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 چکیده 
رابطه بررسی  هدف  با  حاضر  روانشناختی،    ی پژوهش  بهزیستی 

اعتیاد   با  زناشویی  سازگاری  و  همسر  به  نسبت  مثبت  احساسات 

در   جامعه اینترنتی  پذیرفت.  صورت  اصفهان  شهر  متاهل  ی  زنان 

بودند    1400آماری پژوهش شامل زنان متاهل شهر اصفهان در سال  

آگاهی   پرسشنامه  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  که جهت شرکت 

از نوع  کامل داشته از نوع کاربردی و توصیفی   اند. روش پژوهش 

تحقی این  برای  نیاز  مورد  اطالعات  بود.  طریق  همبستگی  از    4ق 

پرسشنامه کتبی به صورت حضوری جمع آوری گردیده که عبارتند  

احساسات   پرسشنامه  ریف،  روانشناختی  بهزیستی  پرسشنامه  از: 

فرانسیس فنچام و هیالری  مثبت نسبت به همسر کی دانیل. الری، 

و پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ است. پس از جمع آوری  ترکوتیز  

و  پرسشنامه دادهها  دادهاستخراج  تحلیل  و  تجزیه  خام،  های  های 

انجام شد. در    23ویرایش   (spss)حاصل از پژوهش توسط نرم افزار  

های پژوهش براساس مدل مفهومی پژوهش از  نتیجه بررسی فرضیه

انحنایی   و  خطی  چندمتغیره  رگرسیون  همبستگی  تحلیل  روش 

سات مثبت  حاکی از آن بود که: بین بهزیستی روانشناختی، احسا 

نسبت به همسر با اعتیاد اینترنتی در زنان متاهل شهر اصفهان برابر  

و غیر معنی دار است. بین بهزیستی روانشناختی و ابعاد    %154با  

آن )پذیرش، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط،  

 
Abstract 

The aim of this study was to investigate the 

relationship between psychological well-being, 

positive feelings towards spouse and marital 

adjustment to Internet addiction in married 

women in Isfahan. The statistical population of 

the study included married women in Isfahan in 

2021 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: Reef 

Psychological Welfare Questionnaire, Positive 

Feelings Questionnaire to Kay Daniel's Spouse. 

Alry, Francis Fancham and Hillary Tercottiz 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. As a 

result of examining the research hypotheses 

based on the research conceptual model of linear 

and curvature multivariate regression correlation 

analysis method, it was stated that: between 

psychological well-being, positive feelings 

towards spouse and internet addiction in married 

women in Isfahan equal to 154% and 

insignificant Is. There is a negative and 

significant relationship between psychological 
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زندگی هدفمند، رشد فردی( با اعتیاد اینترنتی در زنان متاهل شهر  

ی منفی و معنادار وجود دارد. بین احساسات مثبت  رابطه   اصفهان

اصفهان   شهر  متاهل  زنان  در  اینترنتی  اعتیاد  با  همسر  به  نسبت 

 ی منفی و معنادار وجود دارد. رابطه 

کلیدیواژه روانشناختی،  :های  مثبت    بهزیستی  احساسات 

 .اعتیادبه اینترنت نسبت به همسر،

well-being and its dimensions (acceptance, 

positive relationships with others, autonomy, 

mastery of the environment, purposeful life, 

personal growth) and Internet addiction in 

married women in Isfahan. There is a negative 

and significant relationship between positive 

feelings towards one's spouse and internet 

addiction in married women in Isfahan. 

Keywords: Psychological well-being, 

positive feelings towards the spouse, 

Internet addiction.. 
 

 1400 اسفند پذیرش:                   1400دی دریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 مقدمه 
راه ها    نیزمان ممکن و متنوع تر  نیتر  در کوتاه  وگذرد    ی نم  یاجتماع   یبه مجموعه رسانه ها  نترنتیاز ورود ا  یادیزمان ز

همراه   گرید  یمانند هر تکنولوژ  زین  نترنتیا  .(1390،ی انیک  و  ی )نقدمی دهدقرار    افراد  اریدر اخت  یمعتبر  یبنداطالعات دسته

 ، یدیجمش   ن،یام  ی)مرادآورد یبه همراه م  زیرا ن  یبو آثار نامطلو  امدهایجوامع دارد، پ   شرفتی پ   یکه در راستا  یاریبس  دیبا فوا

به   یادهی پد ریاخ یهااز حد از آن سبب شده که در سال ش یآن و استفاده ب یهاتیو جذاب نترنتیفراوان ا یکاربردها .(1393

  افته ی ب( کنترل تکانه کاهش  نترنتیدرباره ا یرا باعالئم: الف( افکار وسواس ینترنتیا ادیاعت. ابد یظهور  نترنتیبه ا ادیعنوان اعت

(.  1،1996انگی)شمارندمیتنها دوست فرد است، بر  نترنتی ا  نکهیو د( احساس ا  نترنتای  از  استفاده  کردندر متوقف  یج( ناتوان

 20  یپرسشنامه دارا  نی. ادآی ی( بدست م1996)  انگیاست که از پرسشنامه    ایپژوهش نمره  نیدر ا  ینترنتیا  ادیاز اعت  منظور

  در   اینترنتی  اعتیاد  مهم  دالیل  از  دهدمی  نشان(   1997)  یانگ  پژوهش   از  آمده   دست  به  نتایج  . طبق(1996انگ،یسوال است )

