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 مقدمه

 دسترسی سهولت نهایت در...  و اینترنت و ههمرا تلفو قبیل از وسایلی تولیگ افدایش     

 راه مجازی دنیای ایو به مختلف سنیو با  امعه افراد از کثیری های یروه شگ سبب

 ا تما ی، ف اهای همة به ارتباطی و اطلا اتی هایفناوری (.4118 ،9پیگاکننگ)یوندالد

 به را او معرفت و کار روزمره، زنگیی شیوه و شگه وارد بشری  وامع در فردی و سازمانی

 وقوع مثابه به هافناوری ایو از برخورداری. است داده قرار تأثیر تحت یونایون در ات

 مفاهیم حتی آن در که است انسان ا تما ی و فردی زنگیی در« پارادایمی چرخش» یك

 (. به4191و همکاران،  4هستنگ)چاکور شناخت قابل  گیگی معرفتی هنگسه با نید کهو

 به  هانی هایشبکه در را  الم دور نقاط ،اطلا ات نویو هایفناوری 3کاستلد ئلمانو تعبیر

 و ود به را مجازی  وامع از ایمجمو ه ایانهیرا ارتباطات دهنگ،می پیونگ همگیگر

 دیریون بشری معنوی و مادی فراینگهای و ساختارها همه آن نتیجه در و آورنگمی

 منفی تاثیر تنها وسایل یونه ایو که انگ داده نشان ها بررسی (4118، 2دلاسگارد) شونگمی

 می هم کمك ارتباطی و شغلی مسائل در ها آن به موارد برخی در و نگارد انسان ها روی بر

 از بیشتر متاسفانه خانواده ها روی بر ها آن منفی تاثیر که ایو تو ه قابل نکتة ولی.  کنگ

ای مناسب با ایو آسیب های ارهای مقابلهنقص در رفت (.9312 آنهاست)بل، مثبت تاثیر

احتمالی سرمنشأ مشکلات روانشناختی و کیفیت زنگیی  و  وارض نامرلو  هیجانی، 

(. لیمبومرسکی 4192، 5اولیویرز -فردی است)دزوریلا و نیدو و میگورفتاری، شناختی و بیو

ی بلنگ مگت با ( معتقگنگ که کیفیت زنگی9315به نقل از آذر کیش،  4195) 6و دلاپورتا

فاکتورهای محیری ماننگ تفری  و فعالیت همراه با کودکان، داشتو دیگی خوش بیو، ابراز 

( 4196قگردانی ها و سپاسگذاری ها از خود و دیگران در ارتباط است همچنیو بوستیك)
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شادکامی را به  نوان تجار  درونی سرشار از انرژی معرفی کرده است. او شادکامی را به 

انرژی سرچشمه یرفته از خود میگانگ. ایو انرژی، از منابع درونی و نه از تهگیگ  نوان 

اشخاص در محیط سرچشمه می ییرد؛ به  بارت دیگر شادکامی احساس سرزنگه بودن 

است که تحریك و ا باری به انجام آن نیست. بنابرایو، شادکامی از شیگایی متفاوت 

ثباتی وانی است در حالی که شیگایی همراه با بیاست، زیرا که شادکامی همراه با تعادل ر

است که ف ای مجازی بر ایو بی ثباتی هیجانی بی تاًثیر نیست امروزه انقلابی شگرف در 

ییری یك نظام ارتباطی  گیگ فناوری اطلا اتی و ارتباطی به و ود آمگه است. شکل

ریون ساخته که حتی دور مبتنی بر زبان همگانی دیجیتالی، بنیاد مادی  امعه را چنان دی

های ها و شبکهتریو  وامع نید از بستو مرزهای خود به روی  ریانتریو و سنتیافتاده

های نویو اطلا اتی و ارتباطی به (. فناوری4194 هانی ناتوان هستنگ )اسگ و همکاران، 

شار و شود که در یردآوری، انتقال، ذخیره، بازیابی، پردازش، انتهایی یفته میفناوری

ییرنگ، که از خلال مجمو ه وسیع و متنو ی از نمایش اطلا ات مورد استفاده قرار می

یابنگ )بل، مجاری ارتباطی همچون اینترنت، ماهواره، تلفو همراه، تلویدیون و ویگئو معنا می

توان یفت که اطلا ات، قگرت است، و امروزه بخش وسیعی از (. در واقع، می9312

ایو قگرت دسترسی دارنگ و زو یو نید از ایو امر مستثنی نیستنگ.  معیت  هانی به 

های تکنولوژیکی با ث افدایش چشمگیر پردازش و انتقال اطلا ات شگه است، که پیشرفت

نتیجه آن انفجار اطلا ات است که می توانگ آثار سوء روانشناختی را بر روی زو یو داشته 

شبکه های مجازی تعامل فرهنگی را برای کاربران  (. استفاده از اینترنت و4114باشگ)نای، 

سویه سازد، هر چنگ ممکو است ایو تعامل به ویژه از طریق اینترنت یكآنها ممکو می

شکل ییرد، اما به هر صورت اطلا ات و  ناصر فرهنگی، انتقال یافته و  ناصر  گیگی را 

ومی و  وامل محافظت کنگ. تغییر  ناصر فرهنگ بوارد زنگیی روانشناختی زو یو می

کشانگ و کننگه روانشناختی، فرهنگ و سلامت روانی زو یو را به سمت فردی شگن می

آنها را در اندوای خود نگه می دارد. زو یو برای پر کردن سبگ فرهنگی، روانشناختی خود 
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های مگرن در حمل م امیو دست به انتخا  زده و ایو کار را با تو ه به توانایی فناوری

هنگی ، روانشناختی و تمایلات فردی و قابلیت  ناصر فرهنگی  گیگ در پاسخگویی به فر

، روان پدشکی از دانشگاه کلمبیا، اولیو بار  9دهنگ. ایوان یلگبرگایو تمایلات انجام می

