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خالصه
،بر ایـن اسـاس  . قرار داده، ظهور اینترنت استریتأثکه فرایندهاي ارتباطی درون خانوادگی را تحت ییهادهیپدیکی از :مقدمه

آزاد اسـالمی متأهل دانشـگاه یاندانشجوییزناشوو دلزدگی یتبا رضاینترنتابهیاداعتینرابطه بیبررسحاضرهدف پژوهش
.بودشهرینیخم

در سـال  شـهر ینـی خمآزادمتأهل دانشگاهیاندانشجویهرا کليجامعه آمار. بودیفیتوصروش پژوهش حاضر،:هاروشمواد و 
تصـادفی  یـري گروش نمونـه نمونه با استفاده از گروه.دبو) مرد138زن و 242(نفر 380حجم نمونه .دادندیمیلتشک1394
یـاس مقیـب پـژوهش بـه ترت  يابزارها.انتخاب شدندشهرینیدانشگاه خميهامتأهل مرد و زن دانشکدهیاناز دانشجو،ياطبقه

هـا دادهیلتحليبرا. بودیراسپنیگراهام بییزناشویترضایاسمقینز وپاییزناشویپرسشنامه دلزدگیانگ،ینترنتبه ایاداعت
.استفاده شد05/0یرسون با در نظر گرفتن سطح خطاي پیاز همبستگ

بـه  یـاد بـین اعت بود کـه ینایانگربتحلیل نتایج.بودسال 4/25±62/3کنندگانشرکتسنمیانگین و انحراف معیار :هاافتهی
، r=75/0(یی زناشـو و بـا دلزدگـی  ) r ،001/0<p=-87/0(دار منفـی ییت زناشویی رابطه معنـ متأهل با رضایاندانشجوینترنتا

001/0<p( وجود دارددار مثبت یمعنرابطه.
، رضـایت  از  اینترنـت رسـد اسـتفاده خـارج از میـزان بـه هنجـار       حاصل از پژوهش به نظر میيهاافتهیبر اساس :يریگجهینت

.باشدیمزناشویی منفی قرار داده  و یکی از دالیل دلزدگیریتأثزناشویی را تحت 
متأهلخانواده، اعتیاد به اینترنت، رضایت و دلزدگی زناشویی، دانشجویان : هاي کلیديواژه
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مقدمه
اي از روابط در توان یک واحد عاطفی و شبکهخانواده را می

اي دانست که از پیوند زناشویی زن و مـرد بنـا نهـاده    هم تنیده
رضایت وي منزلهندگی زناشویی به شده و رضایت یک فرد از ز

شـود و رضـایت از خـانواده بـه مفهـوم      از خانواده محسوب می
تسهیل در امر رشد و تعالی ،جهینتدررضایت از زندگی بوده و 

. داشـت خواهـد بـر و پیشرفت مـادي و معنـوي جامعـه را در    
وجودبهخود سازگاري در زندگی و رضایت حاصل از آن خودبه

در ژهیـ وبـه . مسـتلزم تـالش هـر دو زوج اسـت    آیـد بلکـه   نمی
است و روابـط  ثباتیبهاي اولیه سازگاري زناشویی بسیار سال

.]1[در معرض بیشترین خطر قرار دارند
بخــشتیرضــانیازهــاي مختلــف يهیــپانهــاد خــانواده بــر 

عوامـل  یکـی از  . بنـا شـده اسـت   عـاطفی  و عقالنـی  ،جسمی
کــه اسـت،  زناشـویی سـالمت خـانواده رضـایت    کننـده نیـی تع

ــی   ــه م ــران در ازدواج تجرب ــدهمس ــویی، . کنن ــایت زناش رض
بخشـی  نگرش مثبـت و لـذت  و زوجین به یکدیگريمندعالقه

هاي مختلف روابط زناشویی مثـل  است که زن و شوهر از جنبه
ارتباط، مسائل شخصیتی، حل تعـارض، مسـائل مـالی، روابـط     

ــد  ــدان دارن ــابراین . ]2[جنســی و فرزن ــی ازبن ــمیک ــرمه نیت
متغیرهــاي ارتبــاطی و زناشــویی مطــرح در زنــدگی زناشــویی 

تیرضادارداعتقادOfovwe.رضایت زناشویی زوجین است
خـود ییزناشـو روابـط ازفردمثبتیابیارزبهاشارهییزناشو
تیمیصموتیرضاازییباالسطحکهی زنانومردان.]3[دارد