  اعتیاد به  مبتال افراد که کرد عنوان( 2002) کاپالن . باشد می اجتماعی  حمایت کسب  دارند، اجتماعی  روابط کمتر که اشخاصی

  به   نظر با  اینترنت  اعتیاد  پیامد   ترین مهم  برند. ازمی  رنج  گیری  کناره رویی،  کم  افسردگی،  تنهایی،:  مثل  هاییویژگی  از  اینترنتی

  روانی،   فشارهای  زیاد،   خستگی  و  خواب  اختالل  ،2افسردگی  اختالل  همچنین  گیری  گوشه  و   انزوا:    از  است  عبارتند  آن  شدت

 گوشه   و  انزوا  زودرس،  جنسی  میل  تحصیلی،  مشکالت  پرخاشگرانه،  افکار  خانوادگی،   اختالف  فردی،  بین  روابط  شدن  مختل

 . (1386رحمانی و همکاران،)گیری

  (. 1388  همکاران،  و  علوی)  است  گونه  اعتیاد   کنند، می   استفاده   اینترنت  از  که   افرادی  درصد   10  تا   5  آمده   دست  به  آمارهای   طبق

ی بی رویه و وسواس گونه از اینترنت را موجب فاصله گرفتن مردم از  سایبرولوژی و  روانشناسی غرب استفادهی مراکز به گفته

اثرات مخرب دراز مدت آن بر روی روان و جسم انسان اند) رحمانی و همکاران،  ها هشدار دادهاجتماع و همچنین به خاطر 

1386.) 

مهم  یکی تکامل   نیتراز  و  ارتقا  در  موثر  روان  عوامل  برخوردارانسان  ی سالمت  بهز  یها  بهز  یروانشناختی  ستیاز  ی  ستیاست. 

. در افراد  شودیمشخص م یاز زندگ یکل  تیو رضا یتعادل عاطف  ،یدر زندگ یوستگیاحساس انسجام و پ   لهیبه وس یروانشناخت

منف  یروانشناخت  یستیبهز  یدارا احساس  بر  مثبت  دارد)ر  ی احساس  نقل 1994  ،3ف یغلبه  به  زنجان  ،  .  (1383  ، یطبس  یاز 

 
1 .Young 
2 .deppresion 
3 .Ryff 
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دارد، در    تیاحساس رضا  کند، یم  ی که خوب زندگ  یکس  ی عنی.  شودیم   فیتعر  نهیبه عنوان عملکرد به  روانشناختیبهزیستی

 ه یسم  ،یروزآبادی؛ به نقل از ف1989.  فی)رباشدیخود م  هایتیقابل  ییو به دنبال شکوفا  کندمی  عمل  مندهدف   ط،یارتباط با مح

مثبت   هاییابی: شامل ارزخودرشیپذ -1شامل چند مولفه مجزا است:  ،روانشناختیی ستی(. بهز104،ص 1390سادات و قوام، 

 نکه یهدفمند: اعتماد به ا  یزندگ   - 3فرد    کی: حس تداوم رشد و توسعه  یرشد شخص  -2فرد .  یگذشته  یفرد از خود و زندگ

  ت ی: ظرف  طیتسلط بر مح  - 5.  گرانیبا د  تیفیبا ک  ط: داشتن رواب  گرانیروابط مثبت با د  - 4است    داریفرد هدفمند و معن  ی زندگ

 ی روانشناخت   یستی( منظور از بهز1995ز،یو ک  فی: احساس استقالل ) ریمختار-خود  - 6و جهان اطراف    یموثر بر زندگ   تیریمد

  فی)رباشدیسوال م 18 یپرسشنامه دارا  نی. ادآییم بدست  1980در سال  فیاست که از پرسشنامه ر ایپژوهش نمره نیدر ا

توانند باعث ایجاد نشانگانی از  ( نتیجه داد که ناراحتی و تنش های زندگی می2007) 4مطالعات کارادماس  .(1990،720.  ز یو ک

  افسردگی و اضطراب شوند و از طریق آن ابعاد مثبت بهزیستی روانشناختی را دچار اختالل کنند.

عواطف    یریعوامل موثر بر شکل گ  نیتر  یکلمات و جمالت را در وقت مناسب آن از اصل  انیارتباط مناسب با همسر و ب  یبرقرار

،  همسر  به  مثبت  . احساس(1398پور، آزموده،    ل یوفا، اسماع   ی وندیعل  ، ی است) قشالق  ی از زندگ  تیدوام و رضا  ن،یمثبت زوج

( منظور از احساسات 2004) جانسون ،شودیمشخص م  گریکدینسبت به    نین زوج در دسترس بودن و پاسخگو بود  یلهیبه وس

 1975  زیترکوت  یالریفنچام و ه  سی،فرانسی.الرلیدان  یاست که از پرسشنامه ک  یپژوهش نمره ا  نیهمسر در ا  بهمثبت نسبت  

جامعه است و زنان به عنوان    یاساسخانواده رکن    .(2004)جانسون،  باشدیسوال م  17  یپرسشنامه دارا   نیا.  دآی یبدست م

سالم   یسالم مرهون خانواده  یجامعه  دی بر عهده دارند. بدون ترد  یا  ژهین نقش وآو سعادت    یمحور خانواده، سالمت اخالق

  حدود (.  1390)حقگو،دارندیگام  برم  ریمس  نیمهم خود درا  هاینقش  یفایاست که با ا  یاست و سالمت خانواده وابسته به زنان