مررح کرد و واژه وابستگی به ف ای  9115وابستگی به ف ای مجازی را در  ولای 

(.در سالهای اخیر 4111 ،4شخیصی آن را ثبت کرد )فوچدمجازی را ابگاع و معیارهای ت

یدارش کرده انگ. همچنیو  %44تا  % 3/1مرالعات شیوع وابستگی به ف ای مجازی را بیو 

، ل کمبود تو ه همراه با بیش فعالیوابستگی به ف ای مجازی با فوبی ا تما ی و اختلا

و  ررابی و تکانه ای، خودکشیاختلال دو قربی، مشکلات در روابط بیو فردی، اختلال اض

و  گم شادکامی و کیفیت زنگیی پاییو در ارتباط  پرخاشگری، افسردیی، برانگیختگی بالا

بوده است. از طرفی برخی مرالعات با بررسی مشخصات دمو یرافیك به ا تیاد به اینترنت 

ب روانی یا وابستگی رفتاری به ف ای مجازی صرف نظر از اینکه آن را یك بیماری یا آسی

ود کننگه که با صگمات  گی ، فراییر و   تما ی بگانیم پگیگه ای است مدمویا مع ل ا

، ا تما ی و روانی همراه است و در نهایت احتمال دلددیی  سمانی، مالی، خانوادیی

( دلددیی زناشویی به  لت مجمو ه ای از 4191زناشویی را نید افدایش می دهگ)بشیر، 

انه و تفکرات غیرمنرقی و فراز و نشیب های زنگیی بروز می کنگکه توقعات غیر واقع یرای

استفاده یسترده از منابه غیر واقع بینانه شبکه های ارتباطی مجازی بر شگت آن می افدایگ، 

دلددیی زوج ها به  لت و ود اشکال در یك یا هر دو نفر نیست. دلددیی از  شق یك 

ی بروز می کنگ.در واقع صمیمیت و  شق به رونگ تگریجی است، به نگرت به طور نایهان

تگریج رنگ می بازد و به همراه آن خستگی  مومی  ارض می شود.که در شگیگتریو 

(.  وامل 9381 زنگه  انی، تر مه ،3نوع آن دلددیی با فروپاشی رابره برابر است )برنشتایو

غیرمنرقی و زیادی در بروز دلددیی زناشویی نقش دارنگ.یکی از ایو  وامل توقعات 

                                                           
1 . ivan goldberg 
2 Fuchs 
3 -Bernstein 
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غیرواقع بینانه است که در ف ای مجازی به وفور بر ایو توقعات غیر واقع بینانه سبك 

های متفاوتی دارنگ. زنگیی تاکییگ می شود. افراد مختلف در برخورد با محیط، روش

ممکو است یك محیط به نرر کسی پرتنش و م رر  کننگه باشگ ولی از منظر شخصی 

سر چالش باشگ. دلددیی زوج ها به سازیاری آنان با باورهایشان دیگر هیجان انگید و سرا

(وقتی زن وشوهر از  شق 4119) 9(. از نظر بك9382بستگی دارد )ادیب راد و ادیب راد، 

ای برای تو یه برچسب زدن منفی به ییرنگ،هر حادثه ی دلسردکننگهو شیفتگی فاصله می

ایط حتی ایر یك بار حساسیت نشان همسرشان کافی به نظر می رسگ. شوهر در ایو شر

ت شوهر را احساس تلقی می شود. ایر زن ولی یك بار انتظار محبنگاد یك فرد بی

شود. دلددیی حالت دردناک فرسودیی  سمی،  اطفی و میبرآورده نکنگ نامهربان 

روانی است که کسانی را متأثر می سازد که توقع دارنگ  شق رویایی به زنگیی شان ببخشگ 

در ف ای مجازی و الگوهای ارتباطی مجازی بر ایو  شق رویایی تمرکد می شود. ایو  که

حالت زمانی بروز می کنگ که آنها متو ه می شونگ  لی رغم تلاش های شان به زنگیی 

(. برخی متغیرهایی که 9319 تر مه پور  ابگی، ،9112معنا نگاده و نخواهگ داد)برنشتایو، 

 ای مجازی بررسی نموده انگ ، ویژیی های شخصیتی کاربران در ارتباط با بکار ییری ف

می باشگ. خصوصیاتی ماننگ کمرویی ، تکانشی بودن ، تنهایی ، اضررا  ، افسردیی ،  گم 

سرزنگیی و شادکامی، خشونت و پرخاشگری،  سبك شخصیتی درون یرایی،  دت نف  

، ا تنا  از آسیب و کاهش پاییو، احساسات ناپایگار و خیال پردازی، دنبال تازیی بودن

؛ لی و همکارانش 4114،4116وابستگی به پاداش، برون یرایی و باز بودن به تجربه)کیم )

ه انگ که میدان ( نشان داد4195؛ به نقل از بروک، 4111؛ یو و همکارانش،4119،

، خشونت و پرخاشگری، افکار خودکشی، بیش فعالی،  در زو یو که افسردیی، اضررا 

ای مجازی و اینترنت استفاده میکننگ بیشتر است و از کیفیت زنگیی و شادکامی از ف ا ه

ای طولانی در تفکر حیات یخهتارمحگود تری برخوردارنگ مفهوم شادکامی و سرزنگیی، 

                                                           
1 -Beck 
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یل، قرعاً ارزش ایو را دارد که به ایو سوال  وا  داده شود که دلبشر داشته است به همیو 

