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هاي  هاي تلفن همراه هوشمند بر ویژگی رسان تأثیر پیام
  دار شخصیتی زنان خانه
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    27/8/1397: تاریخ پذیرش  15/3/1397 :تاریخ دریافت  
  چکیده

دار و اهمیت بحث  در بین زنان خانه هاي تلفن همراه رسان گسترش روزافزون استفاده از پیام
هدف پژوهش حاضر، تأثیر . تأثیر آن بر رفتار، تحقیق درباره آن را ضروري کرده است

نمونه پژوهش . استدار  هاي شخصیتی زنان خانه هاي تلفن همراه هوشمند بر ویژگی رسان پیام
اي از میان زنان  حلهند مرچاي  گیري طبقه که با استفاده از روش نمونهاست نفر  384شامل 

این پژوهش با روش پیمایش میدانی انجام شد و . دار مناطق شهر تهران انتخاب شدند خانه
ساخته جهت بررسی میزان استفاده از  آوري اطالعات، از پرسشنامه محقق منظور جمع به

مونه ن. استفاده شد scl90دار و پرسشنامه شخصیت  هاي تلفن همراه نزد زنان خانه رسان پیام
 و  جهت تجزیه. تقسیم شدند) کنندگان کم کنندگان زیاد و استفاده استفاده(آماري به دو گروه 

 Tهاي توصیفی و استنباطی با تأکید بر مفروضات مدل آماري  ها در دو حیطه تحلیل تحلیل داده
بین میانگین : ند ازا ترین نتایج عبارت عمده. ها شد وتحلیل داده ، اقدام به تجزیهدر دو گروه مستقل

اجبار، حساسیت در روابط بین فردي، - هاي جسمانی، وسواس دو گروه در بعد شکایت
پریشی، پرخاشگري و افسردگی تفاوت معناداري وجود دارد  اضطراب، افکار پارانوییدي، روان

)05/0<p( اما بین میانگین دو گروه در بعد ترس مرضی تفاوت معناداري وجود ندارد ،
)05/0>p .(گروه  آمده در حوزه معناداري اختالالت شخصیتی در بین دو دست توجه به نتایج به با

هاي  رسان پیام شود تا تمهیدات الزم جهت مدیریت استفاده از دار، پیشنهاد می کاربران زنان خانه
ها در مدیریت خانواده،  دار فراهم شود؛ زیرا با توجه به موقعیت آن تلفن همراه در بین زنان خانه

  .این قشر، بنیان خانواده نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفترسیدن به در صورت آسیب 
  دار هاي شخصیتی، زنان خانه هاي تلفن همراه هوشمند، ویژگی رسان پیام :کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه
هاي اجتماعی، جزء  با پیدایش ارتباطات در فضاي مجازي استفاده از شبکه

صورت  اصطالح محیط مجازي به. ري از افراد شده استناپذیري از زندگی بسیا جدایی
که براي اولین بار این واژه  1ویلیام گیبسون. رود اي در مورد اینترنت به کار می گسترده

طور  غرق شدن کامل احساسات انسان به: را به کاربرد آن را چنین تصویر کرده است
کند و  انسان را ایجاد میتجربه حسی  ،ماشین ،در چنین محیطی. مصنوعی در این محیط

  ).1382داور پناه، (شود  این حس در مغز انسان پرورانده می
دیجیتالی در  هايترین ابزار تلفن همراه هوشمند در حال حاضر به یکی از پراستفاده

کرمانی، رحیمی، حسینی و مشکینی، (است و مشترکان زیادي دارد  شده  ایران تبدیل
یر شدن اینترنت اثرات مختلفی بر روي زندگی افراد امروزه پیدایش و فراگ). 1395

 McKenna; Green(گذاشته و تغییرات اساسی در نحوة زندگی مردم ایجاد کرده است 

& Gleason, 2002 .(هاي جدید جهان  عنوان یکی از ابعاد نوپاي فناوري اینترنت به
آوري  ترنت، این فناین. معاصر، نقش بسزایی در تغییر و تحول زندگی افراد جامعه دارد

جبرگرایی فنی و سازة اجتماعی قرار دارد و در انواع ) قطب(جدید، جایی بین دو سوي 
و شکل و شرایط کنش اجتماعی و ) 1382، 2پاتریشیا (فعالیت آدمی رخنه کرده است 

همزمان با دسترسی ). 1385، 3کاستلز(کند  تجربه انسانی را در سراسر جهان تعیین می
آوري نوین  این فن. د به اینترنت شاهد نوع جدیدي از رفتار مخاطبان هستیمگسترده افرا

عنوان یک  هاي ارتباط حال و آینده را دگرگون کرده به شیوه که اینارتباطی عالوه بر 
  ).Massari, 2010(آید  چالش اساسی در زندگی بشر به شمار می
دهاي خاص این فضا و ها و امکانات و کارکر حضور در فضاي مجازي بنا بر ویژگی

هاي  با عنایت به وضعیت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی افراد تأثیرات عمیقی بر جنبه

                                                   
1. William Gibson 
2. patricia 
3. castells 
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ترین طیف مخاطبان و فعاالن  مثابه بزرگ ویژه زنان به مختلف زندگی کاربران ایرانی به
ترین کارکرد آن آرامش بخشی و  خانواده سنگ بناي اجتماع و مهم. گذارد این فضا می

سازمان جهانی . صلح درونی است که خداوند متعال در قرآن بیان فرموده است ایجاد
اي که کارکرد آرامش بخشی و ایجاد صلح درونی  اعالم کرد خانواده) 2003( 1بهداشت

هرچند . احترام است اي قابل ترین وظیفۀ خود را ایفا کرده و خانواده را داشته باشد، مهم
  . همی در ایجاد این آرامش داشته باشندنوبۀ خود بایستی س مرد و زن به

عنوان یکی از  سالمت نهاد خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است و زن نیز به
سالمت روان زنان دربرگیرندة . کند ارکان خانواده در این سالمت نقش بسزایی ایفاء می

هاست و تحت تأثیر عوامل  رفاه جسمی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و معنوي آن
ترین عوامل مؤثر  یزیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادي، خانوادگی قرار دارد و یکی از مهمف

سالمت خانواده و  سالمت هر جامعه در گروِ. در ارتقا و تکامل بنیان خانواده است
اي از روابط و تعامالتی است که در بین افراد یک  مجموعه سالمت خانواده در گروِ

؛ اما با وجود )Lorin; Estiri; Morse, 2003(د خانواده خصوصاً زنان وجود دار
موبایلی شدن «فراگیرشدن استفاده از تلفن همراه هوشمند در ایران و تأکید محققان بر 

هاي  و همچنین با توجه به اهمیت شبکه) 2014کارنوسکی و جاندورا، (» اینترنت
مانی و دیگران، کر(ها در کشور  اجتماعی در ایران و تعداد باالي کاربران این شبکه

تاکنون تحقیقی درباره تأثیر استفاده از این ابزار بر شخصیت رفتاري زنان ) 1395
دار اجرا نشده است؛ بنابراین هدف این مقاله، مطالعه جایگاه این ابزار ارتباطی در  خانه
  . دار است دهی رفتارهاي زنان خانه شکل

هاي مقابله  واده، باید به روشبراي ارتقاي سالمت روانی زن و اثربخشی آن در خان
هاي  منظور از مقابله با فشار روانی، شیوه. با فشارهاي روانی در زنان توجه شود

هاي شخصیتی و  ویژگی. رویی با مشکل و تالش براي غلبه بر این فشار است روبه

                                                   
1. World health organization 
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ابوالمعالی (تواند بر کیفیت رابطه آنان با فرزندانشان اثر بگذارد  بهزیستی مادران می
هاي شخصیتی همواره تأثیر بسزایی بر  الگوي ویژگی). 1396الحسینی و کاسگري، 

جمعی از  دلیلبه همین . ها داشته است گیري از رسانه عقاید و تفکرات مربوط به بهره
اند رابطه و تعمق در  نظران مربوط به شخصیت، سعی کرده شناسان و صاحب روان

ها بر این باورند که فضاي  آن. نمایندفضاي مجازي را برحسب صفات شخصیت تبیین 
هاي جدیدي براي نمایش و معرفی شخصیت در اختیار کاربران قرار  مجازي فرصت

ماند که براي  بر این اساس جاي تردید باقی نمی). 1395محمد پور و دیگران، (دهد  می
یت ها و درنها بینی رفتار آن احتمال زیاد پیش شناخت بهتر کاربران اینترنتی و به

هاي شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و  تأثیرگذاري بر عملکرد آنان، شناخت ویژگی
  ). Tsailien, 2003 ; Wansink, 2000(آید  مؤثر به شمار می

در این زمینه حساسیت پرداختن به این موضوع  شده  چنانچه برخی تحقیقات انجام
هایی که به بررسی تأثیر  وهشهمچنین الزم به ذکر است که پژ. کند را نیز تأیید می

اند معموالً به بررسی پنج  هاي شخصیتی پرداخته هاي اجتماعی مجازي بر ویژگی شبکه
که  scl90انداز مقیاس  عد و چشماند و پژوهشی از ب ویژگی شخصیتی بزرگ پرداخته

بر این اساس هدف پژوهش حاضر را . دارد انجام نپذیرفته است ،شناسانه دیدي آسیب
هاي تلفن  رسان داري که زیاد از پیام هاي شخصیتی زنان خانه ان مقایسه ویژگیتو می

ها استفاده  رسان داري که کم از این پیام کنند و زنان خانه همراه هوشمند استفاده می
پریشی،  طور بیان کرد که آیا بین افسردگی، روان کنند دانست و سؤال پژوهش را این می

ي، پرخاشگري، اضطراب، حساسیت در روابط بین فردي، ترس مرضی، افکار پارانویید
هاي تلفن  رسان وزیاد از پیام داري که کم اجبار و شکایات جسمانی زنان خانه- وسواس

  کنند تفاوت معناداري وجود دارد؟ همراه استفاده می
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 هاي تحقیق فرضیه
ن همراه هاي تلف رسان بین میزان شکایت جسمانی گروهی که زیاد از پیام - 1فرضیه 
کنند  هاي تلفن همراه استفاده می رسان کنند و گروهی که کم از این پیام استفاده می

  .تفاوت معناداري وجود دارد
هاي تلفن همراه  رسان اجبار، بین گروهی که زیاد از پیام-در بعد وسواس - 2فرضیه 
  .عناداري وجود داردکنند تفاوت م ها استفاده می رسان کنند و گروهی که کم از پیام استفاده می

در بعد حساسیت در روابط بین فردي، بین گروهی که زیاد از  - 3فرضیه 
ها استفاده  رسان کنند و گروهی که کم از این پیام هاي تلفن همراه استفاده می رسان پیام
  .کنند تفاوت معناداري وجود دارد می

ي تلفن همراه استفاده ها رسان در بعد اضطراب، بین گروهی که زیاد از پیام - 4فرضیه 
  .کنند تفاوت معناداري وجود دارد ها استفاده می رسان کم از این پیامکه کنند و گروهی  می

