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 Purpose: Marital satisfaction is one of the most important 

factors in the development and achievement of life goals. 

Social networks have been able to promote a new lifestyle 

and create a serious challenge in couples' behavioral 

patterns by replacing modern values with traditional ones. 

It was done in nurses. 

Materials and Methods: This study was performed on 

200 married nurses working in Yahya Nejad Hospital in 

Babol. Data collection tools were Rajabi Marital 

Satisfaction Questionnaire (2009), Rampel Trust Scale 

(1986) Spouse Monitoring in Fargia Virtual Network 

(2013). 

Findings: The results showed that by upgrading one unit 

of the variable of trust in the spouse, the rate of marital 

satisfaction of nurses increases by 1.162 units; But by 

upgrading one unit of the spouse monitoring variable in 

virtual networks, the rate of marital satisfaction of nurses 

decreases by 0.232. Also, according to the calculated 

beta, trust in the spouse with a beta of 0.734 is the 

strongest predictor of nurses' marital satisfaction and then 

monitoring the spouse in virtual networks with a beta of -

0.131 can inversely increase the marital satisfaction of 

nurses To predict. 

Conclusion: The results of the study showed that there is 

an inverse and negative relationship between spouse 

monitoring in virtual networks with marital satisfaction 

and a direct and positive relationship with spouse trust. 
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 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مجازی شبکه در همسر بر نظارت و اعتماد رابطه بررسی

 پرستاران زناشویی رضایت با

 1الهی محمد
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 ایران.
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 دهیچک
 ابیدستی و پیشرفت عوامل مهمترین از یکی زناشویی رضایت: هدف

 جایگزینی با توانسته اجتماعی هایشبکه. است زندگی اهداف به
 زندگی از جدیدی سبک سنتی، هایارزش جای به مدرن هایارزش

 نمایند ایجاد زوجین رفتاری الگوهای در جدی چالش و ترویج را
 کهشب در همسر بر نظارت بین رابطه بررسی منظور به مطالعه این

 انجام پرستاران در زناشویی رضایت با همسر به اعتماد و مجازی
 .شد

 متاهل پرستاران  از نفر 200روی بر مطالعه این :هاروش و مواد
 هاادهد ابزارگردآوری. شد انجام بابل نژاد یحیی بیمارستان  در شاغل

 رمپل اعتماد مقیاس ،(1388) رجبی زناشویی رضایت هایپرسشنامه
  .بود( 2013) فارگیا مجازی شبکه در همسر بر نظارت( 1986)

 به اعتماد متغیر از واحد یک ارتقاء با داد نشان نتایج :هایافته
 افزایش واحد 162/1 پرستاران زناشویی رضایت میزان همسر،

 در همسر بر نظارت متغیر از واحد یک ارتقاء با اما یابد؛می
 کاهش 232/0  پرستاران زناشویی رضایت میزان مجازی، هایشبکه

 اب همسر به اعتماد شده، محاسبه بتای به توجه با همچنین. یابدمی
 زناشویی رضایت میزان کننده بینیپیش ترینقوی 734/0 بتای

 تایب با مجازی هایشبکه در همسر بر نظارت سپس و بوده پرستاران
 انپرستار زناشویی رضایت میزان تواندمی معکوس طور به -131/0

 .کند بینیپیش را
 در همسر بر نظارت بین داد نشان مطالعه نتایج :گیرینتیجه
 دارد منفی و معکوس رابطه زناشویی رضایت با مجازی هایشبکه

 .دارد مثبت و مستقیم رابطه همسر به اعتماد با و
 

 همسر، به اعتماد مجازی، شبکه در همسر بر نظارت :هاواژه کلید
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 مقدمه

پرستاران نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی و مدیریت مراقبت 
از بیمار بر عهده دارند. پرستاری به عنوان شغلی با خطر باالی 

فشارهای موجود  (.1) شودفرسودگی و ابتال به بیماری شناخته می
واند باعث مشکالت جنسی، از هم گسیختگی تدر این حرفه می

عارض کاری و خانوادگی و به مسائل مشترك اجتماعی، افزایش ت
-(. مطالعات نشان داده2ر افتادن سالمت روانی پرستاران گردد )خط

اند وضعیت شغلی پرستاران مثل ساعات کاری طوالنی با افزایش 
(. 3) اختالفات خانوادگی و نارضایتی زناشویی پرستاران ارتباط دارد

