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 چكيده

کیفیت سطو  تونبر زندگی مردم اثر گذاشته است، اما آیا می اجتماعی هایشبکه و اینترنت اگر چه استفاده روزافزون اززمينه: 

 زندگی كسب و خانواده عملکرد زندگی، کیفیت به منظور مقایسه ،این پژوهشهدف:  زندگی مردم را در این رابطه مقایسه کرد؟

ن جامعه آماری آای بود و مقایسه -از نوع علّی  این پژوهشروش:  .انجام شد اجتماعی هایشبکه غیرکاربر و کاربر مت هل زنان

نمونه مطالعه  بود. 0712در سال  شهر رشتهای اجتماعی دانش اه آزاد اسالمی تمامی زنان مت هل کاربر و غیرکاربر شبکه شامل

ژوهش ورود به پ طیبر حسب شرا هدفمند و یریگنمونه ویبودند که از طر رکاربرینفر افراد غ 021نفر از افراد کاربر و  021ل شام

 خانواده ، پرسشنامه عملکرد(0111) یسازمان بهداشت جهان زندگی ها، پرسشنامه کیفیتآوری دادهند. برای جمعانتخاب شد

 واریانس تحلیل نتایج آزمونها: يافتهاستفاده شدند. ( 0710) و همکاران زندگی لعلی سبك و (0182) و همکاران اپشتاین

و  مؤلفة سبك زندگی 7مؤلفة کیفیت زندگی،  2در  اجتماعی هایشبکه غیرکاربر و کاربر مت هل نشان داد که بین زنان چندمتغیری

های اجتماعی کمتر از گروه گروه کاربر شبکه که نمرهطوریهای عملکرد خانواده تفاوت معنادار وجود دارد، بهدر تمام مؤلفه

هتر بوده است. زنان غیر کاربر ب و عملکردخانواده  توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگیمی گيری:نتيجه (.>110/1pغیرکاربر بود )

 های اجتماعیزندگی، شبکه خانواده، سبك زندگی، عملکرد کیفیت :هاكليدواژه
Background: although increasing use of Internet and social networks have affected social life and 

interaction of people, but how quality of life style can be compared among people ? Aims: this study aimed 

to compare quality of life, family function, and lifestyle of married women users and non-users of social 

networks. Method: This research was a causal-comparative design and its statistical population consisted 

of all married women users and non-users of social networks of Islamic Azad University of Rasht in 2016. 

The study sample included 150 users and 150 non-users of social networks who were selected through 

convenience sampling according to inclusion criteria. To collect data, the world health organization quality 

of life questionnaire (1990), Epestin and colleague family performance scale(1982), Lali and colleague 

questionnaire (2012) were used. Results: The results of multivariate analysis of variance showed that there 

were significant differences between the married women users and non-users of social networks in four 

components of quality of life, three components of life style, and in all components of family functions, 

so that the score of social network user group was lower than that of the non-user group (p<0/001). 

Conclusions: non users married women had better quality of life and family function than other group.  

Key words: Quality of life, Family function, Lifestyle, Social networks 
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 مقدمه

های ترین مدلبه عنوان یکی از مطلوب 0های اجتماعیشبکه

د. انهای سنی، به ویژه جوانان، ظهور کردهتعامل در میان تمام گروه

های امهها و برنسایتاستفاده از وب»در لغت، شبکة اجتماعی به عنوان 

اختصاصی برای برقراری ارتباط با سایر کابران یا پیداکردن افراد با 

(. 2101، 2شده است )تریپاتی و احد تعریف« منافع و عالیو مشابه

های اجتماعی به دهد که انتخاب نوع شبکهتحقیقات نشان می

شناختی بست ی دارد، اما یك واقعیت تغییرناپذیر متغیرهای جمعیت

 هایمناطو این است که مردم عمیقاً در استفاده از این شیوه در همه

ور شود، غوطهمی تعاملی، که موجب اعتیاد در برخی موارد شدید نیز

اینترنت  ها نتیجة دسترسی آسانهستند. محبوبیت رو به رشد این شبکه

ها دستی است. این شبکههای دمهای هوشمند و سایر دست اهو گوشی

گذاری به شما امکان اتصال و برقرای ارتباط با دی ران، به اشتراک

های بازیدهی رویدادها، چت و ها و اطالعات، سازمانها، فیلمعکس

 (.2102، 7ووگل-دهند )تسی آنالین را می

به عنوان استفاده بیش از حد از اینترنت تعریف  2اعتیاد به اینترنت

که منجر به اختالل در وضعیت روانشناختی فرد شده است به طوری

)هر دو ذهنی و هیجانی(، و همچنین تعامالت تحصیلی، شغلی و 

؛ به نقل از وانداروکووا و 2110 ،2شود )برد و ولفاجتماعی آنها می

ن تریاعتیاد به اینترنت به عنوان یکی از جدی(. 2101، 2اسماهیل

جنوبی در نظر گرفته شده و حتی مسائل بهداشت عمومی در کره

دولت چین قوانینی را برای تنظیم رفتار مصرف اینترنت نوجوانان 

جود آمارهای مو(. طبو 2108، 3تصویب کرده است )چرن و هوانگ

هزار نفر کاربر اینترنت وجود دارد  311میلیون و  22در ایران بالغ بر 

که ایران را در صدر کشورهای استفاده کننده از اینترنت در خاورمیانه 

قرار داده است )صالحی عمران، عابدینی بلترک، عزیزی شمامی و 

های اجتماعی مطالعات (. طبیعت فراگیر شبکه0713کشاورز، 

که بخش ر این زمینه جلب کرده است به طوریمتعددی را د

تماعی های اجها به بررسی ت ثیرات شبکهتوجهی از این پژوهشقابل

اند که به طور کلی نتایج حاصل از این بر زندگی انسان پرداخته

                                                           
1. Social networks 
2. Tripathi & Ahad 
3. Tsay-Vogel 
4. Internet addiction (IA) 
5. Beard & Wolf 
6. Vondrackova & Šmahel 
7. Chern & Huang 

ها حاکی از ت ثیر نامطلوب استفادة طوالنی مدت از این پژوهش

، سالمت جسمی و روانی ها و در پی آن اعتیاد به اینترنت برشبکه

روابط خانوادگی و بروز مشکالت ارتباطی، شغلی و اجتماعی است 

 (.0712)رجایی و حیدری، 

به  دهندة ت ثیرات مضر اعتیادرغم تحقیقات متعددی که نشانعلی

(، سالمت روانی 2108و همکاران،  8اینترنت بر سالمت جسمانی )بنر

و همکاران،  1هیرش -رس؛ دای2103حیدری سراجی و شیخی فینی، )

( و نیز میزان رضایت کمتر از زندگی با خانواده، دوستان، 2103

(؛ تحقیقات 2103، 01سماحه و مدرسه و محیط زندگی است )هاوی

ت تجربی کمی به طور سیستماتیك رابطه بین اعتیاد به استفاده از اینترن

های های اجتماعی و کیفیت کلی زندگی را که تمام جنبهو شبکه

اند. جسمی، روانی و اجتماعی را در بر ب یرد، بررسی کرده 00بهزیستی

عبارت است  07طبو تعریف سازمان بهداشت جهانی 02کیفیت زندگی

از ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصة فرهنگ و سیستم ارزشی 

کنند که با اهداف، انتظارها، معیارها و امور مهم که در آن زندگی می

(. بر اساس این تعریف، 2107ی و همکاران، )افکار مرتبط است

کیفیت زندگی ارتباط نزدیکی با وضعیت جسمی، روانی، اعتقادات 

شخصی، میزان خودکفایی، ارتباط اجتماعی و محیط زیست دارد 

دوست، (. در این راستا نائینیان، ادب0713)ابراهیمی و همکاران، 

ان استفاده از ( نشان دادند که هرچقدر میز0712خطیبی و قمیان )

 آموزان دبیرستانی افزایش یابد، کیفیت زندگی آنهااینترنت در دانش

( 0713کند. همچنین ابراهیمی و همکاران )نیز کاهش پیدا می

دریافتند که اعتیاد به اینترنت روی کیفیت خواب و کیفیت زندگی 

دانشجویان ت ثیر منفی دارد. در پژوهشی که بر روی جوانان ویتنامی 

( دریافتند که افراد مبتال به اعتیاد 2103و همکاران ) 02ام شد، ترنانج

به اینترنت بیشتر از افراد غیرمعتاد در خودمراقبتی و انجام کارهای 

روزمره مشکل دارند، و از درد و ناراحتی، اضطراب و افسردگی رنج 

( نشان داد که دانشجویان 2108برند. پژوهش چرن و هوانگ )می

محور کیفیت زندگی یعنی بُعد سالمت  2اد به اینترنت در مبتال به اعتی

فردی دچار سالمت جسمی، روانی،  اجتماعی و نیز روابط بین

8. Bener 
9. Dieris-Hirche 
10. Hawi & Samaha 
11. Well-being 
12. Quality of life 
13. World health organization (WHO) 
14. Tran 
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 ای نسبت به دانشجویان بدون اعتیاد به اینترنتمشکالت قابل مالحظه

( انجام 2108) 0ای که توسط یو و شِكبودند. در پژوهش چندجانبه

 رنت و میزان رضایت از زندگی و ناامیدیشد روابط بین اعتیاد به اینت

در نوجوانان بررسی شد و نتایج آن نشان داد که اعتیاد به اینترنت 

بینی کنندة میزان پایین رضایت از زندگی و ناامیدی در نواجوانان پیش

 است و بهزیستی فردی پایین بیشتر نتیجة رفتارهای اعتیادآور اینترنتی

کیفیت زندگی نوجوانان باید است تا علت آن و برای بهبود 

راهبردهایی اتخاذ کرد تا به کاهش رفتارهای اعتیادآور مربوط به 

 اینترنت کمك کند.