  توانند یم  نینو  ی و فن  یموزشآو امکانات    هاتیاز قابل  یگروه با برخوردار  ن ی. ادهندیم  لیجامعه را زنان تشک  تیاز جمع  یمین

است که ذهن پژوهشگران را   ی از مسائل  ی کیمورد ،    نیدر ا  قیبعد داشته باشند، لذا مطالعه و تحق  هایبر نسل  یادیز  ریتاث

ا  نیکه زوج  یزمان  کنندها بیان میکه پژوهش  ایگونه  بهخود کرده است.    ررگید   یاجتماع   های  شبکه  ژهیو به و  نترنتیبه 

و    گریکد یبر ارتباط با  یاثرات منف تواند یکه م شود یهمسرشان کم م  ژهیبه و  گرانیتعامل با د  یبرا زشانیانگ شوند، یوابسته م

ارتباطات اجتماع   یرگیمنجربه کناره  تیداشته باشد و در نها  شانیتعامالت اجتماع  از  از روابط    یرگیو باالخره کناره  یآنها 

که ارتباط    ی زمان  (.1397، یو انتصار فومن  ی)به نقل از رضاپور، ذاکرشودیم  نیروابط زوج  یبا همسر و به عبارت   ژه یبه و  کینزد

تا    شودیباعث م  ندیفرآ  نیمواجه شده و ا  یجد  بیافراد با آس  یجانیو ه  یشود سالمت روان شناخت  یکمرنگ م  نیزوج  نیب

بالقوه    های ییکمال در جهت تحقق توانا  یتالش برا  یروانشناخت  یستی. در واقع بهزابد ی کاهش    ز یآنها ن  یروانشناخت  یستیبهز

است)ر بهز1995  فیفرد  از درجه    یروان شناخت  ی ستی(.  فرد  زندگ   ت یفیک  تیمطلوب  زانیم  ایبه قضاوت  اطالق    یکل  خود 

از زندگ   تی)رضای و شامل دو بعد شناخت  شودیم ارز  یفرد  از جنبه   یابیو   ی)حضور نسبیجانی( و هیمختلف زندگ  یهافرد 

لذت ببرد و   گرانی گردد تا فرد از روابط خود با د  ی( است و حضور آنها باعث م یمنف  جانیه  یعواطف مثبت و عدم حضور نسب

  ارزیابی  یک  که  همسر  به  نسبت  مثبت  احساسات(.  1399 ،یاریحفظ شود)به نقل از    ینیو بدب  ییاز غم و اندوه و احساس تنها

  بین   صمیمیت  به  منجر  که  باشدمی  زناشویی  زندگی  از  زوجین  روابط  در  مهم  متغیر  یک  و  فرد  زناشویی  رابطه  وضعیت  از  کلی

(. احساسات مثبت نسبت به همسر به  1393  جمشیدی،  مرادی،   امین   از  نقل   به)شودمی  نهاآ  بین  فاصله  کردن  کم   و  زوجین

امکان   نیا نیبه زوج منیا یهاارتباط نی. اشودیمشخص م گریکدینسبت به  نیدر دسترس بودن و پاسخگو بودن زوج لهیوس

پور، آزموده،    لیاسماع   ،یوند یعل  ، ییکمک کنند) به نقل از قشقا  گریکدیبه    ی جانیه  یهایاداره آشفتگ  قیکه از طر  دهدیرا م

1399). 

 
4 .Kardamas 
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احساسات    ی وروانشناخت یستیبهز  یهمزمان رابطه  یکه به بررس  یتاکنون پژوهش  نکهای  به  توجه  با  الذکرتوجه به موارد فوق   با

روانشناختی و  بهزیستی   بین آیا که است آن پژوهش این از هدف. نشد افتیبپردازد،  ینترنتیا ادیمثبت نسبت به همسر با اعت

دارد؟ که فرضیه اصلی بر آن است که این رابطه وجود دارد و   وجود   رابطه  اینترنتی  اعتیاد   با  همسر  به  نسبت  مثبت  احساسات

ری، تسلط بر  بین بهزیستی روانشناختی و ابعاد ان)پذیرش، روابط مثبت با دیگران و خودمختا-1دو فرضیه فرعی عبارتند از:

  احساسات  بین  -2محیط، زندگی هدفمند، رشد فردی( با اعتیاد به اینترنتی در زنان متأهل شهر اصفهان رابطه وجود دارد  

واضح    د یکه مطرح گرد  ی به مباحث  تیبا عنا  نیبنابرا .دارد  وجود  رابطه  اصفهان  شهر  متأهل   زنان  در  اینترنت  به  اعتیاد   با  مثبت

اگر در نظام  .  گذارندیم  ری آن تاث  یرو  ی برخوردار است و عوامل مختلف  یاژهیو  تیدر زنان متاهل از اهم  ینترنتیا  اد یاست که اعت

آن خانواده    رد، یخودش قرار نگ  ستهیمناسب و شا  ت یو موقع  گاه یدر جا  د، کن   ی م  فایرا ا  یو مادر  یخانواده زن که دو نقش همسر

  ،یلنگرود  ،معتمد یرحمان  ییخواهد شد)عال  یتیریبحران مد  یو دچار نوع  دیمورد انتظار خود نخواهد رس  یبه اهداف و کارکردها