رضایت زناشویی یک عنصر ضروری برای موفقیت زندگی 
-رضایت زناشویی یکی از مهم (.4) ادگی و رشد شخصی استخانو

ترین عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی و تحت تاثیر ثبات 
(. جانسون و 5عاطفی زوجین و انسجام خانوادگی است )

های زناشویی عامل کند که نارضایتی( بیان می2006) 1گرینبرگ
 (.6) باشدمختلف میهای روانپزشکی خطرساز مهمی برای اختالل

به یقین اعتماد  در رضایت زناشویی عوامل متعددی دخیل هستند و
ها در هر رابطه نزدیک و صمیمی است ترین کیفیتیکی از مطلوب

و اغلب در کنار تعهد و عشق به عنوان هسته مرکزی یک رابطة 
(. اعتماد در روابط زناشویی شامل 7) شودآل در نظر گرفته میایده

(. اعتماد 8بینی پذیری و قابلیت اتکا( است )پیش )وفاداری، دسه بع
های متنوع در به هم و رضایت از زندگی و سازگاری با موقعیت

دورانی که عصر تنیدگی و تغییرات سریع اجتماعی است کار آسانی 
چیز نیازمند اعتماد است حال  نیست. زندگی خانوادگی بیشتر از هر

یرگذار ثأکم و کاستی آن ت شدت و، یتآنکه موارد متعددی به کیف
نشان داد که همبستگی مثبت ( 2016) 2ایرینامطالعه (. نتایج 9است )

 (. 10) معناداری بین اعتماد و رضایت زناشویی وجود دارد
ثیرگذار دیگر بر روابط زناشویی نظارت أیکی از متغیرهای مهم و ت

ی بازجویی و بررسبر همسر است. نظارت بر همسر در شکل سنتی با 
شد اما با گذشت زمان استراق سمع و تعقیب فرد انجام می -مداوم

 .های اجتماعی شکل متفاوتی به خود گرفته استو گسترش شبکه
اینستاگرام و تلگرام( همواره  -های اجتماعی )مانند فیس بوكشبکه

در حال رشد هستند و ماهیت روابط اجتماعی را دستخوش تغییر و 
های اجتماعی با طیف وسیعی از (. فرد در شبکه11) اندهتحول کرد

ها های مختلف را با آنافراد در ارتباط است و عالیق خود در زمینه
های اجتماعی (. ممکن است افراد از شبکه12) گذاردبه اشتراك می

بانی و وارسی همسرشان و در نهایت نظارت بر او مجازی برای دیده
های مجازی به اطالعات بیشتری اد در شبکهاستفاده کنند. چون افر

(. اگر اعتماد 13) دسترسی دارند این شکل آسان و وسوسه کننده است
ا صورت سنتی یه بین زوجین وجود نداشته باشد نظارت بر همسر ب

نبود اعتماد در  گیرد و مسلماًهای مجازی صورت میاز طریق شبکه
یفیت و رضایت از زندگی های افراطی، کبین افراد خانواده و نظارت

2. Iryna Sharaievska 
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ان و همکار کیانی در این رابطه .دهدثیر قرار میأزناشویی را تحت ت
دریافتند که میان حسادت زناشویی و تجربه نظارت بر ( 1397)

 های اجتماعی مجازی رابطه معناداری وجود داردهمسر در شبکه
های اجتماعی مجازی نقش (. همچنین حسادت زناشویی در شبکه9)

 (.8) بینی نظارت بر همسر داردمعناداری در پیش
ثیرات منفی استفاده أدر پژوهش خود نشان داد که ت( 2016) 1ایرینا

های مربوط به ارتباطات در توان نگرانیاز شبکه مجازی می
وقت کافی نداشتن برای خانواده و عدم توجه در تعامل در  خانواده،

ن ثیر منفی دارد و همچنیأی تخانواده بیان کرد که بر رضایت زناشوی
ثیرات مثبت استفاده از شبکه مجازی نیز از قبیل فرصتی برای أاز ت

بستگان و رشد حس  بروزرسانی اطالعات در رابطه با دوستان و
 با عنایت به مواد فوق و با (.10) تعلق خاطر به دیگران اشاره کرد

های هشبکای )براثر گسترش توجه به تغییر سبک زندگی خانواده
ای ثیرگذار اهمیت ویژهأی متغیرهای تاجتماعی مجازی( مطالعه

 لذا ثر بر رضایت زناشویی وؤهمچنین اهمیت بررسی عوامل م دارد.
توجه به رضایت زناشویی و انسجام خانوادگی به خاطر نقشی که 

