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 1400سال  ، زمستان  15شماره ،  11دوره 

مقایسه اعتیاد به اینترنت، پرخاشگری اینترنتی، احساس تنهایی و اضطراب تکنولوژی در افراد  

 های شهر اصفهان متقاضی طالق و افراد عادی مراجعه کننده به کلینیک

 

 2هادی فرهادی،  1پروانه سبحانی

 

 
 چکیده 

که نحوی است به  افتهیشیهای مرتبط با آن افزااستفاده از اینترنت و تکنولوژی های اخیر میزان  در سال  پیش زمینه و هدف:
تأثیر نیز تحت  را  اینترنتی، احساس    زندگی زوجین  پرخاشگری  اینترنت،  به  اعتیاد  پژوهش مقایسه  این  قرار داده است. هدف 

مواد و روش های شهر اصفهان بود.  ه کلینیککننده بتنهایی و اضطراب تکنولوژی در افراد متقاضی طالق و افراد عادی مراجعه 
علیکار:   نوع  از  تحقیق  عادی  مقایسه  -روش  افراد  و  طالق  متقاضی  افراد  تمامی  پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  بوده  ای 

عادی( به  نفر افراد   30نفر متقاضی طالق و  30ها )نفر از آن  60بین  این های شهر اصفهان بودند که ازکننده به کلینیکمراجعه 
  ه (، فرم کوتاه شد1998ها از آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ )آوری دادهگیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع روش نمونه 

(، پرسشنامه پرخاشگری اینترنتی شجری طوبی و  2004عاطفی بزرگساالن دی توماسو و همکارن )  –  مقیاس تنهایی اجتماعی
)(، پرسشنامه اضطر1395)  همکاران استفاده شد.  1395اب تکنولوژی شجری و همکاران  نتایج  یافتهها و نتایج:  یافته(  و  ها 

حاصل از این پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و پرخاشگری اینترنتی در دو گروه عادی و متقاضی  
داد که این متغیرها در افراد متقاضی طالق از افراد عادی  ها نشان  (. مقایسه میانگینP<05/0داری وجود دارد )طالق تفاوت معنی

گیری: بحث و نتیجه  اما هیچ تفاوت معناداری بین اضطراب تکنولوژی در دو گروه عادی و متقاضی طالق وجود نداشت.  ؛باالتر بود
احتمال بروز طالق در   هایی دررسد که اعتیاد به اینترنت، پرخاشگری اینترنتی و احساس تنبا توجه به نتایج پژوهش به نظر می

 زوجین نقش دارد.  

 اعتیاد به اینترنت، پرخاشگری اینترنتی، احساس تنهایی، اضطراب تکنولوژی، افراد متقاضی طالق، افراد عادی.  ها:کلیدواژه
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 farhadihadi@yahoo.com خوراسگان )نویسنده مسئول(. استادیار، روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  2
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 مقدمه

درهم و  عاطفی  روابط  از  متشکل  و  خانواده  ازدواج  با  که  است  می  آغازتنیده  صورت  مشترک  زاده،  )حبیب  پذیردزندگی  اهلل 

شده است، زیرا ساختاری ترین رابطه انسان توصیفترین و اساسیعنوان مهمی زناشویی بهرابطه   (.1399،  قمری  و  آبادیشفیع 

تربیت کردن نسل آینده فراهم میاولیه را برای بنا نهادن رابطه از با2015،  1هولمان  و  سازد )الرسونی خانوادگی و   (. یکی 

پدزندگی    ینه یزم های اجتماعی درمعضالت و آسیب  نیترت یاهم بزازیان،    ،محمدیخاناست )  2به نام طالق  یادهی زناشویی 

 (.  1399)اشرافیان لک و باقری،    شود( نتایج و پیامدهای طالق متوجه کارکرد خانواده و اجتماع انسانی می1397،  امیری و قمری

کند که زن و  ثبات میآمار طالق معتبرترین شاخص آشفتگی زندگی زناشویی است. این آشفتگی سیستم زناشویی را چنان بی

ای جز طالق  ه بخشودن اعمال، افکار و احساسات منفی یکدیگر نیستند و در باور خود چارهبشوهر از یکدیگر دلسرد شده قادر  

(. بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، میزان طالق در  1997،  3است )کارنی، برادبوریجلوه تعارض    ترینبینند. طالق شایعنمی

(. طالق پیامدهای منفی فراوانی  1395و یونسی،    درصد رسیده است )زارعی محمودآبادی  35به حدود    1395تا    1385های  سال

اتومبیل منجر به مرگ، شاز قبیل خطر فزاینده آسیب روانی، میزان تصادف های جسمی، خودکشی،  یوع فزاینده بیماریهای 

ساس تنهایی و شایستگی پایین، مشکالت تندرستی و عملکرد  حا  خشونت، قتل، برای زوجین و خطر افسردگی و خودکشی، انزوا، 

(.  1391آبادی، مدرس غروی،  ؛ به نقل از ضیاءالحق، حسن آبادی، قنبری هاشم3199،  4تحصیلی پایین برای فرزندان دارد )گاتمن 

حد از اینترنت   از  ی بیشهای اخیر  بر میزان تعارض و ناسازگاری زوجین افزوده است، استفادهیکی از عوامل مهمی که در سال

های نوین ارتباطی و همچنین تغییراتی که در  . با ظهور و گسترش اینترنت و فناوری(1398،  )دولق  باشد و فضای مجازی می

ی روزافزون که استفادهنحوی مده است بسیاری از کارکردهای خانواده دچار آسیب شده است، بهعصر حاضر در این فضا به وجود آ

تدریج باعث آسیب به فضای روانی و عاطفی افراد درون خانواده شده و افراد خانواده    از اینترنت و فضای مجازی به    حد   از  و بیش

کنند اما  اعضای خانواده در مکان و فضای مشترکی با یکدیگر زندگی میکه اگرچه  نحوی  دهد، بهرا به جدایی و واگرایی سوق می

گسیختگی  هم ممکن است به از 5دهد که اعتیاد به اینترنتتعامل عاطفی و سازنده و کارآمدی با یکدیگر ندارند. آمارها نشان می

شود که  اینترنت نوعی اختالل کنترل تکانه محسوب میاعتیاد به (. 1398صومعه، ساروخانی و حضرتی) نظام خانواده منجر شود

غالمعلی،  چی، شهرضاگماسایی، اعتمادی و مشهدی، آجیل)ذوقی  حد از اینترنت و فضای مجازی همراه است  از  ی بیشبا استفاده

های مختلف  رد در حوزهموجب اختالل در عملکرد ف  که توانایی فرد در کنترل استفاده از اینترنت محدود شده و  نحوی  به(،  1399

و با اضطراب، افسردگی،    (2019، سیکز، چان، سانگ و هو،  6ونکاتش)  شودزندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی می