بروز مشکالت    ی اصل  لیاز دال  یک ی  و   است  شده   ها در خانواده  یرزشنظام ا  رییخانواده سبب تغ  م یبه حر  نترنتیورود ا.  (1394

به وجود امده است. رابطه    ایرسانه  داتیتول  ریاست که تحت تاث  یمجاز  یمشترک، فضا  یاز زندگ  ی تیو اصوال نارضا  یخانوادگ

  آورند،یم  روی  هاشبکه  نی که به ا  ی افراد هنگام  رایز  شودیمنجر م   یی به احساس تنها  یمجاز  هایبا استفاده از شبکه  نیطرف

آن    ی و در پ   ردگییدر آنها شکل م   یی و احساس تنها  ابد ییکاهش م  ی واقع  ی ایتعامالت آنها با دن  شوند، یفضا م  ن یمجذوب ا

سازمان   ی گزارش ها نیهمچن (. 1397 ،ی،انتصارفومنی)رضاپور،ذاکر  شودیکم و کمتر م گری احساس مثبت آنها نسبت به همد

 داد یرو  34910،  1399و امار طالق در سال     417هزار و    127،  1399است که امار ازدواج در سال    نیاز ا  یثبت احوال حاک

  حساسات او    نییپا  یروانشناخت  یستیارتباط با بهز  ی امار باال ب   ن ی(. که ا1399سنا،یا  رانیا  انیدانشجو  یبوده است)خبرگذار

ی رابطه  بررسی به حاضر پژوهش که است ضروریباشد. . لذا  تواندینم نیزوج یهر دو ای کیدر  نییمثبت نسبت به همسر پا

 اصفهان   شهر  متاهل  زنان  در  اینترنتی  اعتیاد  با  همسر  به  نسبت  مثبت  احساسات  روانشناختی و  بهزیستی  بر  اینترنتی  اعتیاد  تاثیر

 .بپردازد

 

 روش تحقیق 
 مدل بهزیستی روانشناختی ریف و همکاران شامل شش مولفه می باشد که عبارتند از: مولفه ی پذیرش خود،مولفه خودمختاری، 

 حسن نتاج جلوداری و شوشتری،  جوان،  دیگران،هدفمندی در زندگی،تسلط برمحیط،رشد شخصی)تقی پورارتباط مثبت با  

  یپژوهش از نوع کاربرد  ن یااز ابعاد این مدل چالش هایی هستند که انسان ها در زندگی خود با آنها روبرو می شوند.   (.1393

به مقدار هستند    لیکه قابل تبد  ریچند متغ  ا یدو    نیببه رابطه    یاست. روش همبستگ  یو از نوع همبستگ  یفیو روش آن توص

است    یمعن  نیبد  یگردد و روش همبستگ  یم  لیتحل  قیبر اساس هدف تحق  رهایمتغ  انیرابطه م  قیتحق  نی. در اشودیاطالق م

نشان    یهمبستگ  وهیقرار دهد. ش  یآنها را مورد بررس  نبی  رابطه  که  است  مندعالقه  و  دارد  کاروسر  عیدو توز  اکه پژوهشگر ب 

  یرابطه ها نییبا تع  یهمبستگ ی ها  یدارد. بررس ی بستگ گر ید  ریدر متغ  رییتا چه اندازه به تغ ر، یمتغ ک یدر  رییکه تغ دهد یم

 ی از آزمودن  کسانینمونه   کیبا استفاده از  ریمحقق در مورد حداقل دو متغ ژوهشپ  نیسر و کار دارند در ا رهایمتغ نیموجود ب

 ی ستیرابطه بهز  یو در صدد بررس  . کندی م  نییتع  یهمبستگ  بیرابطه را بااستفاده از ضر  زانیو سپس م   یرا گردآور  ی ها اطالعات

طرح پژوهش   نیباشد بنابرا ی در زنان متاهل شهر اصفهان م ینترنتیا اد یو احساسات مثبت نسبت به همسر با اعت یروانشناخت

استفاده شده    ی شیمایو پ   یاطالعات از دو روش کتابخانه ا  یگردآور  یپژوهش برا  ن یدر ا.  است   یو از نوع همبستگ  یفیتوص

با استفاده    قیسوابق مسئله و موضوع تحق  قیتحق  یموضوع   اتیادب  قیتحق  هینظر یالزم درباره مبان  یهایاست. مطالعات و بررس

استفاده شده است.    ینترنتیا  یها  گاهیبا موضوع و پا   مرتبط  قاتینامه ها و تحق  انی و مطالعه منابع پا  یکتابخانه ا  یاز روش ها
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استفاده    یها از پرسشنامه کتب  هیفرض  یداده ها و اطالعات الزم و بررس  یجمع آور  رهایسنجش متغ  یدر پژوهش حاضر برا

جامعه    طیو شرا  تیروش با وضع  نیا  رایاست، ز  افتهی  نیتدو  ی مفهوم  ف یو تعار  یرنظ  ی ها  هی آن بر اساس پا  ی ها  هیشده و گو

نمود.    یمورد نظر را فراهم م   ی رهایتمام متغ  ی داده شده و ضمن داشتن دقت باال امکان بررس  صیمناسب تشخ  قیتحق  یآمار

 سهیو امکان مقا  میبه دست آور  یکنواختیاطالعات    یآمار  تی جمع  یدهد تا درباره جمع آور  یپژوهش به ما اجازه م   نیدر واقع ا

