
 

 تعیین رابطه بین احساس تنهايی باوابستگی به اينترنت وتعارض زناشويی درزوجین

گروه روانشناسی بالينی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم       -2گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامين، پيشوا، ايران.            -1

دانشکده پزشکی،  -4ا... )عج(.     گروه روانشناسی بالينی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقيه           -3پزشکی آجا، تهران، ايران. نويسنده مسئول.         

 کميته پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی تهران، ايران.

های عاطفی است که      احساس تنهايی بيانگر کاستی و کمبود در برقراری روابط و پيوند             مقدمه:

عنوان يک    تواند منجر به تعارضات در زوجين شود و همچنين موجب وابستگی به اينترنت به                می

رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه احساس تنهايی با وابستگی به اينترنت  مسکن گردد. ازاين

 و تعار  زناشويی در زوجين صورت گرفت.

پژوهش حاضر مطالعه توصيفی از نوع همبستگی بود که به صورت مقطعی در سال                 روش کار:  

، 16انجام شد. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل کليه زوجين ساکن درمنطقه                 1366

زوج بر اساس روش       253ای شامل     شهرتهران بود. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه           

آوری اطالعات از پرسشنامه تعارضات زناشويی ای انتخاب شدند. برای جمع گيری چندمرحله نمونه

)MCQ)         ساالن  ، مقياس احساس تنهايی اجتماعی و عاطفی بزر)SELSA-S)    و پرسشنامه

ها با استفاده از       و تحليل داده    ( استفاده شد. تجزيه      1688اعتياد به اينترنت کيمبرلی يان  )      

 ضريب همبستگی پيرسون و تحليل مسير صورت پذيرفت.

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بين احساس تنهايی باوابستگی به اينترنت وتعار                  ها:  يافته

( وجوددارد. نتايج تحليل مسير نشان داد        p=31 3زناشويی درزوجين رابطه مستقيم معناداری )      

بينی   صورت مستقيم پيش       که احساس تنهايی، وابستگی به اينترنت و تعار  زناشويی را به              

بينی معناداری از تعار  زناشويی با ميانجی وابستگی به           کند. همچنين احساس تنهايی پيش      می

 دهد. اينترنت ارائه می

توجه در      آمده احساس تنهايی يکی از عوامل قابل           دست  با توجه به نتايج به        گیری:  نتیجه

وابستگی به اينترنت و درنهايت تعار  زناشويی است که هنگام درمان تعارضات زناشويی و يا                  

 وابستگی به اينترنت زوجين بايد مورد توجه قرار گيرد.

 اطالعات مقاله چکیده
 نوع مقاله 

 پژوهشی

 تاريخچه مقاله 

 دريافت : 

 پذيرش : 

 

 کلید واژگان 

احساس تنهايی، وابستگی به 

  اينترنت، تعار  زناشويی.

 

 

 نويسنده مسئول  
Email: 

arahnedjat@yahoo.com 

 مقدمه     

اسـت.             يکی از مسايل مهم در روابط اجتماعی، احساس تنهايـی                                                  

کنند، امـا بـرخـی از                                      را تجربه می             1همه افراد گاهگاهی تنهايی                        

مردم با اين احساس، روزها، سال ها و گاه تا پايان عمر زنـدگـی                                                                 

کنند. احساس تنهايی با تهی شدن عـاطـفـی، عـدم ابـراز                                                                           می  

احساسات بين فردی و پسرفت روانشناختی همـراه اسـت بـه                                                                   

اند و اگر             برآورده نشده              2ای که نيازهای مربوط به صميميت                               گونه    

هم تاحدودی برآورده شده باشند، اساساا به نحـوی نـارضـايـت                                                                      

هـا و                   احساس تنهايی، گويای کـاسـتـی                                        .مانند       بخش باقی می             

کمبودهايی در برقراری پيوندهای عاطفی و اجتماعی است بـه                                                             

ديگر احساس تنهايی تجربه ذهنی و آزاردهنده است که در                                                        بيان      