 (.  1399، )ذوقی و همکاران شناسی روانی همراه استهای آسیباحساس تنهایی و سایر عالئم و نشانه

جانبی از   های ی افراطی از اینترنت در حد اعتیاد به آن سبب بروز بسیاری از واکنشاند که استفادهها نشان دادهبرخی از پژوهش

پریشی، عدم انرژی و مشکالت سازگاری اجتماعی  ومت و پرخاشگری، حساسیت بین فردی، روانقبیل افسردگی، اضطراب، خص

پرخاشگری به عنوان یکی از عوارض اعتیاد به اینترنت محسوب   (.1398، شاکری، شاکری، وحید و جمالی،  )عسکریان  گردد می

گیرد  ها صورت میگران و آسیب رساندن به آنداری است که در جهت تحقیر و یا تخفیف شخصیت دیرفتار هدف  و شامل  شودمی

به اعتیاد به اینترنت خشونت باالیی را هم در   ( نشان دادند که افراد مبتال2011)  و همکاران  ین  (.2005،  7دوک و سادوک و)س

اینترنتی، در میان افرادی که  همچنین پرخاشگری   (.2011  8، ین، وو، هاونگ و کوین)   جهان واقعی و هم در جهان مجازی دارند

کنند و افرادی که  های مرتبط با اینترنت برای برقراری ارتباط با دوستان میبیشترین وقت خود را صرف استفاده از تکنولوژی 

که    پژوهش خود به این نتیجه رسیدند در همکارانو    لی (.2012، 9اند، باالتر است )ولر و وایتقربانی پرخاشگری اینترنتی بوده

 
1. Larson & Holman   
2. Divorce 
3. Karneny & Baradbury  
4. Guttmann 
5. Addiction to Internet 
6. Venkatesh, Sykes, Chan, Thong & Hu 
7. Sodock & Sadock 
8. Yen, Yen, Wu, Haung & Ku 
9. Waller & With  
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، چویی، شین، لی، جانگ و  )لی  های مجازی ارتباط وجود داردوابستگی به شبکه تکانشی با اعمال  و سایبری  پرخاشگریبین  

ها  های اجتماعی منجر به احساس تنهایی در آنبخش در میان اعضای خانواده کاربران شبکه نبود روابط رضایت  (.2012،  1کئون 

اینترنت می   شود، درمی از  افراطی  استفاده  باشد واقع  داشته  به همراه  با خود  را  تنهایی  احساس  ازجمله  عوارض جانبی    تواند 

 (. 1399اللهی و میرزایی، ، سیفخصال)پاک

باشد، احساس در دنیای امروز محصول تکنولوژی نیست، بلکه نتیجه درست استفاده کردن یا نکردن از آن می  2س تنهاییاحسا 

نارسایی به  پاسخ  در  که  است  ناخوشایندی  تجربه  میتنهایی  ظاهر  اجتماعی  روابط  در  کیفی  و  کمی  و  های  )پپلو  شود 

در    کند؛ احساس تنهایی اجتماعی و احساس تنهایی عاطفی.اشاره می  دو نوع احساس تنهایی  ( به1973ویس )  (.3،2011پرلمن

پیوستگی به شبکه به عدم  را  تنهایی  اول احساس  اجتماعی تعریف مینوع  روابط  از  به عدم وجود یک  ای  نوع دوم  و در  کند 

   (. 1398 )احمدی و پازوکی، ای اشاره دارددلبستگی صمیمانه و مهم یا از دست دادن چنین دلبستگی

های اخیر در سال  (.1399)شیری و علیلو،    باشد که با اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی مرتبط است، اضطراب میمتغیر دیگری  

های  عقیده بر این است که عالوه بر اضطراب و ترس   ؛پژوهش و مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است4اضطراب تکنولوژی 

گذشته، مانند ترس از ریاضی، پرواز کردن یا رویدادهای ناخوشایند، یک اضطراب جدید که عمدتاً مخصوص عصر تکنولوژی است، 

است اضافه و    شده  گسترده  (.2016،  5ویل )روزن  دامنه  کامپیوتر  و  تکنولوژی  بهاضـطراب  را،  افـراد  از  و    ای  مستقیم  طور 

اند  تحت تأثیر قرار داده است. با بررسـی تعداد افرادی که تحت تأثیر مستقیم یـا غیرمستقیم این پدیده قرارگرفته   غیرمستقیم،

ی متفاوتی از اضـطراب و امکان درک میزان گستردگی آن وجـود دارد. اضطراب کامپیوتر یک پدیده جهانی با سطح و دامنه

درصد جمعیت آمریکا، چین، هنگکنگ، انگلستان، استرالیا، ژاپن، کــشورهای اروپــای شــرقی    39تا    25  نـشانگان در میـان

حد و بیمارگونه از اینترنت و عالوه بر آن    از  و استفاده بیششده    ذکرمشکالت  به  با توجه    (.1998،  6)برونسون  و غربــی اســت

عنوان یکی  دهد که فضای مجازی و تکنولوژی توانسته به حقیقات جدید نشان میبا توجه به اینکه تو    دور شدن فرد از خانواده، 

رو  این  آیندهای طالق در نظر گرفته شود و از طرف دیگر تحقیقات کمی به بررسی این مسئله پرداخته است، ازاز عوامل و پیش

ترنتی، احساس تنهایی و اضطراب تکنولوژی مقایسه اعتیاد به اینترنت، پرخاشگری اینپژوهش حاضر قصد دارد که به بررسی و  

 .بپردازد های شهر اصفهانکننده به کلینیکدر افراد متقاضی طالق و افراد عادی مراجعه 
 

 مواد و روش کار

ای قرار مقایسه  -ی تحقیقات علی ها در زمرهدادهی گردآوری  لحاظ شیوه  پس رویدادی و از  -   روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ساکن شهر اصفهان    1396مرداد سال    های تیرهگیرد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجینی تشکیل دادند که در ماهمی

کرده و  جنفره تقسیم شدند، گروه اول شامل زوجین عادی شهر اصفهان )منظور زوجینی است که ازدوا  30بودند که به دو گروه  

باشند( و گروه دوم شامل زوجین متقاضی طالق )منظور زوجینی که برای طالق به مراکز مشاوره و  در حال زندگی مشترک می

گیری در دسترس استفاده گردید، بدین  گیری از روش نمونهجهت انجام نمونه باشند.اند( میقضایی شهر اصفهان مراجعه کرده

گیری در دسترس از بین افراد متقاضی طالق  شهر اصفهان مراجعه شد و با استفاده از روش نمونه   منظور ابتدا به مراکز مشاوره

ها توزیع بین آن  های مذکور راپس از کسب رضایت از زوجین پژوهشگر پرسشنامه  نفر( انتخاب و  30نفر( و افراد عادی )  30)

 کرد.  