بال ایو مفهوم بوده است؟ و زمان پاسخ دادن به ایو سؤال، چرا بشر در طول تاریخ به دن

اکنون است. از سوی دیگر در تاریخ تحول بشر، همواره بوده انگ کسانی که  قیگه داشته 

(. از زمان 4116انگ شادکامی و کیفیت زنگیی یك نیاز و حق طبیعی هر بشر است )فریش، 

ره شرایط لازم برای کیفیت زنگیی و یونان باستان، فیلسوفان و دانشمنگان زیادی دربا

انگ. با ایو حال، شادکامی و کیفیت زنگیی، یك  ایگاه خاص در یشیگهانگشادکامی 

فرهنگ و ادبیات فلسفه دارد که می توانگ تحت تاًثیر  وامل محیری و رفتاری قرار بگیرد 

خیر بوده است که یکی از ایو  وامل تاًثیر یذار استفاده از ف ای مجازی در طی سالیان ا

 که توانسته است سرحی از دلددیی زناشویی را نید در کاربران استفاده کننگه افدایش دهگ

بررسی مقایسه ای کیفیت زنگیی، شادکامی و دلددیی  هگف ایو پژوهش بنابرایو

 با و تحقیق هگف راستای درزناشویی   و شبکه های مجازی و زو یو غیر   و است  

مقایسه مولفه های روانشناختی خاص و روانشناختی  در  ای مجازیف نقش کهایو به تو ه

زو یو استفاده کننگه از  در مثبت ماننگ کیفیت زنگیی، شادکامی و دلددیی زناشویی،

مساله پژوهش ایو است که بیو است، نشگه ف ای مجازی و غیر استفاده کننگه بررسی

تفاوت روانشناختی مو ود  زو یو استفاده کننگه از ف ای مجازی و زو یو غیر   و

 :آیا که است سؤال ایو به پاسخی یافتو دنبالبه حاضر پژوهش لذاهست  

بیو زو یو استفاده کننگه از ف ای مجازی و زو یو غیر   و از لحاظ کیفیت  -9

 زنگیی تفاوت روانشناختی و ود دارد؟

کامی بیو زو یو استفاده کننگه از ف ای مجازی و زو یو غیر   و از لحاظ شاد -4

 تفاوت روانشناختی و ود دارد؟

بیو زو یو استفاده کننگه از ف ای مجازی و زو یو غیر   و از لحاظ دلددیی  -3

 زناشویی تفاوت روانشناختی و ود دارد؟

 پیشینه پژوهش:



 23/   سی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی)مجازی( و زوجین غیر عضوبرر 

 به بررسی میدان و نوع استفاده از اینترنت و ( در پژوهشی9383زنجانی و همکاران)     

و  ثیر اینترنتأ. به منظور بررسی تپرداختنگهای خانواده ارزش ثیر آن برأت ف ای مجازی و

ها و کنش ارتباطی هابرماس ، از نظریات ارتباط  معی، پویایی یروهف ای مجازی 

استفاده  و ف ای مجازی از اینترنت افراد %25دهنگ که می استفاده شگه است. نتایج نشان

دقیقه در هفته بوده و میدان استفاده از چت  218کننگ، میانگیو میدان استفاده از اینترنت می

 و ف ای مجازی دقیقه در هفته بیشتریو میانگیو را در میان انواع استفاده از اینترنت 941با 

به خود اختصاص داده است. در تحلیل ریرسیون چنگ متغیره با وارد کردن تمام متغیرها، 

و  محسنی. بوده است درصگ 91های خانواده بر ارزش و ف ای مجازی ثیر اینترنتأت

 و ف ای مجازی اینترنت  پژوهشی را با  نوان بررسی اثرات استفاده از (9385همکاران )

نفر از  412آماری ایو پژوهش  بر اندوای ا تما ی کاربران تهران انجام دادنگ.  امعه

قی اتفا -ایییری سهمیهنمونه های استان تهران هستنگ که طی یكنتکاربران کافی

تایج نانتخا  شگنگ. فرضیات براساس تحلیل ریرسیون چنگیانه مورد آزمون قرار یرفتنگ. 

روز و در طول شبانهف ای مجازی میان زمان استفاده از  گ کهدهبه دست آمگه نشان می

 به (9386و همکاران ) خانیلیا  . و ود دارد معنادار و معکوس ایاندوای ا تما ی رابره

. پرداختنگبا بروز برخی رفتارها  و ف ای مجازی ویگئو،تماشای تلویدیونبررسی همبستگی 

 ویگئو،در مورد فراوانی تماشای تلویدیون ، شهرستان پاکگشت نفر در 612در ایو مرالعه، 

ها نشان آمید مورد ارزیابی قرار یرفتنگ. یافتهو همچنیو رفتارهای خشونت و ف ای مجازی

ی سا ات بیشتری از روزهای هفته و تعریل را به تماشای دارامعن طورهبافراد که  داد

اری بیو اداختصاص داده بودنگ.همبستگی مثبت و معن و ف ای مجازی ویگئو،تلویدیون

 تناسب و ود داشت نامرلو  روانشناختیمیدان سا ات تماشای ایو وسایل با رفتارهای 

 بیو تعامل و ارتباطات در نقش یایفا و ارتباطی و اطلا اتی هایفناوری از  وامع منگیبهره

 شگت و شتا  ا تما ی تغییرات فراینگ، یوا به  امعه دسترسی و اطلا ات تبادل و مردم

 ییریشکل و ارتباطی و اطلا اتی هایفناوری بیو اینکه بیان رو،ایو از. ییردمی بیشتری
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فرخ نیا و  ت.نیس آمیداغراق مفهومی ،است شگه برقرار استوار پیونگی تما ی ا زنگیی

 ف ای مجازی و تاثیر آن بر الگوهای پوششی بررسی به یپژوهش (، در9311همکاران)

استفاده از ف ای مجازی و سبك پوشش و استفاده از  بیو که داد نشان هایافته. نگاپرداخته

 در رابره نوع ایو. داشت و ود داریامعن رابره الگوهای مگ و باورهای روانشناختی افراد

تمامی موارد مگ و مگلینگ به  نوان رید فاکتور های باور های فراشناختی افراد موثر  مورد

 است.