در کننـد، مـی ربـه تجخـود ازدواجبـا رابطـه درراییزناشـو 
اریبسـ خـود یزنـدگ کیشـر باورهايواحساساتبینیپیش

زانیـ مدربـاره رایباورهاي مشـابه وهاارزشوهستندقیدق
.]4[کنندمیحفظخودنیبتیمیصمویکینزد

خود رازناشوییرابطهاشیعیطبشکلدروابتدافرديهر
او ولیـه ايهـا گمـان وحدسوکندیمشروععالقهوعشقبا

از پـس گاهیاما.استرابطهاینتداوموحفظراستايدرنیز
بـه نسـبت هـا آندويهـر یاشوهریازناستممکنمدتی

توقعاتبینچونوشوندتردیددچارشانرابطهشکلعمق و
شـان  زناشـویی زندگیدرموجودهايواقعیتوزندگیخود از

دلزدگـی  ودگیسـرخور دچـار بیننـد، نمـی راالزمهمـاهنگی 
دلزدگی زناشویی ناشی از عدم تناسب بین انتظـارات  .]5[شوند

و واقعیــت اســت و میــزان آن بــه میــزان ســازگاري زوجــین و 
این پدیده امري تدریجی اسـت و بـه   . باورهایشان بستگی دارد
در حقیقـت، عشـق و صـمیمیت    . افتـد ندرت ناگهانی اتفاق می

ن فرسودگی کلی به وجـود  رود و همراه با آتحلیل میجیتدربه
این پدیده با فروپاشی رابطه و با رشـد آگـاهی و توجـه    . آیدمی

به چیزهایی که به انـدازه گذشـته خوشـایند نیسـتند، شـروع      
در بدترین حالت، دلزدگی منجـر بـه قطـع شـدن و     و شود می

ودرونـی  گونـاگون  عوامل.]6[شودگسستن رابطه زناشویی می
ی، قـ الاخی، تـ یترب،یفرهنگـ ،یرواناجتماعی،وبیرونی، فردي 

، پایان رسـیدن عشـق متقابـل، ناکـامی    بهي، همچنین اقتصاد
سرخوردگی، انواع اعتیاد، از جمله اعتیاد بـه اینترنـت در کنـار    

دالیل مختلفی است که از جمله هاروابط نامشروع، و امثال آن
.]7[کندزوجین را در زندگی دچار مشکل و تعارض می

افـراد يریپـذ جامعـه کـارگزار تنهاخانوادهنهادگذشته،در
يرقبـا شیدایـ پشـاهد ،يفنـاور رشـد بااما،شدیممحسوب

ویجمعـ ارتبـاط يهـا رسـانه ریـ نظخـانواده، کنـار دردیجد
میهسـت مـاهواره ونترنتیاجملهازنینویارتباطيهايورافن
بـه وسـایل  نایـ . انـد میسـه افراد رکردنیپذجامعهامردرکه
وکـرده دارخدشـه راگفتگـو یطـ یمحویروانـ يفضـا جیتدر

.دهنـد یمسوقییواگرابه،ییهمگرايجابهراخانوادهياعضا
بـا تعاملفرصتشد،وابستهماهوارهونترنتیابهيفردیوقت

وعـوارض بـروز يبـرا نـه یزمودهـد یمـ دسـت ازراگرانید
.]8[شودیمی مهیا فرهنگویجتماعايهابیآس

هـاي  ، راهنماي تشخیصی و آمـاري اخـتالل  2011در سال 
Diagnostic and statistical manual of mentalروانـی 

disorders fifth  revised edition  اعتیاد به اینترنـت را در
Impulse(تکانهمجموعه اختالل کنترل control disorder(

تیـاد  عاKendalبه نقـل از  Ghasemi. ]9[معرفی کرده است
کردهتعریفشناختیرواناعتیادازنوعیاینترنتی را به عنوان 

.]10[استاینترنتدربودنبه فعالنیازدهندهنشانکهاست
Youngبه نقل ازDavisاینترنتـی، اعتیـاد يجـا بـه کهنیز
)Pathological Internet Use(اینترنتازبیمارگونهاستفاده

اینترنـت، دربـاره افکـار وسواسـی  )لفا: ئمعال.بردمیکاربهرا
کـردن متوقـف درنـاتوانی )جیافتـه، کـاهش تکانهنترلک)ب

دوسـت تنهـا که اینترنتایناحساس)دواینترنتازاستفاده
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.]11[شماردیبرمآنبرايرااست،فرد
اینترنتـی اعتیـاد ت گوناگونی در رابطه بـا  اتا کنون مطالع

