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استفاده از  یمنف یامدهایپرسشنامه پ یسنج روان یها شاخص نییتع

 واتساَپ رسان امیشبکه پ

 .رانینور، اهواز، ا امیدانشگاه پ یتیترب یگروه روان شناس اریدانش    یسوار میکر

 

 . رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یآموزش یتکنولوژ یدکتر یدانشجو    یفالح میمر

  چکیده
رسانپیاماجتماعیمتعدديهمچونشبکههايرسانهوهاشبکهاخیر،هايسالعلمیهايپیشرفتبهدنبال

فادهسوءاستجهتتسهیلوبرقراريتعامالتپابهعرضهظهورگذاشتندکهبنابهشواهدپژوهشیاَپواتس

 از تحقیقحاضر،ناپذيريجبرانوضررهايهاآسیبتواندمیهاآنمستمر هدفاز باشند. پیداشته در

سنجیروانهايشاخصتعیین شبکه از پیامدهايمنفیاستفاده کلیهاَپواتسرسانپیامپرسشنامه است.

هاآنکهازبینانددادهرراتشکیلدانشجوياندختروپسردانشگاهپیامنوراهوازجامعهآماريتحقیقحاض

اکتشافیاستو–داوطلبانهانتخابشدند.روشتحقیقتوصیفیصورتبهپسر(28دخترو621نفر)852

،ازتحلیلعاملیاکتشافیهاآنوتحلیلتجزيهآمد.جهتبهدستباکمکپرسشنامهمحققساختههاداده

عاملیاکتشافینشاندادکهپرسشنامهپیامدهايمنفیاستفادهازشبکهاستفادهبهعملآمد.تحلیلتأيیديو

ازاَپواتسرسانپیام هايآسیببهناممؤلفهمادهوسه03، 68بدنیبا شدگیکنترلماده؛ وماده63با

باتوجهبرخورداربود.بخشرضايتکامالًوازپايايیوروايیشدهتشکیلماده2استفادهوسواسیبامؤلفه

پژوهشگران به نوعخودجديداستلذا از تحقیقحاضر پرسشنامه اينکه بحثپیامدهايمندعالقهبه به

ازاينابزاراستفادهکنند.شودمی،پیشنهاداَپواتسرسانپیاممنفیاستفادهازشبکه

 .یشدگ واتساَپ، کنترل رسان امیشبکه پ ،یاستفاده وسواس ،یبدن بیآس :ها واژهکلید
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 مقدمه 

 طريق از فردي بین بشريهايتلفنارتباطات روزانه بخشالينفکزندگی هوشمند،

Coyle & Vaughn, 2008)شدهتبديل سريعکهطوريبه( پیشرفت اخیر، دهه دو در

هايفرصتشدهوايمالحظهقابلتکنولوژياطالعاتوارتباطاتباعثتغییراتاجتماعی

امکانات و پینامحدود در را اندداشتهجديديجهتبرقراريتعامالتاجتماعیافراد

(Areepattamannil, & Khine, 2017)گونهايندرهمینرابطهجهتتسهیلوبرقراري

 هاسايتتعامالت، توئیتراجتماعیمتعدديمانندهايرسانهوهاشبکه، ياهو، ،بوکفیس،

 واَپواتسبلکبري، اينستاگرام، توگو، تاکگوگلوگوگل، اسکايپ، ظهوريچت،

،افرادزياديجهتتعاملبادوستانقديموجديدهاشبکهگونهازاينعمدتاًپیداکردندکه

 & Animasahun, 2015, Asemah)کنندمیفیزيکیواينترنتیاستفادهصورتبهخود

Edegoh, 2012)ديگرعبارتبه همدر با ارتباطاتافراد ازتواندمیينترنتیاهايشبکه،

 ,Wang, Ngai & Wei)ويديويیصورتگیردهايپیامطريقارسالمتن،صوتوصداو

2012) 

شدهگرفته”what‟s up“ازواژهانگلیسی(WhatsApp)اَپواتسريشهاصلیکلمه

 رسانی بروز مورد در معموالً استکه جديدي چیز آن معناي شبکهشودمیسؤالو .

دروايانکوماکنونيکشبکهارتباطات،ابتداتوسطبراينعنوانبه،اَپاتسورسانپیام

 8332سال شبکه يکاپلیکیشناَپواتسرسانپیامطراحیشد. و هوشمند يکتلفن ،

متن،تصوير،صورتبه،اطالعاتخودرادهدمیکهبهافراداجازهباشدمیمبتنیبروب

برخیاز(Church & De Oliveira, 2013)منتقلکنندسمعیتغییروهايپیامويدئوو

نظرانصاحب اَپواتسرسانپیاممعتقدندکهشبکه يکیاز ترينعمومی، ترينگستردهو

هايتلفنرسانپیاميهااپلیکیشن (؛Aharony & Gazit, 2016رودمیهوشمندبهشمار

Faye & et all, 2016؛(Montag, 2015 

اعالمStatista 2017)درهمینرابطه کندمی( کاربراناَپواتسرسانپیامشبکه ،

631فوريدررسانپیامشبکهيادشدهپیشروخدماتکهطوريبهفعالجهانیبسیاريدارد
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انگلیساست و اسپانیا آلمان، روسیه، آرژانتین، مکزيک، هند، برزيل، جمله از .کشور

