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فراهم ترین رابطه بشری توصیف شده است زیرا ساختار اولیه، برای بنا نهادن رابطه خانوادگی را  عنوان مهمترین و اساسی ازدواج به

)گالینسکی  گذاردها تأثیر میبر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان سازد و چنانچه این امر به درستی صورت بگیرد می

 (.1397، به نقل از فروزش یکتا و همکاران 2014، 1و وایت

ست. یکی از عوامل تعیین کننده سالمت و عقالنی بنا شده ا بخش جسمی، عاطفیی نیازهای مختلف رضایتنهاد خانواده بر پایه

مندی زوجین به یکدیگر و نگرش کنند. رضایت زناشویی عالقه به میرضایت زناشویی است، که همسران در ازدواج تجرخانواده 

های مختلف روابط زناشویی مثل ارتباط، مسائل شخصیتی، حل تعارض، مسائل مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از  جنبه 

 ( 2016پور و همکاران، مالی، روابط جنسی و فرزندان دارند )ماشال

یت همراه شده و از هر لحظه زندگی خود لذت ببرد. آمار روز کند انتظار دارد زندگی او با خوشبختی و رضاکسی که ازدواج می

رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست )نریمانی افزون طالق، خشونت خانوادگی و اختالفات خانوادگی نشانگر آن است که 

 (1394و همکاران، 

میلیون نفر بوده و در  11دهند، ان و جوانان تشکیل می، تعداد کاربران ایرانی که اغلب آنها را نوجوان2006، در سال بر اساس آمار

و رتبه اول را در بین کشورهای خاورمیانه به خود  درصد جمعیت کشور رسیده 45میلیون؛ یعنی تقریباً  36به  2012سال 

ترنت به در سالهای اخیر این( 1396، به نقل از میکائیلی و همکاران، 2012اختصاص داده است)زربخش بحری و همکاران، 

(. 1392)جوانمرد، پورآبادی و اکبری،  ن در سراسر جهان بدل شده استالمهمترین ابزار علمی و تفریحی نوجوانان و بزرگسا

کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت های آن سبب شده است که در سالهای اخیر اعتیاد به اینترنت ظهور یابد. افراد در این حالت 

ترک کنند و توان قطع این ارتباط را ندارند و عالقه ای به ای میخویش را صرف رابطه های درون شبکهساعت ها و روزها وقت 

دهند و از فعالیت های طبیعی زندگی خود عقب می مانند و دچار مسائلی مانند اختالل در خواب، انجام کامپیوتر از خود نشان نمی

عویق انداختن آن ها می شود. اعتیاد به اینترنت در حال حاضر در تمامی جوامع ندادن تکالیف در دانش آموزان و دانشجویان و به ت

به صورت یک معضل اساسی درآمده است و شناسایی علل، پیامدها و عوارض آن توسط محققان مورد تاکید قرار گرفته است )یانگ 

 (.1396، به نقل از شهبازیان و همکاران، 2005و همکاران، 

ارتباطی، توانـد باعـث مشـکالت می اینترنتبه انجام شده است، اعتیاد  اینترنتبه اد ی در رابطه بـا اعتیاگونتا کنون مطالعات گون

و همچنـین تجربـه کـردن مشکالت مرتبط با ( 1396، به نقل از سادات رجایی و همکاران، 2010)لوسیانا، شـغلی و اجتمـاعی 

، به نقل از 2006) کیم و همکاران،  نفس پایین و اضطراب در کاربران شود افسـردگی، تنهایی، عزتسالمت جسمی و روانی ماننـد 

 (1396، حیدریسادات رجایی و 

را مورد اینترنت و ماهواره( بر از هم گسیختگی خانوادگی در شهرکرد )های نوین ارتباطی همکاران تأثیر اعتیاد به فناوریگنجی و 

و جنسی خارج  اعتیاد به فناوریهای نوین ارتباطی و تمایل به ارتباط دوسـتی این نتیجه دست یافتند که بین بررسی قرار دادند و به