پيوندهای عاطفی و ميان فردی است. ممکن اسـت فـردی در                                                                  

ميان گروهی باشد اما پيونـدهـای اجـتـمـاعـی و عـاطـفـی                                                                                     

ای نداشته باشد و از احساس تنهايی شکايت کند.                                               خشنودکننده          

آيد که تماس و رابطه فرد بـا                                 احساس تنهايی زمانی به وجود می                             

که تجربه عاطفی مشترکی برای اين                                  نحوی      ديگران کاذب باشد؛ به                    

رابطه دوجانبه فرد با ديگران متصور نباشد و انسان در فـرايـنـد                                                                    

[.      1]تماس با ديگران، فاقد يک ارتباط حقيقی و صميمانه باشد                                                         

کـنـد؛ احسـاس                               دو نوع احساس تنهايی را تفکيک مـی                                    3ويس   

تنهايی مبتنی بر انزوای اجتماعی و احساس تنهايی مبتنـی بـر                                                                  

انزوای احساسی. اولی احساس تنهايی را به علت کم بودد ادغام و                                                              

دهد. نـوع دوم                         داند و توضيح می                 قرارگيری اجتماعی مربوط می                         

. از طرفی             [2]احساس تنهايی يعنی انزوای احساسی داللت دارد                                           

هـای              ها در برقراری پيـونـد                           احساس تنهايی که براساس کاستی                            

ساز نارضايتـی                   تواند زمينه             شود، می         عاطفی و اجتماعی تعريف می                        

 [.4]شود     4تعار  زناشويی               و در نهايت              [3]از زندگی        

 4، اميرسام کيانی مقدم3، مهدی ربيعی2نجات ، امير محسن راه1سهيال بردوده

66 13 5 

66 7 6 

1- loneliness  
2- Intimacy  

3- Weiss RS   

4- Marital Conflict   
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تعار  زناشويی عبارت از تنازع بر سر تصاحب پايگاه و مـنـابـع                                                                  

قدرت است که در جهت حذف امتياز ديگری و افزايش امتيازات                                                       

. بروز تعار  زناشويی يکی از مـقـدمـات                                                   [5]کند     خود بروز می           

. فرايند تعار  زمانـی بـه وجـود                                                 [6]باشد      جدايی و  طالق می               

آيد که يکی از طرفين رابطه احساس کند طرف مـقـابـلـش                                                                  می  

کند. بنابراين وجود                        بعضی از مسائل مورد عالقه او را سرکوب می                                      

هـای فـردی                          تعار  زناشويی ناشی از واکنش نسبت به تفاوت                                         

يابد که احسـاس خشـم،                                  قدر شدت می            است و گاهی اوقات، آن                    

و         1. مارکمن          [7]کند     خشونت، کينه، نفرت، حسادت و... بروز می                                           

های تعار  را نبود گفتگو در بين زوجين                                        همکاران يکی از عامل                   

 . [8]دانند       می  

گاهی افراد برای چيره شدن بر احساس تنهايی و کاهش تعار                                                        

آورنـد؛ بـيـــن                               های مجازی رو می                 زناشويی به اينترنت و شبکه                         

ی         ميـزان اسـتفاده از اينترنـت و تنهايــی و انــزوا، رابـطـه                                                                             

[. بنابراين افراد تنهـا بـرای کـاهـش                                                          6معنـاداری وجود دارد ]                       

آورند و در نـتـيـجـه                                        تنهايی به اينترنت و فضای مجازی رومی                                   

هـا افـزوده                           تنهايـی آن                  شوند و به             درچرخه معيوب گرفتار می                      

 . [11و   13]شود     می  

اصطالح وسيعی است که يک تنوع گسترده از                                            2اعتياد اينترنتی               

دهد و اعتياد اينترنتی                         مشکالت کنترل و تکانه را پوشش قرار می                                   

اعتياد سـکـس                    -1اند از:             کند که عبارت              را به پنج نوع تقسيم می                      

اعتياد وسواس شبـکـه ای؛                                   -3اعتياد رابطه ای مجازی؛                          -2مجازی؛        

اعتياد کامپـيـوتـری؛ کـه                                        -5اعتياد کسب اطالعات اضافی؛                            -4

