسعه و بهره وری در تمام زمینهار ناپذیر است؛ چندان که بدون آن، امکان برنامهروز افزون اینترنت، فواید و اهمیت آن انک

 های فرهنگی غافل ماند.فردی ممکن نخواهد بود. با در نظر گرفتن تمام این موارد، نباید از پیامدهای ناگوار و ویرانگر آن، به ویژه در زمینه

 

 پيشنهادات پژوهش
اهى در برخورد با هر گونه پدیده و فرآیندى، حرف اول را در تشخیص خوبى یا بدى مى زند.)پیشگیری بهتر از درمان است( شناخت و آگ

تر و بخصوص اینترنت زمینه تغییر و تحول را در زندگى بشر به وجود آورده است. هر چه این شناخت بیشتر باشد نوع و آشنایى با دنیاى کامپیو

تر خواهد بود. خانواده و بخصوص زوجهای جوان با به کارگیرى راهکارهای زیر مى توانند تا حدود ن فن آورى نیز بهتر و مطلوبنحوه استفاده از ای

 زیادی به اهداف فوق دست یابند:

های استفاده از اینترنت بصورت هدفمند و با برنامه مشخص توسط زوجین مانع از سردرگمی و تلف کردن وقت در اینترنت و کنکاش -

 .شودها و صفحات میهدف در میان لینكبی

های دینی و اخالقی در حوزه شود. تاکید بر این تعهد و گسترش آموزهتاهل، نوعی تعهد اخالقی زوجین نسبت به یکدیگر محسوب می -

ل مطلوب در درون خانواده، از روابط زوجین و آموزش حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و همچنین تامین نیازهای جنسی زوجین به شک

 .کندهای اینترنتی و غیر اینترنتی جلوگیری میهرزگی

تر هر یك از زوجین با یکدیگر و با دنیای واقعی و رفع نیازهای آنان توسط یکدیگر از گرایش افراطی به پدیده اینترنت پیوند بیشتر و عمیق -

 .کندجلوگیری می

ها و بخصوص رهاى استفاده سالم از اینترنت است. ایجاد سایت هاى جذاب، آگاهى دادن به خانوادهکار فرهنگى یکى از بهترین راهکا -

تر نقش صدا و سیما و زوجهای جوان با تشکیل کارگاه هاى آموزشى، معرفى و شناساندن سایت هاى مفید و ارزشمند به کاربران، و از همه مهم

ها در نوع استفاده و هوشیار نمودن اعضای خانواده در برخورد با فى و آگاهى دادن به خانوادهمطبوعات و محققان در بیان تأثیرات مثبت و من

 .های برون خانوادگی استحلمسائل جانبى اینترنت، یکی از راه

هایی مانند وههای جنسی زناشویی برای جوانان و میانساالن، نقش مؤثری در کاهش این روابط دارد. شیهای آموزشی، مهارتبرگزاری دوره -

 درمانی نیز در این زمینه مؤثر است.درمانی و فیلمکتاب

ها نکردن آانتخاب آگاهانه و مشاوره قبل از ازدواج، تغییر رویه استفاده نادرست از ماهواره و اینترنت، تهیه لیستی از نیازهای خود و مطرح -

ها با دوستان و خودداری از ارتباط با جنس مخالف بدون اطالع مسر، حفظ حریمبا همسر به صورت ماهانه یا هفتگی، گذاشتن وقت بیشتر برای ه

 .تواند در پیشگیری از روابط فرازناشویی، کاهش افسرگی و سالمت روان مؤثر باشدهمسر، می
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 راجعممنابع و 
مقایسه حل مساله، تعهد و آمیختگی عاطفی زوجین دارای روابط (. 5291)ویدا، داندیشمن  ؛ریحانهاسکندری نسب،  [5]

آغاز  علوم اجتماعی درسومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و ، فرازناشویی و فاقد روابط فرازناشویی