 ابزار پژوهش 

 
1. Lee, Choi, Shin, Lee, Jung & Kwon 
2. Feeling lonely 
3. Peplau & Perlman  
4. Neurosis & computer anxiety 
5. Rosen & Weil 
6. Bronson 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 15

https://jnip.ir/article-1-664-fa.html


 

4 

 20ساخته شد. این پرسشنامه دارای 1988این پرسشنامه توسط کیمبرلی یانگ در سال : 1پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ .1

های مختلف زندگی فرد اثر گذاشته است یا خیر. طیف حد از اینترنت بر جنبه   از  کند که آیا استفاده بیش ل است و تعیین میؤاس

  100تا    20ای از  ی کلی پرسشنامه مذکور دامنه رهباشد. نممی  5-1صورت لیکرت بوده و دارای پنج درجه از  دهی آن بهپاسخ

تر دارد. بدیهی است که هر چه این نمره باالتر باشد، بیانگر اعتیاد باالتر فرد به اینترنت خواهد بود و برعکس هر چه این نمره پایین

 (.2007،  همکاران  و  2)کائو   رشده استذک  71/0مقدار آلفای کرونباخ آن    تر فرد به اینترنت خواهد بود.باشد، بیانگر اعتیاد پایین

، همسانی درونی از طریق  82/0یی( نشان داد که پرسشنامه حاضر دارای پایایی باز آزما 1389)  نتایج پژوهش علوی و همکاران

خ  بوده است. در این پژوهش نیز همسانی درونی مقیاس به شیوه آلفای کرونبا  72/0و از طریق دونیمه سازی  82/0آلفای کرونباخ  

 به دست آمد.   78/0

منظور بررسی پرخاشگری    ( به1395طوبی، آتش پور و گل پرور )این پرسشنامه توسط شجری  پرخاشگری اینترنتی:  . پرسشنامه2

، بیشتر مواقع 1باشد که در طیف لیکرت از )همیشه=سؤال می  10در کاربران اینترنت ساخته شده است. این پرسشنامه دارای  

گاهی=2= به3،  اصالً=4درت=ن،  نمره5،  می(  بین  گذاری  نمرات  دامنه  نشان  50تا    10شود.  باالتر  نمرات  که  دارد  دهنده  قرار 

به دست  87/0(،  1395)  باشد. میزان اعتبار و روایی این پرسشنامه در پژوهش شجری طوبی و همکارانپرخاشگری بیشتر می

 آمده است. دستبه 71/0د. در این پژوهش میزان آلفای کرونباخ آن باشدهنده اعتبار و روایی بسیار باالیی میآمد. که نشان

 عاطفی بزرگساالن    –مقیاس احساس تنهایی اجتماعی   هفرم کوتاه شد  .3 

بندی ویس، طراحی و تهیه گردید. این مقیاس شامل  ( بر اساس تقسیم2004)3وسیله دی توماسو، برانن و بستاین مقیاس به

سه زیر مقیاس احساس تنهایی رمانتیک )پنج گویه(، خانوادگی )پنج گویه( و اجتماعی )پنج گویه( است و احساس       گویه و    15

ای از در مقابل هر گویه طیف پنج گزینهآید.  های رمانتیک و خانوادگی به دست میتنهایی عاطفی از مجموع نمرات زیر مقیاس

گذاری به شیوه معکوس نمره  15و  14های جز گویه  ها به( قرار دارد. تمامی گویه5( تا کامالً موافقم )نمره 1کامالً مخالفم )نمره 

)دی توماسو،   استی احساس تنهایی بیشتر در آن بعد  دهندهشوند و کسب نمره بیشتر در هر یک از ابعاد این مقیاس، نشانمی

گزارش کرده شده است که از همسانی درونی مناسب    90/0تا    87/0(. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس بین  2004برانن و بست،  

( انطباق، روایی و اعتبار فرم اصلی  1390(. در پژوهش جوکار و سلیمی )2004  ،و همکاران  )دی توماسو  مقیاس حکایت دارد 

های احساس زیر مقیاس        ها روایی همگرا و افتراقیعاطفی بزرگساالن بررسی شد. یافته –  ماعیمقیاس احساس تنهایی اجت

عاطفی بزرگساالن را تائید کردند و بیانگر آن بودند که این مقیاس از روایی و اعتبار بسیار مناسبی در ایران   –  تنهایی اجتماعی 

میزان و نوع احساس تنهایی در ایران کارایی دارد. در   یریگنابراین برای اندازه تر است؛ ببرخوردار است. و از نظر زمانی با صرفه 

 آمده است. دستبه  82/0این پژوهش میزان آلفای کرونباخ آن 

 پرسشنامه اضطراب تکنولوژی  .4

از    ( به1395)و همکاران    این پرسشنامه توسط شجری طوبی استفاده  اضطراب در  فناوری و تکنولوژی منظور بررسی میزان 

،  4ندرت=، به3، گاهی=2، بیشتر مواقع =1باشد که در طیف لیکرت از همیشه=سؤال می  10شده است. این پرسشنامه دارای   ساخته

باشد. میزان  دهنده اضطراب باالتر میقرار دارد که نمرات باالتر نشان  50تا    10شود. دامنه نمرات بین  گذاری می( نمره5اصالً=

دهنده اعتبار و روایی  به دست آمد، که نشان  77/0(،  1395)  و همکاران  ر و روایی این پرسشنامه در پژوهش شجری طوبیاعتبا

 آمده است. دستبه  83/0باشد. در این پژوهش میزان آلفای کرونباخ آن خوبی می

آ معیار و  انحراف  میانگین،  فراوانی، درصد،  آمار توصیفی شامل  از شاخص  پژوهش  این  آزمون تحلیل در  استنباطی شامل  مار 

 است.  شده استفاده spssافزار واریانس چند متغیره با استفاده از نرم

 هاافتهی

 
1. Young 
2. Cao 
3. Ditommasso, Brannen & Best 
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قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی، در ابتدا جداول   لیتحل  و  هیهای پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزداده

های جمعیت شناختی و پس از آن جداول مربوط به میانگین و انحراف استاندارد  مربوط به توزیع فروانی و درصد فراوانی ویژگی

های جمعیت شناختی ارائه ویژگیفراوانی و درصد فراوانی    (1)  دو گروه نمونه در متغیرهای پژوهش، ارائه شده است. در جدول

 گردیده است. 

فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی سن و تحصیالت، مدت ازدواج، اشتغال، میزان   :(1جدول )

 درآمد ماهانه 

 

 متغیرها
 

 کل حجم نمونه  افراد متقاضی طالق  افراد عادی 

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 

 سن 

 3/8 5 7/16 5 0 0 سال و کمتر  25

 3/68 41 0/60 18 7/76 23 سال  35تا  26

 3/18 11 7/16 5 0/20 6 سال  45تا  36

 0/5 3 6/6 2 3/3 1 سال  45باالی 

 جنسیت
 3/78 47 0/90 27 7/66 20 زن 

 7/21 13 0/10 3 3/33 10 مرد

 تحصیالت 

 7/21 13 3/23 7 0/20 6 دیپلم و کمتر 

 0/50 30 0/30 9 0/70 21 دیپلم و لیسانس فوق

 3/28 17 7/46 14 0/10 3 تحصیالت تکمیلی 

 مدت ازدواج 

 4/23 14 4/23 7 4/23 7 سال و کمتر  2

 0/10 6 7/6 2 3/13 4 سال   4تا  2

 3/13 8 3/13 4 3/13 4 سال   6تا  4

 3/53 32 6/56 17 0/50 15 سال  6بیش از 

 اشتغال 

 0/60 36 3/63 19 7/56 17 شاغل 

 0/40 24 7/36 11 3/43 13 بیکار 

میزان درآمد )در  

 ماه( 

 0/70 42 3/73 22 7/66 20 میلیون  1زیر 

 7/26 16 0/20 6 3/33 10 میلیون  2تا  1بین 

 3/3 2 7/6 2 0 0 میلیون  3تا  2بین 

 

سال سن و    25دارای    ؛ کننده در پژوهشافراد شرکت  %4/8نفر حجم نمونه،    60شود از  مشاهده می(  1)  طور که در جدولهمان

افراد   %3/78. از لحاظ جنسیت؛  سال هستند  45باالی    %5سال و    45تا    36بین    %3/18سال،    35تا    26بین  ،  %3/68       کمتر،

کننده در پژوهش دارای مدرک  افراد شرکت   7/21حصیالت،  لحاظ میزان ت  و از  مردکننده،  افراد شرکت  %7/21شرکت کننده زن و  

لحاظ میزان    باشند، همچنین ازدارای تحصیالت تکمیلی می  %3/28دیپلم و لیسانس و  دارای مدرک فوق   %50دیپلم و زیر دیپلم،  

 % 3/53سال و    6تا    4  بین  %3/13سال،    4تا    2بین    %10سال و کمتر،    2        کننده در پژوهش افراد شرکت   %4/23مدت ازدواج،  

کننده در پژوهش را  از افراد شرکت  %60لحاظ ویژگی جمعیت شناختی اشتغال،    گذرد. ازسال از زمان ازدواجشان می  6بیش از  
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کننده در پژوهش زیر  افراد شرکت  %70         لحاظ میزان تحصیالت،  اند. همچنین ازافراد بیکار تشکیل داده  را  %40شاغل و  

 بین دو تا سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند.  %3/3دو میلیون و   بین یک تا %7/26ان در ماه، میلیون تومیک

 ها و حجم کل نمونه ارائه گردیده است. ( میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای وابسته پژوهش در گروه2در جدول )
 

 ها و حجم کل نمونه بسته پژوهش در گروه(: میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای وا2جدول )

 نمره  قل حدا نمره   کثرحدا میانگین  انحراف استاندارد  گروه ها مقیاس

 

 اعتیاد به اینترنت 

 20 45 83/27 22/6 عادی

 24 70 83/38 66/13 متقاضی طالق 

 20 70 33/33 89/11 کل

 پرخاشگری اینترنتی 

 10 18 46/11 44/2 عادی

 10 35 76/13 12/5 متقاضی طالق 

 10 35 61/12 14/4 کل

 

 احساس تنهایی 

 14 41 66/26 83/6 عادی

 25 55 83/37 99/7 متقاضی طالق 

 14 55 25/32 27/9 کل

 اضطراب تکنولوژی 

 10 38 96/20 31/6 عادی

 10 37 66/23 86/7 متقاضی طالق 

 10 38 31/22 19/7 کل

دهد، میانگین نمرات افراد متقاضی طالق در هر چهار مقیاس از افراد متأهل دارای روابط  نشان می(  2)طور که نتایج جدول  همان

 های آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بررسی شد.  عادی با همسر بیشتر است. بر این اساس، ابتدا مفروضه 

 ابی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهشاسمیرنوف جهت ارزی  –آزمون کولموگرف (:  2جدول )

 سطح معناداری  Zآماره  درجه آزادی  متغیر

 062/0 278/1 60 اعتیاد به اینترنت 

 051/0 394/1 60 پرخاشگری اینترنتی 

 875/0 592/0 60 احساس تنهایی 

 850/0 611/0 60 اضطراب تکنولوژی 

که سطح معناداری   استبیانگر آن    اسمیرنوف  -کولموگرفنتایج حاصل از آزمون  گردد،  ( مشاده می2همان طور که در جدول )

 توان نتیجه گرفت که توزیع نمرات در متغیرهای مورد؛ پس میباشدمی  تر  بزرگ  05/0چهار متغیر پژوهش از خطای              هر

 باشد. نرمال می  پژوهش

 ای پژوهش آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیره (:  3جدول )

 سطح معناداری  F df1 df2 متغیر

 001/0 58 1 605/14 اعتیاد به اینترنت 

 058/0 58 1 735/3 پرخاشگری اینترنتی 

 508/0 58 1 443/0 احساس تنهایی 

 052/0 58 1 008/4 اضطراب تکنولوژی 

 

)همان در جدول  که  مشاده می3طور  لوگردد؛  (  آزمون  نشان  یبررسی  معنی  دهدمین  پرخاشگری  که سطح  متغیرهای  داری 

 . گردد می  تائیدها فرض برابری واریانسپیش ،است 05/0تر از اینترنتی، اضطراب تکنولوژی و احساس تنهایی بزرگ

پیش انجام  از  ازفرضپس  استفاده  تائید  و  متغیره  چند  واریانس  تحلیل  به  مربوط  مبنای   این های  بر  آماری  تحلیل  روش، 

 ارائه شده است.( 4)ها انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول  فرضپیش
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 (: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات متغیرهای وابسته پژوهش4جدول )

 منابع  ها مقیاس
مجموع  

 مجذورات 
 درجه آزادی 

میانگین  

 مجذورات 
F 

سطح  

 معناداری 
 مجذور اتا 

توان  

 آزمون 

 اعتیاد به اینترنت 

 976/0 217/0 001/0 10/16 00/1815 1 00/1815 گروه

     73/112 58 33/6538 خطا 

      60 0/75020 کل

 پرخاشگری اینترنتی 

 588/0 080/0 030/0 92/4 35/79 1 35/79 گروه

     11/16 58 83/934 خطا 

      60 0/10565 کل

 احساس تنهایی 

 00/1 368/0 001/0 80/33 41/1870 1 41/1870 گروه

     32/55 58 83/3208 خطا 

      60 0/67483 کل

 اضطراب تکنولوژی 

 303/0 036/0 148/0 15/2 35/109 1 35/109 گروه

     82/50 58 63/2947 خطا 

      60 0/32939 کل

 

 محاسبه  Fدهد که میان هر دو گروه از افراد در سه متغیر اعتیاد به اینترنت با توجه به  نشان می  ( 4)  طور که نتایج جدولهمان