ناپذیر است ها دارد، اجتنابدر سالمت روانی زوجین و فرزندان آن
های روانشناختی دقیق و برای ارتقاء الت و آموزشو نیازمند مداخ

به طور کلی سازگاری از این نظر است . (6باشد )این دو سازه مهم می
هایی برای پایداری زندگی که نخست با شناخت این عوامل بتوان راه

دوم اینکه ریشه بسیاری از مشکالت به طور  ؛زناشویی پیشنهاد کرد
ی ت زناشویی است و در جامعهمستقیم و غیرمستقیم از رضای

امروزی اعتماد و اطمینان به یکدیگر در فضای مجازی و تعهد 
ابی یبنابراین برای ریشه ؛ثیرگذارندأزوجین در رضایت زناشویی ت

در نتیجه پژوهش حاضر به این سوال  ؛مشکالت حائز اهمیت است
های مجازی پاسخ خواهد داد که آیا بین نظارت بر همسر در شبکه

 اعتماد به همسر با رضایت زناشویی پرستاران رابطه وجود دارد؟ و
 

 هاروشمواد و 

پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از 
ن که در کمیسیو لحاظ ماهیت اجرا توصیفی از نوع همبستگی است

کد اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری با کد اخالق 
IR.IAU.SARI.REC.1399.166 به تصویب رسید. 

های جامعه آماری شامل کلیه پرستاران متاهل از تمام بخش
، ICU ،CCUهای قلب، بیمارستان یحیی نژاد بابل شامل بخش

داخلی، عفونی، مامایی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، پوست، رادیولوژی، 
احی مردان، اتاق عمل جراحی، اتاق عمل زایشگاه، جراحی زنان، چر

اورژانس، اورژانس اعصاب و روان، اعصاب و روان بزرگساالن و 
( بودند. با استفاده از 1399-1398اعصاب و روان اطفال در سال )

گیری دردسترس و با استفاده از فرمول تاباچنیک و فیدل روش نمونه
(N≥50 + 8M)  که مبتنی بر در نظر گرفتن تعداد متغیرها و با

حداقل حجم نمونه برای تحلیل رگرسیون و همچنین  توجه به تعیین
پرسشنامه  223 ،هابا در نظر گرفتن ریزش و مخدوشی پرسشنامه

پرسشنامه مخدوش بوده و از پژوهش  23جمع آوری شد که تعداد 

_________________________________ 
1. Iryna Sharaievska 
2. Enrich 

نفر وارد پژوهش شدند.به این منظور  200خارج شد در نتیجه تعداد 
تاران رسشنامه بین پرسپژوهشگر با مراجعه به بیمارستان و توزیع پ

محرمانه بودن  هل بیمارستان و با توجه به اطالع ازأداوطلب و مت
آوری شد. معیار ورود عبارت های پژوهش جمعاطالعات، داده

هل بودن و سابقه زندگی یک سال أداوطلب بودن، مت بودند از:
 بود. زندگی مشترك آزمودنی

فرم کوتاه رضایت برای بررسی میزان رضایت زناشویی از مقیاس 
-( برای ارزیابی و شناسایی زمینه1388) زناشویی بر گرفته از رجبی

ر بار رضایت زناشویی های پُزا و شناسایی زمینههای بالقوه مشکل
باشد که حداقل و ماده می 13این مقیاس دارای  ساخته شده است.

صورت ه های این مقیاس باست. ماده 75تا  13ها بین حداکثر نمره
، 2 ، مخالفم=1 مخالفم= )کامالً ایلیکرت در یک طیف پنج گزینه

-درجه (5 موافقم= و کامالً 4 ، موافقم=3 نه موافقم و نه مخالفم=

گذاری ها به صورت معکوس نمرهشود که تعدادی از مادهبندی می
رجبی در این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی به دو  شود.می

او  دواج و نارضایتی از ازدواج دست یافت.مقیاس رضایت از از
درصد و همسانی درونی را  83/0بازآزمایی آن را بعد شش هفته 

ای ماده 13رجبی روایی همزمان مقیاس  درصد گزارش کرد. 94/0
بر روی  2سوالی رضایت انریچ 47رضایت زناشویی را با پرسشنامه 
 84/0ردان درصد و برای م 83/0 کارمندان دانشگاه چمران اهواز

درصد و ضریب آلفای کرونباخ کل نمونه  81/0درصد و برای زنان 
در  درصد بدست آورد. 89درصد و مردان  91زنان  درصد، 90را 

بدست  83/0ضریب آلفای کرونباخ این ابزار،  مطالعه حاضر نیز،
 آمد.

