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 ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی نقش واسطه
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 چکیده

ی خ ددکترر  نیب  رابطه همسردر به نسبت مثبت احساساتی ا واسطه نقش نییتع هدف با حاضر پژوهش     

 جامعه و بددهی همبسرگ ندع از پژوهش نیا. شد انجامی اجرماعی ها درشبکه فعال زنان در تررنتیا ادبهیواعر

 بدد،های در دسررس  جیپ عضد و تسراگرامیای اجرماع شبکه در فعال مرأهل زنان هیکل شامل آن مطا عه مدرد

 مدن هن روش از اس رفاده ب ا متظ در نیهم  ب ه. بددن ده ا  جیپ نیعضدا ،4391 مردادماه رتایتی زمان بازه در که

 وب ه ش ده م ککدر،انراا ی زم ان ب ازه دره ا  جیپ  نی ا عض د مرأه ل زنان از نفر 299 تعداد هدفمتد،ی ریگ

 ن رم از اس رفاده ب ا ها داده سپس. دادند مثبت،پاسخ واحساساتی خددکترر  ،تررنتیا به ادیاعری ها پرسشتامه

 هی تجز م درد چتدگان ه دنیورگرس  رس دنیپی همبس رگ بیض ر کم   ب ه و 22 نساه SPSSی افزارآمار

 و>10/1P)هی او ی خ ددکترر  ش املی خ ددکترر  ابع اد از  ی  ه ر دادن د، نشان جینرا. قرارگرفرتد لیوتحل

101/1- =β )کتتده متعی خددکترر  ةومؤ ف(10/1P<343/1 و-=β )را درزن ان تررن تیا ب ه ادیاعر تدانتد یم 

 زی ن همزم ان روش ب ه چتدگان ه دنیرگرس  راس رانداردیغ و اس راندارد بیض را نیوهمچت  نم ددهی تبی شیپ

 ندرزن ا تررن تیا ب ه ادی اعر تداندی م( β= -399/1 و>10/1P)همسر به نسبت مثبت احساس بددکه انگرآنیب

 تررن تیا ب ه ادیاعر با همسر به نسبت مثبت احساسات قیازطری خددکترر  دادکه نشان جینرا .کتدی تیب شیراپ

 تدان دی م  همس ر نس بربه مثب ت احساس ات تیتقد که گرفت جهینر تدانی م نیبتابرا. دارد میمسرق ریغ رابطه
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 مقدمه
از مهمترین شاخصه های عصر نوین، ظهور فضای مجازی است که دنیای مدرن را از      

جدید روبرو ساخته است. فضای مجازی، نماد  دنیای سنتی جدا نموده و بشر را با یک تجربة

است که در سطحی گسترده در جامعة جهانی مورد استفاده قرار می گیرد.  1جامعة شبکه ای

اگرچه استفاده از فضای مجازی فی نفسه نمی تواند پدیده ای منفی تلقی شود، اما پیامدهای آن 

ر آنها و بالطبع در خانواده و بر روابط می تواند بر روابط بین افراد در جامعه و افکار و رفتا

 (.1931زوجین تأثیرگذار باشد)شجاعی، احمدی، جزایری و اعتمادی، 

( معتقد است واژه شبکه های اجتماعی امروزه بیشتر برای نامیدن سایت 1931صدیق بنای)     

ات سایر اعضا، های اینترنتی به کار می رود که افراد با عضویت د رآنها امکان دستیابی به اطلاع

آشنایی با علایق آنها، به اشتراک گذاری تولیدات متنی، صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروه 

هایی بر اساس علایق مشترک با برخی از دیگر از اعضای سایت را پیدا می کنند)به نقل از 

 (. 1011سعیدی، نعیمی، محبوب زاده، 

و اینترنت و ... در نهایت سهولت دسترسی سبب افزایش تولید وسایلی از قبیل تلفن همراه      

این دنیای مجازی راه پیدا کنند  شد گروه های کثیری از افراد جامعه، با سنین مختلف به

کـاربران در پـی اسـتفادة (. 1933، شفاعت زاده و فتح الله پور به نقل از 8113گوانزالز، )

مدت طولانی، نوعی وابستگی کاذب به روزافـزون از اینترنـت و زنـدگی در فضای مجازی به 

 (. 1938)رسولی و آزاد مجد، کننـد کـه رهـایی از آن دشـوار است آن پیدا مـی

اصطلاح وسیعی است که تنوع گسترده ای از رفتارها و مشکلات مربوط  8اعتیاد به اینترنت     

اعتیاد به اینترنت نیز با به کنترل وسواس و انگیزش را دربر می گیرد. همچون سایر انواع اعتیاد، 

علائمی همچون تحمل)نیاز به افزایش زمان لازم برای کسب مطلوبیت برابر با زمانهای اولیه 

استفاده(، علائم کناره گیری، تغییرات خلقی، تعارض و عود همراه است)کاس، گری فیتس و 

 (.8119؛ 9بیندر
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اینترنـت یـا اسـتفادة نامعقول  از از حـد یاد به اینترنت با عباراتی ناشی از استفادة بیشاعت     

شود. گـاهی از ایـن بیمـاری بـا عنـوان اخـتلال اعتیـاد بـه  و بیمارگونه از اینترنت تعریف می

هـای  شود. اعتیاد بـه اینترنـت شـامل اعتیـاد بـه اتـاق اینترنت یا اعتیاد مجازی نیز نام برده می

است که میتواند زمینة تخریـب سـلامت روان،  خطی نگاری و قمار درون گـپ، هرزه

 (.1931، همکارانو )معید فر احساسـات و درنهایـت روح و روان افراد را فراهم کند

بر اعتیاد نقش مؤثری دارد) 1در پژوهش های متعددی مشخص شده است که متغیر خودکنترلی     

خودکنترلی عبارت است  .(8111، 0؛ جکسون، شر و وود8111، 9؛ بوتلر8118، 8ویلس و استولمیلر