و احساس تنهایی با توجه   0/ 05( در سطح  92/4شده )محاسبه   F، پرخاشگری اینترنتی با توجه به  01/0( در سطح  10/16)  شده

داری وجود دارد. بدین معنا که میان هر دو گروه از افراد متأهل با روابط  تفاوت معنی  01/0( در سطح  80/33شده )محاسبه  Fبه  

تنها در    اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و پرخاشگری اینترنتی تفاوت معناداری وجود دارد و  عادی و افراد در شرف طالق در

 گردد. داری مشاهده نمی عنیمتغیر اضطراب تکنولوژی تفاوت م 

 یریگ جهیبحث و نت

ی صحیح بدون  عنوان فرصتی برای افزایش اطالعات است اما عدم استفادهوجود این که استفاده از اینترنت و فضای مجازی به با

عنوان نوعی تهدید جدی برای زندگی  شود که این فرصت به باعث میی استفاده از آن  سازی مناسب در مورد نحوهفرهنگ  ایجاد

ی اعتیاد به اینترنت، پرخاشگری اینترنتی، احساس  ها تبدیل شود، بنابراین هدف اصلی این پژوهش مقایسهزناشویی و خانواده

 تنهایی و اضطراب تکنولوژی در افراد متقاضی طالق و افراد عادی بود.

  (. P<01/0داری وجود دارد )تفاوت معنی  ؛ بین اعتیاد به اینترنت، در دو گروه عادی و متقاضی طالق  هکداد    یافته اول پژوهش نشان

به  یافتهدست نتیجه  با  )آمده  و  زنجانی  ،(1393های درگاهی  و هری   ،(1395)گر  پیوسته زاده    ، (2013)  2فانک،  (2016)  1بولن 

 باشد. ( همسو می2014)  6برنر و   (2014) 5اندرسون ، (2015) 4(، سیپال و بایهان 2017) 3ناسار 

منظور   خانواده پرداختند. به  یها(، به بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت و تأثیر آن بر ارزش 1395زاده و همکاران )زنجانی

صورت شده است. تحقیق به  ها و کنش ارتباطی هابرماس استفادهروهجمعی، پویایی گبررسی تأثیر اینترنت، از نظریات ارتباط

اینترنت استفاده  دانش  %45دهند که  دبیرستانی مشهد انجام شد. نتایج نشان می  آموزدانش  403پیمایشی در بین   از  آموزان 

دقیقه در هفته   127تفاده از چت با  دقیقه در هفته بوده و میزان اس  498            کنند، میانگین میزان استفاده از اینترنتمی

کردن    بیشترین میانگین را در میان انواع استفاده از اینترنت به خود اختصاص داده است. در تحلیل رگرسیون چند متغیره با وارد

 درصد بوده است.  10های خانواده تمام متغیرها، تأثیر اینترنت بر ارزش

 
1. Bullen & Harre 
2. Funk 
3. Nasar 
4. Sipal & Bayhan 
5. Anderson 
6. Brunner 
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اعتیاد به  1393درگاهی ) غرب تهران انجام داد در این   2اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در ساکنان منطقه  ( تحقیقی با عنوان 

اجتماعی مانند احساس    –ها درجات مختلفی از رفتارهای روانی  درصد کاربران به اینترنت اعتیاد داشتند و همه آن   30بررسی  

گرایی و رفتار احساسی را از درون  ، بیگانگی با خود احساس ضعف و ناتوانی در انجام امور، رفتار ناهنجار اجتماعی، اجتماع گریزی

و های سنی بود. این رابطه در مورد افراد مجرد خود نشان دادند همچنین تمایل نوجوانان به اینترنت بسیار شدیدتر از سایر گروه

تر  های سنی بیشسال در مقایسه با سایر گروه  15  -19آموزان دبیرستانی نیز وجود داشت. اعتیاد به اینترنت در گروه سنی  دانش

های مشاوره به خانواده برای محدود  های آموزشی و ارائه روش آمده تدوین برنامهدستو چندین برابر است. با توجه به نتایج به

 گردد.  نترنت در بین کاربران پیشنهاد میکردن رشد اعتیاد به ای

به این نتیجه رسیدند که هر چه زنانی زمان بیشتری را با اینترنت سر کنند در مقابل    2016در مطالعاتشان در سال    بولن و هری

ینترنت همانند  عالوه آنکه زنان معتاد به اشان خواهند کرد، کاسته خواهد شد. بهاز میزان زمانی که صرف محیط اجتماعی واقعی

های پرخاشگرانه، های اعتیاد آمیز مردان، عموماً بازیهای اعتیادی مشخص هستند. فعالیتسایر معتادان، دچار عالئم و شاخصه 

یابی و یا گالیه از گرانه، دوستهای حمایتهای اعتیاد آمیز زنان نیز عموماً تشکیل دوستیفعالیت سکس چت و سایبر سکس و

 های چت است. تاق شوهرانشان در ا

توان های اخیر شاهد انقالب اطالعات و ارتباطات بوده و تحوالت اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است. میجهان در سال

های  ها به شکلی انکارناپذیر به فناوریگونه بیان کرد که دنیای امروز، دنیای ارتباطات است. زندگی بشر تقریباً در تمام جنبه این

این فناوری  -خابراتینوین م وابسته است.  اگرارتباطی  استفاده قرار   ها  چه در تمامی جوامع به شکلی یکسان و متعادل مورد 

ای که دارند، در آینده عمومیت بیشتری خواهند یافت اما همین مسئله و  قهسابهای شگرف و بیگیرند، اما به دلیل توانایینمی

عات باعث شده است که افراد به نوعی دچار افسردگی شوند. اگرچه استفاده از اطالعات،  درگیری و سیر در دنیای فناوری و اطال

های ساختاری  دهد که ویژگیکند. این فرایند درون فضایی خاصـ  فضای مجازیـ  رخ میسازی روابط اجتماعی کمک میبه فعال

 ای بیشتری را تجربه کنند. شود که افراد انزوکند اما سبب میتر میو فرایندی ارتباط را گسترده

آیند که بر روی اجزاء مختلف زندگی  می  توان گفت که عادات مختلف وقتی به شکل اعتیاد در آمده می  دست  در تبیین نتیجه به

های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی  اعتیاد به اینترنت در افراد متقاضی طالق به واسطه نادیده گرفتن مسئولیت   اثر سوء بگذارند.