 . 5-1، 5، ش2، دورههزاره سوم

بررسی رابطه بین میزان اعتیاد به اینترنت با سالمت روانی  (.5291سمیرا مهاجر) خدیجه توسلی جهاندار، ؛اکبری، زهرا [0]

ی و تربیت دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم، شهر همدان دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی

 .5-50 تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی، ،مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

اثربخشی بهزیستی درمانی بر سالمت روان، آسیب روان  (.5291)اسحاق رحیمیان بوگر ، علی محمد رضایی ؛ ، بیژن پیرنیا [2]

 .001-012، 21شماره ،52دوره ،اعتیاد پژوهی، فصلنامه آمفتامینو شادکامی در مردان وابسته به مت 

زناشویی در  قایسه بهزیستی روانشناختی و رضامندی(. م5295)هاشمی نصرت آباد تورج ,منیژه ،حاتملوی سعدآبادی [1]

-25، 5، شماره 5دوره  ،0مقاله ، پژوهشی روان شناسی سالمت -فصلنامه علمی. گروهی از زنان بارور و نابارور شهر تبریز

02. 

 و کار خیانت مردان سازگاری در و خانواده محتوای و فرایند شخصیت، های ویژگی (. مقایسه5290حسینی، سیده مریم ) [1]

 کار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.  خیانت غیر

، 1دوره غرب تهران، 0موثر بر آن در ساکنان منطقه  و عوامل نترنتیا ادیاعت(. 5211حسین و رضوی، سیدمنصور) ،یدرگاه [1]

 .011-010، 2ش

 (. روابط فرازناشویی، آسیب ها و درمان ها، چاپ اول، اصفهان: انتشارات آسمان نگار.5291رحیمی، اکرم) [1]

اعتیاد به اینترنت بر اساس ویژگی پیش بینی  (.5291)ولی خان نوری فر ، آمرانه احمدی ، معصومه خلعتی ؛، صمد رحمتی [1]

دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ، های شخصیتی دانشجویان

 .5-1 .ایران

پژوهش های روان شناسی ، بررسی رابطه سالمت روانی و روابط خانوادگی با اعتیاد به تلفن همراه(. 5290سواری، کریم) [9]

 .5-51، 52سال سوم، ش ،«یاجتماع

به اینترنت، صمیمیت اجتماعی و شادکامی در  اعتیاد (.5292ی)محمدحسین عبداله ، سمانه رستگار ؛شاهقلیان، مهناز [52]

 .519-511، 10، ش55دوره ،روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، دانشجویان

افسردگی، اضطراب اجتماعی و بهزیستی روان شناختی دوره دوم (. رابطه ی اعتیاد به اینترنت با 5291شرقی، فائقه) [55]

 متوسطه ناحیه دو شهر رشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسالمی، رشت.

(. مقایسه سبك دلبستگی در مردان متأهل با روابط فرازناشویی 5292نازنین هنرپروران ) و آبادی، عبداهلل، زهرا اکبری شفیع [50]

 .01-22، 02، ش1دوره روابط فرازناشویی، نشریه اندیشه و رفتار، دوره پنجم، و فاقد

خیانت اینترنتی: بررسی نگرش افراد نسبت به فعالیت های اینترنتی شریك زندگی، مجله  (.5292)عبدی، محمدرضا [52]

 .5-1، 9، ش52، دورهتحقیقات علوم پزشکی زاهدان

بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از (. 5292محمدی زاده، علی و حبیبی، مجتبی)علی تبار، سیدهادی، قنبری، سعید،  [51]

 . 011-011، 21، ش52. فصلنامه خانواده پژوهی، دورهازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی

ه از شبکه های بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و میزان استفاد(. 5291فرهادی، هادی؛ نوشین ادیبی زاده، غزاله خیر) [51]

ای دومین کنفرانس ملی بازی هی، شناخت اجتماعی با اعتیاد به بازیهای رایانه ای با در نظر گرفتن نقش متغیرهای جمعیت