از تعارض درون فردی بین منطق و هوس، بین شناخت و انگیزه و بین برنامه ریزی درونی و عمل 

خودکنترلی توانایی کنترل و اداره کردن (.در حقیقت می توان گفت 8115، 5کنندة درونی)وینبرگ

حفظ آرامش در شرایط بحرانی و  ای خود و انطباق با محیط، تواناییهعواطف و هیجان ها و تکانه 

 (.8111، 1استرس زا و توانایی خود انگیزشی درونی است)گلمن

شواهد تجربی نشان می دهد که افراد با خودکنترلی بالاتر پیامدهای بهتری را در زمینه های      

(. همچنین به نظر 1931کنترل تکانه، سازگاری و انجام وظایف به دست می آورند)صیادپور، 

رسد افرادی که خودکنترلی پایین تری دارند، به پیامدهای رفتاری خود کمتر توجه داشته و  می

(.از سوی دیگر، یانگ به این 8111، 1سعی در ارضای فوری امیال خود دارند)هافالیر و لیناردی

 نتیجه رسید که بروز اعتیاد اینترنتی، ریشه در هفت دلیل اصلی دارد که عبارتند از نارضایتی از

زندگی زناشویی، فشار کاری، مشکلات مالی، عدم امنیت، اضطراب، دعواهای خانوادگی و 

 (.1931؛ به نقل از قدسی و اسد زاده، 1333زندگی محدود اجتماعی)یانگ، 

انگیزه انسان برای ازدواج ضمن رفع تنهایی و نیاز به استقلال، برآورده شدن اگر چه      

مستلزم عشق و احساسات  ،همچنین دوام ازدواجو ل است نیازهای عاطفی، جنسی و بقای نس

های منفی  مسائلی مانند برداشت(. ولی 1911، حسینی)مثبت زوجین نسبت به یکدیگر است

                                                           
1.Self control 
2.Will, T. A., &Stoolmiller, M. 
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یا درک نکردن  ؤتفاهمهای شخصی و س ناپذیر، تعصب معیارهای انعطاف زوجین، داشتن

ضایتی زوجین شده، بر ها موجب نار های یکدیگر آنطور که هست، در اغلب ازدواج صحبت

 (.1915د)الیس و همکاران؛ ترجمة صالحی و امین یزدی، یاب می های مثبت ازدواج غلبه جنبه

عواطف مثبت، یک احساس فردی در مورد همسر در جنبه هایی مانند دوستی، روابط      

(. 1930زناشویی، درک، صداقت، اعتماد، خوشایندی و لذت جنسی است)حیدری و همکاران، 

براز احساسات در مقابل همسر یکی از مؤلفه های سازش یافتگی زناشویی است و مربوط به ا

این است که هر چند وقت یک بار همسرها به یکدیگر ابراز عشق و علاقه می کنند) هاستون و 

(. شواهد فراوانی گویای آن است که زوج ها در جامعة امروزی برای برقراری 8110، 1ملز

رک احساسات از جانب همسرانشان با مشکلات فراوانی درگیرند. در ارتباط صمیمی و د

در (. 1931حقیقت این معضل سبب پریشانی در روابط زناشویی شده است)یوسفی و سهرابی، 

به دلیل ماهیت تعامل زوج ها، اوقاتی پیش می آید که عدم توافق مشاهده می گردد یا  واقع

ران نسبت به یکدیگر احساس خشم، ناامیدی و نیازها برآورده نمی شوند در نتیجه، همس

 (. 1938؛ ترجمة سهرابی، 1331، 8نارضایتی می کنند)برنشتاین و برنشتاین

و  5(، لی8111و همکاران) 0، می(8113و همکاران) 9پژوهش های بسیاری از جمله، بابکر     

، (8111)3و ژنوس( و ریان 8110)1لی، گارلند و هووارد(، 8110)1(، کو و کوان8111همکاران)

(، نشان داده اند که متغیر خودکنترلی در 1931(، آتش افروز)1931موسوی مقدم و همکاران)

و 3اعتیاد به اینترنت افراد نقش بسزایی دارد، از طرفی نتایج پژوهش های دیگری از جمله نولند

 18پ تیست(، نورتون و ب8110)11(، هرتلین و آنچتا8111)11(، تاباک و زاوادزکا8113همکاران)

                                                           
1.Huston,T.L., &Melz, H. 
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(، 1931(، حسینوند و سواری)1931(، شجاعی و همکاران)8110)1(، میلوسویچ و ززل8110)

نیز از رابطه احساس تنهایی و فقدان حمایت اجتماعی و تعارضات زناشویی با اعتیاد به 

 اینترنت و برعکس آن حمایت می کنند.

ت، از جمله متغیر خودکنترلی و اگر چه تاکنون در زمینة عوامل مؤثر بر اعتیاد به اینترن     

همچنین ارتباط استفادة بیش از حد از اینترنت با تعارضات زناشویی پژوهش هایی صورت 

گرفته، اما در زمینة بررسی نقش احساسات مثبت نسبت به همسر بر اعتیاد به اینترنت و 

نت مطالعاتی همچنین نقش واسطه ای این متغیر در رابطة بین خودکنترلی و اعتیاد به اینتر

صورت نپذیرفته است. لذا با توجه به افزایش روز افزون استفاده از اینترنت و شبکه های 

اجتماعی در جامعة ایرانی و تأثیر غیرقابل انکار آن بر بنیان خانواده ها، بررسی عوامل مرتبط، 

ه نظر رسیده و بر کاهش یا افزایش تمایل افراد به استفادة افراطی از اینترنت، لازم و ضروری ب

بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسر در 

 رابطه بین خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های اجتماعی انجام شد.