کانال مجزا وجود دارد که اینترنت از طریو آن  2به طور کلی، 

زمان  دهد: ال وهای استفاده ازبهزیستی و کیفیت زندگی را شکل می

 کند، دسترسی بهرا ایجاد میهای جدیدی دهد، فعالیترا تغییر می

کند، و به عنوان یك ابزار ارتباطی قدرتمند اطالعات را آسان می

تواند بر بهزیستی در ها میکند. هر کدام از این جنبهعمل می

توجه های متمایز زندگی اثر ب ذارد که در این میان نکتة قابلحوزه

ای از جموعهم این است که اثرات اینترنت بر کیفیت زندگی به وسیلة

های شخصی منحصربه فرد هر شخص از جمله کارکرد ویژگی

ها، و شرایط ساختاری )فرهنگ و عقاید( تعدیل روانی، توانایی

 (.2108، 2ویتوشود )کستالچی و تیمی

 و مهم مت ثر و همچنین ت ثیرگذار بر میزان عوامل از یکی

 است. 7دهاجتماعی، عملکرد خانوا هایشبکه از استفاده چ ون ی

عملکرد خانواده به عنوان فرآیندی در نظر گرفته شده است که در 

آن اعضای خانواده برای پاسخ ویی به نیازهای اساسی، 

گیری، ایجاد قوانین، و تعریف اهداف با یکدی ر تعامل دارند تصمیم

کنند و به طور همزمان به رشد فردی و خانوادگی کمك می

های های ارتباطی مانند شبکهلوژی(. ورود تکنو2111، 2)النی ن

تواند ساختار و روند پویایی خانواده را تغییر اجتماعی به خانواده می

و به روز شدن خانواده با این عنصر  سازش یافت یدهد و منجر به 

(. اعتیاد به اینترنت 2102، 2جدید گردد )کاروالیو، فرانسیسکو و ریلوز

بران و روابط آنها با اعضای با ایجاد مشکل در زندگی روزمرة کار

                                                           
1. Yu & Shek 
2. Castellacci & Tveito 
3. Family functioning 
4. Lanigan 
5. Carvalho, Francisco & Relvas 
6. Şenormancı, Şenormancı, Güçlü & Konkan 

کند و عملکرد شان، در عملکرد خانواده اختالل ایجاد میخانواده

ی به پذیری افراد نسبت به وابست خانوادگی معیوب نیز باعث آسیب

شود )سنورمانسی، سنورمانسی، های اجتماعی میاینترنت و شبکه

ند که ( نشان داد2113و همکاران ) 3(. ین2102، 2گوکلو و کنکان

عملکرد خانوادگی ناسالم و تعارضات خانوادگی با اعتیاد به اینترنت 

در نمونة بزرگی از جوانان در ارتباط است. همچنین پارک، کیم و 

( دریافتند که بین عوامل خانوادگی مانند فقدان ارتباط در 2111) 8چو

بین اعضای خانواده، عدم انسجام در خانواده و خشونت خانوادگی و 

اد به اینترنت همبست ی نیرومندی وجود دارد. اعتیاد به اینترنت هر اعتی

یك از زوجین، موجب دور شدن آنها از همدی ر و کاهش صمیمت 

های جدی خانواده از جمله طالق شود و زمینه را برای آسیبمی

(. رجایی و 0712کند )لطیفیان، عرشی و اقلیما، عاطفی فراهم می

ستا نشان دادند که استفاده خارج از میزان ( در همین را0712حیدری )

بهنجار از اینترنت، رضایت زناشویی و روابط همسران را تحت ت ثیر 

دهد و یکی از دالیل دلزدگی زناشویی است. در منفی قرار می

های ( نشان داده شد که خانواده2102و همکاران ) 1پژوهش مهم وو

هایی که در آنها درآمد، خانوادههای کمطالق گرفته، خانواده

هایی که به شدت تعارضات خانوادگی وجود دارد و نیز خانواده

های ینبناکارآمد هستند و عملکردشان دچار تخریب شده است، پیش

مثبتی برای اعتیاد به اینترنت در نوجوانان هستند.  در پژوهش 

( جوانان دارای اعتیاد به اینترنت نسبت 2102سنورمانسی و همکاران )

های مختلف از جمله شان را در جنبهگروه گواه، عملکرد خانوادهبه 

ها و مسئله، ارتباط، نقشکنترل رفتاری، پاسخ ویی عاطفی، حل

 های جدیدتر سعیتر ارزیابی کردند. پژوهشعملکرد کلی منفی

داشتند تا متغیرهای میانجی مؤثر بر ارتباط بین عملکرد خانواده و 

و  01جوانان را بررسی کنند که در این زمینه لیاعتیاد به اینترنت در نو

( به نقش همساالن ناسالم )منحرف( و حساسیت 2108همکاران )

( به نقش تعدیلی 2103) 00کنند و شی، ونگ و زواجتماعی اشاره می

خود و احساس تنهایی ت کید دارند. نتایج حاصل از میزان حرمت

از  مناسب و افراطیکند که استفادة ناهای فوق خاطرنشان میپژوهش

7. Yen 
8. Park, Kim & Cho 
9. Wu 
10. Li 
11. Shi1, Wang & Zou 
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های تواند بر روابط، انسجام، و نقشهای اجتماعی میاینترنت و شبکه

خانوادگی ت ثیر ب ذارد و یا خود در پی اختالل در عملکرد خانواده 

 به وجود آید.

 فضای ت ثیر تحت که امروزی زندگی هایجنبه دی ر از

 اشاره 0زندگی سبك به توانمی گیردمی قرار اجتماعی هایرسانه

تواند به عنوان شیوة خاص زندگی در نظر سبك زندگی می .کرد

ای از رفتارهای پر معنی و ال ویی افراد گرفته شود که با مجموعه

افتد تعریف شده و با ثبات معینی در طی یك دورة زمانی اتفاق می

های انجام شده در زمینة اعتیاد به (. پژوهش2108، 2)چامیکا و دیاس

دهد که این پدیده اثرات نامطلوبی بر سبك زندگی شان میاینترنت ن

های ماهری، جوینی، بهرامی فرد به ویژه نوجوانان و جوانان دارد. یافته

دهد که افراد  معتاد به اینترنت نسبت به ( نشان می0712و صادقی )

کاربران عادی اینترنت از نظر سبك زندگی سالم در وضعیت 

داشتی، پذیری بهو در رشد روانی، مسئولیت برند نامطلوبی به سر می

 فردی، مدیریت استرس، فعالیت فیزیکی و تغذیه نسبت بهروابط بین

 د.انتری کسب کردهکاربران عادی به طور معناداری نمره پایین

( نیز نشان دادند که افراد دارای اعتیاد 2108) 7کامران، آفرین و احمد

شان کمتر المی دارند، فعالیت بدنیای ناسبه اینترنت رفتارهای تغدیه

است، ال وی خواب نامناسبی دارند و مدت زمان خوابشان نیز کمتر 

ها نیز حاکی از رابطة اعتیاد به است. در این زمینه، دی ر پژوهش

های اینترنت با عادات غذایی نامطلوب، مشکالت خواب، نشانه

مکاران، و ه 2خست ی و در مجموع سبك زندگی ناسالم است )وانگ

و  2؛ کوجیما2108؛ چامیکا و دیاس، 2108؛ بنر و همکاران، 2102

(. عالوه بر عادات مربوط به سالمت جسمانی، 2101همکاران، 

است به  های اجتماعیسالمت روانشناختی افراد نیز تحت ت ثیر شبکه

ن تواند منجر به وخیم شدهای اجتماعی میطوری که اعتیاد به شبکه

(. یافتة مهم 2103، 2افراد شود )پونتس یانوضعیت سالمت رو

دهد که بین ( بر روی نوجوانان چینی نشان می2108لی و همکاران )