. نگاپرداخته ف ای مجازی و  ملکرد خانواده بررسی به یپژوهش (، در9388کفاشی)     

استفاده از ف ای مجازی و  ملکرد حفاظتی خانواده و تیپ های  بیو که داد نشان هایافته

استفاده کننگه از ف ای مجازی به طور معنی دار ارتباط و ود دارد و شخصیتی افراد 

استفاده از ف ای مجازی باورهای روانشناختی خانواده و افراد درون خانواده را تحت تاًثیر 

 و اینترنت از استفاده نوع و میدان بررسی به ،(9383) همکاران و زادهزنجانی قرار می دهگ

 ارتباط نظریات از اینترنت، ثیرأت بررسی منظور به. پرداختنگ ادهخانو هایارزش بر آن ثیرأت

 صورت به تحقیق. است شگه استفاده هابرماس ارتباطی کنش و هایروه پویایی  معی،

% 25 که دهنگمی نشان نتایج. شگ انجام مشهگ یدبیرستان آموزدانش 213 بیو در پیمایشی

 در دقیقه 218 اینترنت از استفاده میدان یانگیوم کننگ،می استفاده اینترنت از آموزاندانش

 انواع میان در را میانگیو بیشتریو هفته در دقیقه 941 با چت از استفاده میدان و بوده هفته

 وارد با متغیره چنگ ریرسیون تحلیل در. است داده اختصاص خود به اینترنت از استفاده

 و محسنی.است بوده درصگ 91 انوادهخ هایارزش بر اینترنت ثیرأت متغیرها، تمام کردن

 ا تما ی اندوای بر اینترنت از استفاده اثرات بررسی  نوان با را پژوهشی (9385) همکاران

 هاینتکافی کاربران از نفر 412 پژوهش ایو آماری  امعه. دادنگ انجام تهران کاربران

 فرضیات. شگنگ  انتخا اتفاقی -ایسهمیه ییرینمونه یك طی که هستنگ تهران استان

-می نشان آمگه دست به تایجن. یرفتنگ قرار آزمون مورد چنگیانه ریرسیون تحلیل براساس

 معنادار ایرابره ا تما ی اندوای و روزشبانه طول در اینترنت از استفاده زمان میان که گده
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 اندوای کاهش مو ب اینترنت از استفاده در بیشتر زمان صرف. دارد و ود معکوس و

ف ای مجازی و  بررسی به یپژوهش (، در4111لونی  و همکاران) .یرددمی تما یا 

استفاده از ف ای مجازی و  ملکرد  بیو که داد نشان هایافته. نگاپرداختهاثرات روانی آن 

روانشناختی افراد رابره و ود دارد و رفتارهای پرخاشگرانه افراد استفاده کننگه از ف ای 

 4113 سال در 9را به سمت مشکلات روانشناختی سوق  دهگ.یانگ مجازی می توانگ آنها

 تحقیق ایو در کننگیانشرکت. داد انجام ف ای مجازی به ا تیاد اختلال  نوان با پژوهشی

 غیروابسته  نوان به مرد 26 و زن 52 و ف ای مجازی به وابسته  نوان به مرد 951 و زن 431

 ایو در که کسانی از درصگ 1/5 که بود صورت ایو به تحقیق نتیجه. بودنگ اینترنت به

. کردنگ ذکر ا باری اینترنت از استفاده برای را خود معیارهای کردنگ شرکت نظرسنجی

 اختلال شغلی و مالی ا تما ی، دانشگاهی، وضعیت در ف ای مجازی به ا تیاد همچنیو

 مرتبط رفتار و یمنیا ارزیابی به خود پژوهش در( 4111) همکاران و 4ناسار .کنگمی ایجاد

 اغلب که داد نشان هایافته. پرداختنگ اوهایو دانشگاه دانشجوی 315 بیو در موبایل با

 درخواست برای موبایل از که کردنگ یدارش %21 و کننگمی استفاده موبایل از دانشجویان

 استفاده  نایت و  رم یا و تصادف مثل خررناک هایموقعیت دادن یدارش و کمك

 از استفاده شناختیآسیب  نوان با پژوهشی 4111 سال در همکاران و 3چیریتا.کننگمی

 مقرع آموزدانش 651. انگداده انجام رومانیایی نو وانان و کودکان میان در ف ای مجازی

 کامپیوتر هایفعالیت به مربوط که سؤال 32 شامل ایپرسشنامه به دبیرستانی و راهنمایی

 از تو هی قابل مقگار دهنگمی تر ی  آموزاندانش که داد نشان نتایج. دادنگ پاسخ است

 به توانگمی اینترنت در وقت حگ از بیش صرف همچنیو. بگذراننگ رایانه با را خود زمان

 مگرسه، در شکست و آورا تیاد رفتار ییریشکل و ا تما ی هایمهارت نیافتو توسعه

 پژوهشی( 4111) همکاران و 2کو هونگ.شود منجر ا تما ی روابط قرع و خلقی تغییرات
                                                           
1 Young 
2. Nasar 
3. Chirita 
4. Hung Ko 
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 انجام نو وانان پرخاشگرانه رفتار و ف ای مجازی به ا تیاد بیو ارتباط ارزیابی  نوان با

 تکمیل را هانامهپرسش  که بود تایوان شهر نو وانان از نفر 1215 شامل آنها نمونه. دادنگ

 هایبرنامه تماشای مثل مراهه مشترک  وامل اثر کنترل از پ  که داد نشان نتایج. کردنگ

 رفتار به زیاد احتمال به ف ای مجازی به ا تیاد به مبتلا نو وانان آمید،خشونت تلویدیونی