وجود دارند که    رهیهم چون سن و جنس و غ   رهایاز متغ  ی. در طرح پرسش نامه بعض میها را داشته باش  ریو مشاهده درست متغ

 آوری   جمع  کتبی   نامه  پرسش  3  طریق  از  تحقیق  این  برای  نیاز  مورد  طالعات ا.  بوده است  یاب یسوال قابل دست  کیبا طرح  

 نسبت   مثبت  احساسات  پرسشنامه.  است  شده   تهیه  ریف  توسط  که  ریف  روانشناختی  بهزیستی  نامهپرسش:  از  عبارتند   که  گردیده 

 توسط  که   اینترنتی  اعتیاد  پرسشنامه  است. و   شده   تهیه  ترکوتیز  هیالری  و   فنچام  فرانسیس  و   الری  دنیل،   کی   توسط  که  همسر  به

 . باشد می است، شده  تهیه یانگ

)دواس،    میکن  یم  فیآن را توص  اتیاست که خصوص  ی. واحدشودیم  یاست که اطالعات از آن گردآور  یواحد  لیواحد تحل

منحصر به افراد   قیتحق  های¬حال مورد  نی. با اشوندیم  لیاز افراد تشک  قیتحق  دهای¬مور  قاتی( عموما در اکثر تحق41:  1386

  یمورد ها  نی. ارندیگیقرار م   قیمورد تحق  زیها، کشورها(، مصنوعات نبزرگ )ملت  تماعاتنبوده گروه ها، برنامه ها، سازمانها، اج

  ،ی(. در علوم اجتماع 58-57:  1358  کر،ی)برندیگیکه مورد مطالعه قرار م  زهای از چ  یاند. مجموعه ا  لیتحل  یواحدها  قیتحق

از   (134:  1382و دربان آستانه،    ای) از کستین  فرادمنحصر به ا  قیمعموالً افراد جامعه هستند اما مورد تحق  قیتحق  یموردها

گردد  یشوند،، مشخص م  یکه در آن ارتباط مطرح م  یو سواالت  قیبا توجه به موضوع تحق  یادر هر مطالعه  لیآنجا که واحد تحل

  . درباشد   یزنان متاهل شهر اصفهان م هیپژوهش متشکل از کل ن یا یجامعه آمار. باشد ی در پژوهش حاضر فرد م لیواحد تحل

ها به صورت الکترونیک پژوهش حاضر از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. و با توجه به انتشار ویروس کرونا پرسشنامه

نفر به آن پاسخ دادند و پس از پاسخ به پرسش نامه ها مورد تجزیه    250  نفر ارسال شد و تعداد  400و از طریق واتساپ برای  

ه ازای هر  ب  استفاده شد که  (2008)  نافچینسکی و ماندفرومجهت برآورد حجم نمونه از فرمول    و تحلیل آماری قرار گرفتند.

جهت انجام تحلیل های آماری  نفر در این پژوهش    250. از این رو حجم نمونه  نفر انتخاب می شود  30الی    10متغیر بین  

 یهانوع برنامه  ،نترنتیکان استفاده از ام  ،نترنتیساعات استفاده از ا  زانیبه م  قیتحق  نیدر ا  نترنت یبه ااعتیاد    کفایت می کند.

  ی دارا   رسشنامه احساس مثبت نسبت به همسر. پ خواهد شد  دهیسنج  نترنتیاز ا  یریپذ  ریو نوع تاث   نترنتیمورد استفاده از ا

برا  17 به همسر خود است که در سال    هایاحساس  یرگیاندازه  یسوال  فرد نسبت    یزوج درمان   کینیدر کل  1975مثبت 

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

  دا یاحساس شد  ی)برا  7( تا  یمنف  دایاحساس شد  ی)برا  1ه  با اعداد  نسبت به همسرش را در طول چند ماه گذشت  دخو  یکل

تا    1از اعداد    یکیخود نسبت به هر عبارت    یاحساس کل  ه یبرپا  یعبارت(، آزمون  9مثبت( مشخص کند. در بخش دوم )شامل  

 .  کندیرا مشخص م 7
 

 یافته ها
  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

  می   استفاده   انحنایی  و  خطی  متغیره  چند  رگرسیون  همبستگی،  تحلیل  روش  از  پژوهش  مفهومی  مدل  براساس  پژوهش  فرضیه

 .  گردد



17 

 1401 بهار،  29شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (29), 2022 

 

 

 

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)  75یک فرزند و پس از ان  

  38/17سال  میانگین مدت زمان ازدواج در ان ها    38/37حداقل 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  

 است. آورده شده 

 : یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش 1جدول 

 میانگین  تعداد  متغیرها
انحراف  

 استاندارد

حداقل  

 نمره

حداکثر 

 نمره

پیش  

 بین

بهزیستی 

 رواشناختی 

بهزیستی 

 رواشناختی 
250 63/78 71/10 47 102 

 18 3 02/3 98/12 250 پذیرش

روابط مثبت با  

 دیگران
250 61/12 95/2 3 18 

 18 5 61/2 88/12 250 خودمختاری 

 18 6 81/2 99/13 250 تسلط بر محیط

 18 4 66/2 12/12 250 هدفمند زندگی  

 18 8 71/2 04/14 250 رشد فردی

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

 78 20 81/10 46/40 250 اعتیاد اینترنتی مالک 

 