(Schwartz, 2016)

بودکهدامنهارتباطاتخودراباهمنوعانمندعالقهااليامقديمبشرازبديهیاست،

بهدلیلهاانسانتعاملبینهايروشخودبهصورمختلفیگسترشدهد.باتوجهبهاينکه

خیلیمحدودوکارارسالهاآننبودامکاناتکافیومناسبحتیارسالاطالعاتبراي

ترينسادهتاباکردمیذادرهمینرابطهبشرتالشلگرفتمیبامشقتتمامصورتهاآن

تکنولوژيهايروش و علمی رشد و گذشتزمان با نمايد. عملی را کار اين ممکن،

اينامکاناتازجملهپابهعرصهوجودگذاشتندکهصرفهبهمقرونبشري،امکاناتجديدو

دهايمتعددآناشارهنمود.اجتماعیوکارکرهايشبکهبهتوانمیعلمی،هايپیشرفتو

اينترنتیيادکرد.هايشبکهيککارکردمهمعنوانبهازارسالپیامتوانمیدرهمینرابطه

 ارسال مزاياي هايپیاماز توانمیاينترنتی، کارکنان تعامالتمیان تسهیل ،هاسازمانبه

خانوادگیهاکالسیهم روابط بهبود افزايشاتصال، روابط، توسعه ارتباطات، تقويت ،

اجتماعیودوستانهباديگرانوکاهشانزواوتنهايیبینديگرانوسرگرمیاشارهنمود

McDaniel & Coyne, 2016؛(Crosswhite, Rice & Asay, 2014؛(kim, Le & 

Kim, 2014کهآيابرايشودمیمطرحسؤاالتتوجهبهمقدمهباالدرتحقیقحاضراينبا

توانمی،اَپواتسرسانپیامپیامدهايمنفیاستفادهازشبکهسنجیروانهايشاخصتعیین

 ساخت؟ايپرسشنامه

 گذشته مطالعات بر مروري و نظري مباني

شبکهازجملهرسانپیامهايشبکهونامطلوباززاآسیبمطالعاتمتعددنشانداداستفاده

اَپواتس تواندمی، مخربو وذيريناپجبراناثراتجدي، همینرابطه در باشد. داشته

و(Caplan, 2010, Odaci & cikrikci, 2014اينترنتی)زايآسیبپیرامونمیزاناستفاده

هیچتوافقزاآسیببهدلیلنبوديکتعريفومعیاريکپارچهجهتتشخیصايناستفاده

 بین نظرانصاحبقطعی ندارد Spada, 2014) (Melchers, 2015)وجود ازبر( خی

پیشرفتهجديدهمچونهايتکنولوژيوافراطیاززاآسیبنشاندادکهاستفادههاپژوهش
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هايتلفن شدهتوانندمیهمراه، منجر بیماري نشانگان و رفتاري اعتیادهاي Lopez-)به

Fernandez, 2017 کاري،گونهاينکهطوريبه( محیط خانواده، فضاي بر تکنولوژي،

.بههمین(Takao, 2014)تماعیاثراتمنفیزياديدربرداشتهاستتحصیلوسطوحاج

پیامدهايمنفیتوانندمی،هاشبکهمستمرهمینهايپیاموافراطیاززاآسیبترتیباستفاده

زياديهمچونکاهشعملکردتحصیلی،گسستگیکاري،کاهشتولید،کاهشارتباط

،افزايشکنترلشريکاعتماديبیراد،افزايشبیناعضايخانواده،افزايشحسادتبیناف

 ,Baker & Carreno, 2016زندگیوتعارضاتدرونفرديبینافرادرادرپیداشته)