هویتی در جامعه، و بی رزشها و کاهش دینداری، افزایش احساس بیگانگی اجتماعیا ، تضـعیفباز چارچوب خانواده، گرایش به غر

 (2016)گنجی و همکاران،  رابطه مستقیم وجود دارد

 در اکنون  که آنچه  از قضاوت از عاری و پذیرا آگاهی نوعی عنوان به  و بوده جاری  و حاضر وقایع روی  بر عمیق تعمقی آگاهی، ذهن

 تفکر، از  فراتر  هوشمندانه  و پیگیر آگاهی و توجه  ظرفیت افزایش را، آگاهی ذهن اساس چه  اگر .میگردد تعریف است، وقوع حال

 و لحظه در  بودن تجربه و لحظه به لحظه  بدنی حسهای و افکار احساسات، از  بیشتر آگاهی دربرگیرنده آن، هدف اما میدهد تشکیل



 وجدان  پرورش و حس تقویت جهت  در اطرافیان و دوستان خانواده، و خود افکار پذیرش و گسترش و افکار و احساسات به توجه 

 انجام من بر نظارت یا واقعی من عنوان  تحت که بازشناسیم غلط از را  صحیح  تا میکند کمک ما به که  باعظمت ندای آن درونی

 داریم دوست که ایبه گونه دیگران  با رفتار و  داری خویشتن به  رسیدن  یعنی تکانشی تفکر اساس بر  نکردن عمل انتخاب و میشود

 (.1397باشد) یوسفی و شفیعی، می کنند، رفتار ما با روش  همان به

دهند ها نشان میها با رضایت بیشتر از روابط رمانتیک مرتبط است. پژوهشتوانایی شناسایی مؤثر و ارتباط برقرار کردن با هیجان

ضایت زناشویی باالتر همبستگی دارد )واشز و ذهن آگاهی با مهارت بیشتر در تعامالت زوجی، پذیرش همسر، همدلی بیشتر و ر

، 2016بیدر و رودریگرز، -؛ مک گیل، آدلر2010؛ پروت و مک کالوم، 2009اسمولیرا و همکاران،  ، والش، بالینت،2007کوردوا، 

(  1397به نقل از فروزش یکتا و همکاران،   

، 2008کومار و همکاران، های هیجانی دارد)ذهن آگاهی و تمرینات مراقبه آگاهانه تأثیر معناداری بر تنظیم هیجان و ارتقاء مهارت

ای نشده است. تنظیم هیجان شامل (. اما به نقش ذهن آگاهی بر افزایش هوش هیجاانی اشاره1396انیان و همکاران، به نقل از جه

های ذهن آگاهی طوری که آموزش مهارت شناسایی و مدیریت هیجان و پاسخ به آن، رابطه معناداری با حالت ذهن آگاهی دارد، به 

( و به جای واکنش به افکار و هیجانات، فرد به آنها پاسخ آگاهانه 2007شز و کوردوا، واباعث افزایش خزانه هیجانات کارآمد شده )

های کشور دهد. لذا با توجه به مطالب گفته شده، کمبود مطالعات داخلی مربوط به ذهن آگاهی در حوزه خانواده و زوج و چالشمی

عتیاد به اینترنت را در پیش بینی رضایت زناشویی معلمان کوشد تا رابطه ذهن آگاهی و ادر ازدواج و خانواده، این پژوهش می

 مقطع ابتدایی را بسنجد.