برقرار  ایهای اجتماعی و افسردگی ارتباط دوجانبهاعتیاد به شبکه

زایش های اجتماعی اعتیادآور با افاست، بدین معنا که استفاده از شبکه

                                                           
1. Lifestyle 
2. Chamika & Dias 
3. Kamran, Afreen, & Ahmed 
4. Wang 
5. Kojima 
6. Pontes 

همراه است. عالوه بر نوجوانان، مطالعة های افسردگی سطو نشانه

های دهد که استفادة بیش از حد از شبکهبزرگساالن نیز نشان می

، توجهی از جمله افسردگیاجتماعی منجر به مشکالت رفتاری قابل

؛ 2103و همکاران،  3شود )پریماکاضطراب و استرس در جوانان می

ته شده، اعتیاد به (. عالوه بر موارد گف2108، 8سونی و شرما مینا،

های اجتماعی پیامدهای منفی متعددی بر سبك زندگی فرد در شبکه

محیط شخصی و کاری دارد. شواهد حاکی از آن است که اعتیاد به 

های اجتماعی میزان احساسات مثبت را، که باعث افزایش شبکه

دهد. عالوه بر این، موجب عملکرد و بهبود سالمت است، کاهش می

های کاری شده که به نوبة خود مانع از عملکرد در محیطپرتی حواس

های اجتماعی (. شبکه2108، 1گردد )مقبل و کوکشغلی مناسب می

شند ها ت ثیرگذار باتوانند بر نحوة گذران اوقات فراغت در خانوادهمی

که و سبك سرگرمی و تفریو را در خانواده تغییر دهند به طوری

های هوشمند و ده از گوشیدهد استفاتحقیقات نشان می

ثبت ها متواند تجربة تعطیالت را برای خانوادههای جدید میآوریفن

کند و باعث شود احساس یکپارچ ی و تعلو در خانواده تقویت شده 

(. با این 2108و همکاران،  01ها تغییر کند )یوو روند پردازش خاطره

واند تموارد می های اجتماعی در برخیحال، استفادة افراطی از شبکه

مقدار زمان صرف شده در کنار خانواده را کاهش دهد و میزان توجه 

، 00را در تعامالت چهره به چهره کم کند )شارایووسکا و استادولسکا

2103.) 

، بوک، اینستاگرامهای اجتماعی مانند فیساز زمان ظهور شبکه

، میلیاردها کاربر در سراسر جهان جذب این 02چتتوییتر و اسنپ

ه ها با زندگی روزمراند و استفاده از این سایتهای مجازی شدهشبکه

های توانند پروفایلکه کاربران میافراد درهم آمیخته است. به طوری

عمومی شخصی ایجاد کنند، با دوستان زندگی واقعی ارتباط برقرار 

 ا دی ران مواجه شوند. این زمینه ازکنند، و بر اساس منافع مشترک ب

زندگی  های مختلفای که بر جنبهمطالعه، به دلیل ت ثیرات گسترده

داشته، در چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با 

 این پژوهشتوجه به کمبود مطالعات موجود در این زمینه در ایران، 

7. Primack 
8. Meena, Sharma & Soni 
9. Moqbel & Kock 
10. Yu 
11. Sharaievska & Stodolska 
12. Facebook, Instagram, Twitter and Snapchat 
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 کردعمل ،زندگی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا کیفیت

 هایشبکه غیرکاربر و کاربر مت هل زنان زندگی سبك و خانواده

 با یکدی ر متفاوت است یا خیر؟ اجتماعی
 

 روش

ای بوده و جامعه آماری آن را مقایسه –یك مطالعة علّی  این پژوهش

ال های اجتماعی که در ستمامی زنان مت هل کاربر و غیرکاربر شبکه

در دانش اه آزاد اسالمی واحد رشت مشغول به  0712تحصیلی  

نفر از  711تحصیل بودند، تشکیل دادند. نمونة مورد مطالعه شامل 

 ربر( بود که ازنفر غیرکا 021نفر کاربر و 021دانشجویان مذکور )

 نتخابا پژوهش به ورود شرایط حسب بر و هدفمند گیرینمونه طریو

( دامنة سنی بین بیست 0اند از: شدند. شرایط ورود افراد نمونه عبارت

ساعت  21( فعالیت و حضور بیش از 7( مت هل بودن، 2تا چهل سال، 

ربر. ساعت برای افراد غیرکا 2در هفته برای افراد کاربر و کمتر از 

های پژوهش بوده و دربارة مالک تعیین شرایط ورود و خروج، هدف

حجم نمونه، پژوهش ر با در نظر گرفتن عواملی مانند زمان، امکان 

 711دسترسی به زنان مت هل کاربر و غیرکاربر و با توزیع بیش از 

پرسشنامه در بین دانشجویان، درصدی از جامعه را به طور هدفمند و 

 711ورود به عنوان نمونه انتخاب کرده و در نهایت  بر حسب شرایط

 برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه کامل و وارد تحلیل نهایی شدند.

 ،یراواندرصد ف ،یفراوان عیشامل توز یفیاز فنون آمار توصها نیز داده

 یاز روش آمار استنباط نیو همچن یو پراکندگ یهای مرکزشاخص

 شد.استفاده  )مانووا( چندمتغیره واریانس آزمون تحلیل

ن های مختلف تخمیدر ابتدا تعداد دانشجویان زن مت هل در رشته 

زده شد و پس از آن با مراجعه به دانش اه آزاد رشت بعد از رفتن به 

های ها و صحبت با دانشجویان در مورد نحوة تکمیل پرسشنامهکالس

ها بین آنها توزیع شد و بعد از آن اطالعات پژوهش، این پرسشنامه

ین اتکمیل شده استخراج گردید. با توجه به اینکه در های پرسشنامه

ماعی های اجتباید دو گروه کاربر و افراد غیرکاربر شبکه پژوهش

ای که در طول هفته به طور ساله 21تا  21مقایسه شوند، لذا جوانان 

 21برند )یعنی بیش از های اجتماعی استفاده میمستمر از شبکه

گرفته شدند و جوانانی که در طول  ساعت( به عنوان کاربر در نظر

وان برند به عنهای اجتماعی استفاده میساعت از شبکه 2هفته کمتر از 

آوری عها جمهها، دادغیرکاربر معرفی شدند. پس از تکمیل پرسشنامه

                                                           
1. Epestin, Baldoein & Bishop 

 تحلیل شد. SPSS 16افزار و از طریو نرم

 ابزار

 سنی، مشخصات شامل :شناختیجمعیت اطالعات پرسشنامه

ی هاوضعیت ت هل، و میزان استفاده از شبکه میزان تحصیالت،

 ( در...و اینستاگرام تل رام، اپ،واتس بوک،فیس اجتماعی )وایبر،

 هفته است.

کیفیت  جهت سنجشکه این پرسشنامه  :زندگی کیفیت پرسشنامه

اشت مان بهدساز آن سازندة و گیردمی قرار استفاده مورد زندگی فرد

دارای  است، 0118 در سال المللی بین مرکز 02 همکاری با جهانی

 کیفیت زندگی ةدهندنشان در آن ترنمره پایین کهال است ؤس 72

پس از ها مقیاس. نمرة کل و نمرة خرده تر است و برعکسپایین

زیرمقیاس زیر برای این پرسشنامه به دست خواهد  8 در  گذارینمره

 اختالل، بخاطر سالمت جسمیاختالل نقش ، کارکرد جسمی: آمد

، یبهزیستی هیجان، خست ی / ، انرژینقش بخاطر سالمت هیجانی

همچنین در پایان . سالمت عمومید، و در، کارکرد اجتماعی

گذاری دو زیرمقیاس کلی نیز برای این پرسشنامه به دست خواهد نمره

زیرمقیاس سالمت ، و زیرمقیاس سالمت جسمیز: آمد که عبارتند ا

 قابلیت اعتمادبرای تعیین  (0788یوسفی و صفری ) پژوهش . درانیرو

از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج آن برای کل مقیاس برابر 

 نمره همبست ی از درستی تعیین به دست آمد. همچنین برای 11/1با 

شد.  فادهاست بُعد آن دهنده تشکیل هایسؤال تك تك با بُعد هر کلی

بود و همه 87/1 تا 22/1 از آمده دستبه همبست ی هایضریب دامنه

معنادار بودند. هر گویه نیز بیشترین  10/1ها در سطو ضریب

 عد مربوط به خود داشت. همبست ی را با بُ

 ،به همت اپشتاینپرسشنامه  اینپرسشنامه عملکرد خانواده: 

تهیه شده است و هدف آن سنجیدن  (0187)0و بیشاب بالدوین

 21است. این پرسشنامة  2مسترعملکرد خانواده بر اساس ال وی مك

ها، مس له، روابط، نقشمقیاس حلسؤالی دارای شش خرده

پاسخ ویی اثربخش، درگیری اثربخش، کنترل رفتاری و یك نمره 

ی ابه عنوان کاکرد کلی است که بر روی یك مقیاس چهار درجه

( و کامالً 7(، مخالفم)2، موافقم)(0لیکرت به صورت کامالً موافقم)