 و هولمز و رمپل اعتماد مقیاس برای بررسی اعتماد به همسر از
عبارتی  18. یک ابزار خودگزارشی استفاده گردید (1986) 3زانا

سنجد. است که میزان اعتماد افراد نسبت به همسرشان را می
ای )از کامالً مخالفم تا درجه 7آزمودنی در یک مقیاس لیکرت 

 مربوط جمالت کامالً موافقم( میزان موافقت یا مخالفت خود را با

دهندة اعتماد پایین نشان 18کند. پایین ترین نمره میان بی اعتماد به
زیاد فرد  اعتماد گویای 126 نمره  باالترین و همسر به فرد نسبت

با مقیاس عشق  وفاداری افتراقی، و بینپیش روایی براساس. است
همچنین با استفاده از روش روایی مالکی، . همبستگی قوی دارد

، پایاییبرای این پرسشنامه به دست آمد. از نظر  84/0ضریب روایی 
 و همکاران رمپل ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده اعتماد

 هاگزارش کردند. زیر مقیاس 81/0( را برای کل مقیاس 1986)
زیر (، 4-5-6-8-14) بینی پذیریعبارتند از: زیر مقیاس پیش

 ( و زیر مقیاس وفاداری1-7-13-15-17) مقیاس قابلیت اعتماد
-6-14-18) عبارات( است و در 18-16-12-11-10-9-3-2)
در مطالعه  شود.گذاری به صورت معکوس انجام می( نمره5-4

 بدست آمد. 79/0حاضر نیز، ضریب آلفای کرونباخ این ابزار، 
برای بررسی نظارت افراد بر همسرشان در شبکه مجازی از مقیاس 

( 2013) 4این سیاهه که توسط فارگیا نظارت بر همسر استفاده شد.
 )کامالً لیکرت مقیاساساس  ساخته شده، پانزده گویه دارد و بر

3. Rampel, Holmes &  Zanna  
4. Farguia 
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 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 شود.گذاری مینمره (5 امتیازموافقم  تا کامالً 1امتیاز مخالفم 
رضایت 84/0همسانی درونی این مقیاس براساس آلفای کرونباخ  

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این سیاهه تنها  بخش بود.
در این مطالعه، ضریب پایایی آلفای کرونباخ  مل است.دارای یک عا

 برآورد گردید. 83/0این مقیاس، 
)میانگین،  جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی

)ضریب همبستگی  انحراف معیار و فراوانی( و آمار استنباطی
 چندگانه( استفاده شد. پیرسون و تحلیل رگرسیون

 
 هایافته

بیشترین به  ازنمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت  200از 
( مرد بود و نیز بر %5/19نفر ) 39( زن و %5/80) نفر 161کمترین؛ 

حسب میزان تحصیالت از بیشترین درصد به کمترین میزان 
 نفر 56(، کارشناسی ارشد %66) نفر 132تحصیالت کارشناسی 

میانگین سابقه ازدواج ( بودند. همچنین %6) نفر 12و دکتری  (28%)
بوده است. همچنین کمترین داده  82/12در بین پاسخگویان برابر 

سال بوده و باالترین داده  1در بین پاسخگویان دارای سابقه ازدواج 
نیز حاکیست که بیشترین سابقه ازدواج در بین پاسخگویان برابر 

 (.1)جدول باشدسال می 34

 توزیع فراوانی وو درصد مشخصات جمعیت شناختی تحت مطالعه -1 جدول
 )درصد( تعدد متغیرها

 جنس
 (161) 5/80 زن
 (39) 5/19 مرد

 تحصیالت
 
 

 (132) 66 کارشناسی
 (56) 28 کارشناسی ارشد

 (12) 6 دکتری

 سابقه ازدواج
 (200) 82/12 سال 1کمتربن سابقه ازدواج 

 سال 34بیشترین سابقه ازدواج  

دهد که باالترین میانگین اعتماد به ( نشان می2نتایج جدول شماره )
  23/4همسر در بین پاسخگویان مربوط به مولفه وفاداری با میانگین 

و نظارت بر همسر  زناشوییبود. همچنین میانگین نمرات رضایت 
 بود. 35/3و  65/4به ترتیب برابر 