 بازی بدریسال، و  بازدیگکننگه چت، در حاضر آنلایو کاربران. زدنگ دست پرخاشگرانه

 لیگز دانشگاه از 9مویلگ. شودمی رفتارها بودن تها می با ث همه... و آنلایو، قمار آنلایو،

 انجام ف ای مجازی به ا تیاد با افسردیی رابره موضوع با را تحقیقی 4191 سال در بریتانیا

 تحقیق ایو. بودنگ سال 59 تا 96 سنیو از انگلیسی 9311 تحقیق ایو کننگیانشرکت. داد

 یئویویگ بازی صرف را بیشتری زمان ف ای مجازی به معتادان از درصگ 4/9 که داد نشان

  ای به هاسایتو  در شگن درییر حگ از بیش. کننگمی آنلایو  وامع از بازدیگ و آنلایو

 افسردیی و ا تیاد ماننگ روانی اختلالات به توانگمی ا تما ی تعاملات و طبیعی  ملکرد

 با پژوهشی( 4191) همکاران و 4هولتد. دارد آنها روان بهگاشت بر  گی تأثیر و شود منجر

 نو وانی اوایل در رفتاری مشکل بینیپیش و ویگئویی هایبازی و اینترنت از ستفادها  نوان

 تحقیق نتیجه. بود سال 92 تا 91 سو در نو وان 415 شامل شگه انجام مرالعه. دادنگ انجام

 مشکلات در را اول اولویت اینترنت از ارتباطی استفاده و آنلایو هایبازی که بود ایو مبیّو

 فناوری ایرچه(. 4195. )فرهود، دارنگ مشکلات روانشناختی و پرخاشگری مله  از رفتاری

 پگیگه ایو به روانشناسی نگاه اما شود،می تعریف ابداری و فنی و وه به تو ه با نویو،

 بر 3کوایلمك دنی در ایو زمینه  است آن نتایج و آثار  ملکردها، ها،زمینه به معروف

 قالب کنیم پیگا ا تقاد تا باشیم  فناوری  بریرای یك که تنیس نیازی که است باور ایو

 آنچه دریافت و محتوا بر زیادی خیلی تأثیر توانگمی ،است وسیله یك مت مو که فناوری

 و کاربردها اشلازمه ارتباطات فناوری. بگذارد است اشاحتمالی آثار و ارتباطات به مربوط
                                                           
1. Goldman 
2. Holtz 
3 Denis Mc Quail 
2 Network Society 
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که ایو مورد در زمینه های  است کاربران به ویون هایانتخا  ارائة و بیانی هایقالب

روانشناختی کاربران از ف ای مجازی نید  امل مهمی است که می توانگ نسبت به استفاده 

بهینه از کاربران به  نوان ارکان اصلی در آینگه  مل نمایگ  لذا اهمیت و ضرورت مقایسه 

شود. بسیار احساس می ویژیی های روانشناختی کاربران ف ای مجازی بخصوص زو یو

آشنایی با  وامل تاثیر یذار ف ای مجازی بر ابعاد روانشناختی به روانشناسان و کارشناسان 

کمك خواهگ نمود تا با به کارییری راهبردهای پیشگیرانه و حمایت یرایانه ، همچنیو با 

نگ آیاهی یافتو نسبت به تغییرات روانشناختی زو یو و کاربران ف ای مجازی بتوان

پذیرتر  مل نموده و با افدایش آیاهی نسبت به مقوله مورد نظر، نوع نگرش و انعراف

ی خود را با آن تغییر و یا اصلاح نماینگ. نگاهی دقیق به مکانیدم مسائل مذکور نشان موا هه

ساز به دهگ، کاستی های مو ود که در  گم شناخت صحی  تاثیر ف ای مجازی زمینهمی

یردد و راهبردهای پیشگیرانه یا اصلاحی که به خوبی مشکلاتی میو ود آمگن چنیو 

تواننگ زو یو و کاربران ف ای مجازی را در مسیر درست سازمانگهی شگه باشنگ، می

هگایت کننگ لذا لدوم تحقیق در مورد تاثیر ف ای مجازی بر فاکتور های روانشناختی 

 یرفته صورت هایپژوهش طبقضروری باشگ  کاربر ف ای مجازی می توانگزو یو 

 وامل رفتاری روانشناختی  یکننگهبینیپیش تواننگمی نحویبه که متغیرهایی دارد ضرورت

 و ود از تا ییرنگ قرار بررسی مورد و شناسایی استفاده کننگیان از ف ای مجازی باشنگ

را بستر ا تما ی و  ایگاه نماد ا تما ی در یك کشور   آسیب های احتمالی زو یو که

 پیشگیری تاًمیو می کنگ  لوییری کرد و حتی نسبت به رفتارهای مخاطره آمید احتمالی

 .آیگ  ملبه

 

 

 چارچوب نظری پژوهش:
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 ف ای مجازی اثربخشیمو ود در زمینه میدان مختلف و  منابع نظریو مرالعه با بررسی      

ایو زمینه صورت  در تحقیقات مختلفییابیم که درمی فاکتورهای روانشناختی افرادبر 

 و پیگیری ، قابل شناساییف ای مجازی اثربخشیهای متعگد  یرفته و بر ایو اساس و مگل

از سوی  .که کارایی متفاوتی دارنگ انگ ها، موارد مشابهی معرفی شگه است. در اکثر مگل

از لحاظ ساختاری  و ود نگارد که مورد پذیرش همگان واحگ ای دیگر، هیچ مگل یا نظریه

اًکیگ اثر ف ای مجازی بر فاکتورهای محافظت کننگه روانشناختی هماننگ شادکامی و با ت

 خلاً باشگ و نبود یك مگل  امع و یکپارچه مشتمل بر کلیه ایو موارد، نو ی  کیفیت زنگیی