تمام  عملکرد خانواده گذاریشود. برای نمرهارائه می (2مخالفم)

شوند که نمرة باالتر نشان ر کارکرد کدگذاری می 2تا  0ها از پاسخ

2. McMaster Model 
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تر است. برای بدست آوردن نمرة هر مقیاس، متوسط نمرات ناسالم

 مقیاس باشود سپس نمرات مواد هر خردهمواد آن مقیاس محاسبه می

مرة شود. بنابراین ناد آن مقیاس تقسیم میهم جمع شده و بر تعداد مو

درصد از  21) ناسالم( خواهد بود. اگر 2)سالم( تا  0هر مقیاس بین  

مواد یك مقیاس پر نشده باشد نمرة مقیاس محاسبه نخواهد شد. دامنة 

است که حاکی از  12/1و  32/1های آن بین آلفای زیر مجموعه

عملکرد  بة اعتبارهمسانی درونی نسبتاً خوب آن است. محاس

های نیز نشان داد که این آزمون توانسته اعضای خانواده خانواده

مقیاس خود از های بالینی را در هفت خردهغیربالینی و خانواده

قابلیت . در ایران نیز (0187)اپشتاین و همکاران،  یکدی ر متمایز سازد

و  21/1( بین 0738های آن توسط میرعنایت )مقیاسخرده اعتماد

( بین 0731(، توسط امینی )0712نیا، )به نقل از ایمانی و شیرالی 32/1

( و اخیراً توسط 0713)به نقل از امیری و همکاران،  12/1تا  78/1

 31/1نمرة کل آن برابر با  قابلیت اعتمادنیز ( 0712نیا )ایمانی و شیرالی

 گزارش شد.

از پرسشنامه سبك  این پژوهش در: پرسشنامه سبك زندگی

ساخته و  0710زندگی که توسط لعلی، عابدی و کجباف در سال 

این پرساشنامه باا هادف ارزیاابی و  اعتباریابی شده استفاده شد.

 31ی دارا آننسخه نهایی  و گیری سبك زندگی ساخته شداندازه

(، 2(، معموالً)7صورت همیشه) سؤال در طیف لیکرت است که به

شوند. این پرسشنامه از گذاری می نمره (1)، و هرگز(0گاهی اوقات)

ورزش و  - 2،  ساالمت جاسمانی -0عامال یاا مؤلفاه شاامل  01

پیااش یری از  -2کنتاارل وزن و تغذیااه،  -7تندرسااتی، 

              ، سالمت معنوی -2سااالمت روانشناختی،  -2هااا، بیماااری

و الکل،  اجتنااب از داروهاا، ماواد مخادر -8 ،سالمت اجتماعی -3

سالمت محیطی تشکیل شده است.  -01،  و پیش یری از حوادث -1

ك دهندة سبو در کل پرسشنامه نشانها باال در هر کادام از مؤلفه ةنمر

، نتایج نشان داد که بین درستی. به لحاظ زندگی مناسب است

 110/1نشناختی در سطو های سبك زندگی و بهزیستی روامؤلفه

قابلیت  نیزهمبست ی مثبت و معناداری وجود دارد. به منظور بررسی 

پرسشنامه نیز از دو روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده  اعتماد

شد و نتایج حاصل از روش همسانی درونی نشان داد که ضرایب 

نیز یب قرار دارد. همچنین ضرا 81/1تا  32/1آلفای کرونباخ در دامنة 

قرار دارد.  12/1تا  82/1به روش بازآزمایی در دامنة  قابلیت اعتماد

شور اعتماد و متناسب با فرهنگ کبنابراین این پرسشنامه ابزاری قابل

ابدی و ع ،لعلی)برای بررسی، ارزیابی و سنجش سبك زندگی است 

 (.0710 ،کجباف

 هايافته

با استفاده از اطالعات به دست آمده و وارد کردن آنها در نرم 

میان ین و انحراف های توصیفی زیر حاصل شد. داده SPSSافزار 

استاندارد نمرات متغیرهای پژوهش به تفکیك دو گروه کاربر و 

ارائه شده است. همچنین  0های اجتماعی در جدول غیرکاربر شبکه

وگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال در این جدول نتایج آزمون کلم

ها گزارش شده است. با توجه به این بودن توزیع متغیرها در گروه

برای تمامی متغیرهای پژوهش  کلموگروف اسمیرنفآماره جدول 

توان نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها نرمال دار است لذا میمعنی

واریانس  توان از آزمون پارامتریك تحلیل( و میp>12/1است ) 

 چندمتغیری استفاده نمود.

ربنایی، های زیدر تحلیل استنباطی، پس از بررسی روایی مفروضه

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره )مانووا( به کار رفت. قبل از اجرای 

 های کیفیت زندگی،مؤلفهاین آزمون برای مقایسه و بررسی خرده 

ن . نتایج آزموهای آن مورد بررسی و ت یید قرار گرفتفرضپیش

ها نشان لوین برای بررسی هم نی واریانس متغیرهای وابسته در گروه

ها در دو مؤلفهداد که واریانس متغیر کیفیت زندگی در تمامی خرده 

های آزمون مانووا، (. یکی دی ر از مفروضه<12/1Pگروه برابر است )

 آزمونهاست. برای بررسی این فرضیه از نرمال بودن توزیع داده

اسمیرنف استفاده شد که نتایج این آزمون حاکی از  -کولموگروف 

های کیفیت زندگی از مفروضه نرمال بودن مقیاسآن است که خرده 

(. نتایج آزمون باکس برای بررسی ماتریس <12/1Pکنند )پیروی می

کوواریانس متغیرهای وابسته در بین دو گروه کاربر و غیرکاربر 

 نیز نشان داد که ماتریس کوواریانس خرده های اجتماعیشبکه

، =Box’s M 22/1های کیفیت زندگی در دو گروه برابر است )مؤلفه

12/1P>های تحلیل واریانس چندمتغیری، فرض(. پس از بررسی پیش

ت های کیفیمؤلفه نتایج آزمون نشان داد که بین دو گروه در خرده

دار ( تفاوت معنی>28/1Pillai’s Trace= ،22/2 F= ،12/1Pزندگی )

وجود دارد. به عبارت دی ر، بین دو گروه کاربر و غیرکاربر 

های کیفیت زندگی های اجتماعی حداقل در یکی از مؤلفهشبکه

بر بررسی اینکه گروه کاربر و غیرکارتفاوت معنادار وجود دارد. نتایج 

های کیفیت زندگی با های اجتماعی در کدام یك از مؤلفهشبکه

گزارش شده است.  2ی ر تفاوت دارند در جدول یکد
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 (n=711های اجتماعی )های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیك گروه کاربر و غیرکاربر شبکه. شاخص0جدول

 سطو معناداری کلموگروف اسمیرنف  z آماره انحراف استاندارد میان ین متغیر

   غیرکاربر کاربر غیرکاربر کاربر 

 02/1 22/7 78/1 73/1 83/7 12/7 بهزیستی هیجانی

 13/1 02/2 01/0 22/0 12/2 27/2 درد

 02/1 82/2 21/1 77/1 12/7 01/2 سالمت عمومی

 18/1 22/2 27/1 27/1 22/0 22/0 اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی

 88/1 12/2 21/1 22/1 81/7 23/7 انرژی / خست ی

 30/1 31/2 23/1 22/1 73/0 23/0 اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی

 38/1 18/2 71/1 72/1 27/2 28/2 کارکرد جسمی

 12/1 21/2 20/1 22/1 38/2 82/2 کارکرد اجتماعی

 02/1 27/2 10/1 17/1 12/00 82/00 روانیسالمت

 70/1 01/2 12/1 12/0 10/1 32/1 سالمت جسمی

   31/2 33/2 22/27 27/27 نمره کل کیفیت زندگی

 32/1 81/2 13/7 21/7 12/02 12/02 حل مسئله

 20/1 02/7 10/2 22/2 22/22 37/21 روابط

 18/1 22/7 71/2 17/2 38/02 02/02 هانقش

 13/1 12/7 01/2 01/2 81/08 22/02 پاسخ ویی اثربخش

 21/1 31/2 21/7 72/7 21/27 12/20 درگیری اثربخش

 12/1 28/7 33/7 71/7 18/22 82/21 کنترل رفتاری

 11/1 02/1 12/7 12/7 02/21 23/08 کارکرد کلی

 - - 18/20 11/21 21/072 81/022 نمره کل عملکرد خانواده

 08/1 81/2 72/2 08/2 20/02 23/02 سالمت جسمانی

 22/1 22/7 22/7 12/2 17/20 73/20 درد، ورزش و تندرستی

 31/1 37/2 87/2 23/2 30/03 37/03 کنترل وزن و تغذیه

 83/1 21/2 22/7 10/7 22 82/20 از بیماریپیش یری 

 22/1 83/0 22/7 20/7 71/22 02/22 سالمت روانشناختی

 11/1 23/2 88/7 22/2 37/72 02/27 سالمت معنوی

 00/1 22/2 12/2 10/2 23/22 82/21 سالمت اجتماعی

 11/1 22/2 87/2 17/7 17/08 20/08 اجتناب از داروها و مواد مخدر

 02/1 21/2 22/2 82/2 33/22 22/22 حوادثپیش یری از 

 02/1 82/2 82/2 10/2 22/20 23/01 سالمت محیطی

 - - 12/22 37/20 11/222 20/202 نمره کل سبك زندگی

 