عنوان نوعی اسـتـفـاده از                                          توان به         طورکلی اين اختالل را می                        به  

شناختی، اجتماعی، درسی و يـا                                 اينترنت که بتواند مشکالت روان                            

های       . در پژوهش            [5]شغلی در زندگی فرد ايجاد کند، تعريف کرد                                      

گوناگونی نيز نتايج نشان داد که احساس تنهايی بر رضـايـت از                                                                   

های زناشويی و اعتـيـاد                              زندگی زناشويی افراد و همچنين تعار                                   

که نـتـايـج                         2به اينترنت آنها تاثير داردمانند پژوهش پينگوارت                                              

نشان داد احساس تنهايی در افراد مـتـاهـل ايـجـاد تـعـار                                                                                

و همکاران نيز در پژوهش ديگری نتيجـه                                         4واسگرين         [3]کند     می  

 11و   13]. از طرف زارعی و اورسالن                         [12]ای بدست آورند               مشابه     

در دو پژوهش جداگانه دريافتند که خلق منـفـی و احسـاس                                                                   [

 تنهايی با وابستگی اينترنت رابطه مستقيم دارد.                                            

های مهم اخـتـالل هـای                                  توان يکی از عامل                  احساس تنهايی را می                  

ی عاطفی زوجين وعدم رضايـت                               عاطفی دانست که منجر به فاصله                            

شود و از طرف ديـگـر                               زوجين از کيفيت رابطه خود با ديگری می                                    

شـنـاخـتـی مـورد                                      بعضی از افراد اينترنت را به عنوان گريز روان                                           

دهند که اين امر نيز مـنـجـر بـه تـعـار  در                                                                      استفاده قرار می               

شود حال بـا تـوجـه بـه                                              زوجينی که چنين احساسی دارند می                              

افزايش استفاده از اينترنت و تعارضات زناشويی زوجين در جامعـه                                                               

هـا         ها اين پرسش             ساز اين تعار                ايرانی و اهميت يافتن علل زمينه                              

شود که آيا رابطه معناداری بين احساس تـنـهـايـی و                                                                    ايجاد می        

وابستگی اينترنت در زوجين وجود دارد؟ آيا رابطه معناداری بيـن                                                               

 دارد؟     احساس تنهايی و تعار  های زناشويی  وجود                                        

 

 روش کار       

روش پژوهش با توجه هدف اصلی اين پژوهش که بررسی رابطه                                                     

احساس تنهايی با وابستگی به اينترنت و تعار  زناشـويـی در                                                                 

آوری اطالعات از                  تهران بود از نظر شيوه جمع                           16زوجين منطقه             

در سـال             6است که به صورت مقطعی                      5همبستگی         -نوع توصيفی          

صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه در پـژوهـش حـاضـر                                                              1366

، شهر تهران بودنـد. روش                                 16شامل کليه زوجين ساکن منطقه                            

ای بود. به اين صورت کـه                               گيری در اين مطالعه، چندمرحله                              نمونه     

  6؛ ناحيه             16ی     گانه منطقه            در مرحله اول از مناطق نواحی شش                              

بـنـدی شـدو                         ی باال، پايين و مرکز تفسيم                           انتخاب و به سه محله                   

ها در بين افراد توزيع  شد. برای برآورد حجم نمـونـه                                                            پرسشنامه        

نفر از افراد جامـعـه آمـاری                                         33ابتدا يک مطالعه مقدماتی روی                             

انجام شد تا پراکندگی متغيرهای مورد مطالعه مشخص شـود و                                                             

نفر، تعيين              533سپس با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه                                           

های ورود به پژوهش شامل تمايل هر دو زوج بـرای                                                      شد. .مالک            

شرکت در پژوهش، سواد خواندن و نـوشـتـن حـداقـل سـوم                                                                        

های خـروج               ها بودند و مالک                راهنمايی و تکميل دقيق پرسشنامه                              

های ورود بودند. جهت تـجـزيـه و                                                  شامل برآورده نشدن مالک                     

های آمار تـوصـيـفـی                               ها عالوه بر استفاده از شاخص                            تحليل داده          

شامل ميانگين، انحراف استاندارد، درصد و فراوانی، از ضـريـب                                                                   

همبستگی پيرسون و تحليل مسير استفاده شد. الزم بـه ذکـر                                                                    

  23ورژن     SPSSافـزار              ها با استفاده از نـرم                         است که تحليل داده                 

 انجام شد.         