Grover & et all, 2016, Bhatt & Arshad, 2016, Caro,2015) (Galluch, Grover 

& Thatcher, 2015, Lasen, 2014, Lin, 2012)ديگري،ايهبررسیوباهمینمضمون

 از مستمر استفاده استکه حاکی برايرسانپیامهايشبکهنیز مشکالتی باعثايجاد ،

 و چشم و حسادت کنترل، از ناشی تعارضات ترويجچشمیهمزوجین، مالکیت، ،

(.Lasen, 2014, Lin, 2012شود)میوبدبینیاعتماديبی

 نشان تحقیقات دهدمینتايج بیشترين جوانان، گونهاينکنندگانادهاستفکه

ازخودکنترلیوهاآنزيراآيند؛میحساببهقشرهاپذيرترينآسیبهابودهوازاپلیکیشن

هايشبکه،کمتريبرخوردارندونسبتبهديگران،بیشتردرمعرضاستفادهازخودتنظیمی

دارند قرار جديد تکنولوژي Wang, Fan, Tao & Gao, 2017)اينترنتو ا( زبرخی

مستمرزناندرقیاسباسوءاستفادهکهمیزانوفراوانیدهدمینشانالمللیبینهايبررسی

 شبکه همیندلیلمیزاناَپواتسرسانپیاممرداناز به و ازتأثیربیشتر اتمنفیاستفاده

(sheravan, 2015(باالتراست.درهمینرابطهمراتببهدرزنانازمرداناَپواتسشبکه

 ايمطالعهطی شبکه از استفاده میزان نظر از مردان و زنان بین که داد رسانپیامنشان

ايناَپواتس از زياد استفاده منفی پیامدهاي از جوانان طرفی از دارد. وجود تفاوت

بهرفتارهاياعتیادآورکهطوريبهکمیداشتهنسبتاًآگاهیهااپلیکیشن افزايشوآنانرا

(2016Jacobson & et al ,)دهندمیتجاربمنفیسوق

کهازآنجايی میزان ارزيابی براي متعددي استفادههايآسیبابزارهاي از ناشی

طراحیشدهاستوباتوجهبهاينکهنظرانصاحبوافراطیازتلفنهمراهتوسطزاآسیب
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تاکنونابزاريجهتشناسايینقاَپواتسرسانپیامچوندررابطهباشبکه شمنفیآن،

ابزارهايمطابقبافرهنگبومیوايرانیوگونهاينطراحینشدهاست،لذاطرحوساخت

همآن دانشجوکه ايندائماًبرايقشر از هااپلیکیشندرحالاستفاده درتواندمیاست،

تواندمیکمکنمودهواَپواتسرسانپیامتبیینوتعیینپیامدهايمنفیاستفادهازشبکه

 بررسی براي مناسبی تشخیصی هايپژوهشابزار به قرارمورداستفادهاَپواتسمربوط

 ازطرفیشبکه اَپواتسرسانپیامگیرد. نسبتبهديگر ازجذابیتبیشتريهااپلیکیشن،

برخورداربودهوازمزايايیهمچونفراهمنمودناطالعاتدربارهوضعیتاتصالافراد،باز

دريافتپیامجديد،امکانتهیهبالفاصلهپاسخوتوانايیداشتنمکالماتشدنپنجرههنگام

هزينهکم(Haase, 2012-Mesch, Talmud & Quanگروهی)فرديوصورتبهزمانهم

(.Church & De Oliveira, 2013)بودنوخصوصیبودنبرخورداراست

 شناسي روش

پیامدهايسنجیروانهايشاخصیینباتوجهبهاينکههدفتحقیقحاضراکتشافوتع

بودلذاطرحتحقیقتحلیلعواملاکتشافیاست.اَپواتسرسانپیاممنفیاستفادهازشبکه

مشغولبهتحصیلبودند،جامعه6012کلیهدانشجوياندانشگاهپیامنوراهوازکهدرسال

تشکیل انددادهآماريتحقیقحاضررا یامدهايمنفیاستفادهساختپرسشنامهپمنظوربه.

 شبکه اَپواتسرسانپیاماز ،852( 621نفر و 28دختر دانشجويان از الذکرفوقپسر(

داوطلبانهانتخابشدند.باتوجهبهاينکهدرداخلکشوردرزمینهپیامدهايمنفیصورتبه

پیامدهاياستخراجمنظوربه،ابزاريطراحینشدهاستلذامحققاَپواتسرسانپیامشبکه

درخصوصشدهانجام،بامطالعهمتونوتحقیقاتخارجیاَپواتسرسانپیاممنفیشبکه

،ساختدستساختنابزاردرترغنیمنظوربهواَپواتسرسانپیامپیامدهايمنفیشبکه

Bernal-)ساختهاَپواتسرسانپیامازپرسشنامهپیامدهايمنفیشبکهبرداريبهرهضمن

2019 ,Calatayud-Alcazar, Gonzalez-osaRuiz, R) و08تعداد طراحی اولیه ماده

نفرازدانشجويانمقطعکارشناسیکهبهاذعانخود83،هامادهرفعاشکاالتاولیهمنظوربه

وصلبودند،خواستهشدکهضمنخواندناَپواتسرسانپیاممستمربهشبکهصورتبه
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 اشکاالتهامادهدقیق هاآن، مشخصنموده کهطوريبهرا برخیاز تغییراتیهامادهدر

خواستهشدکهضمنشناسجامعهروانشناسويکنفر4صورتگرفت.بههمینمنوالاز

انجامدهندوبهطبعهامادهدرموردنیازودرصورتامکاناصالحاتهامادهخواندن را

برخی هامادهآندر شدتا تغییراتیداده پاسخبههايمودنیآزنیز بتوانندهنگام هدف،

ماده08مرحله،پرسشنامهمقدماتیبابعدازايناشکالینداشتهباشند.هاآنودرفهمهاماده

هاآنوورودهاپرسشنامهآوريجمعدانشجويداوطلبپخششدوپساز852دربین

کهپرسشنامهپیامدهاي،کارتحلیلپرسشنامهشروعشد.تحلیلنشاندادSPSSبهمحیط

03ازاَپواتسرسانپیاممنفیشبکه کامالًاستکهازپايايیوروايیشدهتشکیلماده

 شده ياد پرسشنامه که است ذکر به الزم است. برخوردار مقیاسصورتبهمناسب

6ازهیچ)ايدرجهپنج تا اطالعاتتفصیلیمربوطبهشودمیگذارينمره(5)شدتبه( .