 

 های کیفیت زندگیهای اجتماعی در مؤلفهمتغیری تفاوت گروه کاربر و غیرکاربر شبکه. نتایج تحلیل واریانس تك2جدول
 اندازه اثر F p میان ین مجذورات آزادیدرجه مجذوراتمجموع  مؤلفه

 18/1 02/1 28/2 72/1 0 72/1 بهزیستی هیجانی
 03/1 12/1 22/2 28/3 0 28/3 درد

 01/1 13/1 28/7 72/1 0 72/1 سالمت عمومی
 22/1 10/1 17/07 22/2 0 22/2 اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی

 02/1 12/1 02/2 12/0 0 12/0 انرژی / خست ی
 22/1 10/1 22/07 17/2 0 17/2 اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی

 12/1 22/1 72/0 08/1 0 08/1 کارکرد جسمی
 12/1 22/1 22/1 02/1 0 02/1 کارکرد اجتماعی

 17/1 70/1 12/0 83/1 0 83/1 روانیسالمت

 12/1 08/1 81/0 32/0 0 32/0 سالمت جسمی
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مؤلفة کیفیت زندگی باهم خرده  2، دو گروه در 2با توجه به جدول 

(، اختالل نقش 22/2برای درد ) Fدار دارند چراکه آماره تفاوت معنی

( و اختالل 02/2(، انرژی / خست ی )17/07به خاطر سالمت جسمی )

دار است. معنی 12/1( در سطو 22/07نقش به خاطر سالمت هیجانی )

ؤلفة مدهد که این چهار خرده ها نشان مینمرات گروهمقایسة میان ین 

 های اجتماعی کمتر از گروهکیفیت زندگی در زنان کاربر شبکه

درند ها قاغیرکاربر است. از طرفی با توجه به حجم اندازه اثر، گروه

درصد از تغییرات اختالل نقش به خاطر  22درصد از تغییرات درد،  03

درصد  22غییرات انرژی / خست ی، و درصد از ت 02سالمت جسمی، 

از تغییرات اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی را تبیین کنند. اما در 

های کیفیت زندگی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود بقیة مؤلفه

 ندارد.

عملکرد خانواده نیز  هایمؤلفهبرای مقایسه و بررسی خرده

های آن مورد بررسی و ت یید قرار گرفت. نتایج آزمون فرضپیش

لوین نشان داد که واریانس متغیر عملکرد خانواده در تمامی خرده 

(. نتایج آزمون <12/1Pها در دو گروه برابر است )مؤلفه

های مقیاساسمیرنف نیز حاکی از آن است که خرده  -کولموگروف 

(. <12/1Pکنند )نواده از مفروضه نرمال بودن پیروی میعملکرد خا

 نتایج آزمون باکس نیز نشان داد که ماتریس کوواریانس خرده

 Box’s 32/1های عملکرد خانواده در دو گروه برابر است )مؤلفه

M= ،12/1P>های تحلیل واریانس فرض(. پس از بررسی پیش

و گروه در خرده چندمتغیری، نتایج آزمون نشان داد که بین د

، =Pillai’s Trace=،07/2F 22/1های عملکرد خانواده )مؤلفه

12/1P<دار وجود دارد. به عبارت دی ر، بین دو گروه ( تفاوت معنی

های های اجتماعی حداقل در یکی از مؤلفهکاربر و غیرکاربر شبکه

روه بررسی اینکه گعملکرد خانواده تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج 

های های اجتماعی در کدام یك از مؤلفهاربر و غیرکاربر شبکهک

گزارش شده  7عملکرد خانواده با یکدی ر تفاوت دارند در جدول 

 است.

 

 های عملکرد خانوادههای اجتماعی در مؤلفهمتغیری تفاوت گروه کاربر و غیرکاربر شبکه. نتایج تحلیل واریانس تك7جدول

 اندازه اثر F p میان ین مجذورات آزادیدرجه مجذوراتمجموع  مؤلفه

 22/1 10/1 32/2 18/12 0 18/12 حل مس له

 72/1 10/1 10/00 22/221 0 22/221 روابط

 22/1 10/1 22/3 32/210 0 32/210 هانقش

 27/1 10/1 22/07 27/722 0 27/722 پاسخ ویی اثربخش

 71/1 10/1 70/1 72/002 0 72/002 درگیری اثربخش

 71/1 10/1 22/1 13/001 0 13/001 کنترل رفتاری

 27/1 10/1 20/07 201 0 201 کارکرد کلی
 

 

 هایمؤلفهدهد که دو گروه از نظر تمامی خرده نشان می 7جدول 

برای  Fدار دارند چراکه آماره عملکرد خانواده باهم تفاوت معنی

(، پاسخ ویی 22/3ها )(، نقش10/00(، روابط )32/2مس له )حل

(، 22/1(، کنترل رفتاری )70/1(، درگیری اثربخش )22/07اثربخش )

دار است. مقایسة معنی 10/1( در سطو 20/07و کارکرد کلی )

های عملکرد دهد که تمامی مؤلفهها نشان میمیان ین نمرات گروه

های اجتماعی کمتر از گروه غیرکاربر شبکه خانواده در زنان کاربر

درصد از تغییرات  22دهد که است. حجم اندازه اثر نشان می

درصد از تغییرات  22درصد از تغییرات روابط،  72مس له، حل

درصد از  71درصد از تغییرات پاسخ ویی اثربخش،  27ها، نقش

 اری، ودر صد از تغییرات کنترل رفت 71تغییرات درگیری اثربخش، 

درصد از تغییرات کارکرد کلی ناشی از تغییرات دو گروه کاربر  27

 های اجتماعی است.و غیرکاربر شبکه

های سبك زندگی نیز مؤلفهبرای مقایسه و بررسی خرده 

های آن مورد بررسی و ت یید قرار گرفت و نتایج آزمون فرضپیش

 ی خردهلوین نشان داد که واریانس متغیر سبك زندگی در تمام

(. همچنین نتایج آزمون <12/1Pها در دو گروه برابر است )مؤلفه

های مقیاس اسمیرنف حاکی از آن است که خرده -کولموگروف 

(. <12/1Pکنند )عملکرد خانواده از مفروضه نرمال بودن پیروی می

 نتایج آزمون باکس نیز نشان داد که ماتریس کوواریانس خرده
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، =Box’s M 28/1در دو گروه برابر است ) های سبك زندگیمؤلفه

12/1P>های تحلیل واریانس چند فرض(. پس از بررسی پیش

های مؤلفه متغیری، نتایج آزمون نشان داد که بین دو گروه در خرده

( تفاوت >Pillai’s Trace=،12/0 F= ،12/1P 22/1سبك زندگی )

ای هشبکه دار وجود دارد و بین دو گروه کاربر و غیرکاربرمعنی

های سبك زندگی تفاوت معنادار اجتماعی حداقل در یکی از مؤلفه

های بررسی اینکه گروه کاربر و غیرکاربر شبکهوجود دارد. نتایج 

های سبك زندگی با یکدی ر تفاوت اجتماعی در کدام یك از مؤلفه

 گزارش شده است. 2دارند در جدول 

 
 

 های سبك زندگیهای اجتماعی در مؤلفهمتغیری تفاوت گروه کاربر و غیرکاربر شبکه. نتایج تحلیل واریانس تك2جدول

 اندازه اثر F p میان ین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مؤلفه

 10/1 82/1 12/1 20/1 0 20/1 سالمت جسمانی

 17/1 78/1 1//38 77/8 0 77/8 ورزش و تندرستی

 10/1 17/1 10/1 12/1 0 12/1 کنترل وزن و تغذیه

 10/1 30/1 02/1 23/0 0 23/0 اهپیش یری از بیماری

 10/1 22/1 72/1 22/2 0 22/2 سالمت روانشناختی

 12/1 71/1 37/1 80/02 0 80/02 سالمت معنوی

 71/1 10/1 12/02 20/012 0 20/012 سالمت اجتماعی

 13/1 02/1 13/0 02/78 0 02/78 اجتناب از داروها و مواد

 28/1 10/1 22/8 20/723 0 20/723 پیش یری از حوادث

 22/1 10/1 78/02 21/783 0 21/783 سالمت محیطی
 

 

 دهد که دو گروه تنها درنیز جدول فوق نشان می در آخرین یافته

که طوریمؤلفة سبك زندگی باهم تفاوت معنادار دارند به  خرده 7

(، پیش یری از حوادث 12/02برای سالمت اجتماعی ) Fآمارة 

دار است. معنی 10/1( در سطو 78/02(، و سالمت محیطی )22/8)

لفة مؤدهد که این سه خرده ها نشان میمقایسة میان ین نمرات گروه

های اجتماعی کمتر از گروه سبك زندگی در زنان کاربر شبکه

درصد  71ها قادرند غیرکاربر است. با توجه به حجم اندازه اثر، گروه

درصد از تغییرات پیش یری از  28از تغییرات سالمت اجتماعی، 

د. ا تبیین کنندرصد از تغییرات سالمت محیطی ر 22حوادث، و نیز 

ی های سبك زندگگونه که در جدول پیداست، در بقیة مؤلفهاما همان

 بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.