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

 درونی متغیرهای پیش بین و مالک پژوهش : ماتریس ضرایب همبستگی 2جدول 

 مقیاس
 اعتیاد اینترنتی

r معنی داری 

 028/0 -139/0 بهزیستی رواشناختی 

 018/0 -149/0 پذیرش

 313/0 064/0 روابط مثبت با دیگران

 001/0 -233/0 خودمختاری 
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 44/0 -049/0 تسلط بر محیط

 197/0 -082/0 زندگی هدفمند 

 173/0 -086/0 رشد فردی

 089/0 -108/0 احساسات نسبت به همسر 

 

مشاهده می شود، تنها رابطه بین بهزیستی روانشناختی و ابعاد پذیرش و خودمختاری در ان با   2همان گونه که  در جدول  

دیگران، تسلط بر محیط، زندگی  (. اما رابطه بین ابعاد روابط مثبت با  p<05/0اعتیاد اینترنتی از لحاظ آماری معنی دار است)

هدفمند، رشد فردی با اعتیاد اینترنتی هم چنین احساسات مثبت نسبت به همسر با اعتیاد اینترنتی معنی دار به دست نیامده  

پایین بین متغیر ها الزم است تا نتایج همبستگی انحنایی نیز در فرضیه های  p>05/0است) (. با توجه به همبستگی خطی 

 بررسی قرار گیرد. پژوهش مورد

: نتایج رگرسیون چندگانه به روش ورود جهت بررسی روابط همزمان متغیرهای پیش بین با متغیر مالک اعتیاد  3جدول 

 اینترنتی 

 شاخص آماری
 متغیرپیش بین

R 2R 
F داریمعنی B bSE Beta t 

-معنی

 داری 

 عدد ثابت 

154 /

0 

024 /

0 
001/2 114/0 

08/51 11/5 - 99/9 001/0 

بهزیستی 

 روانشناختی 
123/0- 077/0 122/0- 59/1- 111/0 

 36/0 -917/0 -077/0 044/0 -04/0 احساسات مثبت

 

  0/ 154همبستگی چندگانه بین بهزیستی روانشناختی و احساسات نسبت به همسر با اعتیاد اینترنتی  برابر با    3نتایج در جدول  

درصد از اعتیاد اینترنتی به صورت کلی    4/2است که نشان می دهد    024/0آن نیز برابر با    2Rو  غیرمعنی دار است.  میزان  

(. با  p>05/0و احساسات مثبت، قابل پیش بینی است که این مقدار معنی دار نیست)  توسط متغیرهای بهزیستی روانشناختی

 توجه به عدم معنی داری روابط در فرضیه های فرعی روابط انحنایی متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد.  

ی، تسلط بر محیط، زندگی  بین بهزیستی روانشناختی و ابعاد ان)پذیرش، روابط مثبت با دیگران و خودمختار  -فرضیه فرعی اول

 هدفمند، رشد فردی( با اعتیاد به اینترنتی در زنان متأهل شهر اصفهان رابطه وجود دارد. 

  4تا    1که نتایج تحلیل رگرسیون  خطی و انحنایی رابطه بین بهزیستی رواشناختی و ابعاد ان با اعتیاد اینترنتی در گراف های  

می دهد که بهزیستی روانشناختی ابتدا با اعتیاد اینترنتی رابطه مثبتی دارد به گونه ای  نشان    1ارائه شده است. نتایج در شکل  

اینترنتی   اعتیاد  اینترنت همراه است اما در ادامه با کاهش بهزیستی روانشناختی،  از  افزایش استفاده  افزایش بهزیستی با  که 

بطه منفی به شکل خطی با  اعتیاد اینترنتی دارد و با  نشان دهنده آن است که پذیرش را  2افزایش می یابد. نتایج در شکل  

اینترنتی کاهش می یابد. در شکل   اعتیاد  اعتیاد    3افزایش پذیرش،  نشان داده شده است که بین روابط مثبت با دیگران و 

نترنتی رابطه مثبتی اینترنتی رابطه غیر خطی  معنی داری برقرار است. بدین صورت که روابط مثبت با دیگران ابتدا با اعتیاد ای

دارد به گونه ای که افزایش روابط مثبت با دیگران با افزایش استفاده از اینترنت همراه است اما در ادامه با کاهش روابط مثبت 
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نشان دهنده آن است که خودمختاری رابطه منفی به شکل خطی   4با دیگران، اعتیاد اینترنتی افزایش می یابد. نتایج در شکل 

 اد اینترنتی دارد و با افزایش خودمختاری، اعتیاد اینترنتی کاهش می یابد. با  اعتی

 
 : رابطه خطی و انحنایی بهزیستی روانشناختی با اعتیاد اینترنتی 1شکل 

 

 : رابطه خطی و انحنایی پذیرش با اعتیاد اینترنتی 2شکل 
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 رابطه خطی و انحنایی روابط مثبت با دیگران با اعتیاد اینترنتی :  3شکل 

 

 : رابطه خطی و انحنایی خودمختاری  با اعتیاد اینترنتی 4شکل 

   .دارد  وجود رابطه اصفهان شهر متأهل  زنان  در اینترنت به اعتیاد با مثبت  احساسات بین  -فرضیه فرعی دوم 

بتدا با اعتیاد اینترنتی رابطه مثبتی دارد به گونه ای که در افزایش احساسات  نشان داده شده است احساسات مثبت ا  5در شکل  