 
 های آماری متغیرهای اعتماد، رضایت زناشویی و نظارت بر همسرمشخصه -2جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 90/0 02/4 پیش بینی پذیری
 71/0 68/3 قابلیت اعتماد

 83/0 23/4 وفاداری
 68/0 02/4 نمره کل اعتماد به همسر

 09/1 65/4 رضایت زناشویی
 06/0 35/3 نظارت بر همسر

نمرات آزمون نرمال بودن کلموگروف اسمیرنوف در متغیرهای 
(  نشان دادند p >05/0اعتماد، رضایت زناشویی و نظارت بر همسر )

 رابطه یک زمانی که ها در محدوده نرمال قرار دارد.که دامنه نمره

 مدل تخمین دارد، وجود هاکننده بینی پیش بین کامل خطی

 م خطی نشان هم نیست. کلمه قابل محاسبه تنهایی به رگرسیونی
 یکدیگر از خطی کامل ترکیب یک به نزدیک متغیر 2 که دهد

ارائه  3شماره هستند. هم خطی برای متغیرهای این تحقیق در جدول 
در تمامی مسیر  VIF( در مقادیر 3با توجه به جدول ) شده است.

و متغیرها دارای تورم واریانس نبوده و همچنین ضریب تحمل باال 
دارند، در نتیجه، قدار ضریب تحمل باال و تورم واریانس پایین، نشان 

 دهنده عدم هم خطی بودن و مناسب بودن مدل رگرسیون است.

 
 تحمل و تورم واریانس، همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی متغیرها -3جدول 

 متغیر
 آماره هم خطی

 VIF)تورم واریانس( تحمل واریانس

 009/1 991/0 اعتماد به همسر

 368/3 903/0 رضایت زناشویی

 536/1 882/0 نظارت بر همسر
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گیرد، استقالل مدنظر قرار می رگرسیون مفروضاتی که دریکی از 
خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط 
معادله رگرسیون( از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقالل 

دیگر همبستگی داشته باشند امکان خطاها رد شود و خطاها با یک
استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقالل 
مشاهدات )استقالل مقادیر باقی مانده یا خطاها( از یکدیگر از 

دهد، نتایج نشان می. شودواتسون استفاده می -آزمون دوربین
است.  785/0همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته برابر 

 4/57بدست آمده و این مقدار نشان میدهد که  574/0ضریب تعیین 
اعتماد و نظارت به همسر در به رضایت زناشویی  درصد تغییرات

مقدار درجه آزادی را  اینشود. چون مربوط میهای اجتماعی شبکه
گیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور در نظر نمی
درصد است.  4/87ن هم در این آزمون برابر با شود که آاستفاده می

با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد 
-قرار دارد، در نتیجه استقالل باقیمانده ها را نتیجه می 5/2تا  5/1

هایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم گیریم. با توجه به شاخص
ا، از ماتریس همبستگی و برخوردار است. جهت بررسی متغیره
ارائه شده  4جدول شماره تحلیل رگرسیون، استفاده شده که در 

 است.

 
 بین نظارت بر همسر و اعتماد به همسر با رضایت زناشویینتایج ماتریس همبستگی  -4جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها ردیف
      1 پیش بینی پذیری 1

     1 **442/0 قابلیت اعتماد 2
    1 **487/0 **639/0 وفاداری 3
   1 **912/0 **710/0 **836/0 اعتماد به همسر 4
  1 **747/0 **693/0 **443/0 **675/0 رضایت زناشویی 5
 1 **-201/0 **-097/0 **-058/0 **072/0 **-235/0 نظارت بر همسر 6

های نظارت بر همسر در شبکهنشان داد که بین  (4) نتایج جدول
 با رضایت زناشویی پرستاران اجتماعی مجازی و اعتماد به همسر

 رابطه معناداری وجود دارد؛ چرا که سطح معناداری مشاهده شده
(00/0 =sigاز مقدار خطای پیش بینی شده ) (کوچکتر می01/0 )-

نمود که فرضیه توان قضاوت درصد اطمینان می 99باشد. لذا با 
های نظارت بر همسر در شبکهبین گردد و پژوهش تأیید می

با رضایت زناشویی پرستاران اجتماعی مجازی و اعتماد به همسر 
-همچنین مثبت بودن مقدار همبستگی نشان می .رابطه وجود دارد

های اعتماد به همسر شامل و هر یک از مولفه اعتماد به همسردهد 
ویی رضایت زناشنیز با ابلیت اعتماد و وفاداری پذیری، قبینیپیش

( رابطه مثبت sig= 00/0) سطح معناداری مشاهده شده پرستاران
ای هو مستقیم وجود دارد. اما بین متغیر نظارت بر همسر در شبکه

با رضایت زناشویی پرستاران رابطه منفی و معکوسی وجود  مجازی
در ادامه برای بررسی رابطه چندگانه بین نظارت بر همسر در  .دارد

با رضایت زناشویی  های اجتماعی مجازی و اعتماد به همسرشبکه
 5شماره در جدول  پرستاران، از آزمون رگرسیون استفاده می شود.

