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Abstract
The goal of this study was to investigate the relation between internet addiction, the amount of using
online messaging and misuse of internet as a factor of divorcing between divorced couples and those
who are on the verge of divorce in Esfahan. The method of this study was descriptive study of
correlational type. The study was conducted on all divorced couples and those who are on the verge of
divorce in counseling centers because of problems due to internet (internet addiction and online
infidelity) in the spring of 1395.The sampling method was purposive. Tools were used in
questionnaire research: internet addiction (Young, 1998) and online infidelity (Aldge, 2009). The
logestic regresstion and ANOVA was used to analysis data. The results showed that there is a
significant relation between internet addiction and couples on the verge of divorce and divorced
couples (p˂ 0.5). Also the internet addiction can be predictor of divorce in young couples. But there is
no significant relation between the amount of using online messaging, online infidelity and divorce
between couples on the verge of divorce and divorced couples (p˃0.5). This study did not find any
relationship between demographic factors and divorce. Internet addiction can cause infidelity and
subsequently divorce in couples.
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(
پژوهشداشتند)به دلیل مشکالت ناشی از اینترنت

1

Internet Addiction Test Young
Cao

2


زوجها21/...
پیشآیندطالقدر 
خیانتهایاینترنتیبهعنوان 

رسانهایآنالینو
پیام 
بررسیاعتیادبهاینترنت،میزاناستفادهاز 

رسانهای
پرسشنامۀ میزان استفاده از پیام 

-1

یافتهها


رسانهای
برایسنجشمیزاناستفادهازپیام 

آنالین:

ضرایب همبستگی ،متغیرهای معادلۀ رگرسیون

آنالین (تلگرام ،الین ،واتسآپ ،وایبر و تانگو) از

لوجستیکوسطح معناداری متغیرهامیانمتغیرهای

پرسشنامۀ محققساخته استفاده شد که سؤاالت


رسانهای آنالین و
پژوهش (اعتیاد اینترنتی ،پیام 

رسانهایآنالینومدتزمان
میزاناستفادهازپیام 


خیانت اینترنتی) با طالق بهترتیب در جدولهای

آنراارزیابیمیکند.

یافتههای جدول  2نشان
ذیل ارائه شده است  .

پرسشنامۀ خیانت اینترنتی (:)IIQاینابزار،

-9

همبستگیبرابر4/220درصد
میدهدمقدارمجذور  


مادهای است که آلج در سال 1443
یک مقیاس   09

میدهد  22/0درصد از تغییرات
یافتههانشان 
است .

اینپرسشنامه،میزان نگرش افرادرا

آنراساخت .

میشود و این اعتیاد،
طالق با اعتیاد اینترنتی تبیین  

نسبت به رفتارهای اینترنتی شریک زندگیشان روی

میکند.
پیشبینی  
زوجها  
احتمال طالق را در  

نمرهای از هرگز ،شمارۀ 2
یک مقیاس لیکرت   1

همچنین به ازای هر واحد افزایش در اعتیاد


(بدون خیانت) تا همیشه ،شمارۀ ( 1بیشترین

اینترنتی 4/3  ،افزایش در احتمال طالق افراد در

همچنین از سه مؤلفۀ اصلی
میسنجد  .
خیانت)  

آستانۀ طالق دیده میشود .اگرچه  1/9درصد از

فعالیتهای

تشکیل شده است که عبارتند از :

رسانها تبیین
پیام 
تغییرات طالق با میزان استفاده از  

فعالیتهای عاطفی و فعالیتهای جنسی.

دوستانه ،

رسانهایآنالین
پیام 
میشود،نتایجنشاندادکهبین 


این پرسشنامه ،استاندارد و روایی و پایایی آن

و طالق ،رابطۀ معناداری وجود ندارد (.)p>4/41

آلفای کرونباخ  4/34گزارش شده است(عابدیو

عالوه بر این ،بر اساس یافتهها  2/1درصد از

همکاران .)2932 ،در پژوهش حاضر مقدار آلفا

میشود،اما
تغییرات طالق با خیانت اینترنتی تبیین  

برابربا4/21بهدستآمد.