میدان  و تعییو  رو، با هگف شناسایی ازایودر  لم روانشاسی و  امعه شناسی است نظری 

  نشناختی کیفیت زنگیی و شادکامی و در نهایت دلددیی زناشوییروا اثربخشی فاکتورهای

، در چارچو  یك مگل  امع، در نوشتار حاضر سعی شگه است که مگل از ف ای مجازی

فاکتورهای محافظت کننگه و  ف ای مجازیو چارچوبی  امع و یکپارچه در ارتباط با 

نظریات  ریات مربوطارائه شود از میان نظ روانشناختی کیفیت زنگیی و شادکامی

روانشناختی و فاکتور های محافظت کننگه کیفیت زنگیی و شادکامی از نفوذ و مرکدیت 

ای طولانی در تفکر حیات بشر داشته است به مفهوم شادی، تاریخچه بالای برخوردار است

همیو دلیل، قرعاً ارزش ایو را دارد که به ایو سوال  وا  داده شود که چرا بشر در طول 

ریخ به دنبال ایو مفهوم بوده است؟ و زمان پاسخ دادن به ایو سؤال، الان است. از سوی تا

دیگر در تاریخ تحول بشر، همواره بوده انگ کسانی که  قیگه داشته انگ شادی یك نیاز و 

(. از زمان یونان باستان، فیلسوفان و دانشمنگان 4116حق طبیعی هر بشر است )فریش، 

، یك کیفیت زنگییانگ. با ایو حال، لازم برای شادی انگیشیگهزیادی درباره شرایط 

 ایگاه خاص در فرهنگ و ادبیات فلسفه دارد. فلاسفه در طول تاریخ،  لاقه منگی های 

و ابعاد روان شناختی رفاه و سعادت  کیفیت زنگییخود را به صورت کم و زیاد درباره 

یی خو ، به صورت سنتی با کار روی انگ. کارهای ایو فلاسفه روی زنگبشر، نشان داده
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شود، انجام شگه فهمیگه و شناخته می« 4هانظریه ارزش»که به صورت « 9نظریه اخلاق»حوزه 

یانه، یکی از سرشاخه های اصلی (. اخلاق در پهنه یسترده حواس پنج4116است )فیلیپ ، 

اخلاق و نظریه آن تحقیقات فلاسفه در کنار ما بعگ الربیعه و معرفت شناختی بوده است. 

بوده است. « چگونه بایگ زنگیی کرد؟»مکرراً به دنبال پاسخ دادن به ایو سؤال سقراط که 

، 5، آموزش2، رفاه و آسایش3در پشت ایو سؤال، موضو اتی ماننگ بهدیستی، رشگ و تحول

به صورت درست و نادرست قرار می ییرنگ. به همیو دلیل نظریه  6ارزش های مصلحتی

، رقیب نظریه های قگیمی ماننگ نظریه کیفیت زنگییر در مورد شادکامی و های معاص

(.ارسرو معتقگ است که ما شادی را با ابراز 4118هستنگ )ایگ و لارسو،  1سعادت یرا

ف ایلمان به دست می آوریم. امروزه روان شناسی مثبت، معتقگ است که ما از طریق به 

می رسیم )سلیگمو،  و کیفیت زنگیی شادکامی لیت درآوردن توانمنگی هایمان بهافع

 -9، دو هگف  مگه دارنگ: کیفیت زنگیی و شادکامی(. تحقیق های ساختارمنگ در 4114

تلاش دارنگ تا ویژیی های  مومی مو ود در روابط ساختاری میان شاخص های شناختی 

کیفیت اختی فراینگهای  لّی به و ود آورنگه ساختارهای شن -4بهدیستی را مشخص کننگ. 

( معتقگ است که 9182(. دینر )4118را مشخص کننگ )ایگ و لارسو،  ،زنگیی و شادکامی

نظریه پاییو  -9در ارزیابی میدان رضایت از زنگیی یعنی بعگ شناختی، دو نظریه و ود دارد.

، ناشی از 8(LSبه بالا: بر ایو اصل، استوار است که ارزیابی کلی از رضایت از زنگیی )

زنگیی ماننگ رضایت از کار، ازدواج، روابط  1(DSمنگی از حوزه های خاص )رضایت 

( تأثیر می LS( بر رضایتمنگی کلی )DSو... می باشگ بنابرایو رضایت منگی حوزه ای )

                                                           
1 ethical theory 
2 values theory 
3 flourishing 
4 welfare 
5 training 
6 prudential value 
7 eudaimonism 
8 life satisfaction 
9 domain satisfaction 
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(. به  نوان مثال، فردی با 4116؛ شیماک و همکاران، 4112و همکاران،  9یذارد )هلر

دنبال آن، رضایتمنگی بالایی هم از زنگیی خود،  رضایت منگی بالا از ازدواج یا کار، به

تجربه خواهگ کرد. زیرا رضایت منگی از ازدواج و یا کار،  نبه مهمی از رضایت منگی از 

پاییو:  ک  حالت قبل را بیان می دارد یعنی -نظریه بالا -4زنگیی به طور کلی می باشگ. 