محاسبه شده است، که  Fوسیله آزمون ه دار بودن رگرسیون بمعنی
بوده و  001/0برای این آماره برابر داری محاسبه شده سطح معنی

درصد دارد. بنابراین  99/0دار بودن رگرسیون در سطح  نشان از معنی
 مدل رگرسیونی خطی برآورد شده مورد قبول است.

 
 رگرسیون بودن معنادار جهت واریانس( )آنالیز Fآزمون  -5جدول 

 .F Sig آماره مجموع مربعات میانگین درجه آزادی مجموع مربعات مدل
 00/0 796/132 883/67 2 767/135 رگرسیون
 511/0 197 703/100 باقیمانده

 
  199 470/236 کل

 رضایت زناشویی: وابسته متغیر

متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون 
آمده است. با توجه به نتایج  جدول  6شماره باشد که در جدول می

توان گفت با ارتقاء یک واحد از متغیر اعتماد به همسر، می 6شماره 
یابد؛ اما واحد افزایش می 162/1پرستاران  زناشوییمیزان رضایت 

های مجازی، با ارتقاء یک واحد از متغیر نظارت بر همسر در شبکه

یابد. همچنین می کاهش 232/0میزان رضایت زناشویی پرستاران  
-قوی 734/0با بتای  با توجه به بتای محاسبه شده، اعتماد به همسر

میزان رضایت زناشویی پرستاران بوده و سپس بینی کننده ترین پیش
به طور  -131/0نظارت بر همسر در شبکه های مجازی با بتای 

 ی کند.بینتواند میزان رضایت زناشویی پرستاران را پیشمعکوس می
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 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 معنادار بودن ضرایب رگرسیونی -6 جدول

 مدل
 ضریب استاندارد شده استاندارد غیر ضریب مربعات مجموع

t Sig. 
B Std. Error Beta 

 082/0 750/1 - 430/0 752/0 مقدار ثابت
 00/0 711/15 734/0 074/0 162/1 اعتماد به همسر
 006/0 -794/2 -131/0 083/0 -232/0 نظارت بر همسر

 گیرینتیجه
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نظارت بر همسر در 
شبکه مجازی و اعتماد به همسر با رضایت زناشویی در پرستاران 

 ای اجتماعی مجازیهنظارت بر همسر در شبکهتایج نشان داد . نبود
همسو  که رابطه منفی و معکوسی داردرضایت زناشویی پرستاران با 

بوده ( 10) (2016) ایرینا ،(9) (1397)و همکاران  با نتایج کیانی
-توان اذعان داشت که رشد روز افزون بهرهدر جهت تبیین می است.

ثیر أهای اجتماعی مجازی و دنیای اینترنت، تگیری از شبکه
اتی را تغییرای بر زندگی فردی و اجتماعی انسان گذاشته و گسترده

-با توسعه و رشد شبکه در سبک زندگی او به وجود آورده است.

های اجتماعی مجازی، سبک زندگی تغییر یافته و متغیرهای متعددی 
اند که پیش از این شکل دیگری در زندگی زناشویی مطرح شده

ا هداشتند. نظارت بر همسر یکی از این متغیرهاست. بسیاری از زوج
اعتمادی، بدگمانی یا حتی از جمله حسادت، بیبه دالیل مختلف 
ی زناشویی ممکن است به نظارت بر همسر در محافظت از رابطه

حاج محمدی و همکاران  .(8) های اجتماعی مجازی بپردازندشبکه
چه میزان  ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هر1396)

باشد، تعامالت های مجازی در خانواده بیشتر استفاده از شبکه
ی اجتماعی پیوند خانوادگی رو به شود و سرمایهخانوادگی کمتر می

افتد و این رود و همچنین حریم زندگی به مخاطره میزوال می
در نتیجه ؛ (12) تواند به بنیان خانواده آسیب برساندتهدیدها می