در اين بررسی برای جمع آوری داده ها از ابزارهای ذيل استفاده                                                            

 شد:   

7مقیاس احساس تنهايی اجتماعی و عاطفی بزرگساالن                                           -1

 SE SA-S    :         شده اين مقياس يعنی مقـيـاس دی                                         فرم کوتاه

شـده و                    توماسو، برانن و بست، بر اساس نظريه ويس طـراحـی                                                  

احساس تنهايی را در سه زمينه رمانتيک، خانوادگی و اجتماعی                                                         

گويه        15دهد. اين مقياس درمجموع شامل                               مورد سنجش قرارمی                

  5و هر يک از ابعاد رمانتيک، خانواده و اجتماعی مشتمـل بـر                                                                    

ای از کـامـالال                                 رتبه      5گويه می باشد که هر گويه در يک طيف                                   

شـده اسـت.                          (، تنظيم          5(تا کامالال موافقم )نمره                            1مخالفم )نمره                

دهنده احساس تـنـهـايـی                                      کسب نمره باال در اين مقياس نشان                              

مؤلفان اين مقياس، ضـرايـب                                 .باشد      بيشتر در هر يک از ابعاد می                          

1- Markman HJ  

2- Internet addiction   

3- Pinquart  
4- Segrin C 

5- Descriptive – Correlational  
6- Sectional   
7- Social Emotional Loneliness Scale for Adults Short- SELSA_S 
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اند. در             گزارش کرده          63 3تا      87 3آلفای کرونبا  اين ابزار را بين                                

ايران پايايی و روايی اين مقياس توسط جوکار و سليمی بررسـی                                                            

شد. نتايج تحليل عاملی مؤيد وجود سه عامل در اين مـقـيـاس                                                                 

بود، همچنين روايی همگرا و افتراق مطلوبی برای اين مقياس به                                                           

دست آمد، ضرايب آلفای کرونبا  نيز برای تنهايی رمـانـتـيـک،                                                                   

گـزارش                87 3،       84 3،       62 3اجتماعی و خانوادگی به ترتيب                             

 . [13]شد  

اين پرسشنامه،               (:     MC)   1پرسشنامه تعارضات زناشويی                        -2

هـای ايـن پـرسـشـنـامـه و                                                           سؤالی است. سؤال                   42يک ابزار          

های آن با هدايت دکتر باقر ثنايـی و بـر اسـاس                                                                  مقياس       خرده    

منظور سنجيدن تعارضات زن و شوهـر                                     تجارب بالينی در ايران به                        

و حداقل آن              213شده است. حداکثر نمره کل پرسشنامه                                      ساخته     

هميشه، اکثراا، گـاهـی،                                 صورت ليکرت              هابه      باشد. گزينه               می    42

شوند. ضريب آلفای کرونبا  برای کـل                                             بيان می         ندرت، هرگز            به  

)کاهش رابطه             63 3و برای هفت خرده مقياس آن از                           71 3مقياس       

)کاهش رابطه با خانواده همسر( متغيـر بـوده                                                         81 3جنسی( تا            

تنی تأييد شـده                        بينی بيمارهای روان                    است. روايی آن برای پيش                        

(   28 3و        p=   31 3بينی سردرد ميگرن که معادل )                             ازجمله پيش          

 . [14]به دست آمد            

ايـن        (:      1988)       2پرسشنامه اعتیاد به اينترنت يتانت                                            -3

توسط کيمبرلی يان  ساخته شد و در                                   1688پرسشنامه در سال                 

زمينه سنجش اعتياد اينترنتی مورد استقبـال بسـيـاری قـرار                                                                         

-DSM TRهای       گرفت. سؤاالت اين پرسشنامه بر اساس مالک                                    

IV                                  اندچراکه گمان                 شده     برای اختالل قماربازی بيمارگون طراحی