( می شود به ایو معنا DSی )( با ث رضایتمنگی حوزه اLSرضایت منگی کلی از زنگیی )

که کسی که به طور کلی از زنگیی اش راضی است، می توانگ حوزه های خاص زنگیی 

خود را به طور مثبت تری ارزیابی کنگ؛  لیرغم اینکه رضایت منگی کلی، بر اساس 

و  4(.بریف4118رضایت منگی حوزه ای ویژه ای مثلاً کار یا ازدواج نیست )ایگ و لارسو، 

(، معتقگنگ که خود رضایت منگی حوزه ای، نید تحت تأثیر فراینگهای 9113ن )همکارا

پاییو است. مثلاً داشتو ویژیی شخصیت نوروتیك که بیشتر به سمت تمایلات منفی، -بالا

( مثل DSیرایش دارد؛ با ث می شود که فرد، رضایت منگی از حوزه های خاص)

( LSر نتیجه، رضایت منگی کلی از زنگیی )ارتباطات و... را کمتر مثبت ارزیابی کنگ و د

پاییو معتقگنگ که -( بر خلاف نظریه بالا4112را نید کمتر درک می کنگ. هلر و همکاران )

( را به LS( تغییر در رضایت منگی کلی از زنگیی )DSتغییر در رضایت منگی حوزه ای )

 لّی روابط بیو رضایت کلی از بالا، تنها مگل های -پاییو و پاییو-دنبال دارد. نظریه های بالا

زنگیی و رضایت منگی حوزه ای نیستنگ. احتمال دیگری و ود دارد که ایو همبستگی ها 

به وسیله روش واریان  مشترک، اتفاق می افتگ. زیرا هر دوی رضایت کلی از زنگیی و 

رضایت منگی حوزه ای به وسیله یك روش ارزیابی می شونگ. خصوصًا اینکه هر دو 

(.ایو همان 4116، انگازه ییری می شونگ )شیماک، 3، ابدارهای خود یدارش دهیوسیله

تمرکد رویکرد های مختلف که بر ایو حوزه ها اثر یذار است را نشان بخش کوچکی از 

 می دهگ که پگونه ف ای مجازی می توانگ در ایو  وامل محافظت کننگه تاًثیر یگار باشگ

                                                           
1 Heller 
2 Brief 
3 self-report 



 31/   سی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی)مجازی( و زوجین غیر عضوبرر 

ف ای ، دینر کیفیت زنگییو مفهوم  بریف، نظریه  ایگ و لارسوندر مجموع، طبق نظریه 

برای تاًثیر یگاریی بر فاکتورهای در  هان  افرادبر نگرشها، باورها و اولویتهای  مجازی

سر  سلامت و نگرشها، ارزشها و  محافظت کننگه روانشناختی می توانگ اثر یگار باشگ

های  نوان یکی از انواع رسانه  به ف ای مجازی. با فرض ایو موضوع، تغییر دهنگرا  روان

فاکتور های محافظت کننگه روانشناختی منجر شود و کیفیت تواننگ به تغییر در  معی می

زنگیی و شادکامی که به  نوان ابدارهای مفیذ روانشناختی برای غلبه بر ساختار های 

 .منجر شونگمعیو   هان مگرن در نظر یرفته می شود 

 

 روش شناسی پژوهش:

پیمایشی است پژوهش های  زمره پژوهش های در ماهیت، لحاظ به حاضر هشپژو     

است که در آن ا  ای  امعه  و روانشناسی های تحقیق ا تما ییکی از روش ییمایشپ

ها ایو کار را آن دهنگهایی در مورد موضوع مورد مرالعه محقق، پاسخ میآماری به پرسش

به  بارت  انجام می دهنگ ییردها قرار میر آنکه در اختیا ایپرسشنامه از طریق پرکردن

ها از طریق مصاحبه رودررو، تلفنی و یا آوری دادهدیگر پیمایش شیوه سیستماتیك  مع

شود می استفاده برای ا  ای  امعه آماری  پژوهشگرپرسشنامه خودا را است که از طریق 

 راهبرد دارای راهبرد، لحاظ به و کاربردی از پژوهش های به لحاظ نوع، ایو پژوهش 

 آنها یردآوری روش و داده ها ماهیت لحاظ به  لاوه بر ایو، .است بوده  لی مقایسه ای

پژوهش شامل ی آماری است.  امعه برده پرسشنامه های ساختارمنگ بهره روش از نید

تحت نظارت بهدیستی  5و2و3و4و9زو یو مرا عه کننگه به مراکد مشاوره مناطق ی کلیه

که برای مشکلات زناشویی مرا عه  11تا مهر ماه سال  16ران در  سال مهرماه سال شهر ته

اولیه فعالیت در ف ای مجازی را داشته  که طبق مصاحبه هاکه از میان آن کننگه بوده است

ه با تو ه به تعگاد پرونگه های تکمیلی مورد ارزیابی شگه  و معیار های نفر 911نمونه ای

رد استفاده از ف ای مجازی برای حگاقل یك سال،حگاقل تحصیلات ورود )دریافت بازخو
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دیپلم،  گم سابقه بیماری های خاص روانشناختی،   ویت در پیام رسان های ارتباطی، 

مرد و  51هگفمنگ ییری به روش نمونه سا ت در روز( 3استفاده از ف ای مجازی بیشت از 

ایتمنگ اقگام به همکاری در پژوهش سپ  از افراد به صورت رض ،نگانتخا  شگ زن   51

یرفته و طبق اصل رازداری نسب به همکاری در طرح پژوهشی مورد ارزیابی قرار یرفتنگ. 

و در نهایت به ابدارهای مورد استفاده در پژوهش پاسخ دادنگ که شامل پرسشنامه کیفیت 

 زنگیی، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه دلددیی زناشویی پانید:

 سشنامه کیفیت زندگیپر

یویه است که در یك  46پرسشنامه کیفیت زنگیی سازمان  هانی بهگاشت دارای      

کیفیت زنگیی فرد را از لحاظ  نبه های مختلف مورد  5تا 9در ه ای لیکرت  5مقیاس 

 -3روانشناختی  4بهگاشت و سلامت  سمی-9بررسی قرار می دهگ که فرد را در زمینه های

در سر   1/82و  1/66محیط ا تما ی می سنجگ آلفای کرونباخ بیو -2یروابط ا تما 

بوده است و روایی آن نید توسط روایی  1/82( 9385 هانی و در ایران توسط نصیری )

  صوری و ملاک در ایران در سر  قابل قبولی یدارش شگه است.