  38اندازند، به طور میانگین  شود. بسیاری از افراد معتاد به اینترنت سالمتی خود را به مخاطره میباعث آسیب رساندن به فرد می

کنند در حالی که این استفاده مربوط به عملکردهای اقتصادی و یا علمی نیست.  ساعت در هفته را صرف تماس با اینترنت می

در    تیکنند ، گزارشاکنند و خوردن و ورزش را فراموش میارتباط می  یاً خواب خود را فدای برقرارافراد معتاد به اینترنت مکرر 

تواند به دلیل اختالالت فیزیکی مانند خواب، کم  مورد مرگ در حین استفاده از اینترنت، بر اثر حمله قلبی داده شده که می

وارده باشد. متأسفانه اعتیاد به اینترنت در این افراد )متقاضی طالق(  تحرکی و خودکشی در اثر اعتیاد به اینترنت در اثر استرس 

تحصیلی، مشکالت شغلی   افت  اجتماعی،  روابط  از هم گسیختگی  روابط خانوادگی،  نادیده گرفتن  در مجموع گردد.  میباعث 

ترنت دارند، این است که استفاده  که اعتیاد به ایندر بین افراد عادی و متقاضی طالق  ی های رواناز آسیب ی توان گفت که یک می

سبب خواهد شد حصاری پیرامون فرد ایجاد شود که گریز از آن به    شود ومی  کاهش سالمت روانی فردافراطی از اینترنت باعث  

شدت کاهش  تعامل طبیعی در روابط به  باشد. زندگی اینترنتی در این افراد در نوع افراطی آن باعث خواهد شد سادگی مقدور نمی

  گیرد. عملکرد اجتماعی فرد تحت تأثیر قرار می  شود.پیدا کند. کاهش سالمت روان سبب افزایش استرس، افسردگی و انزوا می

با دیگر اعضاء خانواده    ی آنان، ارتباطات رودرروصرف بودن در اینترنت و فضای مجازی کننداگر اعضا خانواده مدت زمان زیادی را  

شان  زندگی الکترونیکی در نوع افراطی آن سبب خواهد شد تعامل طبیعی افراد در روابط اجتماعیدر کل    کاهش یابد. تواند،  می

 به افراد تقویت گشته و سبب انزوای الکترونیکی گردد.  یازینیکاهش یافته و حس ب
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.  داری وجود داردنشان داد بین پرخاشگری اینترنتی در دو گروه عادی و متقاضی طالق تفاوت معنی از سویی یافته دوم پژوهش 

های و   (، 1399)دوست  علیزاده، عامری سیاهویی و به، حاجی، سلیمی(1397)  صمدی و امیرداور  های آمده با یافتهدستنتیجه به 

 باشد. همسو می  ( 2015)2( و رایت2013) 1ویلیامز 

های مجازی با میزان پرخاشگری ی بین میزان و نوع فعالیت در شبکه( در پژوهشی با عنوان رابطه 1397)  امیرداور  صمدی و

دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسالمی تبریز به این نتیجه رسیدند که میزان پرخاشگری 

بوده ه              اکثر دانشجویان در اجتماعی مجازی و میزان مچنین بین میزان و نوع عضویت در شبکه حد متوسط  های 

 ی معناداری وجود دارد. پرخاشگری دختران دانشجوی مقطع کارشناسی رابطه

تعارضات و خشونت زناشویی    ا در رابطه بین اعتیاد به اینترنت باننقش میانجی استرس کرو( در پژوهش  1399سلیمی و همکاران )

اینترنت و استرساین نتیجه رسیدند که  به    و خانوادگی  به  از واریانس تعارض و خشونت  5/26ند  توانمی  ا نکرو  اعتیاد   درصد 

درصد از واریانس   4/19تواند  . اعتیاد به اینترنت نیز مینمایندخانوادگی را تبیین    درصد از تعارض و خشونت  1/19زناشویی و  

. همچنین نتایج اثرات غیرمستقیم نشان داد  نماید  درصد در گروه افراد مجرد تبیین  6/13  افراد متأهل و   ا را در گروه ناسترس کرو

اعتیاد  استرس کرو  که  از طریق  اینترنت  و    4/7ا  نبه  زناشویی  تعارض و خشونت  بر  و   2/12درصد  تعارض  بر  خشونت   درصد 

تا افراد سطحی    گرددمی  موجب ا  نرنت در دوران کروزا از اینتآسیب   افراطی و  دارد. استفاده  تأثیرصورت غیرمستقیم  خانوادگی به

ا ا  ضطراباز  این  و  کنند  تجربه  مرزهای می  ضطرابرا  به  خانوادگی    زندگی   تواند  و  کندزناشویی  و    و   ورود  تعارضات  موجب 

 . گرددهای زناشویی و خانوادگی  خشونت 

کننده پرخاشگری    ینیب  شیس ادراک شده پ استر( در مطالعات خود نشان دادند که  2015)  ( و رایت2013)  های و همکاران

 .استجوانان  بین سایبری در

به نظر  کنند.  در تبیین نتیجه فوق باید گفت که کاربران معتاد به اینترنت پرخاشگری بیشتری نسبت به کاربران عادی تجربه می

استفاده همچنین    .همراه استآمیز  رفتارهای خشونت   بدخلقی و  مجازی با  های اجتماعیشبکه اینترنت و  وابستگی به  رسد  می

موجب  کنند و همین امر  فضای مجازی    صرف استفاده از اینترنت وزوجین زمان زیادی را    شودموجب میاز اینترنت    افراطی

شده اینترنت آشنا  موجود در    آمیزو خشونت   های اینترنتی و رفتارهای پرخطرفریب  رها همانندکه آنان با بسیاری از رفتا  گرددمی

 ی که زندگی زوجی آنان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به تعارض و ناسازگاری بین زوجین گردد. انه گوبه

داری وجود دارد نتیجه نشان داد که بین احساس تنهایی در دو گروه عادی و متقاضی طالق نیز تفاوت معنی  همچنین یافته سوم

 3، لو، هایسیئائو، هو و ین و تسای  (1398)  و همکاران  ، ذوقی(1396)  مقدم، ربیعی و کیانیده بردو    هایآمده با یافتهدستبه

 باشد. ( ناهمسو می2016)4ی هاسموجاجمطالعه باو   باشدهمسو می  (2020)

  تعارض زناشویی در وابستگی به اینترنت و    تعیین رابطه بین احساس تنهایی با( در پژوهشی با عنوان  1396)  بردوده و همکاران

معناداری وجود   مستقیم رابطه در زوجین تعارض زناشویی  و اینترنت به با وابستگی تنهایی احساس نشان دادند که بین  زوجین

کند.  می  بینیصورت مستقیم پیشزناشویی را به  ضاحساس تنهایی، وابستگی به اینترنت و تعارداد    نشان مسیر تحلیل دارد. نتایج

 .دهدمی ارائه به اینترنت زناشویی با میانجی وابستگی  ضبینی معناداری از تعارتنهایی پیش همچنین احساس

و همکاران پی1398)  ذوقی  پژوهش  در  خواببی  ش (  کیفیت  و  تنهایی  احساس  متغیرهای  اساس  بر  اینترنت  به  اعتیاد  با    نی 

متأهلمیانجی زنان  در  تنظیم هیجان  دادند که  گری  روابط    نشان  غیرمستقیمتمام  و  پژوهش  مستقیم  این  و    یدأیت  در  شدند 