 

 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

ل فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه زنان متأه     

، عضو این پیج ها 1933عضو پیج های در دسترس بوده، که در بازه زمانی تیر تا مردادماه 

بوده و با توجه به نوع پژوهش که  8بودند. در این پژوهش روش نمونه گیری هدفمند

ز خانم های همبستگی است، پس از فراخوانی که در پیج های اینستاگرامی فوق زده شد، ا

عضو این پیج ها  1933متأهل فعال در شبکه های اجتماعی که در فاصلة تیر تا مرداد ماه سال 

بودند، خواسته شد که به سوالات پرسشنامه هایی که به صورت آنلاین در اختیارشان قرار داده 

ا حذف شد، پاسخ داده و نتیجه را به پژوهشگر ارسال نمایند. پس از بررسی پرسشنامه ها، ب

پرسشنامه های ناقص و مخدوش و همچنین حذف داده های پرت تک متغیری و چندمتغیری، 

                                                           
1.Milosevic J. S., &Zezelj, I. L. 
2.Purposeful Sampling 
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پرسشنامه باقیمانده، تجزیه و تحلیل شد. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب  833تعداد 

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و شیوة همزمان یا گام به گام مورد تجزیه و تحلیل 

 محاسبه شد. 88نسخه ی  SPSSدر ضمن داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  قرار گرفت.

 

 ابزار پژوهش

( طراحی شده 1333آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ: این آزمون برای اولین بار توسط یانگ)     

تا  1رتبه ای)بندرت = 5ماده می باشد، که ماده های آن در یک طیف لیکرت  81و دارای 

( مرتب شده اند. در این آزمون نمرة بالای شرکت کننده ها حاکی از وابستگی 5 همیشه =

( ضریب پایایی آلفای کرونباخ 8113)1بیشتر به اینترنت می باشد. سیوموز، دافولی و بریمیوتیز

کرده اند. علوی و  گزارش 33/1( 8110)8ویدیانتو و مک موران 11/1این آزمون را 

از تحلیل عاملی اکتشافی نشان دادند که پنج عامل مشکلات با استفاده ( 1933همکاران)

اجتماعی، تأثیر بر عملکرد، فقدان کنترل، استفاده مرضی از چت روم و  بی توجهی به وظایف 

نمرات به دست آمده برای هر  (.1931آتش افروز، )شغلی از این آزمون قابل شناسایی است

کاربری که در اثر استفاده . 8.کاربر عادی اینترنت. 1:کند بندی می گروه طبقه فرد وی را در سه

وابسته کرده و نیاز  بیش از حد وی را ةکاربر معتاد که استفاد. 9.است زیاد دچار مشکلاتی شده

بدست  33/1 براساس فرهنگ ایران آلفای کرونباخ این پرسشنامه به درمان دارد.در هنجاریابی

 31/1تا  18/1مقیاس  ةدهند ای پنج عامل تشکیلبر آمده است. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ

(. در 1933)علوی و همکاران، محاسبه شده است،  38است. همچنین ضریب بازآزمایی بوده 

و  13/1پژوهش حاضر پایایی کل مقیاس اعتیاد به اینترنت با روش ضریب آلفای کرونباخ 

 اسبه شد.مح 11/1الی  13/1پایایی هر یک از ابعاد آن در دامنه ای بین 

پرسشنامة احساس های مثبت: این پرسشنامه توسط الیری، فینچام و ترکویتز در سال      

سوال  11( در دانشگاه نیویورک طراحی شده و دارای 1931)به نقل از ثنایی و همکاران، 1315

است و کسی که حداقل هفت کلاس درس خوانده باشد می تواند به این پرسشنامه پاسخ 

                                                           
1.Siomos, Dafouli&Braimiotis 
2.Widyanto, McMurran 

 



 44/   ...به اینترنت در زنان فعال در  ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیادنقش واسطه 

بر این، به آسانی اجرا و تصحیح می شود. به همین علت مقیاس بسیار مفیدی  بدهد، علاوه

های مثبت در دو بخش تهیه شده  احساس ةپرسشنامبرای مشاوره و درمان زناشویی است. 

شود احساس کلی خود  ال است ازآزمودنی خواسته میئوس 3است. در بخش اول که شامل

 1تا ( منفی برای احساس شدیداً)1با اعداد  نسبت به همسرش را در طول چند ماهه گذشته

عبارت است، آزمودنی بر  3در بخش دوم که شامل . مشخص کند ()برای احساس شدیداً مثبت

می کند. این  را مشخص 1تا  1یکی ازاعداد  ،کلی خود نسبت به هر عبارت احساس ةپای

جدد به فارسی مة با روش ترجمه و ترجم( 1931)و پوراعتماد توسط مظاهریپرسشنامه 

شده  محاسبه 33/1برگردانده شده است. همسانی درونی پرسشنامه در این پژوهش برابر با 

(. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط متخصصان تایید شده 1930)حیدری و همکاران، است

و  39/1، 1315هفته توسط الیری در سال  9تا  1است و پایایی آن با آزمون مجدد در فاصله 

محاسبه شده است. در  33/1(، 1930نی درونی آن در تحقیق حیدری و همکاران )همسا

پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر با روش ضریب آلفای 

 بدست آمد. 31/1کرونباخ 

تدوین  8110پرسشنامة خودکنترلی تانجی: این پرسشنامه توسط تانجی و همکاران در سال      

خودکنترلی  -8خودکنترلی منع کننده یا بازدارنده  -1ه شامل دو خرده مقیاس شده است، ک

اطلسی، نریمانی و خودکنترلی افراد بر خودشان است) اولیه است و هدف آن سنجش میزان

سوال و  19(. این پرسشنامه دارای دو فرم کوتاه و بلند است. فرم کوتاه آن 1939موسی زاده، 

سوالی استفاده شده است.  91، که در این پژوهش از فرم بلند یعنی سوالی است 91فرم بلند آن 

پاسخ ها در این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت)پنج درجه ای (، )به هیچ وجه در مورد من 