 مثبت با افزایش استفاده از اینترنت همراه است اما در ادامه با کاهش بهزیستی روانشناختی، اعتیاد اینترنتی افزایش می یابد.  
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 اینترنتی : رابطه خطی و انحنایی احساسات مثبت  با اعتیاد 5شکل 

 بحث و نتیجه گیری 
 اینترنتی   اعتیاد  با  همسر  به  نسبت  مثبت  روانشناختی و احساسات  بهزیستی  یاساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهاینبر 

تحلیل نتایج پژوهش در دو بخش امار توصیفی و تحلیل استنباطی انجام شد. تحلیل   اصفهان انجام گرفت. شهر متاهل زنان در

 آن   از  پس  و  است  بوده  دیپلم(  درصد4/36) نفر   91  نمونه  افراد  بیشتر  دهد که تحصیالتآمار توصیفی نشان مینتایج در بخش  

( درصد4/54) نفر136  شامل  نمونه  افراد  بیشتر  در  اشتغال  وضعیت.  اندداشته  لیسانس  تحصیالت  نمونه(  درصد  34) نفر  85

  فرزند  دو( درصد 30)نفر 75 ان از پس و فرزند یک دارای( درصد 36)نفر90 شامل نمونه افراد بیشتر همچنین. اندبوده دارخانه

 بهزیستی   میانگین  .است  سال   38/17  ها   ان  در  ازدواج  زمان  مدت   میانگین سال  38/37  نمونه  افراد   سن  اند و میانگین داشته

  میانگین  و  48/40  زناشویی  سازگاری  میانگین  ،52/94  همسر  به  نسبت  مثبت  احساسات  میانگین  ،63/78  با   برابر   روانشناختی

 بهزیستی   بین  نتایج پژوهش در بخش استنباط آماری نشان داد که رابطه  .است  شده   حاصل   46/40  با  برابر  اینترنتی  اعتیاد

  روابط   ابعاد  بین  رابطه  اما  است.  دار  معنی   آماری  لحاظ   از  اینترنتی  اعتیاد   با   ان  در  خودمختاری  و   پذیرش  ابعاد   و  روانشناختی

 با  همسر به نسبت مثبت احساسات نینچ هم  اینترنتی اعتیاد با فردی  رشد هدفمند،  زندگی محیط، بر تسلط دیگران، با مثبت

بین بهزیستی روانشناختی و احساسات مثبت با اعتیاد  تحلیل نتایج در زمینه بررسی رابطه   نیست.  دار  معنی  اینترنتی  اعتیاد

  همسر   به  نسبت  احساسات  روانشناختی،  بهزیستی  بین  چندگانه  نشان داد که همبستگی  اینترنتی در زنان متأهل شهر اصفهان

بین بهزیستی روانشناختی و ابعاد  تحلیل نتایج در زمینه بررسی رابطه  .  است  دارغیرمعنی  اینترنتی  اعتیاد  با  زناشویی  سازگاری  و

آن)پذیرش، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند، رشد فردی( با اعتیاد به اینترنتی نشان داد  

اع   که   اینترنتی رابطه معنیبهزیستی روانشناختی با  دار دارند. همچنین در این پژوهش، رابطه بهزیستی روانشناختی و تیاد 

-اساس فرضیه فرعی اول پژوهش تأیید شده است و بین بهزیستی ایندار به دست آمده است، براعتیاد اینترنتی منفی و معنی

روانشناختی ابتدا با اعتیاد  دهد که بهزیستیست. نتایج نشان میداری برقرار اخطی معنیاینترنتی رابطه غیرروانشناختی و اعتیاد  

اینترنتی رابطه مثبتی دارد به گونه ای که افزایش بهزیستی با افزایش استفاده از اینترنت همراه است اما در ادامه با کاهش  

دار دارند. همچنین اعتیاد اینترنتی رابطه معنییابد. در ادامه تحلیل  پذیرش با  اینترنتی افزایش می روانشناختی، اعتیاد  بهزیستی  

یابد. تحلیل نتایج در  پذیرش رابطه منفی به شکل خطی با  اعتیاد اینترنتی دارد و با افزایش پذیرش، اعتیاد اینترنتی کاهش می
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ها با  . در رابطه تک تک آنادامه ابعاد بهزیستی روانشناختی نشان داد که روابط مثبت با دیگران با اعتیاد اینترنتی رابطه دارند

دار است. بین روابط مثبت  اینترنتی منفی و معنیدهد که رابطه روابط مثبت با دیگران و اعتیاد اعتیاد اینترنتی نتایج نشان می

ا با اعتیاد  دهد که روابط مثبت با دیگران ابتدداری برقرار است. نتایج نشان می خطی  معنیبا دیگران و اعتیاد اینترنتی رابطه غیر

ای که افزایش روابط مثبت با دیگران با افزایش استفاده از اینترنت همراه است اما در ادامه اینترنتی رابطه مثبتی دارد به گونه

یابد. همچنین خودمختاری رابطه منفی به شکل خطی با  اعتیاد  اینترنتی افزایش میبا کاهش روابط مثبت با دیگران، اعتیاد  

داری یابد. همچنین  تسلط با اعتیاد اینترنتی رابطه معنیدارد و با افزایش خودمختاری، اعتیاد اینترنتی کاهش میاینترنتی  

داری ندارند. تحلیل  ندارند. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که زندگی هدفمند و رشد فردی با اعتیاد اینترنتی رابطه معنی