 

 

 هدف کلی پژوهش عبارت است از:

در پیش بینی رضایت زناشویی معلمان مقطع ابتدایی تعیین رابطه بین ذهن آگاهی و اعتیاد به اینترنت  

آزمون قرار گرفته اند به شرح زیر می باشد:سوال پژوهشی و فرضیه هایی که در این پژوهش مورد بررسی و    

. سهم هر یک از عوامل ذهن آگاهی و اعتیاد به اینترنت در پیش بینی رضایت زناشویی معلمان مقطع ابتدایی چقدر است؟1  

. بین ذهن آگاهی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد؟ 2  

دارد؟. بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی رابطه وجود 3  

. بین اعتیاد به اینترنت و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد؟4  

 

 طرح پژوهش

ذهن آگاهی و اعتیاد به اینترنت در پیش بینی رضایت زناشویی با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و شناخت بیشتر از روابط بین 

توان آن را . با این حال میبهره جست معلمان یت زناشویی ارتقا سطح رضاهای مهارت آموزی و هدایت برنامه در توانمعلمان، می

 از نظر هدف و ماهیت تحقیق، در رده تحقیقات کاربردی به حساب آورد.



ل شناسایی دنبا ها، تحقیق حاضر جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بوده است زیرا که به نحوه گردآوری داده از نظر

اعتیاد به اینترنت در پیش بینی رضایت زناشویی معلمان است.همبستگی بین ذهن آگاهی و   

 

گیري  جامعه، نمونه و روش نمونه  

در شهر مشگین شهر  97-98جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه معلمان مقطع ابتدایی دوره اوّل که در سال تحصیلی 

پژوهش به صورت تصادفی ساده  ش نمونه گیری در اینرونفر بوده است.  140مشغول به تدریس بودند و حجم جامعه مورد نظر 

 140ی جامعه فاده شد که حجم نمونه مناسب برااست نظر از جدول نمونه گیری مورگان انتخاب شدند و برای تعیین نمونه مورد

نفر است. 103نفر با هدف تعمیم   

 

 ابزار پژوهش

گویه  10این مقیاس دارای  رضایت زناشویی، توسط اینریچ طراحی شده است.ه پرسشنامپرسشنامه  رضایت زناشویی اینریچ:  

 شدر پژوهاست.  5تا  1( و هر ماده دارای ارزشی بین کامال مخالف تا کامال موافقای )می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه

تأیید شد و پایایی پرسشنامه از روش  متخصصان این حوزه( روایی پرسشنامه توسط اساتید و 1394، و همکاران عرب علیدوستی)

.به  دست آمد 70/0آلفای کرونباخ باالی   

( از طریق تلفیق 2006آیتمی است که توسط بائر و همکاران ) 39این ابزار یک مقیاس خودسنجی پرسشنامه ذهن آگاهی بائر:  

گویه هایی از پرسشنامه ذهن آگاهی فریبرگ )واالش1 و همکاران، 2006(، مقیاس هوشیاری و توجه ذهن آگاه )براون و ریان، 

2003(، مقیاس ذهن آگاهی کنچوکی )بائر و اسمیت2، 2004(، مقیاس تجدیدنظر شده ذهن آگاهی شناختی و عاطفی )کومر3 و 

همکاران، 2005( و پرسشنامه ذهن آگاهی سوتامپتون )چادویک4 و همکاران، 2007( با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی5 تحول 

( بودن واکنشی غیر عامل در) 75/0 بین گسترهای در آلفا ضریب و بود مناسب ها عامل درونی همسانی نتایج براساسیافته است. 

 تا 15/0 بین طیفی در و بود دار معنی موارد همه در و متوسط ها عامل بین همبستگی. داشت قرار( توصیف عامل در) 91/0 تا

(.2010 ، نئوسر) داشت قرار 34/0  

 بازآزمون - آزمون همبستگی ضرایب گرفت، انجام ایران در پرسشنامه این پایایی و اعتباریابی روی بر که ای مطالعه در همچنین

)مربوط به عامل مشاهده(  r=0/84)مربوط به عامل غیرقضاوتی بودن( و  r=0/57در نمونه ایرانی بین  FFMQپرسشنامه 

مربوط به  α=83/0مربوط به عامل غیر واکنشی بودن و  α =55/0مشاهده گردید. همچنین ضرایب آلفا در حد قابل قبولی )بین 