است.شدهارائههايافتهدربخشيادشدهسشنامهپر

 ها یافته

میانگینوانحرافمعیار6درجدول رسانپیامپرسشنامهپیامدهايمنفیشبکههايماده،

اَپواتس مندرجاتجدول است. شده ارائه ،6 نشان دهدمی، شماره عنوان80ماده )با

چکاَپواتس بارها را میام کنم ببینم هايمپیاتا میانگین با نه( يا دارم و64/0جديد

 45/6انحرافمعیار شماره ماده 64و عنوان ازطريقامخانواده)با مرا کنترلاَپواتس،

به04/6وانحرافمعیار36/8(بامیانگینکنندمی بهترتیببیشترينوکمترينمقاديررا

خوداختصاصدادند.

 اَپواتسرسان پرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه پیام هاي مادهر میانگین و انحراف معیا .9جدول 

 شماره

 ماده
 میانگین

 انحراف

 معیار

 شماره

 ماده
 میانگین

انحراف 

 معیار

 شماره

 ماده
 میانگین

 انحراف

 معیار

80 64/0 45/6 68 16/8 46/6 0 00/8 02/6

88 31/0 41/6 82 51/8 46/6 8 00/8 00/6

81 12/8 41/6 1 51/8 42/6 62 06/8 01/6

86 21/8 45/6 84 50/8 54/6 66 85/8 01/6
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 شماره

 ماده
 میانگین

 انحراف

 معیار

 شماره

 ماده
 میانگین

انحراف 

 معیار

 شماره

 ماده
 میانگین

 انحراف

 معیار

85 20/8 41/6 83 56/8 58/6 4 83/6 40/6

61 25/8 40/6 60 41/8 42/6 61 83/8 02/6

62 12/8 40/6 2 46/8 48/6 2 66/8 05/6

1 12/8 40/6 6 46/8 42/6 03 32/8 01/6

65 10/8 48/6 5 01/8 44/6 63 32/8 00/6

82 18/8 53/6 81 00/8 46/6 64 36/8 04/6

 اکتشافي عاملي تحلیل

،باکمکتحلیلعاملیاَپواتسرسانپیاماستخراجعواملمربوطبهپیامدهايمنفیشبکه

اصلی،بااستفادهازروشچرخشمتعامدهايمؤلفهاکتشافیصورتگرفت.تحلیلعاملی

دهدمی،نشان8انجامشد.مندرجاتجدولمادهاولیهومقدماتی08واريماکسبرروي

–ماير–کهمقدارآزمونکايزر کهاينمقدارنشانهکفايتباشدمی18/3اولکینبرابربا

نتیجهگیرينمونه گیريممیاستو هايدادهکه تعداديموردنظرپرسشنامه هايعاملبه

(x2=56/0560يتبارتلت)تقلیلاستومقدارخیدوآزمونکروزيربنايیوبنیاديقابل

تحقیقحاضرقابلیتاجرايتحلیلعاملیرادارند.هايدادهنشاندادندکه

 رسانپیاماولکین و بارتلت پرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه  –مایر –آزمون کایزر .4جدول 

 اَپواتس

 مقدار آزمون

18/3 اولکین–ماير–کايزرگیرينمونهشاخصکفايت

56/0560 مجذورکاي-کرويتبارتلت

405 درجاتآزادي

333/3 سطحمعناداري

اصلیباچرخشواريماکس،هايمؤلفهبهروش0نتايجتحلیلعاملیاکتشافیدرجدول

تأيیدرامورداَپواتسرسانپیاموجودسهعاملاساسیدرپرسشنامهپیامدهايمنفیشبکه

اينوسطعاملاولدارايارز در داد. قرار عاملدومدارايارزشويژه58/5شويژه ،
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4/62بودهودرهمینرابطهنخستینعامل61/4عاملسومدارايارزشويژهنهايتاًو22/4

دومینعامل 15/02درصدواريانسمتغیرها؛ و سهرفتههمرويدرصدواريانسمتغیرها

 تبیین50/42عامل، را واريانسمتغیرها کنندمیدرصداز تحلیلنقطهضمناً. برايانجام

درنظرگرفتهشد.53/3برش

،پرسشنامهپیامدهايمنفیهادادهبارچرخشآزمايشی85تحلیلنشاندادکهپساز

هايمادهتشکیلشدهاست.محتويبیشترمؤلفهمادهوسه03از،اَپواتسرسانپیامشبکه

( اول سردرد،68عامل ضعفچشم، مانند مواردي منعکسپرتیحواسماده( را ... و

کنندمی نام به اول عامل لذا هايآسیب، شبکه از زياد استفاده از ناشی رسانپیامبدنی

درگذاريناماَپواتس موارديازقبیلکنترلمداوم63عاملدوم)هايمادهشد. ماده(

 به فرد اَپواتسورود چککردن والدين، اهايپیامتوسط و ديگران و حساسخود

شبکهشدگیکنترل،اينعاملبهنامهاماده.لذابااستنادبهاينشودمیاضطرابو...ديده

ماده(پیرامون2عاملسوم)هايمادهمحتوينهايتاًنامگذاريگرديدواَپواتسرسانپیام

هو...رسیدهايپیام،پاسخسريعبهاَپواتس،استفادهروزانهازهاپیامچکنمودنمداوم

لذاعامليادشدهبههمیندلیلبهناموسواساستفادهازشبکهکنندمیداللت رسانپیام.