 گيریبحث و نتيجه

 سبك و خانواده عملکرد زندگی، با هدف مقایسة کیفیت این پژوهش

د. اجتماعی انجام ش هایشبکه غیرکاربر و کاربر مت هل زنان زندگی

مؤلفة کیفیت  2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که در 

زندگی یعنی درد، اختالل نقش به خاطرسالمت جسمی، انرژی / 

خست ی، و اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی، گروه کاربر 

 های اجتماعی به طور معناداری نمرات کمتری از گروه شبکه

 اند. این یافته با نتایج پژوهش لین، تسای، چنغیرکاربر کسب کرده

( که نشان دادند سطو خست ی پرستاران زن ارتباط 2107) 0و کو

توجهی با اعتیاد به اینترنت دارد همسو است. همچنین با آماری قابل

( که نشان دادند زن و مرد 2102و همکاران ) 2نتایج پژوهش آالم

نند، بیشتر کبزرگسالی که به طور اعتیادآوری از اینترنت استفاده می

فردی، مشکالت رفتاری، مشکالت فیزیکی، از مشکالت بین

مشکالت روانی و مشکالت کاری در زندگی روزمرة خود رنج 

اخیر  وهشبرند، در یك راستاست. همچنین یافتة حاضر با دو پژمی

د منجر توان( که نشان دادند اعتیاد به اینترنت می2103ترن و همکاران )

                                                           
1. Lin, Tsai, Chen & Koo 

گی ی زندهای روزمرهبه ایجاد مشکل در خودمراقبتی و انجام فعالیت

( 2108شود و در فرد درد و ناراحتی ایجاد کند، و نیز بنر و همکاران )

راد گروه کنترل فکه دریافتند افراد مبتال به اعتیاد به اینترنت بیش از ا

درد، مشکالت شنوایی و خست ی جسمانی رنج از سردرد، چشم

 برند، همسو است.می

های توان گفت اجبار به استفاده از شبکهدر تبیین این یافته می

تواند با احساس خست ی، درد اجتماعی و مشکالت مدیریت زمان می

ادة ر به استفو کمبود انرژی در دانشجویان همراه باشد. در واقع اجبا

یجه شود در نتزیاد موجب اختالل در کنترل استفاده از اینترنت می

2. Alam 
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مشکالت جسمانی ناشی از آن همچون محرومیت از خواب ظاهر 

شود که پیامد نهایی آن کاهش انرژی و خست ی و مشکالت می

(. در رابطه با سالمت هیجانی، 2108جسمی است )چرن و یانگ، 

توجهی از ( نشان داد که بخش قابل 2108) و همکاران 0پژوهش آناند

تواند دانشجویان پزشکی در هند دچار اعتیاد به اینترنت هستند که می

های روانشناختی )از جمله افسردگی( را به همراه در آنها پریشانی

آور برای ایفای نقش پزشکی، داشته باشد و این خود عاملی زیان

 است. در این راستا، پیشرفت تحصیلی و اهداف شغلی بلندمدت

( عاملی را که اعتیاد به اینترنت و 2103) 2نیکل و تورستنسونمك

دهد و زمینه را برای های روانشناختی را به هم پیوند میپریشانی

ای ناکارآمد عنوان های مقابلهکند، سبكاختالل نقش فراهم می

رنت تسازی از اینکردند و نشان دادند بزرگساالنی که به طور مشکل

ی و ای هیجانهای مقابلهکنند در میزان استفاده از پاسخاستفاده می

ای اجتنابی نمرات باالتری کسب کردند. این راهبردهای مقابله

اجتنابی در واقع به عنوان یك متغیر میانجی در رابطة بین پریشانی 

کند و زمینه را برای روانشناختی و اعتیاد به اینترنت عمل می

 کند.ها آماده میفردی در حوزة تکالیف و نقشهای کژکاری

، نتایج آزمون تحلیل واریانس این پژوهشدر دی ر یافتة 

های چندمتغیری نشان داد که میان ین نمرات گروه کابر شبکه

های مربوط به عملکرد خانواده به طور اجتماعی در تمامی مؤلفه

ژوهش ین نتایج پمعناداری کمتر از گروه غیرکاربر است. این یافته با 

(، سنورمانسی و 2111(، پارک و همکاران )2113و همکاران )

(، لطیفیان و همکاران 2102(، وو و همکاران )2102همکاران )

( در یك راستاست. تمامی این 0712( و رجایی و حیدری )0712)

دهند که کیفیت عملکرد خانوادگی در ها نشان میپژوهش

ی هستند های اجتماعبه اینترنت و شبکه هایی که درگیر اعتیادخانواده

 تر و نامناست است.پایین

های اجتماعی موجب پدید آمدن ال وهای ارتباطی ظهور شبکه

های نوظهور قرار تواند کابران را در معرض آسیبجدید شده که می

دهد؛ مانند استفاده از ال وهای ارتباطی همچون ارتباط چندگانه و 

های شمار افراد متصل به شبکهدر تعداد بیاتصال دائم که خود را 

اجتماعی و حجم وسیع اطالعات به اشتراک گذاشته شده نشان 

های دهد. در کیفیت روابط خانوادگی نیز، قطع ارتباط بین سی نالمی

                                                           
1. Anand 

تواند منجر به سوءتفاهم در بین اعضای کالمی و غیرکالمی می

ا، در یك خانه، به خانواده شود یا اینکه باعث شود هر کدام از آنه

جای برقراری ارتباط شخصی، از یکدی ر جدا باشند )کاروالیو و 

(. ناشناس بودن در اینترنت، محیط امن و مناسبی برای 2102همکاران، 

بروز رفتارهایی است که در زندگی واقعی امکان آن وجود ندارد. 

های فراوان دیداری و شنیداری و محتوای همچنین، جذابیت

ه محیط شود که فرد نسبت بهای اجتماعی باعث مینندة شبکهبران یزا

توجه شود، زمان و مکان را فراموش کند، و نسبت به اطراف خود کم

های خود کم تفاوت باشد )رحمانی و غالمعلی لواسانی، مسئولیت

0711.) 

( بین عملکرد خانوادة نوجوانان معتاد به 2113ین و همکاران )

را  هاییه معتاد به موادمخدر بودند شباهتاینترنت و نوجوانانی ک

 یافتند و به همین دلیل پیشنهاد کردند که اعتیاد به اینترنت باید به عنوان

 کند و تعارضیك سندرم رفتاری که عملکرد خانواده را مختل می

دهد، شناخته شود. رجایی و بین والدین و نوجوانان را افزایش می

اهش رضایت زناشویی و افزایش ( مطرح کردند که ک0712حیدری )

دلزدگی زناشویی میزان استفادة افراطی زنان از اینترنت را افزایش 

دهد. در واقع اینترنت نسبت به سایر موارد از جمله الکل، قمار و می

غیره، به لحاظ در دسترس بودن، باصرفه بودن و ناشناس ماندن راه 

ن طریو از فشارها و خواهند از ایتری است برای افرادی که میآسان

های زندگی زناشویی رها شوند و نیازهایشان را ارضا کنند. تنش

های ( نیز از ارتباط مثبت بین اعتیاد به گوشی2103هاوی و سماحه )

کنند که اعتیاد به دهند و استدالل میهوشمند و اضطراب خبر می

های هوشمند به طور مستقیم با عملکرد خانواده در ارتباط گوشی

نیست بلکه اضطراب نقش عامل میانجی را دارد. در واقع دانشجویان 

های اجتماعی ممکن های هوشمند و شبکهدارای اعتیاد به گوشی

است سطو باالیی از اضطراب را تجربه کنند و از طرفی با این اعتیاد، 

ها اضطراب آنها بدتر هم شود. بنابراین، افرادی که از این برنامه

د با هدف مقابله با اضطراب و یا کاهش آن فقط کنناستفاده می

 دهند که به نوبة خود باعثها افزایش میاستفادة خود را از این سایت

ل شود و این دور باطآفرین بیشتر در خانواده میایجاد روابط مشکل

 کند.همواره ادامه پیدا می

 اند شیوعتواز دی ر سو، عملکرد آشفته و نامناسب خانواده نیز می

2. McNicol & Thorsteinsson 
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اعتیاد به اینترنت را افزایش دهد. خانواده، واحد پیشرو اجتماعی است 