در زنان متأهل را   گری تنظیم هیجان، قابلیت پیش بینی اعتیاد به اینترنتمتغیرهای احساس تنهایی و کیفیت خواب با میانجی

 . نشان دادند

پیش بینی   تواندمی رل تکانهدر تنظیم هیجان و کنت اختالل به این نتیجه رسیدند که در مطالعاتشان (2020)تسای و همکاران 

موجب تواند  تنهایی می  احساسبرطرف نمودن  از اینترنت برای    افراطی  یرسد استفاده، به نظر میباشداعتیاد به اینترنت    یکننده
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  حاصل احساس تنهایی   که  های منفی از هیجان  دوریبرای    فرد   که سیستم هیجانی   طوریشود، به    نتنظیم هیجا  اختالل در

 کشاند. میتر از اینترنت بیشهر چه  یاستفاده سوی را به او، است

ای گونهبه  منفی استاعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی    ی بینرابطه   مسیر( در پژوهش خود نشان داد که  2016)  هاسموجاج

احساس    تیاد به اینترنت،دهنده به پرسشنامه اع پاسخاشخاص    . یابدمیاعتیاد به اینترنت افزایش    با کاهش احساس تنهایی،  که

از اینترنت با کاهش احساس    استفاده  به خاطر، بنابراین ممکن است کاربر عادی  اندنموده خود را نیز گزارش  حال حاضر  تنهایی  

 گذارد. میچه تأثیری بر احساس تنهایی کاربر  فاده از اینترنتتشده باشد، اما باید دید که آثار بلندمدت اس روبروتنهایی 

آید. در اکثر مواقع، این  سترش اعتیاد به اینترنت، با شرایط روانشناختی قبلی به وجود میدر تبیین نتیجه فوق باید گفت که گ

گیرد،  رنت قرار می ست. وقتی فرد در معرض استفاده از اینت هاپریشیشناسی شامل افسردگی، اضطراب اجتماعی و انواع روان آسیب 

ای، نوعی آمادگی و تمایل است و موجب شروع استرس  شناسی زمینه شود. این آسیبزای اینترنت شروع میفرایند کاربرد مشکل

اینترنت بودن، بار آینده تماسعال  .شودمیو عالئم روانپریشی   گرفتن را  وه بر این، در موقعی که تماس برقرار نیست، به فکر 

های دیگر این اختالل هستند. مشکل عمده  ن و صرف مخارج زیاد درباره اینترنت و کارهای مربوط به آن نیز، نشانه کردبینیپیش

دیگر، جدا کردن فرد از دوستان خود به نفع دوستان اینترنتی است و در نهایت نوعی احساس گناه درباره استفاده از اینترنت و  

که   یاین افراد در حال .های دیگر این اختالل هستندنشانهداشتن آن،  نگهو سری    شدهدروغ گفتن به دوستان درباره وقت صرف

کمتر و    یتوانند آن را متوقف کنند. چراکه خود به خود، به خود ارزشدانند کارشان از نظر اجتماعی مورد پسند نیست، نمیمی

 . انجامدهای بیشتر میدر نتیجه نشانه

ها  بسته به اینترنت تمایل کمتری به مراوده و ارتباط با دیگران دارند و در واقع وابستگی افراطی آندر نهایت باید گفت که افراد وا

کنندگان به وجود آید. این مسئله ذهن کاربر را درگیر  هایی از افکار پارانوییدی در استفادهبه دنیای مجازی باعث شده که نشانه

با توجه به نتایج به دست  در نهایت    باشد.جتماعی، افسردگی و افکار نامربوط میاش انزوای ا کند که نتیجهتخیالت ناکارآمد می

  دنی را با بهای  به مشارکت اجتماعی و فعالیت  دانش آموزانباشد که عالقه  های مجازی عاملی میسرگرمیآمده باید گفت که،  

چنین مجاورت  ی آنان تأثیر منفی بگذارد. همهای اجتماع و ممکن است بر مهارت  دهد یالشعاع قرار ممختلف تحت  یهازهیانگ

های مختلف ارتباطی و اجتماعی انجامیده  ها در عرصهتواند به تأثیرپذیری افراطی از هنجارها و ارزش طوالنی با فضای مجازی می

 . وطنی تعلقات ملّی و سنتی کاربران را تحت تأثیر قرار دهدو با تقویت جهان

رو این   داری وجود ندارد ازبین اضطراب تکنولوژی در دو گروه عادی و متقاضی طالق تفاوت معنیو یافته چهارم نشان داد که  

،  های دهقانان( همسو است و با یافته1394)  ضمیر و مطلبیآمده با یافته روشندست ی بهفرضیه پژوهش ما رد شده است. نتیجه 

 ( ناهمسو است.  2011)1( و چوکالر و شاهین 1394)احمدی و علیزاده 

های  کتابداران کتابخانه  :یش استرس فناوری و تعهد سازمانی)مورد پژوه  هرابط( پژوهشی را با عنوان  1394ضمیر و مطلبی )روشن 

 یشناخت تیهای جمعبین استرس فناوری و ویژگیهای این پژوهش نشان داد انجام دادند، یافته های دولتی شهر تبریز(دانشگاه

در    یشناخت  تیهای جمعای وجود ندارد. بین تعهد سازمانی و ویژگیهای دولتی شهر تبریز رابطه های دانشگاهکتابخانه  کتابداران

ای وجود ندارد و تنها متغیر تحصیالت با تعهد سازمانی رابطه دارد.  های دولتی شهر تبریز رابطه های دانشگاهکتابداران کتابخانه

 دار و مثبتی وجود دارد. های دولتی شهر تبریز، رابطۀ معناهای دانشگاهانی کتابداران کتابخانهبین استرس فناوری و تعهد سازم

کاربران  در    تکنولوژی  اضطرابگیری  شناختی در شکلهای روان تأثیر ویژگیدر پژوهشی به بررسی  (  1394)دهقانان و همکاران  

طور  به  تکنولوژی های هوشمند و اضطرابده اجباری از گوشیپژوهش نشان داد که استفا نتایج .پرداختند های هوشمندگوشی

با ویژگی ازمستقیم  روانی  رابطه بین   های  ارتباط است. ولی  به لمس در  نیاز  اجتماعی و  اضطراب تعامل  جمله منبع کنترل، 

 ید قرار نگرفت. أیهوشمند مورد ت  هایگرایی و استفاده اجباری از گوشیمادی

( نشان از تفاوت سطح اضطراب فناوری بر اساس جنسیت، سن و شغل بود و هر دو  2011)  ر و شاهینهای پژوهش چوکالیافته

 تر بود. بردند، اما استرس در زنان در مقایسه با مردان بیش)زن و مرد( از میزان متوسط اضطراب تکنولوژی رنج می جنس
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ارتبتوان گفت که امروزه روشدر تبیین نتیجه به دست آمده می  افزایشهای  اینترنت  از طریق  یافته است و    اطی با دیگران 