هاي تلفن همراه  رسان در بعد پرخاشگري، بین گروهی که زیاد از پیام - 5فرضیه 
ي کنند تفاوت معنادار ها استفاده می رسان کنند و گروهی که کم از این پیام استفاده می
  .وجود دارد
هاي تلفن همراه  رسان در بعد ترس مرضی، بین گروهی که زیاد از پیام - 6فرضیه 
کنند تفاوت معناداري  ها استفاده می رسان کنند و گروهی که کم از این پیام استفاده می
  .وجود دارد
هاي تلفن  رسان در بعد افکار پارانوییدي، بین گروهی که زیاد از پیام - 7فرضیه 

کنند تفاوت  ها استفاده می رسان کنند و گروهی که کم از این پیام استفاده می همراه
  .معناداري وجود دارد

هاي تلفن همراه  رسان پریشی، بین گروهی که زیاد از پیام در بعد روان - 8فرضیه 
کنند تفاوت معناداري  ها استفاده می رسان کنند و گروهی که کم از این پیام استفاده می
  .دوجود دار
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هاي تلفن همراه  رسان در بعد افسردگی، بین گروهی که زیاد از پیام - 9فرضیه 
کنند تفاوت معناداري  ها استفاده می رسان کنند و گروهی که کم از این پیام استفاده می
  .وجود دارد

  
توان  جهان مجازي در واقع تالشی براي بازنمایی واقعی جهان واقعی است و می

ها از  رسد مکان کنش سوژه به نظر می. جهان واقعی است جهان مجازي اثر: گفت
سوي فضاي عمومی مجازي فراقلمرویی در حال تغییر است، به  عرصه عمومی واقعی به

عدي به وجود آمده که این فرصت مهم را در ب اي از فضاي مجازي سه بیان ساده، عرصه
ر ارتباط برقرار نمایند دهد تا بدون حضور فیزیکی با یکدیگ ها قرار می اختیار سوژه

توان ادعا کرد که فضاي مجازي، سه کار مهم انجام  می. )1390نجف قلی و همکاران، (
  :داده است

سادگی برقراري ارتباطات در هر زمان  توان به در این زمینه می :تسهیل تعامالت. 1
  .و هر مکان و با هر فاصله جغرافیایی اشاره نمود

هاي خانوادگی، دوستان مدرسه و  تشکیل گروهامروزه  :احیاي تعامالت. 2
  .باشد اي از احیاي تعامالت، توسط فضاي مجازي می نمونه...

تا پیش از ورود فضاي مجازي و همچنین  که اینبا توجه به  :بسط تعامالت. 3
هاي کاربردي گوشی همراه، حوزه تعامالت در کشور ما تنها  صورت اخص، برنامه به

بوده است، امروزه ورود افراد به این ...ل و خانواده و دوستان ومحدود به افراد فامی
. آید بیشتر به چشم می...فضاها و گسترش حوزه تعامالت، آشنایی با افراد جدید و

  )1394کاظمی، (
  ):Whittle, 1997(شمارند  اندیشمندان پنج کارکرد مهم را براي فضاي مجازي برمی

  .در فضاي سایبرنتیک است کنندگان هدف اولیه مشارکت :ارتباطات
شود، بلکه  تنها تحصیالت رسمی با فضاي مجازي دچار دگرگونی می نه :تحصیل

  .شود بخش که همراه با سرگرمی است، ایجاد می رود؛ نوعی آموزش لذت بسیار فراتر می
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طور  انگیز است؛ چه به فضاي مجازي، تفننی بدیع و هیجان: تفریح و سرگرمی
اي  هاي رایانه وسیله بازي ه ابزار آنالین تفریح و سرگرمی و چه بهوسیل مستقیم و چه به

عالوه، دسترسی آسان به  به. هاي موردعالقه هاي همراه و یا شرکت در چت و البته تلفن
ها در زندگی واقعی وجود ندارد، از عوامل  انواع هنرها و ابزارهایی که امکان تجربه آن

  .جذابیت بخش فضاي مجازي هستند
نگاري، انجام  فضاي مجازي با امکان ارتباط از راه دور، پژوهش، نامه: ل امورتسهی

جامعۀ «مفهوم . پردازد معامالت و حتی کار کردن، به تسهیل امور روزانه افراد می
. اي کرد هاي رسانه وارد ادبیات نظریه 2»مانوئل کاستلز«را نخستین بار  1»اي شبکه
با تغییرات ساختاري که . دهند ما را شکل می ها، ریخت اجتماعی جدید جوامع شبکه

اي  گیري ارتباطات تعاملی رسانه وسیله انقالب ارتباطات صورت گرفته است، شکل به
هاي جدید به کار  جاي رسانه در واقع امروزه اصطالحی که بیشتر به. شده است  مطرح

  . است 3»هاي تعاملی رسانه«رود  می
کنندگان اطالعات صرفاً گیرندگان منفعل  رفاي، مخاطبان و مص در جامعه شبکه

رو  کنند؛ ازاین آیند که ارتباط متقابل برقرار می حساب می پیام نیستند، بلکه کنشگرانی به
هاي همگانی دانست که  هاي نوین را به مفهوم سنتی کلمه، رسانه شاید دیگر نتوان رسانه

در واقع به دلیل . ش کنندهاي محدودي را براي انبوهی از مخاطبان متجانس پخ پیام
. اند ها، مخاطبان از قدرت انتخاب بیشتري برخوردار شده ها و منابع انتشار آن تعداد پیام

ارتباط کامپیوتري با . کنند کاربران از محیط امن خانه با سراسر جهان ارتباط برقرار می
ن حق انتخاب ها و باال برد تک مخاطبان، تعامل با آن امکان پاسخگویی به نیازهاي تک

ترین تحول را در عرصه فرهنگ، سرگرمی، اطالعات و آموزش به وجود آورده و  مهم
در این شبکه ارتباطی . نوعی تحرك فردي و اجتماعی جدید را شکل داده است

                                                   
1. network-society 
2. castells 
3. interaction communication 
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شود  روز بر شمار مخاطبان فعال افزوده و از تعداد مخاطبان منفعل کاسته می روزبه
  ).392-382: 1380کاستلز، (

  کند؛  به سه انقالب ساختاريِ ارتباطات در تاریخ بشر اشاره می» 1ون دایک جان«
زند  گذر از ارتباطات ثابت در مکان و زمان به ارتباطی که بین زمان و مکان پل می - 1
  و هاي زمان و مکان شد  نوشتن و چاپ که منجر به تفوق انسان بر محدودیت - 2
هایی است که محدود  تفکیک و جدایی میان رسانهترین انقالب ارتباطات، پایان  تازه - 3

پیوند برقرار کرده ) زمان و مکان(هایی که بین این ابعاد  به زمان و مکان بودند و رسانه
ترین نقش را در فضاي  ها مهم ، رسانه2از نظر هابرماس). 2005ون دایک، (اند  و پل زده

ها و  ي جهانی است که همه دانشا دارند و در این میان، اینترنت رسانه عمومی بر عهده
توانند در آن آزادانه ابراز عقیده کنند و  همه می. شود ها در آن به اشتراك گذاشته می ایده
  ). 1385ساروخانی، (کس بر دیگري برتري ندارد  هیچ

، 5اینستاگرام ،4توان در تلگرام رسان را می هاي پیام 3در حال حاضر فراگیرترین اپ
این اپ ها در ایران بیشترین کاربر و استفاده را . خالصه کرد 8الین ،7، وایبر6واتس اپ

هاي  ها تفاوت هاي زیاد این اپ ها به یکدیگر اما هرکدام از آن شباهت با وجوددارند، 
هایی که بر جمعیت کاربرانشان نیز اثر گذاشته و گونه شناسی  اي نیز دارند، تفاوت عمده

تنها ارتباطات بین  این اپ ها نه .جب شده استهاي مختلفی را در بین کاربران مو
هاي مجازي نیز  برخی جماعت بلکهاند  زده فردي و جمعی را در برخی نقاط به هم گره

ترین تکنولوژي فردي  تلفن همراه مهم .ندا گرفته  ها در این فضا شکل عنوان گروه با

                                                   
1. Van Dyke 
2. Habermas 
3. app 
4. Telegram 
5. Instagram 
6. Whats app 
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یک بستر  رابطه اجتماعی فرد را در ،»خلوت مستقل فردي«است که ضمن ایجاد 
 .)1388حکیم آرا، (اي معنادار نموده است  شبکه

دهد و به هر  شماري می هاي بی بودن در فضاي مجازي اینترنت به کاربران فرصت
ناشی از استفاده از اینترنت افزایش یابد،  يها ها و خشنودي اندازه که این فرصت

). 1395و دیگران،  محمد پور(کاربران بیشتر به سمت پدیده نوین سوق خواهند یافت 
گردد، یک فرد عادي  در این فضا، یک فرد خجالتی تبدیل به یک آدم معاشرتی می

گردد و  شود، یک فرد متزلزل به یک فرد قدرتمند تبدیل می تبدیل به یک فرد جذاب می
افراد وابسته قادرند تا . گردد گیر تبدیل به آدمی اجتماعی می یک شخصیت گوشه

ن را ارائه کنند که در حالت خودآگاه از روبرویی با چنین هایی از خودشا قسمت
هاي  هایی متنفر بوده و یا وحشت دارند، همچنین به شکل نزدیکی با شخصیت جنبه

ها به این وسیله حس تأیید و افزایش  کنند؛ چرا که آن بازي خود همانندسازي می
  ).Tarkel, 1996(اند  نفس در مواجهه مجازي را تجربه کرده عزت

ها چه  پرسیم مردم از رسانه وقتی از خودمان می 1در نظریۀ استفاده و رضامندي
. شویم خود به سمت رویکرد استفاده و خشنودي کشانده می کنند، خودبه اي می استفاده

کند و توانایی  معتقد است که مخاطب محتواي رسانه را انتخاب می) 1959( 2کاتز
سازي  گونه مفهوم او با این. شده است میمخاطب بیش از آن است که قبالً تصور 

رویکرد استفاده و خشنودي هم  .را مطرح کرد »استفاده و خشنودي«مخاطب، نظریه 
هاي نوین ارتباطی کاربرد  مثل سایر رویکردها براي ارزیابی پیامدهاي انسانی فناوري

ن تری محور است، یکی از موفق- که مخاطب این رویکرد به دلیل ماهیت آن. دارد
نظریه ). Angelman, 2000(شود  رویکردهاي ارتباطی در فضاي مجازي محسوب می

افزارهاي  ها براي پاسخ به علت استفاده از نرم استفاده و رضامندي یکی از بهترین تبیین
دار  با توجه به مبانی این رویکرد، کاربران و البته زنان خانه. اجتماعی تلفن همراه است

  . پردازند تمایالت مختلفی به استفاده از آن میبراي ارضاي نیازها و 
                                                   

1. Uses and gratification 
2. Cutts 
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هاي  بر نیازها و انگیزه  نظریه استفاده و رضامندي ضمن فعال انگاشتن مخاطب،
عالیق و نقش   ها، کند و بر آن است که ارزش ها تأکید می وي در استفاده از رسانه

اهند ببینند و خو چه را می اجتماعی مخاطبان مهم است و مردم بر اساس این عوامل آن
ها را بر  از منظر نظریه استفاده و خشنودي که استفاده از رسانه. کنند انتخاب می  بشنوند،