مشـکالت باعـث توانـد مـی نتـی است، اعتیاد اینترانجام شده
کـردن تجربـه و همچنـین ]12[و اجتمـاعی شـغلی ارتباطی،
افسـردگی، ماننـد روانیوجسمیسالمتبامرتبطمشکالت
. ]13[شودکاربراندراضطرابوپاییننفسعزتتنهایی،

Ganji ارتباطینوینيهايورافنبهاعتیادتأثیرو همکاران
ر شهرکرد دخانوادگیگسیختگیهمازبر) ماهوارهواینترنت(

نیببه این نتیجه دست یافتند که ورا مورد بررسی قرار دادند
یدوسـت ارتباطبهلیتماویارتباطنینويهايورافنبهادیاعت
فیتضـع غـرب، بهشیگراخانواده،چارچوبازخارجی جنسو

یاجتماعیگانگیبحساساشیافزا،يدارنیدکاهشوهاارزش
.]8[داردوجودمیمستقرابطهجامعه،دریتیهویبو

بـه  یـاد اعتکنون پژوهشی در رابطـه بـا   تاکهنیابه توجهبا
ــتا ــا ینترن ــا رض ــی یتب ــوو دلزدگ ــییزناش ــوص در ه ب خص

پـژوهش حاضـر   هـدف  ، انجام نشـده اسـت  متأهلدانشجویان 
اعتیاد به اینترنت با رضـایت و دلزدگـی زناشـویی   رابطهتعیین 

بـوده اصـفهان شـهر ینـ یخمدانشـگاه آزاد  متأهلن دانشجویا
.است

هاروشمواد و 
جامعه آمـاري پـژوهش   . بود توصیفی حاضر پژوهشوش ر

شـهر خمینـی انشـگاه آزاد  حاضر را کلیه دانشـجویان متأهـل د  
عبـارت ورود بـه پـژوهش   معیارهاياند و تشکیل دادهاصفهان

سـال از  2سال، سپري شـدن حـداقل  30تا 20سن : ازندبود
با پرسـش در  (تاریخ ازدواج و داشتن سالمت روانی و جسمانی

. )نه سـابقه اخـتالل روانـی و یـا بیمـاري خـاص جسـمانی       زمی
خــروج از پــژوهش نیــز شــامل ســابقه بســتري در  معیارهــاي

و ي روانی و سابقه بیماري جسـمی ماننـد دیابـت   هامارستانیب
. وده اسـت بـ پژوهشيهاپرسشنامهعدم پاسخگویی صحیح به 
]Morgan]14و Krejcieجـدول حجم نمونه بـا اسـتفاده از  

از ياطبقـه تصـادفی  صـورت بـه  هانمونه.نفر برآورد شد384
شهر ي دانشگاه خمینیهادانشکدهدانشجویان متأهل مرد و زن 

که پس از ارائه توضیحات الزم و جلـب رضـایت   شدندانتخاب 
پرسشنامه ناقص 4حذف با توجه به . گرفتندقرار بررسیمورد 

.تقلیـل یافـت  ) مـرد 138زن و 242(نفر380تعداد نمونه به
يهادانشکدهبود که ابتدا از بین صورتنیبديریگنمونهشیوه 

، سه دانشکده بـه تصـادف انتخـاب و    شهرینیخمدانشگاه آزاد 
29دانشـکده  سـه موجـود در ایـن   يهـا کـالس سپس از بین 

پس با توجه به لیسـت کالسـی و   کالس به تصادف انتخاب و س
نفـر از بـین   384، تعـداد  متأهـل مشخص کـردن دانشـجویان   

.انتخاب شدندیتصادفطور به هاکالساین متأهلدانشجویان 
:در پژوهش حاضر از ابزارهاي زیر استفاده شده است

توسـط ایـن پرسشـنامه   :مقیاس اعتیاد بـه اینترنـت یانـگ   
young زمینه سنجش اعتیـاد  ساخته شد و در1996در سال

این آزمون سؤاالت. اینترنتی مورد استقبال بسیاري قرار گرفت
بـراي اخـتالل قماربـازي    DSM-IV-TRي هامالكبر اساس 

رود اختالل اعتیـاد  اند چرا که گمان میبیمارگون طراحی شده
.داردبیمـارگون قماربازياختاللبازیاديشباهتبه اینترنت 