نامگذاريگرديد.اَپواتس

ازپرسشنامهپیامدهايآمدهدستبهتحلیلهمچنیننشاندادکهدامنهبارهايعاملی

نشاندادهشده0دول،ازطريقتحلیلعاملیاکتشافیدرجاَپواتسرسانپیاممنفیشبکه

بدنیناشیازاستفادههايآسیبکهدامنهبارهايعاملیدهدمینشانيادشدهاست.جدول

 شبکه از اَپواتسرسانپیامزياد مؤلفه)اولین از )24/3 عاملی56/3تا بارهاي دامنه ؛

شدگیکنترل مؤلفه)دومین ) 23/3از استفاو54/3تا وسواس عاملی بارهاي دهدامنه

ازمؤلفه)سومین )22/3 54/3تا ماده بهذکراستکه الزم گفتگوهاي»برآوردگرديد.

بازکنم،لحظاتاَپواتسوقتی»وماده«کندمی،مکالماتحضوريراکماَپواتس را

بهعلتپايینبودنبارعاملیآنان،«کنممیصمیمیوصحبتبااعضايخانوادهرامتوقف

درجدولازپرسشنامهحذف 0شدند. هاآنيکازهرکداموبارعاملیهامادهعوامل،
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 اينجدول، به استناد با است. شده گرفتهگرددمیتأيیداولتحقیقسؤالارائه نتیجه و

وساختاست.همچنینمندرجاتجدولياداستخراجقابلموردنظرکهپرسشنامهشودمی

،ضعفچشمپیداکردمازعاملاَپواتسهزيادازکهمادهبراثراستفاددهدمیشدهنشان

 ماده امخانوادهاول؛ طريق از مرا اَپواتس، کنندمیکنترل ماده بارهااَپواتسو را ام

میچک کنم ببینم اختصاصهايپیامتا خود به عاملیرا بار باالترين نه يا دارم جديد

؛اندشدهمندگله،والدينازمناَپاتسودادند.ازطرفیمادهازبابتصرفوقتزيادبا

صرف وقتزياديرا اينکه از احساسخستگیکنممیاَپواتسماده مادهکنممی، و

کمترينمقداربارعاملیرااخذشوممیراناديدهبگیرم،عصبیاَپواتسوقتیسعیکنم

کردند.

پرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه  يها مادهیک از  هرکدامو بار عاملي  ها مادهعوامل،  .9جدول 

 اَپواتس رسانپیام

 ها ماده عوامل
 بار عامل

 عامل سوم عامل دوم عامل اول

 های آسیب

 بدنی

6 
،ضعفچشمپیدااَپواتسبراثراستفادهزياداز

 کردم.
24/3  

  21/3 .شودمی،باعثسردردمناَپواتساستفادهزياداز 8

  25/3 شدم.پرتحواس،اَپتسوابراثراتصالزيادبه 0

4 
امکاريهايفعالیت،اَپواتسبراثراستفادهزياداز

 .افتدمیتأخیربه
14/3  

5 
آسیبامدانشگاهی،بهعملکرداَپواتسفکرکنم

 رساندهاست.
10/3  

1 
هنگاممخصوصاًاَپواتسبراثراتصالزيادبه

 .بردمیديرخوابمشب،
18/3  

2 
امنفساعتمادبه،اَپواتسبراثراتصالزيادبه

 کاهشپیداکردهاست.
13/3  

2 
بهمردموخطراعتماديبی،اَپواتساتصالزيادبه

 .شودمیافتادنامنیتشخصیواجتماعیراسبب
52/3  

1 
،باعثاَپواتسپرداختمکررهزينهشارژ

 .شودمیناراحتیمن
55/3  



 9911زمستان |  62شمارة |سال ششم  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه | 692

 ها ماده عوامل
 بار عامل

 عامل سوم عامل دوم عامل اول

63 
،بامزاحمانیمواجهاَپواتسثراتصالزيادبهبرا

 .شوممی
54/3  

66 
وصلشوم،احساساسترساَپواتساگرنتوانمبه

 .کنممی
50/3  

68 
،والدينازمناَپواتسازبابتصرفوقتزيادبا

 .اندشدهمندگله
56/3  

 شدگی کنترل

 /23  .کنندمیکنترلاَپواتس،مراازطريقامخانواده 60

64 
مرانخواننداحساساَپواتسهايپیاموقتیدوستانم

 .کنممیاضطراب
 22/3 

65 
ديدنوضعیتوپروفايلديگران)مثلشادي،رفتن

 .شودمیبهسینماو...(،باعثحسادتم
 25/3 

61 
چههاآنتاببینمکنممیمخاطبینخودراچک

 .اندبودهاَپواتسمدتدر
 20/3 

62 
اَپواتسبیشتردرکالس،وارددهممیترجیح

 شومتااينکهصحبتاستادمراگوشدهم.
 11/3 

62 
هاآنتاببینمآياکنممیمخاطبینمرامدامچک

 آنالينهستند.
 12/3 

61 
مخاطبینمدرهايصحبتکنممیاحساس

 .شودمی،فاشاَپواتس
 14/3 

83 
درگرايشافرادبهرفتارهاياَپواتسفکرکنم،

 .کندمیکمک(خالف)مثلدروغ،خیانتو...
 51/3 

86 
دهممیبهجايتوجهوصحبتبااطرافیانم،ترجیح

 شوم.اَپواتسوارد
 55/3 

88 
،کنممیاَپواتسازاينکهوقتزياديراصرف

 .کنممیاحساسخستگی
 54/3 

وسواس 

 استفاده

80 
هايپیامتاببینمکنممیامرابارهاچکاَپواتس

 جديددارميانه.
  22/3

24/3   استفادهکنم.اَپواتسبايد،روزانهاز 84

85 
یرادريافتکنم،دراسرعوقتاَپواتسوقتیپیام

 .دهممیبهآنپاسخ
  28/3

23/3  تاکنممیمقطعشود،دوبارهتالشاَپواتسوقتی 81
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 ها ماده عوامل
 بار عامل