مثبت با اعتیاد به اینترنتی در زنان متأهل شهر اصفهان نشان داد که احساسات   بین احساساتنتایج در زمینه کشف رابطه  

دار است و  دهد که رابطه احساسات مثبت و اعتیاد اینترنتی منفی و معنیمثبت با اعتیاد اینترنتی رابطه دارند. نتایج نشان می 

داری برقرار  خطی معنیعتیاد اینترنتی رابطه غیر اساس، فرضیه فرعی دوم پژوهش تأیید شد و  بین احساسات مثبت و ااینبر

دهد که احساسات مثبت ابتدا با اعتیاد اینترنتی رابطه مثبتی دارد به گونه ای که در افزایش احساسات  است. نتایج نشان می

  رنتی افزایش می یابد. روانشناختی، اعتیاد اینتمثبت با افزایش استفاده از اینترنت همراه است اما در ادامه با کاهش بهزیستی  

  در  های یاریخودمختاری با یافته  و   پذیرش  ابعاد   و   روانشناختی  های پژوهش حاضر در زمینه اعتیاد به اینترنت و بهزیستییافته

  بهزیستی  و  زناشویی  زندگی  کیفیت  بر  اگاهی  ذهن  اثربخشی  عنوان  با  پژوهشی  باشد. این پژوهشگر درهمسو می  (1399)  سال

  زندگی   کیفیت  بر  آگاهی ذهن  آموزش  که   به این مهم دست یافت  اصفهان  پزشکی   علوم  دانشگاه  متعارض   متاهل   زنان  روانشناختی

  محیط،   بر  خود،تسلط  پذیرش)  ان  ابعاد  و  روانشناختی  بهزیستی  و(  انسجام  رضایت،  توافق،  و  همفکری)  آن  ابعاد  و  زناشویی

 تاثیر   اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  متعارض  زنان(  استقالل  شخصی،  رشد  دیگران،  با  مثبت  روابط  زندگی،  در  هدفمندی

همسو می باشد. نتایج این پژوهش نشان  (  1398)سال  در  وخدادادی  نامنی   همچنین یافته های پژوهش با نتایج  .دارد  معنادار

  .دارد  تاثیر  آزاردیده  زنان  نگاه  از  ناشوییز  خشونت  و  روانشناختی  بهزیستی  بر  میلر  خانوادگی  روابط  سازی  غنی  داد که آموزش

در مطالعات انجام شده در خارج از   همسو می باشد. (  1398)  سال   در   پرندین  و   نتایج پژوهش حاضر با یافته های دارابخانی 

همسو می  ( 2020)  سال در   بریکا  و   وندکرکو  ،   حشمتی  ،  دیرسمیت  ،  کشور نیز، یافته های پژوهش حاضر با یافته های اوراوز

  دیگری  با   افراد   شود  باعث  تواند می  که  دهد می  ارائه  را  زیادی  تجربیات  روزمره   باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که زندگی

  دارد   وجود  ها  ویژگی   این  در  توجهی  قابل   فردی  های  تفاوت  همچنین.  کنند  شدن  داشته  دوست  احساس  و   کرده  برقرار  ارتباط

  مطالعه،   دو  در .  شودمی  مربوط  شخصیت  به  هم   و   روانشناختی  بهزیستی  به  هم  سیستماتیک  طور  به  فردی  های   تفاوت   این   و

  که  افرادی  که  حالی   در.  بود  مربوط  باالتر  برونگرایی  همچنین  و  بیشتر  روانشناختی  بهزیستی  به  بیشتر  عشق  احساس،  پایه  سطح

دهند. همچنین یافته های پژوهش حاضر با یافته    می   نشان   را  کمتری  پایه سطح  کنند،  می   کسب  رنجوری  روان  در   باالیی   نمره

  همسو می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که (2017) سال در   ویلت  و  ،دریس  ،کیایان ،استین بیلفلد  ،  ،باتل  های  دیرس

  این  در  اینترنت  به  اعتیاد  شیوع.  دهدمی  نشان  افسرده  بیماران  گروه در  اینترنت  به  اعتیاد  به  بیشتری  تمایل  توجهی  قابل  طور  به

 در   را  روانی  استرس  و  عالئم   شدت  اینترنت  به  اعتیاد  به  افسرده  بیماران  این،   بر  عالوه% (.36)  بود   زیاد   توجهی  قابل  طور  به  گروه

  قابل  طور  به  افسردگی  بیماران  از  گروه   دو  هر.  دادند  نشان  ناچیز  اما  مداوم  طور  به  اینترنت  به  اعتیاد  بدون  بیماران  با  مقایسه

  و    االبان  یها  افتهی  با  حاضر  پژوهش  جینتا  .بودند  روبرو  روانی  استرس  و  افسردگی  عالئم  با  سالم   شاهد  گروه  از  بیشتر  توجهی

 ی ها¬شبکه  در  تیعضو  و  ینترنتیا  اد یاعت  که  داد  نشان  پژوهش   نیا  یها  افتهی.  باشد  یم  همسو(  2014)  سال  در   آنادولو

 ی برا  نترنتیا  از  و  گذرانندیم   ی اجتماع   یهارسانه  و  نترنتیا  در  یشتریب  وقت   که  یانیدانشجو.  داشتند  یمنف  ارتباط  یاجتماع 

 . د ات اعتیاد به اینترنت در آنها باالتر باشنمر که دارد یشتریب احتمال و کنندیم استفاده روزانه ارتباط یبرقرار
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