در یـک طیـف   سـؤال است و هـر  سؤال20این مقیاس داراي 
، نمـره یـک  : نـدرت بـه (شـود مـی يگذارنمره5تا 1لیکرت از 

: همیشـه نمـره چهـار،  : نمره سه، غالباً: نمره دو، معموالً: گاهی
نمـره بـه دسـت آمـده در     برحسبسپس هر کاربر ). نمره پنج

نمـره  (کاربر عـادي اینترنـت  :ردیگیمیکی از طبقات زیر قرار 
تـا  40نمـره  (به اینترنت خفیف اعتیاد کاربر داراي ، )39تا 20
ــاربر داراي ، )69 ــاد ک ــت شــدید اعتی ــه اینترن ــا 70نمــره (ب ت

100(]13[.
از بـاالتر درونـی پرسشـنامه  اعتبار]young]11مطالعهدر

شـده گـزارش داریمعننیزییآزمابازروشو اعتبار به92/0
روایـی ]15[همکـاران وAlaviایرانـی ينمونـه در.اسـت 

، همســانی درونــی )r=82/0(ییبازآزمـا همگـرا، ومحتـوایی 
)88/0=α(و تنصیف)72/0=r (قبـول قابـل راپرسشـنامه این

در این پژوهش نیز ضریب پایایی مقیاس اعتیاد .کردندارزیابی
91/0خبــه اینترنــت یانــگ از طریــق محاســبه آلفــاي کرونبــا

.محاسبه شد
32این مقیاس یک ابـزار : راسپنیمقیاس رضایت زناشویی

براي ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و  شوهر یسؤال
پرسشـنامه این .کنندمییا هر دو نفري است که با هم زندگی 

براي سنجش میـزان سـازگاري   1976در سالspinierتوسط 
يهـا اسیـ مقداراي و.ه شـده اسـت  تهیـ ) زن و شوهر(زوجی
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ابراز محبتو زوجیتوافق زوجی، ی همبستگ، ضایت زناشوییر
مؤلفـه در این پژوهش فقـط از نمـرات   . ]16به نقل از [باشدیم

با سؤاالتنمرة کل مجموع تمام . رضایت زناشویی استفاده شد
، نمره صـفر : خالفمکامالً م(لیکرتيگذارنمرهاستفاده از طیف 

نمـره  :تقریباً مـوافقم ،2نمره : مخالفم: نمره یک: تقریباً مخالفم
160تـا  0بـین ) نمـره پـنج  : کامالً مـوافقم ،4نمره : ، موافقم3

یا سـازگاري بهتـري   رابطۀ بهترةدهندنشاننمرات باالتر . است
.استبین زوجین 

اسـت کـه از   درصـد 96کل مقیاس داراي آلفـاي کرونبـاخ   
همسـانی درونـی   . داردتیـ حکایتـوجه قابـل همسانی درونـی  

، %94رضایت زوجـی  (عالی استها بین خوب تا خرده مقیاس
%). 73، ابـراز محبـت   %90، توافق زوجی%81همبستگی زوجی

روایـی ســازها و محتـوایی ایـن مقیــاس را    spinierهمچنـین  
مقیاس رضایت زناشویی بـا  . د گزارش نمودأییمورد تمطلوب و
، روایی سؤالهاي متأهل و مطلقه در هر ز دادن زوجقدرت تمی

ایـن  . ناخته شـده نشـان داده اسـت   هـاي شـ  خود را براي گروه
نیـز برخـوردار اسـت و بـا مقیـاس      زمـان هـم مقیاس از روایی 
به نقل از [همبستگی داردLocke-Wallaceرضایت زناشویی 

16[ .Haj Abol Zadeh]17[     در پـژوهش خـود بـه منظـور
را بـا فاصـله   ییبازآزمـا تعیین ضریب پایایی پرسشـنامه، روش  

. زوج اجـرا کـرد  15اي متشکل از زمانی یک هفته، روي نمونه
اجرا، در دو بارضریب همبستگی بین نمرات مردان و زنان طی 

، همبسـتگی  68/0، مقیـاس رضـایت زناشـویی    81/0نمره کل 
بـه  78/0و ابراز محبـت  77/0، توافق زناشویی 81/0زناشویی 
در این پژوهش نیز ضریب پایـایی مقیـاس رضـایت    . دست آمد

بـا روش دو نیمـه   به آلفـاي کرونبـاخ  یی از طریق محاسـ زناشو
آلفـاي  نیـز  پژوهشـگر  .محاسـبه شـد  88/0کردن  بـه میـزان   