 عامل سوم عامل دوم عامل اول

 وصلشود.

82 
واندخواندهرادوستانمهايمپیاموقتیمطمئنشوم

 .شوممی،ناراحتاندندادهپاسخی
  12/3

82 
پخششوند،اَپواتسوقتیببینمکهاسرارمدر

 ،.شوممیناراحت
  15/3

13/3   زندگیکنم.اَپواتسفکرنکنم،ديگربتوانمبدون 81

03 
ناديدهبگیرم،عصبیرااَپواتسوقتیسعیکنم

 .شوممی
  54/3

 تحلیلعاملیاکتشافی، بر بنايیمتغیرهايمکنونمنظوربهعالوه عواملزير تعیینتعداد

توانمی نمودار عواملپیشنهاديپیامدهايمنفیشبکهريزهسنگاز تعداد کرد. استفاده

استخراجسهدهندهنشانيرآمدهاست.دقتدرنمودارز6،درنموداراَپواتسرسانپیام

.کندمیکهباتعدادعواملحاصلازتحلیلعواملمطابقتباشدمیعامل


 نمودار سنگریزه .9نمودار 
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 اَپواتس رسانپیام شبکه منفي پیامدهاي پرسشنامه پایایي برآورد

منظوربه پرسشنامه پايايی نالذکرفوقتعیین شد. استفاده کرونباخ آلفاي روش از تايج،

مؤلفهوبههمینترتیببراي18/3تحلیلنشاندادکهضرايبپايايیبرايکلپرسشنامه

هايآسیب شبکه از زياد استفاده از ناشی 13/3اَپواتسرسانپیامبدنی براي مؤلفه؛

25/3،اَپواتسرسانپیاموسواساستفادهزيادازشبکهمؤلفهوبراي24/3شدگیکنترل

دست اينتحلیلآمد.به به استناد با پرسشنامهتوانمیبنابراين، گرفتکه را ايننتیجه

سؤال،ازپايايیمناسبوکافیبرخورداراستواَپواتسرسانپیامپیامدهايمنفیشبکه

.گرددمیتأيیددومتحقیق

 اَپواتس رسانپیام شبکه منفي پیامدهاي پرسشنامه تأییدي عاملي تحلیل

تمنظوربه عوامل روايی شدهاستخراجعیین شبکه منفی پیامدهاي رسانپیامپرسشنامه

آنپرسشنامه،تأيیديوبرايانجامتحلیلعاملیAMOSافزارنرم62،ازنسخهاَپواتس

درستنمايی حداکثر برآورد از نمودار در شد. مدلسه8استفاده عاملیاستاندارد بار

 پیامدهايمنفی عاملیپرسشنامه ذکراَپواتسرسانپیامشبکه به الزم است. شده ارائه

 نمودار در هابیضی8استکه و هامستطیلعوامل منفیهايماده، پیامدهاي پرسشنامه

 اَپواتسرسانپیامشبکه نشان دهندمیرا همچنین بههايپیکان. ماده هر از شده رسم

رويشدهنوشتهوعددگیردمیباربیانگرآناستکههرمادهرويکدامعاملهاعامل

واريانسهاآن میزان از هامادهنیز نشان تبییناست، قابل سويعامل از که .دهدمیرا

.دهدمیعاملرانشان0دوسويههمبستگیبینهايپیکانهمچنین
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 اَپواتس رسانپیامبار عاملي استاندارد مدل سه عاملي پرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه  .4نمودار 

 جدول ساختارهايتحلیلعاملی4در پیامدهايمنفیشبکههايمادهيتأيید، پرسشنامه

،ارائهشدهاست.اَپواتسرسانپیام
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 رسانپیامپرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه  هاي مادهي تأییدساختارهاي تحلیل عاملي  .2جدول 