داند و معتقد است این مخاطبان هستند که براي تأمین  مبناي تأمین نیازي در مخاطب می
روند و بر اساس رویکرد رفتارگرا  اي می شان به سمت رسانه نیازهاي موجود در زندگی

ها بیشتر باشد و  آمده براي آن دست که این خشنودي به  ه معتقد است به هر میزانک
ها نیز به سمت رسانه  پاداش بیشتري را در انجام این عمل کسب کنند، کشش آن

پرسش اساسی نظریه استفاده و رضامندي این است که چرا مردم . افزایش خواهد یافت
گیرند؟ پاسخی که  ا براي چه منظوري به کار میها ر کنند و آن ها استفاده می از رسانه

سازگاري،   شود این است که مردم براي کسب راهنمایی، آرامش، اجمال داده می به
  ،1مک کوایل(کنند  ها استفاده می از رسانه  گیري هویت شخصی، اطالعات و شکل

1385.(  
هر : تفرایند بدین شکل اس. سازي است بر روي شرطی 2اساس مطالعات اسکینر

رو  زند، با یک پاداش یا تنبیه متناسب روبه شخصی بسته به رفتاري که از او سر می
ویژه به اینترنت مرتبط  توان با مسئله اعتیاد و به این حالت را بدین گونه می. شود می

تواند ارتباط میان اختالالت روانی و استفاده  عوامل متعددي وجود دارد که می. ساخت
ترین عاملی که ارتباط میان این دو بخش را  مهم. ماعی را برقرار کندهاي اجت از شبکه

شناسان  به تعبیر روان» .هاي اجتماعی است مدت در شبکه کند، حضور طوالنی برقرار می
آدمی بر اساس تجارب گذشته و نظام باورهاي خود، تصمیم ) 2001، 3براي مثال بارن(

اي  از همین روي، او رسانه. »اتی قرار دهدخود را در معرض چه نوع اطالع«گیرد که  می
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ها و اطالعات منتشره از طریق آن با نظام باورهاي او همخوانی  گزیند که پیام را برمی
  ). 1382، 1سورین و تانکارد(بیشتري داشته باشد 

» خلوت مستقل فردي«ترین تکنولوژي فردي است که ضمن ایجاد  تلفن همراه مهم
» 2آتن کروس«. اي معنادار نموده است ر یک بستر شبکهرابطه اجتماعی فرد را د

هاي اجتماعی و استرس در زنان  روانشناس اجتماعی که هدایت تحقیق در زمینه شبکه
لحظه در طول روز نشان دهیم، خلق  به ما توانستیم لحظه: گوید را بر عهده داشت می
با همه . شود پایین میگذرانند، باال و  که در شبکه اجتماعی می افراد بر اساس وقتی

کشاند و به  رود اینترنت، کاربران خود را به میان افراد و جامعه می گمان می که این
زند، اما به دلیل پتانسیل اینترنت براي  هاي جمعی و ارتباطات گروهی دامن می فعالیت

هاي فردي و از طرف  داشتن هویت فردي به گسترش فردیت و تقویت قابلیت پنهان نگه
بر این ). 1388حکیم آرا، (زند  ر به حس انزواطلبی و احساس تنهایی دامن میدیگ

شده بر این   هایی که در خصوص استفاده از این ابزار در زنان انجام اساس پژوهش
شناختی زنان تحت تأثیر این ابزار قرار گرفته  گذارد که سالمت روان حقیقت صحه می

  . است
ت اخالقی فناوري اطالعات و ارتباطات بر تبیین اثرا«در پژوهشی با عنوان 

با هدف طراحی یک رابطه مفهومی که توسط لگزیان، حشمتی و  »سالمت منابع انسانی
طور غیرمستقیم  که فناوري بر سالمت روانی به ه شدانجام شد نشان داد) 1392(رضایی 

که از  بین میزان اضطراب زنان متأهلی) 1395(در پژوهش لعیا حسینی . اثرگذار است
کنند کنند و زنان متأهلی که استفاده نمیشبکه اجتماعی مجازي تلگرام استفاده می

در پژوهش محمد حسنی لوطک و براهویی ) P>05/0(تفاوت معنادار وجود دارد 
هاي اجتماعی،  بین ابعاد عضویت در شبکهکه نتایج تحلیل استنباطی نشان داد ) 1394(

  . ردگی، اضطراب و استرس رابطه معناداري وجود دارداخالقی با افس -فردي و فرهنگی 
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بینی افسردگی نشان داد که تنها در همان گام  گام براي پیش به نتایج رگرسیون گام
بینی  نتایج رگرسیون جهت پیش. کند بینی می افسردگی را پیش 15/0اول بعد فردي 

در پژوهش  .کند بینی می استرس را پیش 90/0اضطراب نشان دادن گام اول بعد فردي 
بین  >1/0pنتایج رگرسیون نشان داد که در سطح معناداري ) 1394(مقیمی و لطیفی 

گیري زندگی در بین زنان هاي اجتماعی با رضایت زناشویی و جهتعضویت در شبکه
به این معنا که با افزایش عضویت در . و مردان متأهل در شهر اصفهان رابطه وجود دارد

عالوه بر این با افزایش . شوداز میزان رضایت زناشویی کاسته میهاي اجتماعی شبکه
بینانه به زندگی پایین و گیري خوشهاي اجتماعی میانگین جهتعضویت در شبکه

  . گیري بدبینانه به زندگی باال خواهد بودمیانگین جهت
در پژوهش خود دریافت که رابطه احساس تنهایی که خود یکی ) 2007( 1الراماي

شود با اعتیاد به تلفن همراه در سطوح باالیی  شانگان مهم افسردگی محسوب میاز ن
انجام  1391شناس، نادري و حیدري که در سال  در تحقیق حق. دار است مثبت و معنی

تواند انگیزه مناسبی براي وابستگی  شد محققان دریافتند که احساس تنهایی جوانان می
که در باب رابطه اعتیاد به ) 1385(حقیق پور رمضان ت ها به تلفن همراه باشد؛ روانی آن

انجام شد نشان داد  scl90اینترنت و سالمت روانی افراد بر اساس آزمون استاندارد شده 
هانگ و . که یک رابطه معنادار بین اضطراب و اعتیاد به اینترنت در افراد وجود دارد

جتماعی و اعتیاد به تلفن نشان دادند که بین اضطراب و انزواي ا) 2012(همکاران 
نتایج کلی از همایش برگزار شده در باب . همراه رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

از افراد در صورت کاهش  %53نیز بیانگر آن بود که  1391هاي دیجیتال در سال  رسانه
  ).نت. تبیان(شوند  باطري و شارژ تلفن همراهشان دچار اضطراب می

انجام داد حاکی از آن بود که  1392ر پژوهشی که در سال نتایج پژوهش نیکخو د
هاي جدید  آوري یکی از اثرات مضر و نامطلوب در عدم مدیریت صحیح استفاده از فن
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تواند زندگی افراد جامعه را به شکل غیرقابل جبرانی تحت  از جمله تلفن همراه که می
ي یکی دیگر از عوامل پرخاشگر. تأثیر خود قرار دهد، افزایش نرخ پرخاشگري است

پوري . موردبررسی قرارگرفته است scl90مرتبط با سالمت روانی است که در آزمون 
هاي اجتماعی مجازي اجازه  در پژوهش خود به این نکته اشاره دارد که شبکه) 1389(

حال از مزایاي کامیونتی یا  دهند که افراد در جامعه جدید زندگی کنند و درعین می
وردار شوند؛ جایی که روابط چهره به چهره و همدالنه عاطفی در کنار جماعت هم برخ

  . گیرد روابط اقناعی قرار می
و  1هاي قابل دفاع سوسایتی اند ویژگی کرده شناسان اخیر سعی می اغلب جامعه

براي مثال هابرماس معتقد . را با یکدیگر ترکیب کنند) جامعه و جماعت(2کامیونتی
خواند، در عرصه  آن را سپهر عمومی یا عرصه عمومی می است قلمرو عمومی که او
ها و محافل بحث و گفتگو  خانه ها، قرائت خانه هایی مانند قهوه مدرن احیاشده و در مکان

اي میان  هاي اجتماعی در وضعیت مدرن و واسطه به این معنی، شبکه. تجلی کرده است
در . شوند امور عمومی میجامعه و دولت امروزي هستند که وارد مسائل مربوط به 

گزارش شد که همبستگی معنادار و ) 2015(و همکاران  3جدیدترین تحقیقات کیم
همچنین . مثبتی بین رفتار اعتیاد به گوشی همراه هوشمند و پرخاشگري وجود دارد

عالمت اصلی اعتیاد به تلفن همراه در سایت ادیکشن  12عنوان یکی از  پرخاشگري به
شناس، نادري و حیدري که در سال  در تحقیق حق. مطرح است )2015( 4نت. تیپس
تواند انگیزه مناسبی  انجام شد محققان دریافتند که احساس تنهایی جوانان می 1391

  . ها به تلفن همراه باشد براي وابستگی روانی آن
رویه از  استفاده بی«عنوان  بادر پژوهشی ) 1389(صیادي، فتحی و محمدي 

به این نتیجه رسیدند که  »هاي اجتماعی و ارتباط آن با سالمت روانی اینترنت و شبکه
                                                   

1. socity 
2. Community 
3. Kim 
4. www.addictiontips.net 
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هاي روانی، کنترل اجتماعی، خشونت، عدم تمرکز،  متغیرهاي تحقیق شامل آسیب
در . دروغگویی با متغیرهاي اصلی رابطه معناداري داشتند و اختالل خواب، پرخاشگري

مبستگی مثبت و معناداري بین نیز رابطه ه 3و آلکاپیناز 2، آکگونول1تحقیق دمیرسی
بر اساس . هاي همراه و افسردگی وجود داشت ازحد و مفرط از گوشی استفاده بیش

مراتب  ، زنان به)2016(در کره جنوبی صورت گرفته » آجو«تحقیقاتی که توسط دانشگاه 
این تحقیقات نشان . اند بیشتر از مردان به استفاده از تلفن همراه هوشمند معتاد شده

ساعت از تلفن همراه  4دهد که زنان در سراسر جهان تقریباً در هر روز به مدت  می
دانشجو از  1236این مطالعه با بررسی دقیقی که بر روي . کنند هوشمند خود استفاده می

  . شده است  ارائه ،کالج در کره جنوبی صورت گرفته 6
ه زنان در مقایسه با دهد ک اي جامع نشان می این براي نخستین بار است که مطالعه

  بر این اساس مشخص. مردان بیشتر در معرض اعتیاد به تلفن همراه هوشمند قرار دارند
روز از تلفن همراه  درصد زنان براي چهار ساعت یا بیشتر در طول شبانه 52شده که 

درصد  4,29این در حالی است که این رقم براي مردان . کنند هوشمند خود استفاده می
ساعت در  6درصد زنان به مدت  23چنین مشخص شد که نزدیک به هم. است
کنند که این رقم براي گروه مردان  روز از تلفن همراه هوشمند خود استفاده می شبانه
توجه اینجاست که زنان از تلفن همراه  نکته جالب. شده است  درصد عنوان 11تنها 

 پیرگزي،(کنند  استفاده میهاي اجتماعی  هوشمند خود بیشتر براي دسترسی به شبکه
1395.(   

نشان داده است مادرانی ) 2016(تحقیقات پژوهشگران دانشگاه دیکین در استرالیا 
با در نظر گرفتن  .اند در معرض استرس باالیی قرار دارند که به تلفن هوشمند وابسته