 (.1390عامل توصیف( به دست آمد )احمدوند، 

 توسط  که  است اینترنتی اعتیاد سنجش به مربوط هایپرسشنامه معتبرترین این پرسشنامه از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت:  

 مختلف افراد  در  اینترنت به اعتیاد میزان سنجش آن هدف و بوده سوال 20 دارای  پرسشنامه است. این ابداع شده یانگ کیمبرلی

 
1 . Walach, J. 
2 . Smith, G. T. 
3 . Kumar, S.M. 
4 . Chadwick, P. 
5 . Factor analyses 



اینترنتی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اعتیاد . باشد می درجه پنج دارای  و بوده لیکرت صورت  به  آن پاسخدهی طیف .باشد می

اند. همچنین از طریق تحلیل عوامل، شش عامل برجستگی، استفاده بیش یانگ روایی صوری این پرسشنامه را بسیار باال ذکر کرده

 دست آوردند که همه اینها نشان توجهی به وظایف شغلی، فقدان کنترل، مشکالت اجتماعی و تاثیر بر عملکرد را بهاز حد، بی

 . (1389، به نقل از علوی و همکاران، 2004) ویدیانتو و موران،  ایی آن استدرونی و روت دهنده ثبا

این پرسشنامه استاندارد است و  محاسبه شد. 0/88شاخص هماهنگی درونی این پرسشنامه یعنی ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

فارسی این مقیاس در ایران نیز مورد استفاده گزارش شده است. نسخه  90/0روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی با آلفای کرونباخ 

تأیید کرده اند )به نقل از بحری و  88/0و قاسم زاده با آلفای کرونباخ  81/0قرار گرفته و ناستی زایی پایایی آن را با آلفای کرونباخ 

 (. 1390،نهمکارا

 

 

 یافته ها:

 پژوهش(: میانگین و انحراف معیار متغیرهای بررسی شده در 1جدول)

 آماره ها                     میانگین انحراف معیار تعداد

 متغیرها

 ذهن آگاهی 126.88 13.26 103

 اعتیاد به اینترنت 40.12 14.47 103

 رضایت زناشویی 39.27 6.58 103

 

اعتیاد ، میانگین متغیر 26/13با انحراف معیار  88/126همانطور که در جدول فوق مالحظه می گردد، میانگین متغیر ذهن آگاهی 

 می باشد. 58/6ا انحراف معیار ب 27/39رضایت زناشویی، میانگین متغیر 47/14با انحراف معیار  40/ 12 به اینترنت

 عتیاد به اینترنتذهن آگاهی و ا(: ضریب همبستگی بین 2جدول)

P ضریب همبستگی (r) متغیرها تعداد 

P<0.01 0.35 103  ذهن آگاهی و اعتیاد به

 اینترنت 

 

و معنی داری وجود دارد. بدین ترتیب هر چقدر میزان  منفیرابطه  ذهن آگاهی و اعتیاد به اینترنتجدول فوق نشان می دهد بین 

 خواهد بود. پایینوی  اعتیاد به اینترنتفرد باال باشد، میزان  ذهن آگاهی



 ذهن آگاهی و رضایت زناشویی(: ضریب همبستگی بین 3جدول)

P ضریب همبستگی (r) متغیرها تعداد 

P<0.05 0.25 103  ذهن آگاهی و رضایت

 زناشویی

 

معنی داری وجود دارد. و هر چقدر مثبت و در این پژوهش، رابطه  ذهن آگاهی و رضایت زناشوییجدول فوق نشان می دهد بین 

 .باال باشد، میزان رضایت زناشویی وی باال خواهد بودفرد میزان ذهن آگاهی 

 اعتیاد به اینترنت و رضایت زناشویی(: همبستگی بین 4جدول)