، برخی اوقات در مورد من 8، تا حدودی در مورد من صدق می کند= 1صدق نمی کند= 

، همیشه در مورد من صدق می 0دق می کند= ، بیشتر اوقات در مورد من ص9صدق  می کند= 

(، آلفای کرونباخ برای مقیاس خودکنترلی 8110(، است. در پژوهش تانجی و همکاران)5کند= 

بوده است و پایایی به روش بازآزمون نیز  33/1آیتمی در دو نمونة پژوهشی آن ها  91فرم بلند 

ه دست آمده است. بنابراین پرسشنامة ب 31/1سوالی،  19و برای فرم  33/1سوالی،  91برای فرم 

(. همچنین در پژوهش حاضر، با 8110مورد نظر اعتبار مناسبی را دارا است)تانجی و همکاران، 
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و مؤلفة خودکنترلی اولیه  33/1روش ضریب آلفای کرونباخ پایایی کل مقیاس خودکنترلی 

 .محاسبه شد 33/1و مؤلفة خودکنترلی منع کننده  19/1

 یافته ها

 انحرافمعیار میانگین غیر پژوهشمت

 19/5 13/01 مؤلفة خودکنترلی اولیه

 11/0 19/93 مؤلفة خودکنترلی منع کننده

 81/3 01/31 نمرة کل خودکنترلی

     50/1      11/91 احساسات مثبت نسبت به همسر

 00/8 33/88 مؤلفة مشکلات اجتماعی

 11/9 11/85 مؤلفة تأثیر بر عملکرد

 11/5 11/91 ان کنترلمؤلفة فقد

 13/0 55/83 مؤلفة استفاده مرضی از چت روم

 53/8 10/89 مؤلفة بی توجهی به وظایف شغلی

 33/11 18/191 نمرة کل اعتیاد به اینترنت

(: میانگین و انحراف معیار متغیرهای خودکنترلی، احساسات مثبت نسبت به همسر 1جدول شماره)

 عال در شبکه های اجتماعیدر زنان ف و اعتیاد به اینترنت

خودکنترلی،  های( اطلاعات توصیفی )میانگین و انحراف معیار( متغیر1جدول شماره)     

احساسات مثبت نسبت به همسر و اعتیاد به اینترنت را به تفکیک مؤلفه ها، در زنان فعال در 

یاد به اینترنت، شبکه های اجتماعی نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، در متغیر اعت

 11/91به ترتیب بالاترین و پایین ترین میانگین و انحراف معیار، مربوط به مؤلفه فقدان کنترل، 

 می باشد.  00/8و  33/88و مؤلفه مشکلات اجتماعی،  11/5و 

توزیع نمرات متغیرهای نشان می دهد،ای اسمیرنف تک نمونه-لموگروفونتایج آزمون ک     

های نرمال سطوح معناداری آمارهکه  اطمینان طبیعی است. از آنجاییدرصد  35پژوهش با 

(، لذا نمرات دارای توزیع نرمال است، بر این اساس P>15/1هستند) 15/1بودن بزرگتر از 

ه استفاده نمود و نتایج آن گانهای پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون چنداز آزمون توانمی



 111/   ...به اینترنت در زنان فعال در  ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیادنقش واسطه 

های کجی و ها، شاخصقراری فرض نرمال بودن داده.همچنین برای برقابل اطمینان است

ی مربوط به کجی و چولگی هاشاخصباشد و از آنجایی که  ±1چولگی نباید بیشتر از 

ی کرد ریگجهینتچنین  توانیماساس  نیبرانیست،  ±1متغیرهای این پژوهش خارج ازمحدوده 

واتسون -ةدوربینمقدار آماراینکه نرمال است و با توجه به ها آنی مربوط به هادادهکه توزیع 

ضریب همبستگی را پذیرفت و تحلیل  خطاهاتوان استقلال ، میداردقرار  5/8الی  5/1بین 

 .را دنبال کردپیرسون و رگرسیون چندگانه 

ضریب تحمل و تورم واریانس به منظور بررسی عدم همخطی چندگانه محاسبه شد. وقتی      

شود، همخطی چندگانه بزرگی وجود دارد و زدیک میتولرانس)ضریب تحمل( به صفر ن

)ضریب تحمل(نشان می تولرانسخطای استاندارد ضرایب رگرسیون بزرگ خواهد شد. مقادیر 

ها نزدیک به صفر نیستند و در نتیجه مشکلی در تحلیل دهد، هیچ یک از ضریب تحمل

ل بوده و هر چقدر گردد. عامل تورم واریانس نیز معکوس ضریب تحمرگرسیون ایجاد نمی

شود ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای ( باعث می11افزایش یابد)بزرگتر از 

سازد. مقادیر مربوط به عامل تورم واریانس نیز نشان می دهد، که هیچ پیش بینی نامناسب می

ه مشکلی در باشند در نتیجنیستند و نزدیک به آن می 11ها بسیار بزرگتر از کدام از شاخص

 استفاده از رگرسیون خطی وجود ندارد.