یش است هاي تلفن همراه هوشمند در حال افزا رسان سیر و روند استفاده از پیام که این

                                                   
1. Dempersi 
2. Acgonul 
3. Alcapenaz 
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و همچنین اثرگذاري آن بر روي رفتار کاربران، بدیهی است که توجه به این حوزه از 
هاي  شده و توجه به پژوهش  با توجه به مطالب عنوان. مطالعات، شایسته و الزامی است

کننده اهمیت این پژوهش  گرفته است، توجیه کمی که در کشور در این حیطه انجام
  .باشد می

  
  روش پژوهش

در . باشد تحقیق پژوهش حاضر روش توصیفی با اتکا به روش پیمایشی می روش
ها در بین افراد جامعه یا  تحقیقات پیمایشی هدف شناسایی رفتارها و انگیزة آن

  دار شهر تهران جامعه آماري شامل کلیه زنان خانه. دهندة آن است هاي تشکیل گروه
نفر هستند  3039863کز آمار قریب به آمده از مر دست که بر اساس آخرین آمار بهاست 

. انتخاب شد 384برابر با  1و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، کهن و کرجساي
اي به میزان برابر از هر  اي چندمرحله گیري طبقه گیري در این پژوهش نمونه روش نمونه

ل، منطقه فرضی شما 5به همین منظور ابتدا تهران به . است) منطقه فرضی 5(منطقه 
جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم شد و از هر قسمت یک منطقه انتخاب و از هر 

طبق روش تصادفی، اطالعات انتخاب شد و بلوك یک  ،منطقه بر اساس نقشه
  .آوري گردید جمع

هاي تلفن همراه و همچنین معناداري  رسان جهت مقایسه میزان استفاده از پیام
طور عمل شد که پس از محاسبه فراوانی  این اختالالت روانی در بین افراد پژوهش،

دو افراد به  ،هاي تلفن همراه هوشمند رسان ها در خصوص میزان استفاده از پیام پاسخ
ند یک گروه و ردک از این ابزار ارتباطی استفاده می »کم« که کسانی ،تقسیم شدند گروه

. گروه دیگر قرار گرفتندکردند، در  از این ابزار ارتباطی استفاده می »زیاد«افرادي که 
ها پرداخته شد که نتایج در بخش  در بین آن scl90سپس به مقایسه نمرات پرسشنامه 

                                                   
1. Morgan & Krejcie 
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پرسشنامه، ضریب آلفاي کرونباخ  1جهت تعیین پایایی. شده است  مربوط گزارش
در این تحقیق نتایج آلفاي کرونباخ مطالعه مقدماتی نشان داد که پایایی . برآورد شد

  .باشد اسب میپرسشنامه من
و  4و روایی محتوایی 3در پژوهش حاضر، روایی صوري 2جهت بررسی روایی

ابزار  6منظور حصول روایی محتوا و روایی صوري به. مورد نظر است 5روایی سازه
از طریق نظر کارشناسان و محققان مربوطه و همچنین افراد  ،پیش از اجرا ،گیري اندازه

 کهابزار پرداخته شد و این فرایند تا حدي ادامه یافت  به بررسی اعتبار ،کلیدي و آگاه
ترین بخش بررسی روایی  روایی سازه که مهم. محقق به روایی مورد نظر دست پیدا کند

شواهد . است در این پژوهش از طریق تحلیل عاملی تأییدي مورد بررسی قرار گرفت
حاکی از روایی  ،آمده در خصوص روایی سازه از طریق تحلیل عامل تأییدي دست به

  .مناسب ابزار بود
  

  هاابزار گردآوري داده
ساخته   و همچنین پرسشنامه محقق SCL90آوري اطالعات از پرسشنامه  جهت جمع
سؤال بود که در خصوص میزان و نحوه استفاده  18پرسشنامه محقق شامل  .استفاده شد

                                                   
1. Reliability studies 
2. Validity 

کند که ظاهر  گردد و زمانی اهمیت پیدا می جالبی و تناسب ظاهري ابزار پژوهش برمیروایی صوري به منطقی، . 3
).49: 1384هومن، (ها اثر داشته باشد  ابزار در انگیزش، رغبت آزمودنی با همکاري و پاسخ دادن به سؤال

رفتـه در ابـزار، تمـام ابعـاد     کار هاي به روایی محتواي یک ابزار، به میزان کفایت پوششی اشاره دارد که محتواي مقیاس. 4
. شـود  تعیین اعتبار محتوا با قضاوت انجام مـی . کنند ها را تبیین می گیرند و آن مربوط به موضوع مورد مطالعه را در برمی

  .تواند از سوي پژوهشگر صورت پذیرد یا بر عهدة یک پانل قرار گیرد چنین قضاوتی دربارة روایی محتوا می
اعتبـار سـازه از طریـق    . شده است وسیله ترکیب ذهنی ساخته شده است که به زي تعریفعنوان چی یک سازه به. 5

گیـري آن   ها که در آن یک محقق همزمان برخی سازه را تعریف و ابـزاري را بـراي انـدازه    اي از فعالیت مجموعه
  .)1388 ،ساکوزو ؛کاپالن(شود  کند تعیین می تولید می

6. Face validity 
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 ...اگرام، الین و واتس آپ وهاي تلفن همراه هوشمند از جمله تلگرام، اینست رسان از پیام
سؤال براي ارزشیابی عالئم  90 نیز شامل SCL90مقیاس  .داد میرا مورد بررسی قرار 

هاي  شود و اولین بار براي نشان دادن جنبه وسیله پاسخگو گزارش می که به بودروانی 
 SCL-90فرم اولیه آزمون . ریزي گردید شناختی بیماران جسمی و روانی طرح روان
معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و ) 1973( 3و کوري 2، لیپمن1ط دراگویتستوس

سنجی از آن، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و فرم نهایی آن تهیه  هاي روان وتحلیل تجزیه
  ). 1976، 5و راك 4دراگوتیس، ریکلز(گردید 

شود؛ اما  میاین آزمون اساساً براي تشخیص افراد بیمار از افراد سالم به کار گرفته 
عالوه بر آن معموالً براي تشخیص افراد و معتادین به الکل و مواد مخدر هم استفاده 

هاي شغلی و استخدامی نیز قابل  عنوان آزمون غربالگري در موقعیت همچنین به. شود می
اي  درجه 5شده به هریک از موارد آزمون در یک مقیاس   هاي ارائه پاسخ. استفاده است

شده   بندي شدت با امتیاز چهار درجه اراحتی که از هیچ با امتیاز صفر تا بهاز میزان ن
بعد مختلف شامل شکایات جسمانی،  9مادة این آزمون  90. باشد است، مشخص می

فردي، افسردگی، اضطراب، پرخاشگري،  وسواس و اجبار، حساسیت در روابط بین
  .گیرد میپریشی را در بر ترس مرضی، افکار پارانوییدي و روان

بسیار ساده و شامل چند عملیات ساده ریاضی  SCL90گذاري پرسشنامه  نمره
به هر یک از سؤاالت بسته به  که اینزدن و تقسیم تا دو رقم اعشار است و  یعنی جمع

گانه ابتدا  9گذاري ابعاد  براي نمره. گیرد شده از صفر تا چهار نمره تعلق می  داده پاسخ
. کنیم هر بعد را محاسبه نموده و بر تعداد سؤاالت آن بعد تقسیم میآمده از  دست نمره به

گانه این پرسشنامه از دو روش محاسبه پایایی به روش آزمون  9سنجش پایایی ابعاد 
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نفر  319براي محاسبه ثبات درونی پرسشنامه که بر روي . مجدد صورت گرفته است
شده از ضریب   ی سؤاالت انجاممتحده براي سنجش ثبات و یکنواخت داوطلب در ایاالت

بخش بود  استفاده شد که نتایج رضایت 20آلفاي کرونباخ و کودر ریچاردسون 
بخش بوده  بعد کامالً رضایت 9آمده براي  دست نتایج تمام ضرایب به). 1385دبستانی، (

ها مربوط به  و کمترین آن 9/0است و بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با 
  ). 1976دراگویتس، ریکلزورك، (بوده است  77/0پریشی با  نبعد روا

 94سنجد بر روي  پایایی با روش بازآزمایی که ثبات آزمون را در طول زمان می
اکثر ضرایب . نفر بیمار روانی نامتناجس و پس از یک هفته ارزیابی اولیه صورت گرفت

؛ به نقل از 1976ی، ناتال(گزارش شدند  9/0تا  78/0داراي همبستگی باال و بین 
میزان پایایی این آزمون در داخل کشور توسط مرعشی به ). 1380نجاریان و داوري، 

 93/0تا  8/0و به روش آلفاي کرونباخ بین  93/0تا  8/0روش دونیمه کردن بین 
پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر شامل مقادیر ). 1375مرعشی، (شده است   گزارش
، حساسیت در روابط بین 82/0اجباري - ، بعد وسواسی87/0انی شکایات جسم: زیر بود
، 66/0، پارانویا 68/0، ترس مرضی 73/0، پرخاشگري 84/0، اضطراب 87/0فردي 

  . 87/0و افسردگی  8/0شی پری روان
) 1976(درایگوتس، ویکلز و راك  SCL-90آزمون سالمت روان  1در مورد روایی

آزمودنی داوطلب اجرا  119زمان بر روي  هم طور به MMPIاین آزمون را به همراه 
و کمترین  73/0نتیجه ارزیابی نشان داد همبستگی مربوط به مالك افسردگی با . کردند

وایرمن و ). 1390باقري یزدي، (بود  36/0همبستگی مربوط به ترس مرضی با مقدار 
تادان به کار در یک مطالعه بالینی افسردگی، این آزمون را بر روي مع) 1976(همکاران 

هاي افسرده را از افسرده  تواند گروه خوبی می نتایج نشان داد که این آزمون به. بردند
هایی از جمله در پژوهش  همچنین این پرسشنامه در ایران در پژوهش. معتاد تمیز دهد

  .هنجاریابی شده است) 1393(و انیسی و همکاران ) 1389(مدیر نیا و همکاران 

                                                   
1. Validity 
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  هایافته
نفر  122کنندگان در پژوهش  اي توصیفی حاکی از آن بود که از بین شرکته یافته

نفر  1مطلقه و ) درصد 8/1(نفر  7متأهل، ) درصد 1/66(نفر  254مجرد، ) درصد 8/31(
 2/12(نفر  47داراي مدرك دیپلم، ) درصد 2/36(نفر  139. بیوه بودند) درصد 3/0(

نفر  44داراي مدرك لیسانس و ) درصد 1/40(نفر  154دیپلم،  داراي مدرك فوق) درصد
  .اند لیسانس و باالتر بوده داراي مدرك فوق) درصد 5/11(

هاي مربوط به هر آمده از سؤال دست هاي بهنمره طور که قبالً نیز گفته شد همان
ترتیب میانگین  این به. هاي مربوط به همان اختالل تقسیم گردیداختالل بر تعداد سؤال

اگر میانگین نمره فرد در هر اختالل بیشتر از . هر اختالل به دست آمدنمره مربوط به 
باشد و اگر توجه می باشد، دال بر آن است که فرد در آن اختالل داراي مشکل قابل 5/2