که مسئول اجتماعی شدن نوجوانان است و اختالل در عملکرد آن 

توجهی بر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دارد. دو پژوهش ت ثیر قابل

( نشان دادند که 2108( و لی و همکاران )2103اخیر شی و همکاران )

انواده یك عامل اساسی در ابتال نوجوان به وابست ی و عملکرد خ

(  نشان دادند 2103استفاده نامناسب از اینترنت است. شی و همکاران )

مثبت  خود و به طورکه اعتیاد به اینترنت به طور منفی توسط حرمت

ابطه شود. در تبیین این ربینی میتوسط میزان احساس تنهایی پیش

رد تنها بر شناخت مثبت درمووادگی بهتر نهآورده شده که فضای خان

 گذارد، بلکه بر روند تشکیل وخودمان و اعتماد به خودمان ت ثیر می

تواند تنهایی را کاهش دهد و امکان حفظ روابط صمیمی که می

 دستیابی به پشتیبانی آنالین و در نهایت کاهش شانس ابتال به اعتیاد به

( نیز 2108است. لی و همکاران )اینترنت را موجب شود، ت ثیرگذار 

عالوه بر نشان دادن ارتباط مستقیم بین عملکرد خانواده و اعتیاد به 

اینترنت در نوجوانان، دریافتند که عملکرد ضعیف خانواده ممکن 

است یك عامل مهم برای وابست ی نوجوانان به همساالن منحرف 

ت ود گرما و حمایتوانند از خانوادة خباشد. در واقع نوجوانانی که نمی

کسب کنند احتمال دارد برای دستیابی به این حس تعلو و امنیت به 

سمت همساالن منحرف خود کشیده شوند. در مرحلة بعد، سطو 

باالی وابست ی به همساالن منحرف با سطو باالی اعتیاد به اینترنت 

که تحت نفوذ همساالن انحرافی، نوجوانان همراه است به طوری

یشتر مزایای اجتماعی استفاده از اینترنت را درک کنند ممکن است ب

و خودکارآمدی آنها در استفاده از اینترنت کاهش یابد، که این دو 

فشار و  دهد. همچنینباهم خطر ابتال به اعتیاد به اینترنت ر افزایش می

دهد )لی و همکاران، تقویت همساالن نیز این خطر را افزایش می

توانند خوب رشد کنند که در یك د زمانی می(. در واقع افرا2108

هایی که مشکالت خانوادة با عملکرد خوب بزرگ شوند. خانواده

کنند، پیوند عاطفی دارند، بدون اینکه یکدی ر خود را باهم حل می

یم کنند، وظایف را عادالنه تقسرا محدود کنند از یکدی ر مراقبت می

ان کنند به عنوبرقرار می کنند، و ارتباط باز، راحت و مستقیممی

شوند که در آن افراد به طور سالمی رشد هایی معرفی میخانواده

ه پذیری اعضای آن برای اعتیاد بخواهند کرد و در نتیجه میزان آسیب

 (.2102یابد )سنورمانسی و همکاران، اینترنت کاهش می

                                                           
1. Rotondi, Stanca, & Tomasuolo 

 مراتن ، نتایج نشان داد که میان یناین پژوهشدر آخرین یافتة 

مؤلفة سبك زندگی یعنی  7اجتماعی در  هایشبکه کابر روهگ

 رطو سالمت اجتماعی، پیش یری از حوادث و سالمت محیطی به

وهش راستا با این نتایج، پژهم .است غیرکاربر گروه از کمتر معناداری

های اجتماعی ( نشان داد که بین شبکه0717فتحی، وثوقی و سلمانی )

مجازی و سبك زندگی جوانان در کلّیت، رابطة چندانی وجود ندارد 

 توان مشاهده کرد. مثال رابطهولی با ورود به جزییات این رابطه را می

 و تبادل اطالعات بدون داری بین متغیرهای تعامالت فرهن یمعنی

اتی و احد تریپنتایج حاصل از مطالعة  سانسور با سبك زندگی هست.

ها از آن است که گذراندن ساعات طوالنی در رسانه ( حاکی2101)

های اجتماعی نه تنها موجب آسیب جدی به سالمت جسمی و شبکه

شی، کنشود )مانند ایجاد افسردگی، نارسایی توجه / فزونافراد می

تغییرات خلقی، از دست دادن قدرت استدالل و تحلیل(، بلکه رفتار 

درصد  72دهد. ت ثیر قرار میو روابط اجتماعی آنها را نیز تحت 

اعی های اجتمکنندگان این پژوهش اذعان داشتند که شبکهشرکت

آنها را از دنیای واقعی جدا کرده و یك شکاف ارتباطی بین آنها و 

درصد نیز بیان کردند  21شان ایجاد کرده است. خانواده و اطرافیان

های اجتماعی را بر برقراری ارتباطات در که اغلب استفاده از شبکه

ان کنند حضور فیزیکی دوستدهند و سعی میدنیای واقعی ترجیو می

درصد این  21و یا همسر خود را نادیده ب یرند. بیشتر از 

ت را نشان وسانات شخصیکنندگان نیز تغییرات خلقی منفی و نشرکت

ا های اجتماعی بمدت از شبکهدادند و اغلب بر سر استفادة طوالنی

 وجدل بودند.بزرگترهای خود درگیر بحث

در تبیین این یافته باید گفت که تحقیقات موجود در مورد اثرات 

های اینترنتی بر زندگی اجتماعی )سالمت اجتماعی استفاده از شبکه

( 2103) 0اما روتندی، استانکا و توماسولو و محیطی( محدود است

های هوشمند )و کنند که استفاده کردن از گوشیاستدالل می

های اجتماعی( کیفیت ارتباطات چهره به امکانات آن مانند شبکه

دهد و در این حالت صرف وقت با دوستان کمتر چهره را کاهش می

ان، ابط با دوستشود و همچنین از نظر رضایت از روارزشمند تلقی می

های هوشمند به طور منفی بر کیفیت تعامالت اجتماعی ت ثیر گوشی

های های تحصیلی نیز استفادة افراطی از شبکهگذارند. در محیطمی

تواند عملکرد تحصیلی دانشجویان را کاهش دهد، زیرا اجتماعی می
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ویان تواند حواس دانشجها نیاز به توجه دارد و میاستفاده از این شبکه

 شدنتواند آنها را از مواجهرا از درس و کالس پرت کند. همچنین می

های مهم آموزشی در کالس و یادگیری عمیو و درگیری در فعالیت

شان را کاهش دهد. در واقع باز دارد و در نتیجه عملکرد تحصیلی

های غیر مرتبط )از جمله کاری توسط محرکهن امی که حافظة

حد درگیر شود، پردازش ازدر کالس( بیش بوکاستفاده از فیس

تواند رخ دهد )تورل و قاهری تر و یادگیری مؤثر نمیشناختی عمیو

های اجتماعی بر (. استفادة افراطی از شبکه2102، 0سارمی -

توجهی دارد. نتایج های کاری و شخصی نیز اثرات قابلمحیط

استفاده از  دهد که اعتیاد به( نشان می2108پژوهش مقبل و کوک )

 8پرتی در کار و درصد از واریانس حواس 22های اجتماعی شبکه

رل کند. پس از کنتدرصد از واریانس احساسات مثبت را تبیین می

جتماعی، های اشناختی، اعتیاد به استفاده از شبکهمتغیرهای جمعیت

درصد از عملکرد فرد را  21پرتی در کار، و احساسات مثبت حواس

ن کند. بنابراین رابطة منفی محکمی بیای کاری تبیین میهدر محیط

 های اجتماعی وجود دارد.عملکرد کاری و اعتیاد به شبکه

های سبك زندگی با در تبیین عدم رابطة معنادار سایر مؤلفه

 2اسهیورنک ریپژوهش اختوان نتایج های اجتماعی میاستفاده از شبکه

 ،دارای اعتیاد به اینترنت افراد نشان داد که را  بیان کرد( 2103)