 زاد و میانجیمتغیرهای برون
 زاد= خودکنترلیدرون متغیر

r )ضریب همبستگی پیرسون( p )سطح معناداری( 

 111/1 -901/1** اعتیاد به اینترنت

 119/1 011/1** احساسات مثبت نسبت به همسر

  ؛ 11/1مقدار احتمال در سطح  (: ماتریس 8جدول شماره )15/1احتمال در سطح مقدار

 ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای مورد مطالعه

( نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین احساسات 8بر اساس جدول شماره)     

( با خودکنترلی در زنان فعال در شبکه های P<119/1و  r=011/1مثبت نسبت به همسر)

( با P<111/1و  r=-901/1عنی دار و بین اعتیاد به اینترنت)اجتماعی رابطة مثبت و م

خودکنترلی در زنان فعال در شبکه های اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. این 
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سازد. در ادامه در جدول پذیر مینتایج ادامه تحلیل فرضیه با روش معادلات ساختاری را امکان

 بین متغیرهای پژوهش در مدل پیشنهادی آمده است. ( ضرایب مسیر اثرات مستقیم 9شماره)

 پیشنهادی مدل در پژوهش یمتغیرها بین مستقیم اثرات (: ضرایب مسیر3جدول شماره )

شود در مدل نهایی همة مسیرهای مستقیم ( مشاهده می9همان طور که در جدول شماره)     

بطة غیرمستقیم مدل پیشنهادی از روش بررسی راجهت معنادار هستند.  11/1در سطح کمتر از 

( استفاده شده است. نتایچ روش بوت 8113)8در دستور کامپیوتری پریچرو هیز 1بوت استرپ

 ( ارائه شده است. 0ای غیرمستقیم در جدول شماره)استرپ برای بررسی مسیرهای واسطه

 حد بالا حد پایین سوگیری بوت هاداده مسیر غیر مستقیم

 ←ساسات مثبت نسبت به همسراح ←خودکنترلی

 اعتیاد به اینترنت
1881/1 1881/1 1111/1 1158/1 8185/1 

 گری روابط غیرمستقیم به روش بوت استرپ(: میانجی4جدول شماره)

دهد. بر اساس جدول فوق اگر حد ( آزمون بوت استروپ روابط علّی غیر مستقیم متغیرهای پژوهش را نشان می0جدول شماره)     

توان نتیجه گرفت که و پایین شاخص بوت استروپ در یک جهت باشد، یعنی هر دو مثبت یا هر دو منفی باشد، در آن صورت میبالا 

 دار است.خودکنترلی از طریق احساسات مثبت نسبت به همسر با اعتیاد به اینترنت رابطه غیرمستقیم دارد و مسیر علّی غیرمستقیم معنی

( استفاده شد که با 5های آمده شده در جدول شماره)برازندگی مدل از شاخصدر ادامه برای بررسی      

، شاخص برازش 9های خطای ریشة مجذور میانگین تقریبتوجه به مقادیر به دست آمده اگر شاخص

، شاخص برازندگی افزایشی، 1ای، شاخص برازش مقایسه5، شاخص برازش هنجار نشده0هنجار شده

                                                           
1.bootstrap 
2.Pricher& Hayes 
3.root mean square error of approximation (RMSEA) 
4.normal fit index (NFI) 
5.non – normed fit index (NNFI) 

 مسیر
ضریب بتا 

( 

خطای 

 (S.Eمعیار)

نسبت 

 (.C.Rبحرانی)
 معناداری

 111/1 131/1 100/1 901/1 احساسات مثبت نسبت به همسر  ←خودکنترلی

 198/1 -133/9 101/1 -181/1 اعتیاد به اینترنت ←خودکنترلی

 115/1 -081/1 115/1 -911/1 اعتیاد به اینترنت ←به همسراحساسات مثبت نسبت 



 111/   ...به اینترنت در زنان فعال در  ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیادنقش واسطه 

باشد، بر برازش  31/1بزرگتراز  9خص نیکویی برازش تعدیل شده یا انطباقیو شا 8شاخص نیکویی برازش

 یها همگشود این شاخصگونه که در جدول فوق مشاهده می همانمناسب و مطلوب مدل دلالت دارند. 

و احتمال نزدیکی برازندگی  میانگین مجذور خطای تقریب ةهستند. همچنین، شاخص ریش 3/1بزرگتر از 

 15/1زمانی که مقدار این آماره کمتر از  .که الگوی اصلی از برازش مناسبی برخوردار استدهند نشان می

شود احتمال نزدیکی مشاهده می( 5شماره) طور که در جدولهماندارد. دهد که مدل برازش باشد، نشان می

 باشد.بینی در سطح مطلوبی میپیشلذا، مدل  .است 15/1برازندگیِ مدل پژوهش بزرگتر از 

 های برازندگی مدل(: شاخص5جدول شماره)

باشد که می151/1برابر  RMSEAشاخص ( 5شماره) جدولحاصل از هایبا توجه به داده     

باشد. بنابراین نشان دهنده برازش خوب و مطلوب مدل می( 8111)0با توجه به مدل کلاین

 اتخودکنترلی با اعتیاد به اینترنت از طریق احساس نیباصلی پژوهش مبنی بر اینکه  فرضیه

 مثبت نسبت به همسر رابطه وجود دارد، تأیید می شود.

 

                                                                                                                                         
1.comparative fit index (CFI) 
2.goodness of fit index (GFI) 
3.adjusted goodness of fit index (AGFI) 
4 Kline 

 حد مجاز مقدار هاشاخص

 - 850/1 (8χمجذور کای)

 - 1 (DFدرجه آزادی)

 < 15/1 113/1 (RMSEA)مجذور میانگین تقریبة خطای ریش

 < 339/1 3/1 (NFI)شاخص برازش هنجار شده

 < 31/1 3/1 (NNFI)شاخص برازش هنجار نشده

 < 38/1 3/1 (CFI)ایشاخص برازش مقایسه

 < 39/1 3/1 (IFI)شاخص برازندگی افزایشی

 < 30/1 3/1 (GFI)شاخص نیکویی برازش

 < 331/1 3/1 (AGFI)شاخص نیکویی برازش تعدیل شده یا انطباقی



 1911پاییز  ،19 شماره ،چهارم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /119

 

 

 (: نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین خودکنترلی با اعتیاد به اینترنت6جدول شماره)

  باشد.ار میدرصد اطمینان( معناد 33درصد خطا و  1)α =11/1ضریب همبستگی به دست آمده در سطح 

هر یک از مؤلفه های ( نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین 1بر اساس جدول شماره)     

خودکنترلی و نمرة کل این متغیر با اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های اجتماعی رابطة منفی و 