.محاسبه کرده است83/0را پرسشنامه این کرونباخ 
زناشوییدلزدگیمقیاس:پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز

دلزدگـی درجهگیرياندازهبرايکهاستخودسنجیابزاریک
ایـن مقیـاس از  . اسـت گردیدهاحیطرهابین زوجدرزناشویی

ه بـ دلزدگـی گیرياندازهبرايکهدیگريیسنجخودابزاریک
ابـداع 1996پـاینز در سـال   و توسطشدهرود اقتباسمیکار

ماده است که سه مؤلفـه  20این پرسشنامه شامل . ]18[گردید
، از پـا  )خستگی، سستی و اختالل خواب(افتادگی جسمیاز پا

و از پـا  ) افسردگی، ناامیـدي و در دام افتـادن  (افتادگی عاطفی
ـ (افتادگی روانی ارزشـی، سـرخوردگی و خشـم نسـبت بـه      یب

هفـت مقیاسیکرويموارداینتمامسنجد که یمرا )همسر
وتجربـه عـدم معـرف 1سـطح (شـوند میدادهامتیازي پاسخ

Adibدر پـژوهش  . ]19[اسـت )زیـاد تجربـه معـرف 7سطح

Rad, Adib Rad]20[    ،نیز ضریب پایـایی بـا روش بـازآزمون
براي یـک دوره دو ماهـه و   76/0در یک دوره یک ماهه، 89/0
ــه66/0 ــراي دوره چهارماه ــد ب ــت آم ــه دس ــخه.ب ــانس ي ه

آمیزي در یتموفقمقیاس دلزدگی زناشویی به طور شدهترجمه
مطالعات بین فرهنگی در نروژ، مجارسـتان، مکزیـک، اسـپانیا،    

ــد   ــال، فنالن ــت پرتغ ــده اس ــتفاده ش ــراندر. ]21[اس ــزای نی
Navidi]21[240مـورد درراپرسشـنامه اینکرونباخآلفاي

86/0کـه کـرد گیـري انـدازه معلـم 120وپرستار120نمونه 
در پژوهش خود پایایی این ]Naeeim]22. گزارش کرده است

مقیاس را بـا اسـتفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ و تنصـیف بـه       
,Naderi. محاســـبه نمـــوده اســـت82/0و 85/0ترتیـــب 

Azadmanesh]23[    نیز ضرایب پایـایی پرسشـنامه دلزدگـی
ــاخ و تنصــیف   رازناشــویی ــاي کرونب ــتفاده از روش آلف ــا اس ب

در ایـن  . انـد کـرده گـزارش  90/0و 92/0محاسبه و به ترتیب 
پژوهش نیـز ضـریب پایـایی پرسشـنامه دلزدگـی زناشـویی از       

با روش دو نیمه کردن به میزان طریق محاسبه آلفاي کرونباخ
.محاسبه شد89/0

پژوهشـگر در  روش اجراي پژوهش بـدین صـورت بـود کـه     
شـهر ینـ یخمروزهاي متفاوت هفته در دانشـگاه آزاد اسـالمی   

حضور داشته و پس از برقـراري ارتبـاط مناسـب و کـم کـردن      
اهداف پژوهش، محرمانه مانـدن  در مورد حساسیت دانشجویان 

هـا،  نامهپرسشـ ط به هر آزمودنی، نحـوه تکمیـل   اطالعات مربو
اختیاري بودن ذکر مشخصات فردي، آمادگی پژوهشـگر بـراي   

هاي هر آزمودنی به خـود فـرد، سـعی در    ارائه نتایج پرسشنامه
هـا و  ها توسط آزمودنیپرسشنامهسؤاالتتکمیل دقیق همگی 
پـس از حـذف   . توضیحاتی را ارائـه نمـود  مواردي از این قبیل 

ــ ــاقص  نامهپرسش ــاي ن ــنامه4(ه ــایی  )پرسش ــل نه ، در تحلی
بررسـی  ) پسر138دختر و 242(دانشجو380هاي پرسشنامه

.ندشد
آمـاري افـزار نـرم اطالعات براي تجزیه و تحلیل آماري وارد 
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SPSS هـا در سـطح آمـار    شد و بـراي تحلیـل داده  20نسخه
طی توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار اسـتنبا 

زناشویی با اعتیاد بـه  و دلزدگیبراي بررسی رابطه بین رضایت
ازشـهر ینـ یخمدانشـگاه آزاد  متأهـل اینترنت در دانشـجویان  