و عالئم حاصل از آن مانند احساس  نترنتیبه ا دیشد یوابست 

و حس از دست دادن را در هن ام قطع  یخشم، خست  ،یناراحت

خود  ادیدر عوض اعت رند؛یگیعالئم مهم در نظر نم نبه عنوا نترنتیا

 .نندیبیخود م یروزانه و سبك زندگ یازهایاز ن یرا به عنوان بخش

های اصلی زندگی خود بودند و به خانواده در واقع آنها متوجه اولویت

و زندگی اجتماعی آفالین خود نیز توجه داشتند. بنابراین به نظر 

های مجازی رسد هم ام شدن زندگی با استفاده از این شبکهمی

طوری صورت گرفته که افراد هنوز خود را در استفاده از آن دارای 

 ها را نیز به نوعی سبكبینند و استفاده از این رسانهآگاه میاراده و 

 گیرند.زندگی سالم برای خود در نظر می

های اجتماعی در جهان به طور استفاده از سرویس شبکه

ی که مطابو با مرکز پژوهشای پذیرفته شده است به طوریگسترده

 08درصد از جوانان  11درصد از کل بزرگساالن و  32(، 2101) 7پیو

های اجتماعی برای برقراری آمریکایی از یکی از انواع شبکه 21تا 

                                                           
1. Turel & Qahri-Saremi 
2. Kurniasih 

یا  گذاری اطالعات، وارتباط با دی ران، دنبال کردن اخبار، اشتراک

ران، کنند. بنابراین برای بسیاری از کاربسرگرم کردن خود استفاده می

ها به عنوان بخشی از زندگی روزمرة آنها درآمده این شبکهاستفاده از 

واند تهای اجتماعی میاست که هرچند این افزایش استفاده از رسانه

مزایایی را به همراه داشته باشد، اما متعاقباً باید بین استفاده از آن و 

های اجتماعی استفادة افراطی آن تمایز قائل شویم؛ زیرا اعتیاد به شبکه

یل به یك مشکل جدی در جامعه فعلی شده و پیامدهای ناگواری تبد

چون کاهش بهزیستی روانی، افسردگی، اضطراب، از دست دادن 

دوستان و انحالل رابطة عاشقانه، احساسات منفی ناشی از مقایسة 

اجتماعی و ترس از دست دادن و بسیاری از عواقب دی ر را به همراه 

زمینة پر اهمیت و انجام اقدامات الزم دارد. بنابراین پژوهش در این 

های اجتماعی در عصر جهت جلوگیری از توسعة اعتیاد به شبکه

 حاضر و در کشور ما بسیار ضروری است. 

 امکان عدم هایی نیز مواجه بود از جملهبا محدودیت این پژوهش

 و زندگی كسب بر ت ثیرگذار متغیرهای از بعضی بررسی یا و کنترل

 تصادیاق سطو افراد، شخصیتی هایویژگی مانندزندگی  کیفیت

غیره. همچنین این پژوهش فقط در سطو  و هاخانواده اجتماعی

دانشجویان یك دانش اه و یك شهر و نیز یك جنس )زن( اجرا شده 

 ند.کپذیری آن را به شهر یا جنس دی ر محدود میاست که تعمیم

 نوعی که بود هدفمند پژوهش در این گیری نیزنمونه روش

کند. دهی آن را محدود میاست و تعمیم در دسترس گیرینمونه

های های بعدی با کنترل ویژگیشود که پژوهشپیشنهاد می

اقتصادی، سطو  -شناختی )همچون پای اه اجتماعی جمعیت

تحصیالت، سن و جنس( انجام شود و با گرفتن هر دو جنس امکان 

یشنهاد های طوالنی پر پرسشنامهمقایسه بیشتر را فراهم کند. عالوه ب

شدة هر یك استفاده شود تا تعداد باالی شود از نسخة کوتاه می

ین ها نشود و همچنسؤاالت موجب خست ی و پاسخ تصادفی آزمودنی

استفاده از ابزارهای سنجش کیفی مانند مصاحبه در مرحلة شناسایی 

ه انتخاب تواند بمیهای اجتماعی افراد دارای اعتیاد به استفاده از شبکه

تر این افراد بسیار کمك کند. با انتخاب حجم نمونة باال، روش دقیو

توان های متعدد نیز میگیری تصادفی، و نیز شهرها و دانش اهنمونه

های دهی نتایج را باال برد. در سطو کاربردی، راهقابلیت تعمیم

کام ستحهای اجتماعی، آموزش بهبود و امدیریت استفاده از شبکه

3. Pew research center 
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های پیوندهای خانوادگی و اجتماعی برای کاهش گرایش به شبکه

هایی جهت آگاهی از پیامدهای استفادة اجتماعی و نیز آموزش

ها بر سبك زندگی و سالمت محیطی و حد از این شبکهازبیش

 شود.اجتماعی توصیه می

 منابع
ید ناز؛ جمشااپور، مهابراهیمی، سعید؛ خمرنیا، محمد؛ پروزن، نسرین؛ کرمی

ستوده  شیوع  0713زاده، فاطمه؛ و پیوند، مصطفی ) زهی، هاجر؛   .)

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با کیفیت خواب و کیفیت زندگی          

مجله دانشااکده در دانشااجویان دانشاا اه علوم پزشااکی زاهدان.   
 .022-073(، 2)02بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 

امیری، محسن؛ پورحسین، رضا؛ طاهریان، سعید؛ قیدری، ثریا؛ و معصومی، 

نا )  یدگی     0713می ندرساااتی و تن خانوادگی، روا های  (. عملکرد 

کان            لدین کود کاشاااات حلزون و وا با  کان  لدین کود نة وا روزا

  .3-21(، 22)03مجلة علوم روانشناختی، ناشنوا. 
هدی و شااایرالی    مانی، م جه )    ای خدی یا،  ند  و کارکرد  قش(. ن0712ن  فرآی

یاد  در خانواده  نت  به  اعت نان.   اینتر مه مشاااااوره و    نوجوا نا فصااال
 .022-027(، 2)2درمانی خانواده، روان

(. بررسی رابطه بین اعتیاد به  0712سادات و حیدری، حسن )  رجایی، مریم 

اینترنت با رضایت و دلزدگی زناشویی دانشجویان مت هل دانش اه     

مجله سااالمت جامعه، . 0712در سااال  شااهرآزاد اسااالمی خمینی
00(0 ،)33-21. 

خواهی (. مقایسة هیجان 0711رحمانی، سوده و غالمعلی لواسانی، مسعود )    

شجویان در دو         ساس تمایز دان صیت: بر ا شخ و پنج عامل بزرگ 

ی،  مجلة علوم روانشااناختگروه وابسااته و غیر وابسااته به اینترنت.  
01(78 ،)00-0 . 

مامی،         عمران، ابرا صااااالحی نت؛ عزیزی شااا بدینی بلترک، میم عا هیم؛ 

شاورز، کوثر )    صطفی؛ و ک (. رابطه بین اعتیاد به اینترنت و 0713م

آموزان دوره متوساااطه دوم شاااهرساااتان افساااردگی در بین دانش

ت کید بر نوع شااابکه       با  مجله آموزش و  های مجازی.   کردکوی 
 .07-08(، 0)2سالمت جامعه، 

سلمانی، گودرز )     صور؛ و  سروش؛ وثوقی، من سی رابطه   0717فتحی،  (. برر

های اجتماعی مجازی با سااابك زندگی جوانان مصااارف شااابکه

فصااالنااامااه مطااالعااات )مورد مطااالعااه جوانااان شاااهر خلخااال(. 
 .21-88(، 07)2شناختی جوانان، جامعه

اد به (. ارتباط اعتی0712لطیفیان، مریم؛ عرشاای، ملیحه؛ و اقلیما، مصااطفی ) 

سال     شهر تهران در  .  0712اینترنت با طالق عاطفی در زنان مت هل 

 .203-228(، 2)02مجله دانش اه علوم پزشکی رفسنجان، 

(. سااااخت و  0710لعلی، محسااان؛ عابدی، احمد؛ و کجباف، محمدباقر )       

ندگی            بك ز مه سااا نا یابی پرساااشااا بار های  پژوهش. (LSQ)اعت
 .22-81(، 0)02 روانشناختی،

، رویا   صاااادقیو  محمد نبی؛  بهرامی، حمید؛  جوینی، بابك؛  ، آق ماهری 

ان  اعتیاد به اینترنت برسبك زندگی دانشجوی بررسی ت ثیر (.0712)

مجله علوم . 0710های علوم پزشکی تهران در سال ساکن خواب اه
 .01-01(، 002)21، پزشکی رازی

طمه ادوساات، فاطمه؛ خطیبی، ساامانه؛ و قمیان، فنائینیان، محمدرضااا؛ ادب

ت روان و کیفی(. اسااتفاده از اینترنت و رابطه آن با سااالمت0712)

-دو فصااالنامه علمی   آموزان مقطع دبیرساااتان.  زندگی در دانش 
 . 017-007(، 2)02شناسی بالینی و شخصیت، پژوهشی روانش

(. بررسااای رابطه هوش عاطفی با 0788یوسااافی، فریده و صااافری، هاجر )

-028(، 2)2لعات روانشاااناختی،    مطا کیفیت زندگی و ابعاد آن.    
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