ر رابطة معناداری وجود دارد، این امر ادامة تحلیل داری وجود دارد. از آنجایی که بین متغیرهای مورد نظمعنی

بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس خودکنترلی از رگرسیون چندگانه استفاده سازد، لذا برای پیشپذیر میرا امکان

 ( آمده است.1شود که نتایج آن در جدول شماره)می

 بینمتغیرهای پیش
 معناداری سطح T ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

B خطای استاندارد ( ضرایب بتا)   

 185/81 331/8 - 381/1 111/1 (Constantثابت)

 111/1 319/3 -050/1 131/1 -391/1 مؤلفة خودکنترلی اولیه

 813/1 111/9 -911/1 153/1 -019/1 مؤلفة خودکنترلی منع کننده

881/18=F 153/1؛ =
2R  113/1تعدیل شده ؛=

2R  011/1؛= R 

(: ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون به روش همزمان اعتیاد به اینترنت 7ل شماره)جدو

 براساس خودکنترلی در زنان فعال در شبکه های اجتماعی

اعتیاد به اینترنت در زنان فعال  درصد از واریانس 11/1 براساس ضریب تعیین تعدیل شده     

بیین شد. ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تخودکنترلی  براساسدر شبکه های اجتماعی 

داد هر یک از ابعاد خودکنترلی شامل خودکنترلی به روش همزمان نشان  گانهرگرسیون چند

 9 8 1 متغیرهای پژوهش

   1 مؤلفة خودکنترلی اولیه -1

  1 851/1** نع کنندهمؤلفة خودکنترلی م -8

 1 139/1** 011/1** خودکنترلی -9

 -111/1** -551/1** -111/1** اعتیاد به اینترنت -0



 119/   ...به اینترنت در زنان فعال در  ای احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه بین خودکنترلی و اعتیادنقش واسطه 

می  (β=-911/1و  >15/1P)و مؤلفة خودکنترلی منع کننده (β= -050/1و  >15/1P)اولیه

 بینی کنند.را پیشاعتیاد به اینترنت در زنان  توانند

 1 پژوهشمتغیرهای 

 1 احساس مثبت به همسر

 -118/1** اعتیاد به اینترنت

 (: نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین احساسات مثبت نسبت به همسربا اعتیاد به اینترنت8جدول شماره)

درصد اطمینان(  33درصد خطا و  1) α =11/1ضریب همبستگی به دست آمده در سطح      

 باشد.معنادار می

( نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین 3س جدول شماره)بر اسا     

احساسات مثبت نسبت به همسر با اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های اجتماعی 

داری وجود دارد. از آنجایی که بین متغیرهای مورد نظر رابطة معناداری رابطة منفی و معنی

بینی اعتیاد به اینترنت بر سازد، لذا برای پیشپذیر میرا امکان وجود دارد، این امر ادامه تحلیل

شود که نتایج آن در اساس احساسات مثبت نسبت به همسر از رگرسیون چندگانه استفاده می

 ( آمده است.3جدول شماره)

 بینمتغیرهای پیش

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T 
سطح 

 معناداری
B  خطای

 استاندارد

 ( β)ایب بتا ضر

(Constant)  111/1 938/11 - 119/5 311/50 ثابت 

 115/1 118/9 -933/1 115/1 -011/1 احساس مثبت نسبت به همسر

150/11=F 998/1؛ =
2R  991/1تعدیل شده ؛=

2R  531/1؛=R  
( ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون به روش همزمان اعتیاد به اینترنت 9جدول شماره )

 راساس احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان فعال در شبکه های اجتماعیب

اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در  درصد از واریانس 91 براساس ضریب تعیین تعدیل شده     

تبیین شد. ضرایب استاندارد و مثبت نسبت به همسر  اتاحساس براساسشبکه های اجتماعی 
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داد که احساس مثبت نسبت به ه به روش همزمان نشان گانغیراستاندارد رگرسیون چند

 بینی کند.را پیش( می تواند اعتیاد به اینترنت در زنان β= -933/1و  >15/1Pهمسر)

 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان دادند،بین احساسات مثبت نسبت به همسربا خودکنترلی در زنان      

ثبت و معنی دار و بین اعتیاد به اینترنتبا خودکنترلی در فعال در شبکه های اجتماعی رابطة م

زنان فعالدر شبکه های اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر آن 

بودند که خودکنترلی از طریق احساسات مثبت نسبت به همسر با اعتیاد به اینترنت رابطه 

اصلی پژوهش مبنی بر  دار است.بنابراین فرضیهمعنی غیرمستقیم دارد و مسیر علّی غیرمستقیم

خودکنترلی با اعتیاد به اینترنت از طریق احساسات مثبت نسبت به همسر رابطه وجود نیباینکه 

آتش و (8111دارد، تأیید می شود.یافته های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق لی و همکاران)

نتیجه گرفت که چنانچه فرد در دنیای واقعی، (، همسو می باشد.بنابراین می توان 1931افروز)

از حمایت و روابط و احساسات خوب و مناسبی از جانب همسر خود برخوردار باشد، عزت 

نفس او به مراتب افزایش یافته و این امر خواهد توانست سطح خودکنترلی او را در برابر 

ی اجتماعی افزایش وسوسه های سوق دهنده به سوی سرگرمی های فضای مجازی و شبکه ها

دهد و از آنجایی که بیشترین اعتیادها مربوط به اتاق های چت، بازی های آنلاین و گروه های 

اینترنتی است، فرد کاربری که از حمایت و توجه لازم از جانب همسر برخوردار است، به 

و در نتیجه مراتب تمایل کمتری به برقراری ارتباط با افراد دیگر در دنیای مجازی پیدا کرده 

 اعتیاد به اینترنت در او کاهش می یابد.