.استفاده شـد 05/0با سطح خطاي همبستگی پیرسون ضریب
بــا اســتفاده از آزمــون هــادادهيانمونــهنرمــال بــودن توزیــع 

مـال بـودن   گردید کـه شـرط نر  بررسی ف ونراسمی-کلموگراف
.)p<05/0(بودبرقرار هادادهيانمونهتوزیع 

هاافتهی
بیشــترین افــراد جمعیــت شــناختی نشــان داد يهــاافتــهی

، )%63(مؤنث، داراي جنسیت )%7/29(ساله26کنندهشرکت
در مشغول بـه تحصـیل   و %) 33/27(ترم اول کارشناسی ارشد

.بودند) %13/23(رشته مشاوره 
میانگین و انحراف معیار اعتیاد بـه اینترنـت   دادنتایج نشان 

ــانگین و انحــراف )78/47±51/21(دانشــجویان دختــر  و می
، )75/48±43/22(معیار اعتیاد به اینترنت دانشـجویان پسـر   

میانگین و انحراف معیار رضـایت زناشـویی دانشـجویان دختـر     
و میانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی ) 95/11±53/26(

، میانگین و انحراف معیـار  )33/26±28/12(شجویان پسر دان

و میانگین )81/2±75/0(دلزدگی زناشویی دانشجویان دختر 
±77/0(و انحراف معیار دلزدگی زناشـویی دانشـجویان پسـر    

.بود)79/2

بین اعتیاد به اینترنت بـا  بیانگر آن است که1نتایج جدول 
و بـا  ) -87/0(بطه منفـی رضایت زناشویی دانشجویان متأهل را

). p>01/0(داردوجود) 75/0(دلزدگی زناشویی رابطه مثبت

و ماتریس همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت با رضایت-1جدول 
زناشویی دانشجویان متأهلدلزدگی

اعتیاد به اینترنتمتغیر
داريسطح معنیضریب همبستگی

000/0-87/0رضایت زناشویی 

75/0000/0زدگی زناشوییدل

حال به بررسی نتـایج جـدول تحلیـل رگرسـیون پرداختـه      
.شودیم

این است که مدل دهندهنشانمقدار مجذور آر تنظیم شده 
تغییر در نمرات دلزدگی زناشـویی و  درصد9/82مورد استفاده 

را شهرینیخمرضایت زناشویی دانشجویان متأهل زن دانشگاه 
داري کل مـدل مـورد   معنی2در جدول . تبه حساب آورده اس

.ارزیابی قرار گرفته است

تحلیل رگرسیون متغیرهاي رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی بر روي نمره اعتیاد به اینترنت دانشجویان متأهل زن-2جدول 

Fpمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع

14/92514207/4625737/579000/0رگرسیون
81/1908123984/79ماندهیباق

95/111595241کل

اگـر دلزدگـی   بیانگر آن است کـه 3نتایج جدول نیچنهم
زناشویی یک انحراف استاندارد افزایش یابـد، نمـره اعتیـاد بـه     

خواهـد  انحـراف اسـتاندارد افـزایش    325/0اینترنت به انـدازه  
رضایت زناشویی به نیبشیپبه عبارت دیگر از دو متغیر. یافت

و ) =t-298/19و β=-669/0و =B-203/1(صـــورت منفـــی 

و β=99/0و =294/9B(دلزدگی زناشویی بـه صـورت مثبـت    
386/9t= (    ــت ــه اینترن ــاد ب ــر اعتی ــانس متغی ــین واری در تبی

بـه عنـوان یـک    شـهر ینـ یخمدانشجویان متأهل زن دانشـگاه  
رفتـه  هـم يروغیـر  این دو مت. متغیر مالك نقش اساسی دارند

.کنندیمواریانس متغیر اعتیاد به اینترنت را تبیین درصد 91

ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهاي رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی-3جدول 

ضرایب رگرسیون استاندارد نشدهمتغیر
βtp BSE B

1/13000/0-54/5308/4عرض از مبدأ
000/0-298/19-062/0669/0-203/1رضایت زناشویی

294/999/0325/0386/9000/0دلزدگی زناشویی
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بحث 
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنـت  

زناشـویی دانشـجویان متأهـل دانشـگاه     و دلزدگـی با رضـایت 
بین اعتیاد نتایج بیانگر آن است که.شهر صورت گرفتخمینی