یا بیشتر باشد گویاي آن است که مشکل فرد در ارتباط با آن اختالل  3 یادشدهمیانگین 
داراي ) 2/60- 76(از افراد  درصد 8/15 بر اساس نتایج مشخص شد که .جدي است

توجهی در  تا سه بودند و به این معناست که داراي مشکل قابل 5/2نمره میانگین بین 
 3افراد داراي نمره میانگین باالتر از  درصد 24بعد شکایات جسمانی هستند و همچنین 

 .بودند که بدین معناست که داراي مشکل جدي در بعد شکایات جسمانی بودند
تا سه بودند و  5/2داراي نمره میانگین بین  )9/54- 6/76(از افراد  درصد 5/17همچنین 

ند و همچنین بودتوجهی در بعد وسواسی اجباري  به این معناست که داراي مشکل قابل
بودند که بدین معناست که داراي  3افراد داراي نمره میانگین باالتر از  درصد 4/23

 )9/60- 8/81(از افراد  درصد 2/30. ندبودجسمانی مشکل جدي در بعد شکایات 
ه به این معناست که داراي مشکل ند کتا سه بود 5/2داراي نمره میانگین بین 

افراد  درصد 2/18توجهی در بعد حساسیت در روابط بین فردي بودند و همچنین  قابل
دي در بعد بودند که بدین معناست که داراي مشکل ج 3داراي نمره میانگین باالتر از 

از افراد  درصد 6/15 همچنین مشخص شد .ندبودحساسیت در روابط بین فردي 
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به این معناست که داراي  کهتا سه بودند  5/2داراي نمره میانگین بین  )3/64- 9/79(
   .ندبودتوجهی در بعد اضطراب  مشکل قابل

ین معناست بودند که بد 3افراد داراي نمره میانگین باالتر از  درصد 1/20همچنین 
 )7/73- 2/85(از افراد  درصد 5/11 .بودندکه داراي مشکل جدي در بعد اضطراب 

این معناست که داراي مشکل به  ند کهتا سه بود 5/2داراي نمره میانگین بین 
افراد داراي نمره میانگین  درصد 8/14و همچنین  بودندتوجهی در بعد پرخاشگري  قابل

 .بودنداست که داراي مشکل جدي در بعد پرخاشگري بودند که بدین معن 3باالتر از 
تا سه بودند که به این  5/2داراي نمره میانگین بین  )8/98- 1/95(از افراد  درصد 5/3

 درصد 4/9و همچنین  بودندتوجهی در بعد ترس مرضی  معناست که داراي مشکل قابل
داراي مشکل جدي در  بودند که بدین معناست که 3افراد داراي نمره میانگین باالتر از 

داراي نمره میانگین بین  )1/53- 8/81(از افراد  درصد 7/28 .بودندبعد ترس مرضی 
و  بودندتوجهی در بعد پارانویا  تا سه بودند و به این معناست که داراي مشکل قابل 5/2

که بدین معناست که  بودند 3افراد داراي نمره میانگین باالتر از  درصد 2/18همچنین 
داراي  )6/71- 93(از افراد  درصد 4/21 .بودندداراي مشکل جدي در بعد افکار پارانویا 

توجهی در  تا سه بودند و به این معناست که داراي مشکل قابل 5/2نمره میانگین بین 
بودند  3افراد داراي نمره میانگین باالتر از  درصد 7و همچنین  بودندپریشی  بعد روان

 درصد 9/20 .بودنده بدین معناست که داراي مشکل جدي در بعد شکایات جسمانی ک
به این معناست که  ند کهتا سه بود 5/2داراي نمره میانگین بین  )9/60- 8/8(از افراد 

افراد  درصد 2/18و همچنین  بودندتوجهی در بعد وسواسی اجباري  داراي مشکل قابل
دند که بدین معناست که داراي مشکل جدي در بعد بو 3داراي نمره میانگین باالتر از 

  .بودندشکایات جسمانی 
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 SCL90آمار توصیفی پرسشنامه  -1جدول 

  میزان استفاده از پیام 
 رسان تلفن همراه 

N میانگین 
انحراف 
 استاندارد

خطاي استاندارد 
 میانگین

 هاي جسمانی شکایت
 07/0 78/0 07/2 97 استفاده کم

 04/0 72/0 33/2 281 استفاده زیاد

 اجبار-وسواس
 07/0 74/0 21/2 101 استفاده کم

 04/0 71/0 39/2 283 استفاده زیاد

روابط حساسیت در 
 بین فردي

 08/0 84/0 12/2 101 استفاده کم

 04/0 72/0 28/2 283 استفاده زیاد

 اضطراب
 08/0 88/0 01/2 101 استفاده کم

 04/0 74/0 15/2 283 استفاده زیاد

 پرخاشگري
 05/0 51/0 87/1 99 استفاده کم

 04/0 72/0 06/2 277 استفاده زیاد

 ترس مرضی
 05/0 55/0 71/1 101 استفاده کم

 03/0 59/0 74/1 282 استفاده زیاد

 پارانویا
 05/0 56/0 11/2 100 استفاده کم

 04/0 67/0 33/2 277 استفاده زیاد

 پریشی روان
 06/0 66/0 81/1 101 استفاده کم

 03/3 66/0 10/2 282 استفاده زیاد

 افسردگی
 08/0 84/0 12/2 101 استفاده کم

 04/0 72/0 28/2 283 استفاده زیاد

  
دهد، میانگین نمرات میزان اختالل  نشان می 1طور که مندرجات جدول  همان

 33/2با  کنند برابر هاي تلفن همراه استفاده می رسان جسمانی در گروهی که زیاد از پیام
. کنند استفاده میکم هاي تلفن همراه  رسان و بیش از مقدار گروهی است که از پیام

هاي تلفن همراه استفاده  رسان همچنین میزان اختالل وسواس در گروهی که زیاد از پیام
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هاي تلفن همراه  رسان و بیش از مقدار گروهی است که کم از پیام 39/2کنند برابر با  می
میزان اختالل حساسیت در روابط بین فردي در گروهی که زیاد از . کنند استفاده می

و بیش از مقدار گروهی است  28/2کنند برابر با  هاي تلفن همراه استفاده می رسان پیام
  . کنند هاي تلفن همراه استفاده می رسان که کم از پیام

مراه استفاده هاي تلفن ه رسان میزان اختالل اضطراب در گروهی که زیاد از پیام
هاي تلفن همراه  رسان و بیش از مقدار گروهی است که کم از پیام 15/2کنند برابر با  می

هاي تلفن  رسان میزان اختالل پرخاشگري در گروهی که زیاد از پیام. کنند استفاده می
و بیش از مقدار گروهی است که کم از  06/2کنند برابر با  همراه استفاده می

میزان ترس مرضی در گروهی که زیاد از . کنند تلفن همراه استفاده میهاي  رسان پیام
و بیش از مقدار گروهی است  74/1کنند برابر با  هاي تلفن همراه استفاده می رسان پیام

میزان پارانویا در گروهی که زیاد از . کنند هاي تلفن همراه استفاده می رسان که کم از پیام
و بیش از مقدار گروهی است  33/2کنند برابر با  تفاده میهاي تلفن همراه اس رسان پیام

پریشی در گروهی که  میزان روان. کنند هاي تلفن همراه استفاده می رسان که کم از پیام
و بیش از مقدار گروهی  10/2کنند برابر با  هاي تلفن همراه استفاده می رسان زیاد از پیام

میزان اختالل افسردگی در . کنند ستفاده میهاي تلفن همراه ا رسان است که کم از پیام
و بیش از  28/2کنند برابر با  هاي تلفن همراه استفاده می رسان گروهی که زیاد از پیام

  .کنند هاي تلفن همراه استفاده می رسان مقدار گروهی است که کم از پیام
جدول  همچنین میزان انحراف استاندارد و خطاي استاندارد برآورد میانگین نیز در

در ادامه جهت بررسی معناداري میزان تفاوت میانگین دو گروه . گزارش گردیده است
شده است؛   گزارشادامه از آزمون تی مستقل استفاده گردیده است که نتایج آن در 

همچنین الزم به ذکر است که نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف حاکی از نرمال بودن 
  .توزیع متغیرهاي پژوهش بود
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  هاي جسمانی در دو گروه آزمون تی مستقل مقایسه شکایت -2جدول 

 
F  

 Sig. T لوین
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

میانگین 
 هاتفاوت

خطاي 
استاندارد 

 تفاوت

فاصله اطمینان 
95% 

 حد باال پایین حد

ت
شکای

 
جسمانیهاي 
همسانی  

 ها واریانس
75/4 03/0 92/2 - 376 004/0 25/0 - 08/0 42/0 - 08/0 - 

عدم همسانی 
 ها واریانس

  81/2 - 37/156 006/0 25/0 - 09/0 43/0 - 07/0 - 

  
باشد  هاي خطا بین دو گروه می نتایج آزمون لوین حاکی از عدم همسانی واریانس

)05/0p>(ها جهت مقایسه میانگین دو  ، بنابراین از مفروضه عدم همسانی واریانس
آن است که بین میانگین دو گروه در بعد گروه استفاده شد که نتایج حاکی از 

  )p>01/0(هاي جسمانی تفاوت معناداري وجود دارد  شکایت
  

 اجبار در دو گروه-آزمون تی مستقل مقایسه وسواس -3جدول 

 
F  

 Sig. T لوین
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

میانگین 
 هاتفاوت

خطاي 
استاندارد 

 تفاوت

فاصله اطمینان 
95% 

 باال حد حدپایین

س
وسوا

 -
اجبار

همسانی  
 ها واریانس

56/0 45/0 22/2 - 382 02/0 18/0 - 08/0 35/0 - 2/0 - 

عدم همسانی 
 - /01 - 35/0 08/0 - 18/0 03/0 18/168 - 16/2   ها واریانس

  
باشد  هاي خطا بین دو گروه می نتایج آزمون لوین حاکی از همسانی واریانس

)05/0p>( ها جهت مقایسه میانگین دو گروه  واریانس، بنابراین از مفروضه همسانی
اجبار - استفاده شد که نتایج حاکی از آن است که بین میانگین دو گروه در بعد وسواس

  )p>05/0(تفاوت معناداري وجود دارد 
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  آزمون تی مستقل مقایسه حساسیت در روابط بین فردي در دو گروه -4جدول 

 
F  

 Sig. T لوین
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

یانگین م
 هاتفاوت

خطاي 
استاندارد 

 تفاوت

  فاصله اطمینان 
95% 

 حدباال حدپایین

ت در روابط
حساسی

  
بین فردي

همسانی  
 ها واریانس

21/1 27/0 77/1 - 382 05/0 15/0 08/0 33/0 - 01/1 

همسانی  عدم
 ها واریانس

  65/1 - 16/156 7/0 15/0 09/0 34/0 - 03/0 

  
باشد  هاي خطا بین دو گروه می ی از همسانی واریانسنتایج آزمون لوین حاک

)05/0p>(ها جهت مقایسه میانگین دو گروه  ، بنابراین از مفروضه همسانی واریانس
استفاده شد که نتایج حاکی از آن است که بین میانگین دو گروه در بعد حساسیت در 