رود اختالل اعتياد به اينترنت شباهت زيـادی بـا اخـتـالل                                                                        می  

سؤال بوده و                   23قماربازی بيمارگون دارد. اين پرسشنامه دارای                                              

هدف آن سنجش ميزان اعتياد به اينترنت در افراد مـخـتـلـف                                                                    

صورت ليکرت بوده ودارای پنـج                                 دهی آن به           باشد. طيف پاسخ                  می  

باشد. روايی و پايايی اين پرسشنامه در مطالعات قبلـی                                                          درجه می       

شده است. نسخه فـارسـی ايـن                                              گزارش       63 3باآلفای کرونبا                  

مقياس در ايران نيز مورداستفاده قرارگرفته و پايايی آن را بـا                                                                           

تـائـيـد                  88 3کرونبا            زاده با آلفای                 و قاسم        81 3آلفای کرونبا                

 . [15]اند       کرده    

اين پرسشنـامـه مـحـقـق                                      پرسشنامه جمعیت شناختی:                          -4

ساخته، مواردی چون سن، ميزان تحصيالت، وضعيـت تـأهـل،                                                              

 جنسيت، شغل و ميزان درآمد را مورد ارزيابی قرار داد.                                                  

 

 ها    يافته     

است که در اين پژوهش از                                نتايج توصيفی پژوهش حاکی از اين                              

  53کنندگان مـرد و                                درصد شرکت           53کننده         نفر شرکت          533

ها در مقطع زيرديپلم و                             درصد آن         36ها زن بودند؛ که                   درصد آن       

ها در مقطع              درصد آن         24درصد در مقطع ليسانس و                         34ديپلم،        

درصد در مقطع دکتری مشغول به تـحـصـيـل                                                 6ليسانس و            فوق   

-33کنندگان بين دامنه سنی                       درصد شرکت           13بودند. همچنين                 

  8 18سـال،                   33-43درصد بين دامنه سنـی                             6 16سال،        23

  6 26سـال،                   43-53کنندگان بين دامنه سنی                             درصد شرکت         

سال سن قرار داشـتـنـد و در                                                53-63درصد بين دامنه سنی                    

درصد( شغل آزاد داشتنـد،                               33کنندگان )             نهايت بيشتر مشارکت                  

درصد مربی )مربـی                        6 16کنندگان فرهنگی،                   درصد مشارکت             27

های ورزشی و ...( و                            های کودک، مربی کارهای هنری، مربی                                  مهد   

 ها بازنشسته بودند.                    درصد آن         4 13نهايتاا         

های پژوهش نشان داد که مقادير ميانگين،                                         نتايج توصيفی متغير                  

بـاشـنـد کـه ايـن امـر                                                      نما و ميانه تقريباا به هم نزديک مـی                                     

ها بود. هرچند که مقادير کجـی و                                          دهنده نرمال بودن داده                       نشان    

  اين مطلب را تائيد نـمـود.                                   2و     -2کشيدگی با قرار گرفتن بين                          

ای، مـقـدار                       اسميرنف يک نمونه                -همچنين در آزمون کلموگروف                        

تر از مـقـدار خـطـای                                    ها بزر          داری برای تمام متغير                      سطح معنا        

  41 3بود )سطح معناداری برای متغير احساس تنـهـايـی                                                      35 3

تعار  زناشويـی                    ، 74 3، اعتياد به اينترنت                     17 3نيازهای روانی               

 بود( و درنتيجه اين متغيرها دارای توزيع نرمال بودند.                                                     24 3

برای تحليل داده های به دست آمده، در اين پژوهش از تحليـل                                                           

همبستگی پيرسون و تحليل مسير استفاده شد، که نتـايـج بـه                                                                  

 ( 1-3شده است. )جداول                     شرح جداول ذيل گزارش                   

شـود، در                  گونه که بر اساس نتايج جدول فوق مشاهده می                                          همان    

داری بين احساس تنهايی باوابستگی بـه                                             رابطه معنا            31 3سطح     

اينترنت وتعار   زناشويی درزوجـيـن وجـود دارد. ضـريـب                                                                              

و         55 3همبستگی بين احساس تنهايی با وابستگی به اينترنت                                                

  52 3ضريب همبستگی بين احساس تنهايی و تعار  زناشويی                                               

بود. همچنين بر اساس نتايج آزمون تحليل همبستگی پيرسـون                                                           

شود بين متغيرهای احساس تنهايی با وابستگی بـه                                                      مشاهده می         

اينترنت و تعار  زناشويی در زوجين ارتباط مثبت و معنـاداری                                                            

 دارد.     