 .5-1، 5، ش0، دورهرایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها

 .ترجمه احمد رحیمی مقدم، نشریه ابرار .اعتیاد مدرن (.5215)فریز، جنیفر [51]
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(. بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطۀ آن با تنهایی و 5211زاده، لیلی، شهرآرای، مهرناز و مرادی، علیرضا)قاسم  [51]

 .15-11(، 19)پیاپی5، ش02عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. دوره

  .دست دهم، انتشارات ارجمن(. خالصه روانپزشکی ویرا5291کاپالن، ویرجینیا آلکوت؛سادوك، بنیامین جیمز) [51]

بررسی تأثیرات، چالش ها و فرصت های ناشی از فضای اینترنت، نخستین  (.5295و بااوش، معصومه) کاظمی اصل، مجید [59]

 .5-9، تهران، وزارت کار و رفاه اجتماعی، ی مجازی و آسیب های مجازی نوپدیدکنگره ملی فضا

پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش (. 5291)عباس ابوالقاسمی عطادوخت؛اکبر  محمد نریمانی؛ ؛ ، علیکمال جو [02]

قاله م، معنوی، هوش اخالقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت

 .00شماره پیاپی  - 0، شماره 1دوره  ،2

 .5-11، 50آورد نور، شماره یامدهای آن. فصلنامه ره(. اعتیاد به اینترنت و پ5211گرینفیلد، د. ) [05]

و برازنده. مشهد انتشارات  یتو با هم ماندن. ترجمه خوش ن یدن(. ازدواج بدون شکست. بهم رس5219. )یلیامگالسر، و [00]

 محقق. چاپ چهارم.

سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در میزان (. 5292مدرسی، فریبا، زاهدیان، سیدحسین و هاشمی محمداباد، سیدنذیر) [02]

 .11-11(، 11،)پی در پی5، ش59. دورهمتقاضیان طالق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی

تا 51(. مطالعه پدیدۀ اعتیاد اینترنتی در بین نوجوانان و جوانان 5211معیدفر، سعید، پورگتابی کرم، حبیب و گنجی، احمد) [01]

 .11-19(،5222211)پیاپی0، ش0ا در شهر تهران. دورهسال ر 01

 اندانشجوی موردی: مطالعه) فرازناشویی روابط بر آن و تاثیر و موبایل اینترنت به اعتیاد (. بررسی5291منصوری، فاطمه) [01]

 واحد ساری.. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، (غرب آباد اسالم شهرستان نور پیام دانشگاه متاهل

روابط.تهران: انتشارات  بهبود و زناشویی خیانت نظری های دیدگاه(.5292 کاظمی، مهرانگیز.) شعاع ، مهرآور، جاوید مومنی [01]

 آوای نور.

(. بررسی رابطه باورهای مذهبی و سالمت 5291میرزاوندی، جهانگیر، حکیم نیا، نورالهدی، زرین فر، الناز و زرین فر، ساناز) [01]

 .5-51، 5، ش5، کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، شیراز، دوره5292روان با اضطراب مرگ در سالمندان سال 

. بر سالمت روان رآنیو تأث انیدانشجو نیدر ب نترنتیبه ا ادیاعت(. 5292میرزائیان، بهرام، باعزت، فرشته و خاکپور، نعیمه) [01]

 .515-512(، 1)پیاپی5، 0، دوره1مقاله

مقایسه کارکرد خانواده و ابعاد آن در بین زوجین دارای  (.5291فاطمه پورحسنی) ، زهرا پور توکلی ؛ ، فیروزه نجف پور [09]

روانشناسی، آسیب های  چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و، روابط فرازناشویی و فاقد روابط فرازناشویی

 . 5-9 .اجتماعی و فرهنگی ایران

 نخستین کنگرهن. بررسی اعتیاد به اینترنت وپیامدهای آن بر رفتار دانش آموزا (.5295)محمد رضا و میرزایی، بانوهاشمی،  [22]
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