  )p>05/0(روابط بین فردي تفاوت معناداري وجود دارد 
  

  زمون تی مستقل مقایسه اضطراب در دو گروهآ -5جدول 

 
F  

 Sig. T لوین
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

میانگین 
 هاتفاوت

خطاي 
استاندارد 

 تفاوت

  فاصله اطمینان
95% 

 حدباال حدپایین

اضطراب
همسانی  

 ها واریانس
20/9 003/0 46/1 - 382 04/0 13/0 - 09/0 3/0 - 04/0 

همسانی  عدم
 06/0 - 3/0 09/0 - 13/0 08/0 45/153 - 34/1   ها واریانس

  
باشد  هاي خطا بین دو گروه می نتایج آزمون لوین حاکی از عدم همسانی واریانس

)05/0p>(ها جهت مقایسه میانگین دو  ، بنابراین از مفروضه عدم همسانی واریانس
اضطراب  گروه استفاده شد که نتایج حاکی از آن است که بین میانگین دو گروه در بعد

  )p>05/0(تفاوت معناداري وجود دارد 
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  آزمون تی مستقل مقایسه پرخاشگري در دو گروه -6جدول 

 
F  

 Sig. T لوین
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

میانگین 
 هاتفاوت

خطاي 
استاندارد 

 تفاوت

  فاصله اطمینان
 95% 

 حدباال حدپایین

پرخاشگري
همسانی  

 ها واریانس
08/28 00/0 43/2 - 374 01/0 19/0 - 07/0 34/0 - 03/0 - 

عدم همسانی 
 - 05/0 - 32/0 06/0 - 19/0 005/0 96/243 - 85/2   ها واریانس

  
باشد  هاي خطا بین دو گروه می نتایج آزمون لوین حاکی از عدم همسانی واریانس

)05/0p>(ها جهت مقایسه میانگین دو  ، بنابراین از مفروضه عدم همسانی واریانس
فاده شد که نتایج حاکی از آن است که بین میانگین دو گروه در بعد گروه است

  )p>05/0(پرخاشگري تفاوت معناداري وجود دارد 
  

  آزمون تی مستقل مقایسه ترس مرضی در دو گروه -7جدول 

 
F  

 Sig. T لوین
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

 ي

میانگین 
تفاوت

 ها

خطاي 
استاندار
 د تفاوت

  فاصله اطمینان
 95% 

 حدباال حدپایین

ترس 
مرض
 ي

همسانی 
 ها واریانس

42/0 51/0 42/0 - 381 66/0 02/2 - 06/0 16/0 - 1/0 

عدم همسانی 
 ها واریانس

  44/0 - 46/188 65/0 02/2 - 06/0 15/0 - 1/0 

  
باشد  هاي خطا بین دو گروه می نتایج آزمون لوین حاکی از همسانی واریانس

)05/0p>(ها جهت مقایسه میانگین دو گروه  ه همسانی واریانس؛ بنابراین از مفروض
استفاده شد که نتایج حاکی از آن است که بین میانگین دو گروه در بعد ترس مرضی 

  ).p<05/0(تفاوت معناداري وجود ندارد 
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  آزمون تی مستقل مقایسه افکار پارانوییدي در دو گروه -8جدول 

 
F  

 Sig. T لوین
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

 ي

انگین می
 ها تفاوت

خطاي 
استاندارد 

 تفاوت

فاصله اطمینان 
95% 

 حدباال حدپایین

افکار پارانوییدي
همسانی  

 ها واریانس
09/2 14/0 84/2 - 375 005/0 21/0 - 07/0 36/0 - 06/0 - 

همسانی  عدم
 - 07/0 - 35/0 06/0 - 21/0 002/0 71/207 - 08/3   ها واریانس

  
باشد  هاي خطا بین دو گروه می ز همسانی واریانسنتایج آزمون لوین حاکی ا

)05/0p>(ها جهت مقایسه میانگین دو گروه  ؛ بنابراین از مفروضه همسانی واریانس
استفاده شد که نتایج حاکی از آن بود که بین میانگین دو گروه در بعد افکار پارانوییدي 

  ).p>05/0(تفاوت معناداري وجود دارد 
  

  پریشی در دو گروه تقل مقایسه روانآزمون تی مس -9جدول 

 
F  

  Sig. T لوین
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

میانگین 
 هاتفاوت

خطاي 
استاندارد 

 تفاوت

  فاصله اطمینان
 95% 

 حدباال حدپایین

روان
 

پریشی
همسانی  

 ها واریانس
001/0 98/0 83/3 - 381 00/0 29/0 - 07/0 44/0 - 14/0 - 

همسانی  عدم
 - 14/0 - 44/0 07/0 - 29/0 00/0 64/175 - 82/3   ها واریانس

  
باشد  هاي خطا بین دو گروه می نتایج آزمون لوین حاکی از همسانی واریانس

)05/0p>(ها جهت مقایسه میانگین دو گروه  ، بنابراین از مفروضه همسانی واریانس
پریشی  استفاده شد که نتایج حاکی از آن بود که بین میانگین دو گروه در بعد روان

  ).p>05/0(تفاوت معناداري وجود دارد 
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  آزمون تی مستقل مقایسه افسردگی در دو گروه -10جدول 

 
F  

 Sig. T لوین
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

میانگین 
 هاتفاوت

خطاي 
استاندارد 

 تفاوت

  فاصله اطمینان
 95% 

 حدباال پایین حد

 افسردگی

همسانی 
 ها واریانس

21/1 27/0 77/1 - 382 04/0 15/0 08/0 33/0 - 01/0 

همسانی  عدم
 ها واریانس

  65/1 - 16/156 8/0 15/0 09/0 34/0 - 03/0 

  
  باشد  هاي خطا بین دو گروه می نتایج آزمون لوین حاکی از همسانی واریانس

)05/0p>(ها جهت مقایسه میانگین دو گروه  ، بنابراین از مفروضه همسانی واریانس
یج حاکی از آن بود که بین میانگین دو گروه در بعد افسردگی تفاوت استفاده شد که نتا

  ).p>05/0(معناداري وجود دارد 
  

  گیري بحث و نتیجه
هاي تلفن همراه هوشمند بر روي  رسان پژوهش با هدف بررسی تأثیر پیاماین 

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین . دار انجام شد هاي شخصیتی زنان خانه ویژگی
تفاوت معناداري ) هاي تلفن همراه رسان وزیاد از پیام استفاده کم(دگی در دو گروه افسر

نتایج تحلیل استنباطی ) 1394(محمد حسنی لوطک و براهویی در پژوهش . وجود دارد
 - هاي اجتماعی، فردي، اجتماعی و فرهنگی  بین ابعاد عضویت در شبکهکه نشان داد 

نتایج رگرسیون . س رابطه معناداري وجود دارداخالقی با افسردگی، اضطراب و استر
 15/0بینی افسردگی نشان داد که تنها در همان گام اول بعد فردي  گام براي پیش به گام

 که بینی اضطراب نشان داد نتایج رگرسیون جهت پیش. کند بینی می افسردگی را پیش
   .کند بینی می استرس را پیش 09/0گام اول بعد فردي 
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نتایج رگرسیون نشان داد که در سطح ) 1394(یمی و لطیفی در پژوهش مق
هاي اجتماعی با رضایت زناشویی و جهتبین عضویت در شبکه >1/0pمعناداري 

به این معنا . گیري زندگی در بین زنان و مردان متأهل در شهر اصفهان رابطه وجود دارد
. شوداشویی کاسته میهاي اجتماعی از میزان رضایت زنکه با افزایش عضویت در شبکه

گیري خوشهاي اجتماعی میانگین جهتعالوه بر این با افزایش عضویت در شبکه
گیري بدبینانه به زندگی باال خواهد بود که همسو بینانه به زندگی پایین و میانگین جهت

در پژوهش خود دریافت که رابطه ) 2007( 1الراماي. باشدبا نتایج پژوهش حاضر می
شود با اعتیاد به  یی که خود یکی از نشانگان مهم افسردگی محسوب میاحساس تنها

شناس، نادري و  در تحقیق حق. دار است تلفن همراه در سطوح باالیی مثبت و معنی
انجام شد محققان دریافتند که احساس تنهایی جوانان  1391حیدري که در سال 

نتایج پژوهش  تلفن همراه باشد؛ها به  تواند انگیزه مناسبی براي وابستگی روانی آن می
  . که بین اضطراب در دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد استحاکی از آن 

بین میزان اضطراب زنان متأهلی که از شبکه که نشان داد ) 1395(لعیا حسینی 
کنند تفاوت  کنند و زنان متأهلی که استفاده نمی اجتماعی مجازي تلگرام استفاده می

که در باب رابطه اعتیاد به ) 1385(تحقیق پور رمضان ). p >05/0(دارد معنادار وجود 
انجام شد نشان داد  scl90اینترنت و سالمت روانی افراد بر اساس آزمون استاندارد شده 

هانگ و . که یک رابطه معنادار بین اضطراب و اعتیاد به اینترنت در افراد وجود دارد
اضطراب و انزواي اجتماعی و اعتیاد به تلفن نشان دادند که بین ) 2012(همکاران 

نتایج کلی از همایش برگزار شده در باب . همراه رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
از افراد در صورت درصد  53نیز بیانگر آن بود که  1391هاي دیجیتال در سال  رسانه

  .)نت. تبیان(شوند  کاهش باطري و شارژ تلفن همراهشان دچار اضطراب می
که بین دو گروه در بعد پرخاشگري تفاوت معناداري  استنتایج پژوهش حاکی از آن 

انجام داد دریافت که یکی از اثرات مضر  1392نیکخو در پژوهشی که در سال . وجود دارد
                                                   

1. Laramie 
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هاي جدید ازجمله تلفن همراه که  آوري و نامطلوب در عدم مدیریت صحیح استفاده از فن
عه را به شکل غیرقابل جبرانی تحت تأثیر خود قرار دهد، افزایش تواند زندگی افراد جام می

پرخاشگري یکی دیگر از عوامل مرتبط با سالمت روانی است که . نرخ پرخاشگري است
و همکاران  1در جدیدترین تحقیقات کیم. گرفته است بررسی قرار مورد scl90در آزمون 

رفتار اعتیاد به گوشی همراه هوشمند گزارش شد که همبستگی معنادار و مثبتی بین ) 2015(
عالمت اصلی اعتیاد به  12عنوان یکی از  همچنین پرخاشگري به. و پرخاشگري وجود دارد

  . مطرح است) 2015( 2نت. تلفن همراه در سایت ادیکشن تیپس
کاوي وجود خألهاي عاطفی در خانواده و نیز  بر طبق رویکردهاي روان

. پرخاشگري دانستمؤثر در توان عامل  از سوي دیگر میرا گرفته   هاي شکل نابهنجاري
افراد به دلیل فقدان رابطه درست با اطرافیان، بستگان و خصوصاً خانواده، دچار خأل 

هاي اجتماعی دسترسی ندارند،  عاطفی و روحی هستند؛ بنابراین زمانی که به شبکه
طب خود دریافت اینترنتشان قطع است، پاسخ دلخواه و مورد نظر خود را از مخا