P ضریب همبستگی (r) متغیرها تعداد 

P<0.05 24/0 - 103  اعتیاد به اینترنت و رضایت

 زناشویی

 

و معنی داری وجود دارد. یعنی هر چه میزان  منفیرابطه اعتیاد به اینترنت و رضایت زناشویی جدول فوق نشان می دهد بین 

 خواهد بود.پایین او رضایت زناشویی فرد باال باشد، میزان  اعتیاد به اینترنت

 

منظور پاسخ به این سوال که از میان متغیرهای ذهن آگاهی و اعتیاد به اینترنت کدام یک پیش بینی کننده بهتری برای رضایت به 

و  زناشویی هستند، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. به گونه ای که در آن، متغیر های ذهن آگاهی

یر های پیش بین و رضایت زناشویی به عنوان متغیر مالک وارد معادله شدند.اعتیاد به اینترنت به عنوان متغ  

 

 

(: سهم نسبی هر یک از متغیرها در پیش بینی رضایت زناشویی5جدول)  

sig t Beta B F R2 R گام  متغیر 

 اول  اعتیاد به اینترنت  0/24 0/06 6/69 0/11 0/24 2/58 0/00

0/00 2/62 0/25 0/12 6/88 0/06 0.  دوم  ذهن آگاهی 25

 

 

 



هستند. با توجه به  رضایت زناشوییپیش بینی کننده ذهن آگاهی و اعتیاد به اینترنت با توجه به جدول فوق می توان گفت که 

( از نظر آماری معنی دار است. پس نتیجه گرفته p<0.001( در سطح)0/06توان بیان کرد که ضریب تبیین ) نتایج حاصله، می

 .تبیین می شود ذهن آگاهی و اعتیاد به اینترنتتوسط رضایت زناشویی درصد از واریانس  6می شود که 

 

 

 بحث و نتیجه گیري

مدارس  اول دبستاندوره  معلماندر بین  ذهن آگاهی و اعتیاد به اینترنت با رضایت زناشوییاین پژوهش با هدف بررسی روابط بین 

رضایت دارای رابطه مثبت و معنی داری با  ذهن آگاهیشهرستان مشگین شهر انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از این شد که 

آنها نیز افزایش خواهد  رضایت زناشوییبیشتر باشد، میزان  ذهن آگاهی معلماند به اینصورت که هر چه میزان زناشویی میباش

و هر چه میزان اعتیاد به اینترنت  باشد د به اینترنت دارای رابطه منفی و معنی داری با رضایت زناشویی میهمچنین اعتیا یافت. و 

 ها باالتر خواهد بود. معلمان پایین باشد، رضایت زناشویی آن

دوره ها و ( قابل تعمیم به سایر 1شهرستان مشگین شهر صورت گرفته: معلمان دوره اول دبستانبا توجه به اینکه این پژوهش برای 

( محدود بودن تحقیق به شهرستان مشگین شهر و احتیاط در تعمیم نتایج با سایر شهرستان ها. پیشنهاد هایی که 2نیست.  مقاطع

پیشنهاد می شود،  با رضایت زناشوییذهن آگاهی ( بر اساس یافته های پژوهش مبنی بر رابطه بین 1در این پژوهش داده می شود: 

خود را  ، میزان ذهن آگاهیهای ذهن آگاهیمهارت  های مستمربا فراگیری و تمرینمعلمان جهت افزایش میزان ذهن آگاهی خود 

در امان های هیجانی و ناآگاهانه های معیوب واکنشبهبود بخشند و با تمرکز بر کلیت فرد در اینجا و اکنون، از گیر کردن در چرخه 

توانند با افزایش میزان ذهن آگاهی، ذهن آگاهی و اعتیاد به اینترنت، معلمان میبین منفی و معنی دار ( با توجه به رابطه 2باشند. 

 گام بردارند.رضایت زناشویی و از این طریق جهت افزایش میزان کاهش داده نیز میزان اعتیاد به اینترنت خود را 
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