رابطه خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت، نتایج حاکی از آن است که بین هر یک از  مورددر      

مؤلفه های خودکنترلی و نمرة کل این متغیر با اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در شبکه های 

و 1د دارد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیق میاجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجو

 ( و ریان و ژنوس8110(، لی، گارلند و هووارد)8113و همکاران)8(، بابکر8111همکاران)

                                                           
1.Mei 
2.Babakr 
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(، همسو می باشد. خودکنترلی به عنوان یک توانایی برای پایداری در برابر تکانه یا 8111)

(، 1331اس پژوهش های یانگ)تحریک، و یا وسوسة انجام یک عمل تعریف می شود. بر اس

نشانه ها و علائم مرتبط با اعتیاد اینترنتی با دیگر انواع اعتیاد همسان است. به نظر می رسد که 

و راهبردهایی مثل خودارزیابی، خودنظارتی،  1خودکنترلی از طریق مکانیسم به تأخیر انداختن

شگیری از اعتیاد به آن می پردازد. خودمدیریتی و خودراهبری، به تنظیم استفاده از اینترنت و پی

خودکنترلی، مراقبتی درونی است که بر اساس آن وظایف محول شده انجام و رفتارهای 

ناهنجار و غیرقانونی ترک می گردد بی آنکه نظارت و یا کنترل خارجی در بین بوده باشد. 

ی ناشی از پدیده بنابراین افراد خودکنترل، با تشخیص و اقدام درست، مانع از آسیب احتمال

های نوظهور دنیای معاصر می شوند. در رابطه با اعتیاد به اینترنت از آنجا که افراد پیرامون فرد 

بیمار عمدتاً اعتیاد به اینترنت را اعتیاد به حساب نمی آورند، و یا از ابعاد و خطرات آن اطلاع 

های اجتماعی قرار نمی گیرد و جامعی ندارند، فرد معتاد چندان مورد کنترل و اعمال فشار نیرو

بنابراین افراد معتاد به اینترنت در حاشیه نسبتاً امنی قرار دارند. گاهی نیز این افراد خود متوجه 

اعتیادشان نیستند. با توجه به مسئلة گریزپذیری از کنترل اجتماعی، به نظر می رسد کاربرانی که 

 تعد ابتلا به اعتیاد اینترنتی هستند.از سیستم خودکنترلی بالایی برخوردارند، کمتر مس

در خصوص رابطه احساسات مثبت نسبت به همسر با اعتیاد به اینترنت در زنان فعال در      

شبکه های اجتماعی نتایج بیانگر آن بودند که بین این دو متغیر رابطة منفی و معنی داری وجود 

اعتیاد به اینترنت در زنان فعال  نسدرصد از واریا 91 براساس ضریب تعیین تعدیل شدهدارد و 

یافته های پژوهش  تبیین شد.احساسات مثبت نسبت به همسر  براساسدر شبکه های اجتماعی 

(، و مک 8118(، یانگ و همکاران)8113و همکاران) 8حاضر با نتایج تحقیق نولند

هم (، همسو می باشد.احساس مثبت نسبت به همسر می تواند یکی از جوانب م8118)9گرس

در یک نظام زناشویی باشد که همسران در ازدواج تجربه می کنند و نقش بسیار مهمی در 

استحکام خانواده و دوام آن دارد. همچنین در پرورش و رشد شخصیت فرزندان مؤثر است. از 

این رو به نظر می رسد، آموزش زوجین دربارة چگونگی بیان کردن و گوش دادن به تجربیات 

                                                           
1.Delayed gratification 
2.Nowland 
3.McGrath Siobhan 
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ی یکدیگر، چارچوب بندی مجدد مسئله، با اشاره به اینکه تفاوت های و احساسات درون

رفتاری نتیجه باورهای متفاوت آنهاست، آموزش نحوة صحیح انتقاد از یکدیگر، گذراندن 

اوقات فراغت مشترک برای ایجاد صمیمیت بیشتر، فراهم ساختن رهنمودهایی دربارة چگونگی 

ة چگونگی بیان تجربه های درونی که احتمالاً هرگز اظهار رفتار صمیمانه تر، پیشنهاد دادن دربار

نشده اند، ترغیب زوجین به یادآوری احساسات مثبتی که از تفاوت های رفتاری آنها نشأت 

می گیرد و ... همه گی می تواند در زمینة ایجاد احساسات مثبت بیشتر نسبت به همسر در افراد 

 کننده باشد.  و در نتیجه کاهش اعتیاد به اینترنت کمک

در پایان پژوهشگر ذکر این نکته را ضروری می داند که در پژوهش حاضر مانند بسیاری از      

تحقیقات حوزة روان شناسی، گردآوری اطلاعات مرتبط با اعتیاد به اینترنت صرفاً با استفاده از 

براین پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت که از جمله سنجش های خودگزارشی بوده و بنا

دیگر ابزارها نظیر مشاهدة شاخص های رفتاری اعتیاد به اینترنت، مصاحبه و اطلاعات 

چندگانه) گزارش های خود و دیگران( مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین به دلیل مجازی 

بودن جامعه آماری، همگن نبودن آزمودنی ها از لحاظ موقعیت جغرافیاییاز دیگر محدودیت 

 ش بود که تعمیم و تفسیر نتایج را نیازمند احتیاط ویژه می نماید.های این پژوه

رفتاری زندگی زناشویی)به منظور -آموزش مهارت های خودکنترلی و مهارت های شناختی     

افزایش احساسات مثبت نسبت به همسر( در مراکز مشاوره، خانه های سلامت و دیگر مراکز، به 

دواج هستند، به منظور پیشگیری از اعتیاد به اینترنت پس از زوجین و حتی افرادی که در شرف از

ازدواج و در دوران تأهل،و همچنین استفاده از ابزارهای دیگر مانند مشاهده، مصاحبه و اطلاعات 