رابطۀ معناداری بین خیانت اینترنتی و طالق نیز
یافتنشد.
جدول .1متغیرهای معادلۀ رگرسیون لوجستیک

متغیر

بتا

خطایاستاندارد

آزمونوالد

درجۀآزادی

سطحمعناداری

نسبتشانس

اعتیاداینترنتی

-4/401

4/423

1/493

2

4/420

4/311

رسانها
میزاناستفادهازپیام 


4/429

4/413

4/411

2

4/214

2/420

خیانتاینترنتی

4/441

4/44

4/421

2

4/ 0

2/441

ثابت

9/011

2/0 1

1/011

2

4/414

92/111

جدول  .2سطح معناداری متغیرها
متغیرمالکطالق


شاخصآماری
متغیرپیشبین


مقدار خی دو

درجۀ آزادی

سطح معناداری

اعتیادبهاینترنت

1/391

2

4/442
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میزاناستفادهازشبکههایآنالین


4/450

1

4/618

خیانتاینترنتی

4/1 1

2

4/419

p> /
جدول ( :)3سطح معناداری متغیرهای خیانت اینترنتی
متغیر مالک طالق
شاخص آماری متغیر
پیشبین

مقدار خی دو

درجۀ آزادی

سطح معناداری

فعالیتهای دوستانه

4/765

1

4/378

فعالیتهای عاطفی

4/000

1

4/545

فعالیتهای جنسی

4/152

1

4/867

p> /
جدول ( :)0تحلیل واریانس چندراهۀ نمرات اعتیاد به اینترنت با توجه به متغیرهای دموگرافیک (جنس ،وضعیت طالق ،سن،
تحصیالت ،مدت زمان روزانه ،ابزار استفادهشده ،درآمد ،مدت ازدواج ،استفاده از نوع پیامرسان و شبكههای اجتماعی)
منبع

مجموعمجذورات

درجۀآزادی

میانگینمجذورات

F

یداری
سطحمعن 

جنسیت

165/608

1

165/608

2/230

4/173

وضعیتطالق

57/733

1

57/733

4/856

4/001

سن

1127/671

0

261/686

3/215

4/475

تحصیالت

160/322

2

67/181

1/146

4/378

مدتزمانروزانه

82/667

3

24/688

4/236

4/687

ابزاراستفادهشده


730/166

3

200/734

2/764

4/146

درآمد

183/240

3

50/041

4/824

4/821

مدتازدواج

55/12/640

0

313/651

3/576

4/456

استفادهازنوعپیامرسان


1443/022

0

254/655

2/684

4/468

شبکههایاجتماعی


550/214

3

160/737

2/148

4/176

میدهدکهبین
نتایجذکرشدهدرجدول9نشان 

بحث و نتیجهگیری

نمراتاعتیادبهاینترنتبرحسبجنسیت،وضعیت

بر اساس یافتههای آماری ،نتایج پژوهش نشان

طالق ،سن ،تحصیالت ،مدت زمان روزانه ،ابزار

میدهد که ارتباط مثبتی میان اعتیاد به اینترنت و


استفادهشده ،درآمد ،مدت ازدواج ،استفاده از نوع


زوجها درآستانۀ طالق
طالق درنمونۀ موردنظر ( 

شبکههای اجتماعی تفاوت معنیداری
پیامرسان و  


همچنین نتایج بیانگر این
و مطلقه) وجود دارد  .

وجودندارد.