زناشـویی دانشـجویان متأهـل    و دلزدگـی به اینترنت با رضایت
). p>01/0(داردرابطه منفی وجود

رابطـه بـین اعتیـاد بـه     در هیچ پژوهشـی  کهنیابا توجه به 
اینترنت با رضایت زناشـویی و دلزدگـی زناشـویی دانشـجویان     

در ایران و خارج از ایران سنجیده نشده اسـت،  متأهل دانشگاه
هـاي  لذا امکان مقایسه نتیجه این قسمت پژوهش بـا پـژوهش  

یـک مبنـا بـراي    عنوانبهتوان آن را ، اما میوجود ندارددیگر 
با ایـن حـال   . آوردحساببههاي بعدي مقایسه نتایج با پژوهش

بـه  .همخـوانی دارد ]Luciana]12از دیدگاه نظري با نظـرات  
ي را صــرف افــرادي کــه مــدت زمــان زیــادLucianaاعتقــاد 

کنند دچار مشـکالت گونـاگونی   استفاده از رایانه و اینترنت می
و همچنـین  ) جسـمی و روانـی  (در زمینه بهداشـت و سـالمت   
عـدم  الزم بـه ذکـر اسـت    . شوندزندگی عاطفی و اجتماعی می

شوهر باعث ایجاد فاصله بین برقراري ارتباط مناسب بین زن و 
بـراي  هـا نـه یگزبهترین شود و فضاي اینترنت یکی از میهاآن

در ایـن حالـت افـراد   باشـد و توانـد یمـ جایگزینی این کمبود 
ي دنیـاي واقعـی تـرجیح    هـا بینشـ دنیاي مجازي را بر فراز و 

. دهندمی
بـین شـدت   داردیمـ بیان ]Fereidouni]24کهطورهمان

ــی و     ــه منف ــانوادگی رابط ــامالت خ ــت و تع ــه اینترن ــاد ب اعتی
به طور نفسعزتتعامالت خانوادگی و داري وجود دارد ویمعن

اعتیاد بـه  . کنندیمی نیبشیپمنفی شدت اعتیاد به اینترنت را 
اینترنت به دلیل تأثیر ناسالمی که بر روابط خـانوادگی و آداب  

، گــذاردیمــمعاشــرت بــین افــراد خــانواده بــه خصــوص زنــان 
ي زنـدگی  هاتنشخطرناك است و زنان براي غلبه بر فشارها و 

.کنندیمگرایش پیدا شویی خود به اینترنت زنا
Hosein Chari]25[اعتیـاد بـه اینترنـت    کندنیز بیان می

شــود فــرد از فراینــد اجتمــاعی شــدن کــه یکــی از باعــث مــی
، دور شود و در رابطه خـود،  دیآیمي رشد او به حساب هاجنبه

این در حـالی اسـت   . ادراك تعامل اجتماعی مثبتی نشان ندهد
.دهنـد بیشتر از مردان به گفتگو و تعامل اهمیـت مـی  که زنان 

دارند بیان می]Alasvand]26وMogahiKhajehهمچنین
روانی بسیار مضري -رفتاريراتیتأثتواند اعتیاد به اینترنت می

. روي کاربران ایجاد کند
Ganjiپـژوهش خـود   يهـا افتهیبا توجه به ]8[و همکاران

شـروع عشـق بـا هـا ازدواجلـب اغکـه درحـالی دارنـد یمبیان 
دربگذارنـد، احتـرام گریکـد یبـه دارندقصدنیزوجوشودیم

یپـ دررانیزوجـ ییجداکهدیآیمدیپدیمسائلزمان،طول
و ابدییمادامهعاطفهواحساسبدونمشترك،یزندگایدارد

بر نظـام  هاي نوین ارتباطی عصر مدرنبا توجه به تأثیر فناوري
هاي نوین ارتبـاطی و تمایـل بـه    ین اعتیاد به فناوريبخانواده، 

ارتباط دوستی و جنسی خارج از چارچوب خانواده، گرایش بـه  
ها و کـاهش دینـداري، افـزایش احسـاس     غرب، تضعیف ارزش

مستقیم وجـود  رابطههویتی در جامعه، بیگانگی اجتماعی و بی
.دارد

مـوارد  نکته مهم دیگر این است که اینترنت نسبت به سایر
ي تـر آساندیگر از جمله الکل، قمار، مسائل جنسی و غیره راه 

از ایـن طریـق از فشـارها و    خواهنـد یمـ است براي افرادي که 
هاي زنـدگی زناشـویی رهـا شـوند و نیازهایشـان را ارضـا       تنش