از آنجايی که در اين پژوهش دو متغير وابسته و متغير مستـقـل                                                               

بينی احساس تنهايـی                        جهت پيش         3وجود داشت، از تحليل مسير                        

همبستگی بین احساس تنهايی باوابستگی به  -1جدول 

 اينترنت وتعارض زناشويی

1-  Marital Conflict Questionnaire - MCQ  
2-  Internet Addiction Test (IAT) Young.  
3-  Path analysis  

  
وابستگی به 

 اينترنت

تعار  

 زناشويی

احساس 

 تنهايی

 **525 3 **553 3 ضريب

 31 3 31 3 سطح معناداری

 533 533 تعداد
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از وابستگی به اينترنت و تعار  زناشويی استفاده شد که نتايـج                                                              

 آن به شرح ذيل گزارش می شود.                           

هـای              آمده است، با توجه به شاخـص                              2گونه که در جدول                   همان    

ويژه نسـبـت مـجـذور کـای بـه درجـه آزادی                                                                              برازندگی به           

(   GFI(، شاخص نيکويی بـرازش )                                     3مالک کمتر از)              265 2برابر     
 های برازش مدل شاخص -2جدول 

 مدل نهايی اثرات مستقی  -1شکل 

بينی احسـاس                 ، ضرايب استاندارد اثرات مستقيم پيش                                  1در شکل        

تنهايی از تعار  زناشويی و اعتياد به اينترنت و همچنيـن اثـر                                                                    

غيرمستقيم احساس تنهايی بر تعار  زناشويی با ميانجی اعتياد                                                          

 به اينترنت آمده است.                    

( بـرابـر بـا                               NFI، شاخص برازندگی نرمال شده )                                 682 3برابر       

، شاخـص           661 3( برابر         IFI، شاخص برازندگی اعتباری )                         683 3

،ريشه خطای تـقـريـب                               663 3( برابر         CFIای)     برازندگی مقايسه               

است کـه نشـان                         347 3( برابر           RMSEAميانگين مجذورات )                   

 دهد مدل پيشنهادی از برازندگی مناسبی برخوردار است.                                                   می  

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول شاخص

 (شاخص مجذور خی )
23 35P> 6 173 تائيد 

 - 4 - درجه آزادی

 تائيد 265 2 3کمتر از  نسبت مجذور کای به درجه آزادی

 تائيد RMSEA 3 347  35 3خطای ريشه مجذور ميانگين تقريب )

 تائيد 3 6GFI> 3 682 (GFIشاخص نيکويی برازش )

 تائيد 3 6 > NFI 3 683 (NFIشاخص برازش نرمال شده )

 تائيد 3 6>  CFI 3 663 (CFIای ) شاخص برازش مقايسه

 تائيد 3 6>  IFI 3 661 (IFIشاخص برازش اعتباری )

اثرات مستقيم احساس تنهايی بر وابسـتـگـی بـه                                                               3درجدول        

اينترنت و تعار  زناشويی و همچنين وابستگی به اينتـرنـت و                                                                 

دهند اين اثـرات در                            تعار  زناشويی آمده است. نتايج نشان می                                       

ديگر احسـاس تـنـهـايـی                                        عبارت       معنادار هستند به                  31 3سطح     

صورت مسـتـقـيـم                               وابستگی به اينترنت و تعار  زناشويی را به                                        

تـوانـد               همچنين می           3کند. بر اساس نتايج جدول                             بينی می         پيش   

بينی معناداری از تعار  زناشويی                                  گفت که احساس تنهايی پيش                       