شود و رضایت زناشویی سبب کاهش صمیمیت و اعتماد زناشویی می
یابد. به این دلیل که زمانی که فرد جهت نظارت بر همسر کاهش می

اعتمادی و های مجازی باشد دچار بیطور مداوم در شبکهه ب
تواند نیازهای همسر اعتماد و افسرده نمیشود و فرد بیافسردگی می

را ارضا کند و آن صمیمیت زناشویی که باید در بنیان یک خانواده 
و همین سبب کاهش رضایت  گیردجود داشته باشد شکل نمی

 .(2) شودزناشویی می
 رضایت زناشویی پرستارانبا  اعتماد به همسرنتایج نشان داد  همچنین

های با ارتقاء یک واحد از مولفهرابطه مثبت و مستقیم دارد و 
ان اعتماد به همسر، میز بینی پذیری، قابلیت اعتماد و وفاداری ازپیش

و  113/0واحد،  453/0رتیب به ت پرستارانرضایت زناشویی 
همچنین با توجه به بتای محاسبه شده،  یابد.واحد افزایش می 543/0

بینی ترین پیشقوی 416/0با بتای  لفه وفاداری از اعتماد به همسرؤم
باشد که همسو با میزان رضایت زناشویی پرستاران میکننده 
و همکاران  زارعیو ( 8) (1393) فرخندان دل و کاویان هایپژوهش

های اصلی عامل اعتماد یکی از شاخص بوده است.( 13) (1390)
سرمایه اجتماعی است و اگر وجود داشته باشد روابط اعضای 
_________________________________ 

1 .Ross 

ثرتر خواهد بود و اگر هم وجود نداشته باشد مسائل ؤخانواده م
-(. اعتماد به عنوان یکی از ویژگی3) اجتماعی افزایش خواهد یافت

و همکاران  1زناشویی دارند با پژوهش رمپلهای افرادی که رضایت 
دهد زوج هایی که سطح اعتماد بیشتری دارند ( که نشان می2001)

بطور مداوم اسنادهای مثبتی را نسبت به یکدیگر و رابطه شان ابراز 
ای اصلی در هکنند و این احساس اعتماد به عنوان یکی از ویژگیمی

ایده آل زناشویی در کیفیت زندگی، هسته مرکزی در یک رابطه 
توان گفت پدیده اعتماد به همسر در معنای آرامش جهت تبیین می

پدیده  (.11باشد )ذهنی و روانی در زندگی مشترك و صداق می
اعتماد به همسر در معنای آرامش ذهنی و روانی در زندگی مشترك 

شناخت همسر و باور  باشد.و صداقت زوجین در رفتار و گفتار می
ری و روراستی او، شفاف بودن روابط همسران با دیگر افراد، به وفادا

ابراز عشق و عالقه به همسر و خبر گرفتن از حال او در طول  روز، 
مشورت و همراهی طرفین در تمامی امور زندگی، گفتن حقایق، 

شی و های گومخفی نکردن روابط تلفنی و اینترنتی مثل حذف پیام
های این ترین شاخصه. از مهمایمیل، هماهنگی حرف و عمل و..

فر خندان دل و کاویان (. همانطور که نتایج پژوهش9) اندپدیده
( نشان داده است که بین اعتماد با رضایت زناشویی رابطه 1393)

مثبت و معنادار وجود دارد. زندگی بدون احساس اعتماد همراه 
اضطراب و کشمکش تحمل ناپذیری است اما اعتماد در زندگی 

(. نبود 8) سازدطه انسان با دیگران را خالق و خودشکوفا میراب
اعتماد در روابط زناشویی، تعامالت صمیمی و احساس امنیت را به 

کشد و سطوح باالتر اعتماد سبب افزایش میزان تعهد در تباهی می
شود و امنیت در تعهد سبب امنیت می (.11شود )روابط زناشویی می

و در نهایت صمیمیت و رضایت زناشویی  آوردکنارش آرامش را می
یابد. در زندگی که تعهد، امنیت، ثبات، وفاداری وجود افزایش می

توان توقع رضایت زناشویی را داشت زیرا بنیان نداشته باشد نمی
ی هابین نظارت بر همسر در شبکه سست و متزلزل است. زندگی

با اعتماد  مجازی با رضایت زناشویی رابطه معکوس و منفی دارد و
 734/0با بتای  به همسر رابطه مستقیم و مثبت دارد. اعتماد به همسر

میزان رضایت زناشویی پرستاران بوده و ترین پیش بینی کننده قوی
به  -131/0سپس نظارت بر همسر در شبکه های مجازی با بتای 

ینی بتواند میزان رضایت زناشویی پرستاران را پیشطور معکوس می
ت اعتمادی اسنطور که بیان شد نظارت بر همسر ناشی از بیهما کند.