ها بارها ناکامی را تجربه کنند  تواند باعث شود که آن بنابراین این موارد می... دارند و نمی
که یکی از نتایج اصلی بروز ناکامی در افراد پرخاشگري است؛ بنابراین اگر  و ازآنجایی

م هاي اجتماعی کم کنی عنوان عامل تشدیدکننده آسیب بخواهیم از میزان پرخاشگري به
هاي اجتماعی و پر کردن اوقات  کارها مدیریت استفاده از شبکه طورقطع یکی از راه به

هاي هیجان برانگیز شرایط تخلیه عاطفی،  هایی نظیر ورزش افراد از طریق ایجاد زمینه
  .هاي مختلف است هاي هنري و شرکت در کالس هیجانی و احساسی و یا فعالیت

ین میانگین حساسیت در روابط بین فردي در که ب استنتایج پژوهش حاکی از آن 
هاي اجتماعی ابزاري جهت  که شبکهازآنجایی. دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد

هاي باشند بنابراین اثرات آن از ابعاد گوناگون و بر جنبهارتباط با دنیاي مجازي می
اشت که اثرات آن طور بیان دتوان اینمختلف روابط بررسی گردیده است و به عبارتی می

                                                   
1. Kim 
2. www.addictiontips.net 
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بر زندگی خانوادگی، روابط متقابل اعضاي خانواده و زن و شوهر، روابط فرا زناشویی، 
گیرد و هاي مثبت و منفی مورد بررسی قرار میروابط با دوستان و آشنایان از جنبه

خصوص روابط همسران که فضاي حاکم بر پژوهش حاضر در بعد خانواده و بهازآنجایی
هاي نابراین در بعد حساسیت در روابط بین فردي به بررسی اثر شبکهمتمرکز است ب

که تنش، نامالیمتی، احساس نارضایتی اجتماعی بر روابط همسران و عواقب نامطلوب آن
شود و به باشد پرداخته میکه طالق میو بیزاري از روابط بین ایشان است و تبعات آن

  . گردداند اشاره میذیرفتههایی که در این حوزه صورت پنتایج پژوهش
هاي  میزان استفاده از شبکهکه ها نشان داد  یافته) 1395(در پژوهش محمدي 

سال استان آذربایجان  40تا  25اجتماعی و دنیاي مجازي بر رضایت زناشویی زوجین 
هاي اجتماعی  همچنین بین رضایت زناشویی افراد عضو شبکه. غربی اثر معناداري دارد

از طرف دیگر، بین . ازي و افراد غیر عضو تفاوت معناداري وجود داردو دنیاي مج
هاي اجتماعی و دنیاي مجازي رابطه معناداري  تقاضاي طالق و عضویت افراد در شبکه

هاي اجتماعی  مشخص شد بین رضایت زناشویی زنان و مردان عضو شبکه. وجود دارد
در پژوهش . د نداردتفاوت معناداري وجوو افراد غیرعضو و دنیاي مجازي 

نتایج نشان داد که بین رضایت زناشویی افراد عضو ) 1395(پورمحمدیان و همکاران 
. هاي اجتماعی و دنیاي مجازي و افراد غیر عضو تفاوت معناداري وجود دارد شبکه

بین انواع تعارضات زناشویی و میزان استفاده که نشان دادند ) 1394(دوستی و محققی 
نتایج پژوهش ) 1394(در پژوهش برزگر و همکاران . ردرابطه وجود دا ها از این شبکه

درصد بیشترین تأثیر را بر  99هاي مجازي با ضریب تأثیر  نشان داد که متغیر شبکه
  . افزایش طالق دارد

پاشیدگی خانواده دکتر عبدالکریم خیامی  در تبیین نقش مادر در حفظ یا ازهم
دار در خانواده هاي خانهدارد که خانمطور بیان میینمدرس دانشگاه و تحلیلگر رسانه ا

هاي الزمه ارتباط گرفتن در شبکه: نقش میانجی دارند؛ این تحلیلگر رسانه عنوان داشت
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اجتماعی مجازي این است که باید هنگام استفاده از این ابزار، ارتباط خود را با حضار 
دیگر، در این شرایط عبارتبه. نیددیگري که در همان مکان فیزیکی حضور دارند قطع ک

گیرید اما در فضاي فیزیکی با دیگران قطع ارتباط  صورت مجازي با دیگران ارتباط میبه
هاي گوییم خانمشناسی میدر مباحث جامعه. آوریدکنید یا سطح ارتباط را پایین میمی

ه خانواده دار نقش میانجی را دارند و واسطه و محل جمع شدن ارتباطات حلقخانه
اندازه مادر در فضاي خانه نقش میانجیگري میان اعضاي خانواده را کس بههیچ. هستند

حال، اگر این گرانیگاه . ها در خانواده استندارد زیرا مادر نقطه گرد آمدن انواع ارتباط
هاي فردي او از این ابزارها بیشتر شود ارتباطی خانه خودش دچار تفرد شده و استفاده

شود هاي خانوادگی منجر میگاه خانواده فردي شده و به تضعیف همه ارتباطگرانی
  ).17:14، 9/14/1394؛ 22815، کد خبر، 1پایگاه تحلیلی خبري خانواده و زنان(

که بین ترس مرضی در دو گروه مورد مطالعه  استنتایج پژوهش حاکی از آن 
کند اضطراب  ه آن اشاره میب 2004آنچه آروین در سال . تفاوت معناداري وجود ندارد

او بر این باور بود که . اي از هراس اجتماعی است اجتماعی است که شکل متعادل شده
کنند از تعامالت چهره به چهره دچار هراس  اغلب افرادي که از اینترنت استفاده می

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین  ).2012و همکاران،  2به نقل از هانگ(شوند  می
استفاده از . کار پارانوییدي در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداري وجود دارداف

ها نیز  آورانه مشابه با اینترنت است و بنابراین اثرات، آن موبایل به لحاظ تعاملی و فن
اي ازجمله تلفن  هر ابزار یا وسیلهبه وابستگی ). Pierce, 2009(مشابه باهم هستند 

. شود بار می شناسان باعث بعضی پیامدهاي منفی و آثار زیان همراه بر طبق نظر روان
ازجملۀ این پیامدها، کاهش روابط سالم، افزایش پرخاشگري و تهدید سالمت روانی 

  . شود دار می موجب آن روابط بین فردي خدشه است که به

                                                   
1. http://mehrkhane.com 
2. Hong 
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اي که شاهد گسترش این پدیده باشد، به لحاظ سالمت روان آیندة  جامعهبنابراین 
عالوه بر افزایش این پرخاشگري، افسردگی نتیجۀ دیگر . وشایندي خواهد داشتناخ

شناسی دانشگاه، معتقد است که  دکتر نجات استاد روان. وابستگی به تلفن همراه است
اضطرابِ جدایی از تلفن همراه درست مثل اضطراب کودکی است که از مادر جدا شده 

به همین سیاق، اضطراب ناشی . در فرد شود تواند باعث ایجاد حس ناایمنی روانی و می
در ) پارانویا(از دوري از تلفن همراه ممکن است منجر به بروز و ظهور بیماري بدبینی 

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین دو گروه در بعد وسواس  ).نت. تبیان(افراد شود 
ز کاربران اینترنت ادرصد  14ادعا کرد که ) 2002( 1فریز. تفاوت معناداري وجود دارد

به نقل از (پریشی و افسردگی هستند  دچار عالئم رفتارهاي وسواسی و حاالت روان
   ).1387رشید، 

اولین  :سه ویژگی را براي اعتیاد به اینترنت ذکر کردند) 1384(معیدفر و همکاران 
گونه که داراي عالئم خستگی  نظمی وسواس ویژگی عبارت است از نوعی اختالل و بی

نظمی روانی است و  دومین خصوصیت یک نوع بی ،درس، تنهایی و افسردگی استزو
 ).1390به نقل از صحرائیان، (سومین ویژگی آن وجود مشکالت رفتاري در فرد است 

استفاده بیمارگونه و  :بر این باور بود که اعتیاد به اینترنت عبارت است از 2گلدبرگ
شده در حوزه اعتیاد   هاي انجام پژوهش ).1390، به نقل از صحرائیان(وسواسی از اینترنت 

به اینترنت و تلفن همراه نیز بیانگر آن است که در افراد مبتال به این اختالل، حاالتی چون 
گیري و افت عملکرد  قراري، فکرهاي وسواسی، کناره خلقی، بی اضطراب، افسردگی، کج

   ).1385نقل از غفاري  ؛ به1385، 3ساسون و کین(شود  وضوح دیده می آموزشی به
شدت وابسته به  تحقیق مؤسسه تحقیقاتی بوگادو نشان داد که بسیاري از افراد به

گذرانند و همواره دچار نوعی  زمان زیادي را با این وسیله می موبایل هستند و مدت

                                                   
1. Fraze 
2. Gooldberg 
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شدن گوشی خود و یا اتمام باطري و  هراس یا اضطراب جهت از دست دادن و گم
ها علت این اضطراب را به قطع شدن ارتباط با اطرافیان و مسائل  آن. شارژ آن هستند
کردند که این اضطراب و ترس بسیار  ها ادعا می دانستند؛ همچنین آن کاري مرتبط می

هایی که  کنند؛ عالوه بر این میزان هورمون تر از دلیلی است که افراد مطرح می غیرمنطقی
که به است کنند شبیه به زمانی  چنین افرادي در جریان این استرس ترشح می

این اختالل شبیه یک بیماري هراس . روند و یا شبیه به ازدواج است پزشکی می دندان
به نقل از (است و چیزي شبیه به وسواس است که در میان افراد رو به فزونی است 

  ).1392نیکخو، 
. وه بودنتایج پژوهش حاکی از تفاوت معنادار در بعد شکایات جسمانی در دو گر

 :داند افراد مبتال به اعتیاد به اینترنت را واجد سه ویژگی بارز می) 1384(تحقیق معیدفر 
نظمی وسواس گونه است که همراه با عالئم  اي از بی نخستین ویژگی وجود گونه

خستگی جسمی، تنهایی و افسردگی است و با دومین خصوصیت این افراد یعنی نوعی 
و باالخره آنکه این اعتیاد با مشکالت رفتاري همراه و  نظمی روانی ممزوج است بی

اما این نتایج غیرهمسو با نتایج آزادمنش که به ). 1390به نقل از صحرائیان، (توأم است 
موبایل هراسی و گروه غیرمبتال صحه  نبود تفاوت معنادار در گروه مبتال به بی

ن و یا بروز اختالالت رفتاري یکی از عوامل مرتبط با سالمت روا. باشد می ،گذاشت می
  . در افراد شکایات جسمانی است

بسیاري از پژوهشگران بروز بعضی شکایات جسمانی نظیر دردهاي عضالنی 
را ... خصوصاً در ناحیه گردن، کمر، مشکالت پوستی، مشکالت مربوط به شنوایی و 

اند؛ این مطالعه با  هعنوان پیامدهاي منفی استفاده اعتیاد گونه از این ابزار ذکر کرد به
انجام شد همخوانی  2013که در سال  هایی نظیر مطالعه سینگ و همکاران  پژوهش