ــودن، . کننــد ــدن، باصــرفهدر دســترس ب ــودن، ناشــناس مان ب
باعـث انجـام دادن   اینترنـت  تـر امنوترراحتبرقراري ارتباط 

.]27[شودیمجنسی و عاطفی يهاانتیخ
که نتـایج نشـان داده بـا کـاهش     طورهمانبه عبارت دیگر 

زناشـویی میـزان اسـتفاده    زناشویی و افزایش دلزدگـی رضایت
البتـه بایـد اشـاره    .افراطی زنان از اینترنت افزایش یافته اسـت 

ــا   ــابق بـ ــرد مطـ ــژوهشکـ ــاپـ -Chiي  هـ Hung]28[و
Anderson]29[ ــجویان زن ــهدانش ــورب ــرات  ط ــط نم متوس

شناسی استفاده از اینترنت نسـبت  آسیبعالئمي را در ترنییپا
.اندآوردهبه دانشجویان مرد به دست 
هاي ي دیگر با محدودیتهاپژوهشاین پژوهش نیز همانند 

.زیر مواجه بوده است
و کمتر 30بیشتر از با سن کنندگانشرکتعدم استفاده از 

زمـان هـم به شکل حضور (عدم استفاده از زوجین،سال20از 
در گـروه نمونـه و در نتیجـه عـدم دسترسـی بـه       )زن و شوهر

اطالعات متغیرهاي مورد بررسی در ایـن پـژوهش از همسـران    
.گروه نمونه
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هاي اعتیـاد بـه اینترنـت و رضـایت     از آنجایی که پرسشنامه
ــی     ــنهاد م ــد، پیش ــنی ندارن ــدودیت س ــویی مح ــردد زناش گ

هـاي سـنی متفـاوتی بـه صـورت      هاي مشابهی در ردهپژوهش
صورت گیرد تا در نهایت در یک پژوهش جـامع تمـام   هدفمند 

و ارتباط این متغیرهـا  فتهها مورد کندوکاو قرار گراین پژوهش
.دتلف از لحاظ شدت و جهت بررسی گرددر سنین مخ

ا استفاده از زوجین به جهت بررسی بهتر و بیشـتر متغیرهـ  
.آوردن اطالعاتی در این خصوصدستبهها و در خانواده

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با کـاهش  :يریگجهینت
رضایت زناشویی میزان استفاده افراطی زنان از اینترنت افزایش 

دقیق بیان کرد که اعتیاد بـه  طوربهتوانینمالبته . یافته است
افزارنرماً متعلق به چه اینترنت در بین دانشجویان متأهل دقیق

.باشدیمو یا شبکه مجازي 

تعارض منافع 
ــیچ   ــژوهش ه ــن پ ــط    در ای ــافعی توس ــارض من ــه  تع گون

.نویسندگان گزارش نشده است

سهم نویسندگان 
و نگارش مقاله هاپرسشنامهکار اجراي مریم سادات رجایی

راهنمـایی و نگـارش روش   حسن حیـدري را بر عهده داشته و 
.اندداشتهرا بر عهده هاافتهیش و پژوه

تشکر و قدردانی
کارشناسـی ارشـد بـوده کـه     نامهانیپااین مقاله برگرفته از 

در پـژوهش و مسـئولین   کننـدگان شـرکت از تمام جهتنیبد
.گرددیمتشکر شهرینیخمدانشگاه آزاد اسالمی 
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Introduction: Nowadays, rapid growth in the internet technology has strongly affected the
communicational processes particularly intra-family communication .The present study was aimed
to investigate the relationship between internet addiction and marital disaffection and satisfaction in
married students of Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch.
Material and Methods: In this descriptive study, 380 married students (242 females and 138
males) were included using stratified random sampling method. The data gathering tools were
Yang’s internet addiction scale, Painz’s marital disaffection questionnaire and Graham B Spenir’s
marital satisfaction scale. Pearson correlation was applied for the data analysis at 0.05 error level.
Results: The mean age of the participants was 25.4±3.62 (SD) years. While a negative significant
association was observed between the internet addiction rate and marital satisfaction i (-0.87, p=
0.001) this association was positive for   disaffection status (p<0.001, r=0.75).
Conclusion: According to the findings of this study, unusual usage of internet may have an adverse
effect on marital relationship.
Keywords: Family, internet addiction, Marital satisfaction and disaffection, Married students.
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