در دورانی که  شود.و نبود اعتماد سبب کاهش رضایت زناشویی می
همه چیز در حال تغییر است تمامی هنجارهای اجتماع دچار تغییر 

ا هشده است در دورانی که بواسطه پیشرفت تکنولوژی حتی نظارت
توان با استفاده از است و میتری در آمده هم به شکل پیشرفته
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 ؛های مجازی بر همسر خود و رفتارهایش نظارت داشتشبکه
بنابراین اگر به شیوه نامناسب از آن بهره گرفت ممکن است این 

رویه سبب از بین رفتن اعتماد در طرفین شود و همین بی هاینظارت
مسئله سبب شود رضایت زناشویی کاهش یابد و بنیان خانواده از 

-ثر واقع میؤدهی پرستاران نیز مم بپاشد و به مراتب بر خدماته

از مهمترین محدودیت پژوهش این مطالعه مربوط به ابزار  شود.
ها به صورت اندازه گیری بود. با توجه به جمع آوری داده

تواند به دلیل تعصب های به دست آمده میدهی، یافتهخودگزارش
 دهی، مستعد تحریف باشد.در پاسخ

 
References 
1. Barzideh M, Choobineh A, Tabatabaei 

S. Job stress dimensions and their 

relationship to general health status in 

nurses. Occupational Medicine Quarterly 

Journal. 2013;4(3):17-27 [Persian]. 
2. Shree R. Work life balance and marital 

satisfaction of critical care nurses in private 

hospitals at Coimbatore. Journal of 

Emerging Trends in Educational Research 

and Policy Studies. 2012;1(2):19-24. 
3. Azimian J, Piran P, Jahanihashemi H, 

Dehghankar L. Investigation of marital 

satisfaction and its relationship with job 

stress and general health of nurses in 

Qazvin, Iran. Electronic Physician. 

2017;9(4):4231-37. 

4. Askarian Omran S, Sheikholeslami F, 

Tabari, R, Kazemnejhad E, Paryad E. Role 

of career factors on marital satisfaction of 

nurses. Journal of Holistic Nursing and 

Midwifery. 2015;25(4):102-109.[Persian]. 

5. Novin, J, Ehsan, H. Design and 

evaluation of the effectiveness of religious-

psychological teachings on marital 

satisfaction. Quarterly Journal of 

Counseling and Psychotherapy Culture, 

2016;8 (28), 62-83. [Persian]. 

6. Johnson, S, Greenberg, L,S. Interaction 

between marital standards and 

communication patterns, journal of 

marriage and family consulling, 2006; 

24,14-21. 

7. Rempel, J. K., Holmes, J. G., Zanna, M. 

P. Trust in close relationships. Journal of 

Personality, 1996; 49(4): 95-112. 

8. Khandan Del, Sahar and Kavianfar, 

Hossein. The role of trust in interpersonal 

relationships and family resilience in 

marital satisfaction of working couples. 

Two Quarterly Journal of Pathology, 

Counseling and Family Enrichment, 

2015;1(1):14-31. [Persian]. 

9. Kiani, M, Milli, A. Validity, validity and 

factor structure of the marital jealousy scale 

in virtual social networks. Quarterly 

Journal of Knowledge and Research in 

Applied Psychology, 2018;19(1), 55-68. 

[Persian]. 

10. Iryna S. Family satisfaction and 

social networking leisure. Leisure Studies. 

2016;36(2):1-13 . 

11. Rempel, J.K., Ross, M., Holmes, 

J,G. Trust and communicated attributions 

in close relationships. Journal of 

Personality and Social 

Psychology,2001;81,57-64. 

12. Haj Mohammadi, F, Neshat Doost, 

H.T. Comparison of spirituality in women 

with depression, anxiety and normal 

people. Journal of Knowledge and 

Research in Applied Psychology, 2017; 

3(18),1-11.[Persian]. 

13. Zarei, S., Farahbakhsh, K., and 

Ismaili, M. Determining the contribution of 

self-differentiation, trust, shame and guilt 

in predicting marital adjustment. Journal of 

Knowledge and Research in Applied 

Psychology, 2011;12 (3),51-63. [Persian]. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1580-en.html
http://www.tcpdf.org