 اَپواتس

RMSEA CFI df X2/df X2 شاخص 

 دو عاملی 8/6662 13/8 434 22/3 321/3

 سه عاملی 80/6385 53/8 436 13/3 322/3

 (RMSEAرمزي)مقداردوعاملیکهدردهدمی،نشان4نتايجمندرجدرجدولشماره

بهدلیلاينکه13/3ازCFIآمدوباتوجهبهاينکهمقداربهدست086/0 کمتراستلذا

الگويسهعاملی322/3اررمزيومقد13/3درالگويسهعاملیCFIمقدار است،لذا

ايننتیجهراگرفتکهتوانمیاست.بااستنادبهاينتحلیلتأيیدوموردترموجهپرسشنامه

حذفنشدهلذاپرسشنامهايمادهپرسشنامهبهقوتخودباقیماندندوهیچهايمادههمه

کامالًازروايیالذکرفوق لذا استنادبهاينتحلیل،مناسببرخورداراست، سومسؤالبا

.گرددمیتأيیدتحقیق

 گیري نتیجه و بحث

 شبکه منفی پیامدهاي پرسشنامه حاضر، تحقیق واَپواتسرسانپیامدر شد ساخته

قبالًکهطوريهمانقرارگرفت.موردبررسیآن)پايايیوروايی(سنجیروانهايشاخص

وهاشبکه،هاسايتعملباکمکگونهاينستوگفتهشد،عصرجديد،عصرارتباطاتا

هايرسانه شبکه همچون متعددي نوظهور اَپواتساجتماعی عملیتوئیتر، ... و ياهو ،

می ديگرعبارتبهشود؛ با ارتباط شمايل و شکل وهارسانه، صدا متن، ارسال طريق از ،

هايپیام (Wang, Ngai & Wei, 2012)گیردمیويديويیانجام مراوداتهابررسی. و

 هاانسانروزانه جذابیت از داردالذکرفوقهايرسانه، حکايت ؛ ،هارسانهگونهاينزيرا

 ارتباطاتبین برقراري قیمتارزانهاانسانامکان الوصولسريعو فراهم درکنندمیرا .

 خصوص توانمیهمین شبکه اَپواتسرسانپیاماز از يکی که کرد يهاشبکهياد

 ) (Schwartz, 2016,Statista, 2017))استالمللیبینپرمصرف باعث شودمیو
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 Church & De)سمعیمنتقلشودهايپیاممتن،تصوير،ويدئويیوصورتبهاطالعات

Oliveira, 2013.)

،اَپواتسرسانپیامنتايجمطالعهحاضرنشاندادکهپرسشنامهپیامدهايمنفیشبکه

شدهتشکیلووسواساستفادهشدگیکنترلبدنی،هايآسیببهناممؤلفههمادهوس03از

بخشرضايتکامالًازپايايیوروايیيادشدهاست.تحلیلهمچنیننشاندادکهپرسشنامه

،مکالماتحضوريرااَپواتسگفتگوهاي»برخورداراست.الزمبهذکراستکهماده

 کندمیکم » ماده »و اعضاياَپواتسوقتی صحبتبا و لحظاتصمیمی کنم، باز را

متوقف را کنممیخانواده خارج« نهايیپرسشنامه فرم عاملیاز بار علتپايینبودن به

 شدند.

ناشیازاستفادهزيادهايآسیببدنیيکیازهايآسیب،نشاندادکههادادهتحلیل

جودآنرانشاندادند.درهمیناستکهخیلیازتحقیقات،واَپواتسرسانپیامازشبکه

 مطالعه نتايج ,Lopez( 2014)Takao,( 2014)Lasen,( Lin(2015-(0122)رابطه

2016)Grover ( 2015) Caro,( 2015)Galluch, Grover & Thatcher,,( Fernandez,

2016)Bhatt & Arshad( 2016) Baker & Carreno,( & et all,يافتهتحقیقحاضراز

اينيافتهبايستیگفتکهاعتیادهايرفتاريونشانگانبیماري،درتبیین.دکنمیحمايت

هايتلفنپیشرفتهجديدهمچونهايتکنولوژيوافراطیاززاآسیبنتیجهاستفادهتواندمی

&et all, 2016)اجتماعیباشد.درهمینخصوصنتايجمطالعههايشبکهويژهبههمراه

Jacobson)افزايشتجاربمنفیازپیامدهاياستفادهاعتیادآوروتارهايدادکهرفنشان

تواندمیو...پرتیحواسضعفچشم،سردرد،ديگرعبارتبه؛استاَپواتسزيادشبکه

ريشهداشتهباشد.ازطرفیبايستیاَپواتسرسانپیامدراستفادهمرضیوافراطیازشبکه

االخترهايتکنولوژيگفت جديد پیشرفته خیلیاز بر بشري، محیطکار،هاخانوادهاع ،

.(Takao, 2014)تحصیلوسطوحاجتماعیاثراتمخربوبارمنفیزياديداشتهاست

ديگريوهايشکلبهتواندمی،اَپواتسرسانپیاماثراتاستفادهزيادوافراطیازشبکه

تولیصورتبه کاهش کاري، گسستگی تحصیلی، عملکرد افت و کاهشکاهش د،

بینچشمیهمارتباطاتاعضايخانوادهباهمديگر،افزايشوتشديدحسادتوچشمو
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فردي،اعتماديبینمايشوضعیتوپروفايلمشترکانوکاربرانشبکه،افزايشبراثرافراد

کند. تحققپیدا افزايشکنترلمکررشريکزندگیوتعارضاتدرونفرديبینافراد،

(2016 Grover & et al,) شبکه طرفی کاهشاَپواتساز را احساستنهايی و انزوا

دامنزدنبهمشکالتزوجین،تعارضاتناشی(.McDaniel & Coyne, 2016)دهدمی

وبدبینیبینکاربراناعتماديبیاجتماعی،مالکیت،شیوعهايشبکهازکنترلافراددرگیر

 از مستمر استفاده پیامدهاي اَپواتسرسانپیامهايشبکهاز شمار  ,Lasen)رودمیبه

(2014 . نتايجمطالعه همینرابطه Deane, Mieczakowski, Johnson, -Goodmanدر

2016Goldhaber, Clarkson (حکايتازآنداردکهارسالمستمرپیامازطريقشبکه)

گیاثرگذاراست.دمختلفزنهايحیطهبراَپواتس

عنوانبهماده،63باداشتنشدگیکنترلمؤلفهر،استخراجازديگرنتايجتحقیقحاض

درايناَپواتسرسانپیامپیامدهايمنفیشبکهمؤلفهدومین استفادهزيادومؤلفهاست.