مالحظهای از تغییرات

بودند که درصد درخور 


زوجها2 /...
پیشآیندطالقدر 
خیانتهایاینترنتیبهعنوان 

رسانهایآنالینو
پیام 
بررسیاعتیادبهاینترنت،میزاناستفادهاز 

طالق با اعتیاد اینترنتی و میزان استفادۀ افراطی از

میشود .نخستین
مقولۀ طالق،مسایلیدرذیلارائه 

رسانهای آنالین تبیین میشود .اگرچه تاکنون
پیام 


تبیین بر پایۀ مطالعات بی.اف.اسکینر 2دربارۀ

درایران،پژوهشیبهطورمستقیمباهدفبررسی

شرطیشدن عامل یا کنشگر است .بر اساس این

رسانهای
پیام 
اعتیاد به اینترنت ،میزان استفاده از  

دیدگاه ،فرد برای دریافت پاداش وارد اینترنت

پیشآیند
آنالین و خیانت های اینترنتی به عنوان  

میشود .اگر شخصی به دنبال خوشی است و


زوجهای در آستانۀ طالق و مطلقه انجام
طالق در  

بیاموزدکهاینترنتفراهمکنندۀ فرصتیبرایفراراز


نشده است ،پژوهش حاضر به طور غیرمستقیم با

میها و فشارهای
استرس ها ،محددیتها ،ناکا 

تعدادیازپژوهشهایپیشینکهمتغیرهاینزدیک


میاست،
بیرونی یا دریافت عشق و داشتن سرگر 

به عنوان این پژوهش داشتند ،همسویی نشان

احتماالً در یک مقطع زمانی که این نیازها را

میدهد.


میکند ،بهاینترنترویخواهدآورد .این
احساس 

پژوهشهای کریستین و ایملی

برای مثال ،

مسئله در وابستگیهای انفرادی اینترنتی ،مثل

( )1421و شارما ( )1420نشان دادند که استفادۀ

نگاریاینترنتیووبگردیبیشتردیدهمیشود.


هرزه

زیاد ازاینترنت به کاهش ارتباطات خانوادگی منجر

بنابراین دلیل اصلی در گرایش به اینترنت و

همچنین در تحقیقات انجامشده طی
میشود  .


موضوعات وابسته به آن تقویتی است که فرد

سالهای اخیر دربارۀ علل و عوامل مؤثر بر طالق


دریافت میکند .اما این تقویت گاهی مضر است؛

بهوفور به مسایلی مانند این اشاره شده است که


برای مثال ملکاحمدی و همکاران ()2939به این

هیچگونهمحدودیتو
بودندرفضای آنالین بدون  

عکسهای

فیلمها یا 
نتیجه دست یافتند که تماشای  

قید و شرطی به خیانت و نداشتن وفاداری منجر

پورن (از منابع پاداش و تقویت در اعتیاد به

میشود (رودیگاز و همکاران1421 ،؛ جاکلین و


اینترنت) نه تنها صمیمت ،شور و تمایل جنسی بین

جیسون 1420؛ ویزر و ویگل1421 ،؛ سفیری،

شیوههای گوناگون
میدهد ،به  
همسران را افزایش ن 

 .)2939وزلر ()1421درپژوهشیباهدفبررسی

سبب تخریب رابطۀ عاطفی بین همسران نیز

خیانت اینترنتی در ده سال گذشته به این نتایج

میشود.


دست یافت که توسعۀ سریع اینترنت و خدمات

همچنین شایانذکراستکهمعتاداناینترنتی و


شبکههای اجتماعی در دهههای گذشته امکان


کسانی که استفادۀ افراطی از اینترنت دارند از

فعالیتهایآنالینراگسترشدادهاست

شرکتدر

مشکالتیچونناتوانیدرغلبهبروسوسه،مدیریت

که  در نوع منفی آن به خیانت اینترنتی منجر

یجانهاو مقابلهبااسترسو هیجانات منفی رنج
ه 

زوجها و
میشود و مشکالت جدیدیرابهزندگی 


میبرند (وینکلر .)1429 ،1این تجارب منفی ،خود


میافزاید.
درمانگران 


میدهدکهدروقایع
الگویرفتاریبهاینافرادارائه 

در تبیین یافتههای معنیدار پژوهش حاضر

استرسزایزندگیبهویژهدرارتباطاتباخانواده،


(فرضیات تأییدشده) مبنی بر ارتباط اعتیاد اینترنتی
رسانهای آنالین با
پیام 
و میزان استفادۀ افراطی از  

BF-Skinner
Winkler

1

2
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استفادۀافراطیراجایگزینراهکارهایکارآمدکنند

احتیاط باشد ،چون متغیرهای فردی ،محیطی و

واین بهمرورزمانسببسردشدنروابطخواهد

عواملمیانجیوتعدیلکنندۀبسیاریوجودداردکه


شد.