تواند  الکترونیکی میازحد از این ابزار  ها بر این باور بودند که استفاده بیش دارد؛ زیرا آن
العالج را در افراد  هاي صعب درصد مشکالت شنوایی، پوستی و ابتال به بعضی بیماري
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شناسان در همایش برگزار شده در نمایشگاه  هاي روان همچنین نتایج یافته. افزایش دهد
کند؛  اثرات مضر استفاده افراطی از این ابزار را تأیید می 1391هاي دیجیتال در سال  رسانه

تواند در بروز مشکالت جسمی و فیزیکی  ها بر این باور بودند که تلفن همراه می زیرا آن
  ). تبیان نت(تی داشته باشد افراد مداخال

نیز به وجود رابطه بین استفاده از تلفن همراه ) 1392(از سوي دیگر مطالعات نیکخو 
و بروز مشکالت جسمی نظیر تشنج، سرطان، جهندگی ستون فقرات، آسیب چشم و 

نتایج پژوهشی در حوزه ارتباط بین اختالل ). 1392 ،نیکخو(زند  گوش مهر تأیید می
دهد که رابطه مثبت و معناداري بین این دو وجود  تیاد به تلفن همراه نشان میخواب و اع

افراد در شرایطی که باید استراحت ). Demirci; Akgonul & Akpingar, 2016(دارد 
این امر هم باعث ساطع شدن . دارند کنند دائماً تلفن همراه خود را نزد خود نگاه می

. تالالت خواب تنها یکی از پیامدهاي آن استها خواهد شد که اخ تشعشعاتی بر آن
پژوهشگران بر این باورند که افراد معتاد به تلفن همراه وقتی انگشت دست خود را به 

  کنند، این  دهند سطح باالیی از فعالیت مغزي را تجربه می صفحه تلفنشان فشار می
کاهد  آن می یافته در مغز اثر گذاشته و از کارکردهاي  فعالیت الکتریکی افزایش

)www.addictiontips.net.(  
هاي اجتماعی مجازي  رسد با توجه به گسترش سریع استفاده از شبکه به نظر می

ها در  کارگیري این فناوري تلفن همراه در ایران، بررسی پیامدهاي گسترش و به
هاي نوین  اي که در وراي این فناوري اندیشه. هاي گوناگون کامالً ضروري است عرصه

هاي مجازي در حال ایفاي یک نقش اساسی در  جود دارد این است که این شبکهو
از سوي دیگر بررسی کیفیت . هستندزندگی افراد در سطح گسترده و در سطح جامعه 

ها ازجمله  وسیله آن ها و طیف وسیع امکانات ایجاد شده به استفاده از این فناوري
متأسفانه از آن غفلت شده است و  هاي اجتماعی مجازي موضوعی جدي است که شبکه

رو با توجه به  ازاین. واقع فقر منابع و پژوهش در این حوزه کامالً مشهود است به



  

  
  

  
 185  ...   هاي   هاي تلفن همراه هوشمند بر ویژگی رسان تأثیر پیام

هاي اجتماعی مجازي در بین افراد، ضرورت بررسی تأثیر این  گسترش استفاده از شبکه
  .نماید فناوري در الگوهاي رفتاري افراد ضروري می

دار بودند و کاربران فضاي  هاي خانه د پژوهش، خانمزنان مور که اینبا توجه به 
رسانی  شود جهت آگاهی دهی، اطالع شدند پیشنهاد می مجازي تلفن همراه محسوب می

ها، در خصوص نحوه و چگونگی استفاده از این ابزار ارتباطی  سازي آن و فرهنگ
و از طریق ها  نهادي مانند شهرداري از طریقاین امر  ،هاي الزم داده شود آموزش

شود  پیشنهاد می .اجرا خواهد بود هاي فرهنگ و فرهنگسراها قابل آموزش در خانه
گذاران حوزه مجازي  هاي تلفن همراه توسط سیاست رسان نظارت کارشناسانه بر پیام

ها  هاي ایجاد شده در این رسانه صورت گیرد تا بتوان با استفاده از امکانات و فرصت
بک زندگی سالم و بدون تنش را براي زنان مهیا کرد و از شرایط تقویت و گسترش س
  .سازي در امان ماند و تهدیدها را تبدیل به فرصت نمود تهدیدهاي آن نیز با فرهنگ

  این مطالعه نیز همانند سایر مطالعاتی که در زمینه بررسی و شناخت کاربران انجام
 يها از جمله محدودیت. تهایی همراه بوده اس شناختی با محدودیت شده از نظر روش

محدودیت ابزار تحقیق که محدود به پرسشنامه و همچنین توان به  پژوهش، می این
 با وجود .پراکندگی زیاد نمونه مورد مطالعه در سطح مناطق استان تهران اشاره نمود

حوصلگی و سریع  سؤاالت واضح بود قبالً بازنگري هم شده بود ولی به دلیل کم که این
شوندگان نامفهوم بود که البته با  سؤاالت پرسشنامه، برخی سؤاالت براي پرسشخواندن 

کرد مانع از برداشت  توضیحات محقق که در ضمن توزیع پرسشنامه به افراد بیان می
شناختی  هاي دیگر، برخی سؤاالت روان از محدودیت .شد غلط جواب دهندگان می

و توضیح محقق  دن آن سؤاالت نبودنپرسشنامه بود که برخی کاربران مایل به پرکرد
شوندگان  موجب گردید پرسش ،ماند اطالعات افراد محرمانه باقی می که اینمبنی بر 

  .تمام سؤاالت پاسخ دهند به
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 آبادي، سمیه؛ نوحی، سیما و توالیی، عباس انیسی، جعفر؛ اسکندري، محسن؛ بهمن .

در کارکنان یک  scl90ت روانی هاي اختالال لیست نشانه هنجاریابی چک). 1392(
  .17، شماره 5دوره  نظامی، فصلنامه روانشناسی. واحد نظامی

 اعتباریابی آزمون). 1390. (باقري یزدي، عباس scl90 .پزشکی انستیتو روان.  
 بررسی عوامل مؤثر بر افزایش طالق در میان ) 1394. (برزگر، قربانی، تقوي و رحیمی

  .، علوم تربیتیالمللی روانشناسی نس بیندومین کنفرازوجین شهر مشهد، 
 تهران. اهللا قنادي فضل :، ترجمهروانشناسی اینترنت). 1382. (پاتریشیا، ولیس.  
 بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سالمت روان بر اساس ). 1385. (منا. پور رمضان

. 1384ل ماهه اول و دوم سا 6هاي شهر مشهد  نت در مراجعین به کافی scl90-Rتست 
  .واحد مشهد، دانشکده علوم پزشکی مشهد نامه دکتري دانشگاه آزاد اسالمی پایان

  ،پورمحمدیان، سوده؛ بوستانی کاشانی، امیرعباس؛ محمد زاده، معصومه و عظیمی
هاي اجتماعی و دنیاي مجازي بر میزان طالق و  بررسی تأثیر شبکه). 1395. (محمدرضا

همایش علمی چهارمین . ساله در شهرستان کاشان 45تا  30رضایت زناشویی زوجین 
 . هاي اجتماعی و فرهنگی ایران ، آسیبپژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی

 فصلنامه  .هاي اجتماعی فضاي سایبر و شبکه) 1390. (بابایی، محمود. خانیکی، هادي
  .1دوره اول، شماره . انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی

 هاي اجتماعی  بررسی میزان اضطراب و رابطه آن با استفاده از شبکه). 1395. (حسینی، لعیا
پنجمین کنفرانس . شهر تهران 14سال منطقه  40تا  20مجازي تلگرام در زنان متأهل 

  .المللی روانشناسی و علوم اجتماعی بین
 دانشکده صداوسیما:. تهران ،شناسی رسانه روان). 1388. (حکیم آرا، محمدعلی. 

  ،هاي اجتماعی بر  رابطه استفاده از شبکه). 1394. (پیمان و محققی، حسیندوستی
 .المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی همایش بین. تعارضات زناشویی
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 1395. (رحیمی، بابک؛ کرمانی، حسین؛ علی حسینی، زهره و مشکینی، محمدمهدي(. 
فصلنامه ران، رابطه استفاده از تلفن همراه هوشمند و شکاف دیجیتالی در شهر ته

 .7شماره . ، سال دومهاي نوین مطالعات رسانه

 هاي شخصیتی بر اساس آزمون نئو و  بررسی رابطه بین ویژگی). 1387. (رشید، سونیا
 .دانشگاه عالمه طباطبائی نامه کارشناسی ارشد پایان. اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

 مطهره  :، ترجمهپرس خبري زنان سایت تحلیلی). تا بی. (هاي اینترنتی زنان و استرس
  .مجیدزاده

 تأثیر فضاهاي ). 1385. (ساروخانی، باقر؛ توسلی، غالم عباس و سید عزیز، عربی نژاد
نامه  پژوهشمجازي بر کنش اجتماعی جوانان دانشجوي دختر با تأکید بر اینترنت، 

  .شماره اول. ، سال دومعلوم اجتماعی
 علیرضا  :، ترجمههاي ارتباطات نظریه). 1388. (بلیوسورین، تانکارد؛ ورنر، جی و جیمز د

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. دهقان
 هاي اجتماعی مجازي با  تحلیل محتواي شبکه .)1394. (یاتی، هانیهپشیخ، رضا؛ شام

. هاي نوین فصلنامه مطالعات رسانه .رویکرد نتنوگرافی بر اساس اطالعات ناقص
  .4شماره 

 هاي  عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه .)1394. (ن، هیانشاهو، صبار؛ داوا
فصلنامه  .هاي مخاطب نگاهی به نوع رسانه، محتواي پیام و ویژگی(نوین و سنتی 
 .4شماره . هاي نوین مطالعات رسانه

 بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه پرخاشگري، خودکنترلی و  پیش). 1390. (صحرائیان، کیمیا
شناسی دانشگاه عالمه  روان نامه کارشناسی ارشد پایانشخصیتی خودشیفته،  صفت

  .طباطبائی
 هاي اجتماعی مجازي  بررسی نفوذ شبکه). 1389. (ضیایی پور، حمید، عقیلی، سید وحید

  .4سال بیستم، شماره  ،آوردرهدر میان کاربران ایرانی، 



 
 
 
 
 
 
 

  1398، پاییز 19هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      188
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 ترجمه پرویز آزادي، نشریه ابراراینترنت اعتیاد به). 1381. (جان گرول ،.  
 تبیین اثرات ) 1392. (دار، مجتبی لگزیان، محمد؛ حشمتی، محمد رسول و رضایی خنک

نشریه توسعه منابع . اخالقی فناوري اطالعات و ارتباطات بر سالمت منابع انسانی
 .27، شماره 6سال  ،انسانی

 انتشارات سروش: تهران، شناسی رتباطا). 1369. (محسنیان راد، مهدي.  
 هاي  نقش ویژگی). 1395. (محمد پور، محمد؛ هاشمی نصرآباد، تورج؛ کالنتري، ساالر

فصلنامه مطالعات . هاي اجتماعی شخصیتی در تمایز گذاري کاربران و غیرکاربران شبکه
  .7سال دوم شماره  ،هاي نوین رسانه

 و دنیاي مجازي بر میزان طالق  هاي اجتماعی بررسی تأثیر شبکه). 1395. (محمدي، حمید
المللی  سومین کنفرانس بین. و رضایت زناشویی مطالعه موردي استان آذربایجان غربی

  . پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژي
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