هایی  ها، روشها و بازیها، وب پایگاههای کوتاه، چت رومدهد، پست الکترونیک، پیامسالمت روان افراد را تحت تأثیر قرار می

از    .ارتباط اجتماعی با دیگران استاند و یکی از کاربردهای اصلی اینترنت، برقراری  برای گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده

بسا افراد را وا دارد تا زمان  های اینترنتی، چهاند که آسانی ارتباطاین رو، بسیاری از محققان در این حوزه این نگرانی را داشته

ن کارها را به قیمت ها صحبت کنند و ارتباط سطحی برقرار سازند و ایبگذرانند؛ به صورت آنالین با غریبه یی تنها  تری را بهبیش

ارتباطاز دست دادن گفت  از نتایج این پژوهش    های فامیلی و دوستانه انجام دهند.وگوهای رو در رو و  در مجموع با استفاده 

ای که کارکرد انطباقی  گونه تواند برای سالمت فکری و فیزیکی کاربر خطرناک باشد. بهتوان گفت که استفاده از اینترنت میمی

 کند. مختل میشخصی را 

داد بین متغیرهای اعتیاد به اینترنت، پرخاشگری و احساس تنهایی در دو گروه تفاوت  با توجه به نتایج به دست آمده که نشان می

طور نتیجه گرفت که توان اینمعناداری وجود دارد و بین اضطراب تکنولوژی در دو گروه تفاوت معنادار نبود به طور کلی می

عنوان یک موجود    تر از این هستند که به طور کلی مورد پژوهش قرار بگیرند و همچنین انسان بهنینی بسیط چمتغیرهای این

های  انتخاب نمونه و گروه دقت زیادی شود تا بتوان انسان   درمی بایست  مطالعه قرار بگیرد و    تری موردپیچیده باید به صورت دقیق 

 ی وابسته به دست آورد. متغیرهاا بتوان فهم دقیقی از تأثیر متغیر مستقل بر روی  های پژوهشی گمارش کرد ت مشابهی را در گروه

وسیله پژوهشگران ها ممکن است سبب عدم تکرار آن به هایی مواجه است که اشاره به آن و چالش  هاهر پژوهشی با محدودیت

 بعدی شود. 

 احتیاط صورت پذیرد.  های آماری باید با ج آن به سایر جامعهتعمیم نتای در گرفته لذا این پژوهش صرفاً در شهر اصفهان انجام -1

 سؤاالت همچنین متفاوت بودن سنین افراد در درک برخی از    و    شناختیروان   هایآزمون عدم شناخت و آگاهی نسبت به    -2

 نند. ک خودداریقبول همکاری و اجرای آن  از ودر اجرای تست مقاومت نشان دهند   هاآزمودنیسبب شده برخی از 

ها حاکی از محدودیت ابزار است که محقق با آن مواجه بود به همین دلیل گاهی عدم تکمیل  زیاد بودن سؤاالت پرسشنامه   -3

 ها شد. ها توسط افراد باعث کنار گذاشتن آن کامل پرسشنامه

شده در این پژوهش تنها  تفادههای اسباشد. در پرسشنامههای این تحقیق میاکتفا کردن به خود گزارشی، یکی از محدودیت -4

خود فرد، اقدام به گزارش نموده و امکان مصاحبه بالینی به دلیل هزینه و زمان زیاد که خارج از حیطه این پژوهش بود، وجود 

 نداشت.

ر جهت باال  رسد پیشنهادهای زیر بتواند دآمده در این تحقیق، به نظر میدستهای بهشده و یافتههای گفتهبا توجه به محدودیت

 بردن سطح کمی و کیفی تحقیقات بعدی در این زمینه مؤثر باشد. 

های شهر اصفهان انجام  کننده به کلینیکی متقاضیان طالق و افراد عادی مراجعهبا توجه به این که پژوهش حاضر بر روی نمونه

های  و نوجوانان که بیشتر در معرض آسیب   آموزانشود متغیرهای پژوهش، بر روی جوامع دیگر )مانند دانشگرفت، پیشنهاد می

 ها بررسی شوند.  ناشی از وابستگی به اینترنت قرار دارند( نیز مورد آزمون قرار گیرد و نتایج با همدیگر مقایسه و تفاوت

افراد متأهل شهر اصفهان تشکیل می تایج،  شود برای تعمیم ندادند، پیشنهاد میاز آن جا که نمونه این پژوهش را زوجین و 

 های فرهنگی نیز انجام داد. پژوهش حاضر را روی مناطق، شهرهای دیگر و سایر بافت

کارگیری ابزارهایی  ی خود گزارشی دارد با بهاز آن جایی که تنها ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بود، که جنبه

 ون اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی را بررسی کرد. توان با دقت بیشتری متغیرهایی همچمانند مشاهده و مصاحبه می

تقلیل علل آن به  نوآوری و فناوری های جدید  تعارضات و اختالفات شدید زناشویی موضوعی پیچیده و چندوجهی است که 

های حل مسئله و روابط بین فردی در  ها؛ نوع شخصیت، مهارتبایست در کنار آناشتباه محض است و می رسانیپیامارتباطی و 

گردد که در تحقیقات آتی نقش  دهی آن مؤثر دانست؛ بنابراین پیشنهاد میزوجین و فشارهای محیطی و اجتماعی را نیز در شکل

 چنین متغیرهایی در نظر گرفته شود.
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Abstract 

Background & Aims: In recent years, the use of the internet and related technologies have 

increased in ways that also affect couples life. the purpose of this study was to compare the 

Internet addiction, internet aggression, loneliness and technology anxiety in divorce applicants 

and normal people referring to clinics in Isfahan. Materials & Methods: Research method was 

of causal-comparative type. Population were consisted of all divorce applicants and normal 

people referring to clinics in Isfahan, of these 60 (30 divorce applicants and 30 normal people) 

were selected through convenience sampling method.Measurement tools were comprised of the 

Internet addiction test (Yang, 1998), the shortened form of adolescents socio-emotional 

loneliness scale (Di Tommaso et al 2004), the online aggression questionnaire (Shajari Touba 

et al, 1395), and thechnology anxiety questionnaire (Shajari et al. 1395) . Data were analyzed 

by descriptive (mean, Standard Deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of 

variance) using SPSS 19 software. Results: The results of variance analysis concerning showed 

that there is a significant difference between internet addiction, loneliness and internet 

aggression in both normal and divorced applicants (P<0.05). Although mean comparison 

showed that these variables were higher in normal people, no significant difference in 

technology Anxiety was observed between the two groups of divorce applicant and normal 

people. Conclusion: According to the research results, it seems that internet addiction, cyber 

aggression and loneliness play a role in the possibility of divorce in couples. 

KeyWords: Internet addiction, Internet aggression, Loneliness, Technology anxiety, Divorce 

applicants, Normal people.   
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