میدهد .ازطرفدیگر
اینرابطهرادر تأثیرقرار 

براساسنظریۀکمبودیاجبران(یانگ،)1422،

درتبییننبودنرابطهدرخیانتاینترنتیوطالقدر

اینترنتابزاریبرایجبرانکمبودهایعزتنفس

پژوهش حاضر به نقش تأثیرگذار متغیرهای

وهویتوروابطاست .بهطورکلیافرادیکه به

همچنینتابوییاشاره
تعدیلگرو 

پیشبین،میانجی،


اینترنتاعتیاددارنددرایجادارتباطاتصمیمی نیز

میشود کهپاسخدهندگاندرابرازخیانتاینترنتی


مشکل دارند و به تعبیری در پشت این فضای

یکیازمحدودیتهای

داشتهاند؛بنابراینبهصورت


میای که در دنیای
مجازی برای ایجاد روابط صمی 

میشود که
این پژوهش به محققان آینده توصیه  

واقعی ندارند ،پنهان میشوند .این مسئله به طالق

درنقشپیشبین،میانجی

تأثیرمتغیرهایدیگریکه

عاطفی و حتی در بلندمدت بهطالققانونی منجر

وتعدیلگردراینفرآیندوجوددارندوازدیداین


میشود .برای مثال وانزوئال ( )1420و محمدی


تحقیق پنهان ماندهاند ،در نظر بگیرند؛ برای مثال،

سیف ( )2939در پژوهش خود نشان دادند وقتی

نقش شخصیت افراد ،هوش هیجانی ،عزت نفس،

فردی به اینترنت و ماهواره وابسته شد ،فرصت

سطحاجتماعیوزمینههایشناختی.

میدهد و زمینه برای
تعامل با دیگران را از دست  



آسیبهای اجتماعی و فرهنگی

بروز عوارض و 

منابع

ماهوارهای ،خشونت

مانند اعتیاد اینترنتی و 

سفیری،خ.وذاکریهامانه،ر،)2939(.زیرساخت

خانوادگی ،ایجاد روابط ناسالم مهیا میشود و

مفهوماعتمادبههمسردرفضایمجازی(مورد

شرایط بروز طالق عاطفی و قانونی را فراهم

مطالعه :زنان ساکن شهر یزد)،فصلنامۀ علمیـ

میکند.


پژوهشیزنوجامعه.0-9:22)1(،

بدینگونه است که افراد ،زندگی انفرادی در


عبدی ،م.؛ خوش کنش ،ا.؛ پورابراهیم ،ت .و

کنار رایانه را بهتدریج جایگزین زندگی در کنار

دلبستگیو
محمدی،ر،)2932(.بررسیسبک 

خانوادهمیکنند.حتیدرمواردعجیبیگزارششده

رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت

استبرخی از همسران که به اینترنت اعتیاد دارند،

اینترنتی ،مطالعات روانشناختی دانشکدۀ علوم

بیشتر متمایل هستند که با همسر خود در زندگی

تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا-291:91 ،

مجازی ارتباط داشته باشند تا با آنها به خرید بروند

.212

و یا در کارهای اجتماعی شرکت کنند .بنابراین،

محمدی سیف ،م.؛ محمدی سیف ،ق .و نریمانی،

پژوهشهای گذشته و پژوهش

یافتههای 
طبق  

آسیبهای اعتیاد به اینترنت در

س ،)2939( .

حاضر ،اعتیاد به اینترنت و استفادۀ بیش از حد از

خانواده و انواع آن ،فصلنامۀ رسانه و خانواده،

فضای مجازی به عنوان پیشآیندی برای طالق

.241-12:22

محسوبمیشود؛اگرچهبیاناینادعابایدهمراهبا
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رسانهایآنالینو
 پیام
 میزاناستفادهاز،بررسیاعتیادبهاینترنت
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