 دهد.      با ميانجی وابستگی به اينترنت ارائه می                                     
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 های رگرسیون( مقادير اثرات مستقی  )وزن -3جدول 

 S.E. C.R. P تخمين استاندارد تخمين متغير

 *** 852 14 343 3 52 3 643 3 وابستگی به اينترنت  ---  احساس تنهايی

 *** 125 8 353 3 55 3 436 3 تعار  زناشويی ---  احساس تنهايی

 *** 737 7 358 3 35 3 446 3 تعار  زناشويی --- وابستگی به 

 گیری      بحث و نتیجه           

آمده از تحليل همبستگی پيرسون                                دست     در اين مطالعه، نتايج به                       

نشان دادندکه رابطه مستقيم معناداری بين احساس تـنـهـايـی                                                                 

باوابستگی به اينترنت وتعار  زناشويی وجود دارد. همچـنـيـن                                                                  

نتايج حاصل از تحليل مسير نشان دادند که احساس تنـهـايـی،                                                               

صورت مستقيـم                  وابستگی به اينترنت و تعار  زناشويی را هم به                                           

بينی مـعـنـاداری از                                 کند و احساس تنهايی، پيش                         بينی می         پيش   

دهـد.               تعار  زناشويی با ميانجی وابستگی به اينترنت ارائه مـی                                                      

دهـنـد بـيـــن                                هايی که نشان می                 نتايج اين پژوهش با پژوهش                        

ی         ميـزان اسـتفاده از اينترنـت و تنهايــی و انــزوا، رابـطـه                                                                             

همسو است. همچنين بـا                                [16و   18،   6،     5]معنـاداريوجود دارد                  

دهند احساس تنهايی با تـعـار  زنـاشـويـی و                                                                   که نشان می          

همچنين رضايت زناشويی و روابط بين زوجيـن رابـطـه دارد،                                                                     

 . [12،   17،   4،16]همخوان است          

افرادی که احساس تنهايی دارند، دارای رضايت و شـادمـانـی                                                                      

تـوان               های شناختی می               اندک هستند. همچنين بر اساس نظريه                                  

استدالل کرد که احساس تنهايی مداوم منجر به احسـاس بـی                                                             

که فرد دارای احساس تـنـهـايـی از                                                طوری        گردد به           کفايتی می         

کند که اين امر فرد تنها را بـه                                        سبک سرزنش خود استفاده می                        

دهـد.               ای از احساسات منفی ازجمله افسردگی سوق مـی                                                 دامنه     

توان از مدل نظريه                     منظور تبيين نتايج پژوهش اين تحقيق می                                      به  

کمک گرفت. بر اساس اين مدل، تنهايی نـاشـی از                                                           [ 18]ويس   

انزوای اجتماعی يا فقدان حمايت اجتماعی، آمادگی فرد را برای                                                           

کند، يعنی افراد برای کاهش                             ابتال به اعتياد به اينترنت ايجاد می                                  

ديگر ايـنـتـرنـت                                عبارت       آورند؛ به           تنهايی خود به اينترنت رو می                           

ممکن است جايگزينی را برای زندگی بدون نشاط افراد تـنـهـا                                                                   

طور ممکن            همين      .فراهم کند تا زندگی ديگری برای خود بسازند                                        

است که تنهايی درنتيجه اعتياد به اينترنت روی دهد، يـعـنـی                                                                    

شوند پيامدهای منفی حاصل از                              کسانی که به اينترنت معتاد می                            

ای      آن مانند تنهايی را تجربه کنند. همچنين ممکن است چرخه                                                     

ای دوسويه در کار باشد، يعنی افراد تنها، بـرای                                                       معيوب و رابطه             

کاهش تنهايی خود به اينترنت روی بياورنـد و در نـتـيـجـه                                                                              

 ها افزوده شود.                تنهايی آن           به  

زمانی که زوجيـن يـا                               [18    ]از طرف ديگر بر اساس مدل ويس                           

يک زوج احساس تنهايی از نوع اول داشته باشد فرد به سـمـت                                                            

های تعامل را                کند و تمام مسير                 تعامل به همسر خود حرکت نمی                          