،بهبروزاحساساضطراباجتماعی،حسادتواَپواتسرسانپیاممرضیگونهازشبکه

اسرچشمیوهمچشم فاششدن همديگر، چکنمودن رفتارهاي، گرايشبه ارکاربران،

 منجر احساسخستگی و شودمیخالف مطالعه نتايج .-(2019) Rosa Ruiz,-Bernal

Calatayud-Alcazar, Gonzalezتوانمی.درتبییناينيافتهکندمیازاينيافتهحمايت

دبهايننکتهاشارهکردکهمراوداتروزانهکاربرانوچکنمودنوضعیتمخاطبانخو

تواندمی و چشم فردچشمیهمزمینه اينکه به توجه با و آن طبع به و نموده فراهم را

موقعیت ديگرانمقايسه با را درکاهشمطلوبیتکندمیاجتماعیخود اينمقايسه لذا ،

 اضطراب احساس پیدايش باعث و کمکنموده فرد نحوشودمیاجتماعی همین به .

کهبرفردخستگیجسمیوروانیشودمیمستمرباعثطوربهاَپواتساستفادهزياداز

 بین از را فرد خالقیت و کارايی و شود .(Baker & Carreno,2016)بردمیمستولی

اَپواتسرسانپیامارسالاطالعاتورسموضعیتوپروفايلخود،درشبکهکهازآنجايی

رفتارهايفردتوسطديگرانگونهاينلذاشودمیباعثپخشواطالعديگرانازاخبارفرد

 باعثشودمیرصد و نموده استفاده سو ايناخبار انتشار از افراد ممکناستبرخی و
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اخبار پیگیري و شبکه در زياد تبلیغات کنند. فراهم را فرد دردسر حتی و ناراحتی

شدهپخش شبکه تواندمیدر فراهم رفتارهايخالفرا بروز بدکندمیحتیزمینه يهی.

 امر متولیان طلبدمیاستبر باگونهاينکه صورتامکان در و نموده کنترل را رفتارها

رفتارهارافراهمنمايند.گونهاينالزمزمینهرفعکارهايراهارسال

 با 2وسواساستفاده سومین مؤلفهماده، شبکه اَپواتسرسانپیامپیامدهايمنفی

دراين الزاماستفادههاپیاممانندچککردنمکررايگونهیپیامدهايمنفمؤلفهاست. ،

پاسخسريعبهاَپواتسرسانپیامروزانهازشبکه تمايلبهوصلهايپیام، دريافتشده؛

ناراحتشدن عدمدريافتپاسخدوستان،عدمبراثرمجدددرصورتقطعشدنشبکه،

 بدون زندگی اَپواتسامکان عصبیشدن براثرو ناديده اتفاقاَپواتسگرفتنشبکه

(ازCalatayud-Alcazar, Gonzalez-Ruiz, Rosa-Bernal, 2019).نتايجمطالعهافتدمی

بهاينمطلباشارهکردکهبرخیازتوانمی.درتبییناينيافتهکندمیاينيافتهحمايت

ودانندنمیخیلیرااَپواتسرسانپیامکاربرانسودوضرراستفادهمستمروزيادازشبکه

.نمايندمیلذابهرفتارهايغیرمولدواعتیادآورعادتنمايندمیبراستفادهمستمرآناصرار

مطالعه نتايج رابطه همین نشانet al Jacobson &, 2016(در منفی( پیامدهاي از داد

تجاربمنفیگرايشآنانبهرفتارهاياعتیادآوروافزايشهااپلیکیشناستفادهزيادازاين

است.

ازقبیلتکمیلنکردنسهعددهايیمحدوديتتحقیقحاضرهمانندبقیهتحقیقاتبا

 هاپرسشنامهاز حذف هاآنو موضوع زمینه در پرسشنامه نبود تحلیل، موردمطالعهاز

رسانپیامدرداخلکشور،روبروبودهاست.بیاناثراتمنفیاستفادهازشبکهخصوصبه

اَپواتس طريق از کاربران جمعیارتباطهايرسانهبه اينهاسخنرانیبرگزاريو در

زمینهکاهشاستفادهتواندمیومدارسهادانشگاهدرويژهبهخصوصدرمراکزآموزشی

 شبکه اَپواتساز شبکه مثبت پیامدهاي بررسی داشت. خواهد همراه به رسانپیامرا

اجتماعیومقايسههايشبکهيناشیازاستفادهازديگروبررسیآثاروپیامدهااَپواتس

.رودمی،ازپیشنهاداتتحقیقحاضربهشماررسانپیامهايشبکهاثرات
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