چندگانه)گزارش های خود و دیگران( جهت جمع آوری اطلاعات در پژوهش های آتی، انجام 

ین زوجین، انجام پژوهش مشابه در جوامع مختلف، پژوهش های مشابه بر روی مردان و همچن

جهت افزایش امکان مقایسه و قدرت تعمیم نتایج و بررسی تأثیر موقعیت جغرافیایی، طبقه اقتصادی 

 و میزان تحصیلات در پژوهش های آتی، از سوی پژوهشگر پیشنهاد می گردد.
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 منابع
 تررنتیخانداده و اسرفاده مشکل زا از ارابطة مدل کارکرد  یبررس»(. 4391آتش افروز، عسگر ) (4

، 4دوره  ،یدو فصلنامة مشاورة کاربرد ،«یجانیو هدش ه یخددکترر   یها یگر یانجیبا م

 .11-10، صص 3شماره 

 ییزدا تیحساس یاثرباش سةیمقا»(. 4393زاده، تدکل ) یمحمد و مدس ،یمانینر ه؛یرق ،یاطلس (2

مبرلا به حملات  مارانیب یبر خددکترر  یفراشتاخربا حرکات چشم و بازپردازش مجدد با درمان 

 .219-213، صص1، شماره 3دوره  ،یمجلة علوم رفتار، «هراس

 .ثاقینشر م :تهران ،یزدی نیام ریام دیو س یترجمة جداد صا ح ،یزوج درمان(. 4330آ ) س،یا  (3

سهرابی. ح .ر.  ةترجم ،زناشویی درمان(. 4312) یاف. اچ؛ و برنشراین، ام. ت برنشراین، (1

 .(4911مدسسة چاپ فرهتگی رسا. )تاریخ انرشار به زبان اصلی، : تهران

سنجش  یهااسیمق(. 4313شهره و هدمن، عباس ) ،یفلاحر لا؛یذاکر، باقر؛ علاقبتد، سه ییثتا (0

 .انرشارات بعثت :، تهرانازدواج خانواده و

 ییاحساس تتها و یریشاص یهایژگیو سةیمقا»(. 4393) میکر یپروانه و سدار تدندیحس (1

 ،تیو شخص ینیبال یمجلة روانشناس، «یاجرماع یشبکه ها رکاربریکاربر و غ انیدانشجد

 .491-414، صص 34شماره 

اصول بهداشت  یمقدمات ی: بررسیاصول بهداشت روان(. 4314) دابدا قاسمیس ،یتیحس (3

 .مشهد دانشگاه :. جلد اول، مشهددر مکتب اسلام یزیو برنامه ر یروان درمان ،یروان

 یرابطة باورها»(. 4311) درضایو پدراعرماد، حم یمحمدعل ،یمحمدد؛ مظاهر ،یدریح (1

، 2، شماره 4دوره  ،یفصلنامة خانواده پژوه ،«با احساسات مثبت نسبت به همسر یارتباط

 .424-431صص 

در اعری اد ب ه ایتررن ت و اث رات ناش ی از آن »(. 4392محمدرضا؛ آزاد مجد، افروشه ) رسد ی، (9

 .13، شماره فصلنامة علوم اجتماعی، «ب ین دانش آمدزان دورة مردسطة شهر تهران

 یاجرماع یهانقش شبکه یبررس»(. 4111) لادیمحبد  زاده، م م؛یابراه ،یمینع لاد؛یم ،یدیسع (41

، سال در مشاوره یکاربرد یهافصلنامة پژوهش، «فرزندان یلیتحص جاناتیدر ه یمجاز

 .19-14، صص 42، شماره 1
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عکرا  ،یرضدان ا سادات و اعرماد ،یریاحمد؛ جزا ،یعلدن آباد یاحمد حانه؛یر ،یجشدقان یشجاع (44

در شهر  نیزوج نیدر روابط ب یمجاز یبرآمده از فضا یهابیآس ییمعتا یواکاو»(. 4393)

 .12-31، صص3، شماره 49دوره  ،یکاربرد یشناسدانش و پژوهش در روان، «اصفهان

و  یشادکام ،یزندگ تیفیک سهیو مقا یبررس»(. 4399)  ایفرح ا له پدر، رو زاده، کلثدم؛ شفاعت (42

فصلنامة ، «عضد ریغ نی( و زوجی)مجازیاجرماع یعضد شبکه ها نیزوج ییزناشد ید زدگ

 .43-12، صص 1، شماره 3، سال در مشاوره یکاربرد یپژوهش ها

 ریو غ یپرورشگاهتحدل مفهدم خانداده در کددکان  یبررس»(. 4311زهره ) ادپدر،یص (43

 .4شماره ،یتیو علوم ترب یمجلة روان شناس ،«یپرورشگاه

فرد، فرشره و  یجتر ؛یمصطف ،یمحمدرضا؛ نجف ،یمرآت ؛یمهد ،یسلمان؛ اسلام ،یعلد (41

مجلة علوم  ،«انگی تررنتیبه ا ادیآزمدن اعر یروانستج یها یژگیو»(. 4319) نیرضاپدر، حس

 .3، شماره 1دوره  ،یرفتار

و نقش آن در  تررنتیبه ا یوابسرگ یا سهیمقا یبررس»(. 4391ان  و اسدزاده، حسن )فر ،یقدس (40

: تهران و ی)مدرد کاو تررنتیدانش آمدزان کاربر ا یاجرماع - یروان یسلامت روان و رفرارها

 .419-491، صص1نامه شماره ژهی، وشاپور یفصلنامة توسعة آموزش جند، «باکد(

مطا عة پدیدة اسرفادة اعری ادی »(. 4311کرم؛ گتجی، احمد ) سعید؛ حبیبپدر گرابی، معیدفر، (41

، 2، شمارهمجلة جهانی رسانه، «سال( شهر تهران 20-40ازایتررنت در بین ندجدانان و جدانان)
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