کند در نهايت رابطه اين زوجيـن بـه تـعـار                                                              نيز مسدود می            

شود. اگر يکی از زوجين يا هر دو احساس تنهايی از                                                        کشيده می        

نوع دوم داشته باشد حال با توجه به اينکه در نوع دوم احساس                                                          

روند و              تنهايی افراد از بروز احساسات و هيجانات خود طفره می                                                  

توانند هيجانات خود را با ديگـری در                                            کنند که نمی             احساس می        

کند اين امـر بـه                                ميان بگذارند و يا ديگری يا آن را درک نمی                                        

خودی خود باعث جدای زوجين از يکديگر و تعار  زناشـويـی                                                          

طور که گفته شد افراد برای غلـبـه بـر                                                  شود. حال اگر همان                     می  

طور کل اينترنت پناه                       احساس تنهايی خود به فضای مجازی و به                                   

رو اين افراد با نداشتن رابطه زناشويی مناسـب بـه                                                           ببرند از اين              

 کنند.       خاطر وابستگی به اينترنت، تعار  زناشويی را تشديد می                                                  

های پژوهش حاضر شامل مواردی از اين دسـت بـود:                                                        محدويت      

تواند به عنوان يکی از                         تعداد زياد سواالت پرسشنامه که خود می                                   

کنـنـدگـان                    های مشارکت            عوامل تاثيرگذار بر کاهش دقت پاسخ                                

مطرح باشد. همچنين جامعه پژوهش مختص به شهر تهران بود                                                       

هـای ايـران                           که باعث محدوديت در تعميم نتايج به ساير شهر                                          

آمـده از ايـن بـررسـی بـه                                                         دست     شود. بر اساس  نتايج به                          می  

روانپزشکان، روانشناسان، مشاوران و تمام کسانی که در حـوزه                                                                

شود که در هـنـگـام                                    سالمت روان کار می کنند، پيشنهاد می                                 

مواجهه با زوجينی که دچار تعار  زناشويی و وابسـتـگـی بـه                                                                     

ها را نيز در درمـان                         اينترنت هستند، شاخص احساس تنهايی آن                                   

مدنظر قرار دهند؛ زيرا احتمال اينکه تعار  زنـاشـويـی و در                                                                        

نهايت وابستگی به اينترنت ناشی از احساس تنهايی در هر يـک                                                           

 زوجين يا هر دو باشد. وجود دارد.                               

 

 تشکر و قدردانی              

نويسندگان اين مقاله مراتب قدردانی و سپاسگزاری خودشان را                                                         

 دارند.          کننده در اين پژوهش اعالم می                            های مشارکت            از زوج      
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The determination of the relationship between loneliness and internet dependence and marital 

conflict married couples 
Bardoudeh. S (MSc), Rahnejat. AM (PhD)*, Rabiei. M (PhD), kianimoghadam. AS (PhD candidate) 

 

Abstract 

Introduction: The    loneliness  is  explanatory  deficiency  in  establishment  relations and  bond 

emotional that can  conflict  married couples and  also  effects on internet  dependence  as a sedative. 

Therefore this research done the relations ship between loneliness of internet dependence and marital 

conflict married couples 

Methods: The study population consisted of all couples living in 6th district of 16region in Tehran. 

Using Cochran formula, a sample size of 250 couples was selected. The design of this research was 

descriptive co relational. To collect data was used from the Marital Conflict Questionnaire (MCQ), 

the social and emotional loneliness Scale for adults (SELSA-S), and the Kimberley Young's Internet 

Addiction Questionnaire (1988). Data analysis was done using Pearson correlation coefficient and 

path analysis. 

Results: and marital conflict in couples The results of the study showed that there is a relationship 

between loneliness   with internet addiction The results of path analysis show that, the loneliness that 

predict directly internet dependence and marital conflict. Also the loneliness, present Meaningful 

prediction of marital conflict to mediation internet addiction. 

Conclusion: Due to the result loneliness is one of the significant facts in internet dependence and 

conflict married that should be pay attention during the treatment off conflict married couples and 

interne dependence. 

Keywords: loneliness. Internet addiction. Marital conflict. 
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