 (OHI)9رسشنامه شادکامی آکسفوردپ

، به نقل از( برای سنجش کارایی شخصی 9114) 4ونامه توسط مارتیو یلمایو پرسش     

های آیتم دارد که توانایی ا تنا  از موقعیت 41سالگی ساخته شگ و  31تا  96در سنیو 

 از یك به هر یوییسنجگ. پاسخی مصرف را میهیجانی، ا تما ی و سوگ برانگیداننگه

باشگ. = همیشه( می5د تا = تقریبا هری9ای )در هپنج لیکرت مقیاس صورتبه آن هایآیتم

 19/1در حگود  9115یلمو پایایی آن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ در سال 

های مورد مرالعه ارزیابی کرده و آن را یدارش داده و روایی آن را در ارتباط با زیریروه

(.  عفری و همکاران 9115، 3معتبر یدارش نموده است )مارتیو، ویلکیتسون و پولوس

                                                           
1 . Oxford Happiness Inventory 
2 Golman 
3 Martin, Wilkinson & Poulos 
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-کردن و آلفای کرونباخ بهنیمه( پایایی ایو ابدار را در ایران با استفاده از روش دو9388)

یدارش کردنگ. روایی مقیاس با استفاده از تحلیل  امل تأییگی برای  18/1و  52/1ترتیب 

درصگ به دست  21/1و  69/1، 54/1ترتیب ی موقعیت هیجانی، ا تما ی و سوگ بهمؤلفه

 (. 9388ی و همکاران، آمگه است ) عفر

 پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز 

واژه که نشان دهنگه نشانگان دلددیی  49(که از CBM) 9پرسشنامه دلددیی زناشویی     

ساخته شگه و دارای سه مؤلفه  خستگی  9116است تشکیل شگه است توسط پایند در سال 

، 81/1بازآزمون-زمون اطفی، خستگی روانی و خستگی  سمی است. ضریب اطمینان آ

و برای دوره چهار ماهه بود  66/1برای دوره دو ماهه  16/1برای یك دوره یك ماهه، 

 13/1تا  19/1تگاوم درونی برای اغلب آزمودنی ها با ضریب ثابت آلفا سنجیگه شگکه بیو

نامه را در مورد ( آلفای کرونباخ ایو پرسش9382(.در ایران نید نویگی )9319بود )شادا ،

 .86/1ییری کردکه  بارت است از معلم انگازه 941پرستار و 941نمونه ، 421
 

 یافته های پژوهش:
 

 دامنه سنی افراد در پژوهش 1جدول شماره
 درصگ تجمعی درصگ فراوانی فراوانی متغیر سو

45-31  35 35 35 

31-35 45 45 61 

35-21  42 42 82 

21-51 96 96 911 

 - 911 911  مع کل

 نشان دهنگه دامنه سنی افراد حاضر در پژوهش را به تفکیك نشان می دهگ. 9شماره   گول

 

                                                           
1 -Couple Burnout Measurment 
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میانگین نمره های مقیاس های کیفیت زندگی، شادکامی و  2جدول شماره 

 دلزدگی زناشویی
 

های مقیاس های کیفیت زنگیی، شادکامی و دلددیی میانگیو نمره  4 گول شماره      

 زناشویی در دو یروه   و و غیر   و را نشان می دهگ 

 فرضیه نرمال بودن داده های پژوهش 3جدول شماره 

مجموع  گروه ها سطوح

 مجذورات

 
df 

میانگین 

 مجذورات

 
F 

سطح 

-معنی

 داری

تعامل متغیرها در 

سطوح عامل برای 

 فرضیه نرمال

 16/1 414/2 156/231 4 594/811 ییکیفیت زنگ

 99/1 919/3 135/298 4 594/811 شادکامی

 45/1 938/4 521/398 4 594/811 دلددیی زناشویی
 

شود، تعامل متغیرهای پژوهش )پرسشنامه( و مشاهگه می  3طور که در  گول همان      

بنابرایو فرض همگنی دار نیست. های پژوهش( معنیوابسته )یروه( در سروح  امل )یروه

 و نرمال بودن ر ایت شگه است. 

 

تعگاد  حگاکثر نمره حگاقل نمره انحراف معیار میانگیو های نمونهیروه مقیاس ها

 نمونه

 51 52 31 23/5 45/24 غیر   و کیفیت زنگیی

 51 21 41 45/5 92/31   و شبکه های مجازی

 

 شادکامی

 51 11 56 61/8 46/16 غیر   و

 51 14 28 96/91 48/61   و شبکه های مجازی

دلددیی 

 زناشویی

 51 36 48 58/2 11/36 غیر   و

 51 53  65/5 13/59   و شبکه های مجازی
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های پژوهش از تحلیل واریان  چنگ با تو ه به اینکه در تحلیل استنباطی داده         

تساوی  پیش فرض. های پارامتریك، استفاده شگه استمتغیری، به  نوان یکی از آزمون

 یرفتنگ. ها که آزمون لویو بوده است مورد بررسی قرار واریان 

کیفیت همگنی واریان  های متغیرهای پژوهش ) ، نتایج آزمون لویو مربوط به2 گول      

 دهگ.شادکامی و دلددیی زناشویی( را، در یروه نشان می زنگیی،
 

 نتایج آزمون همگنی و واریانس های متغیرهای پژوهش  2جدول 

 داریمعنیسطح  F 2 ی آزادیدرجه ی آزادی درجه متغیر وابسته اثر

 

 گروه

 923/1 819/9 41 9 کیفیت زنگیی

 593/1 496/1 41 9 شادکامی

 916/1 291/1 41 9 دلددیی زناشویی

 

دهنگ که آزمون لویو در متغیر کیفیت زنگیی نشان می 2نتایج منگرج در  گول      

(819/9 =F  923/1و =p( ؛ شادکامی)496/1 =F  593/1و =p؛ متغیر دلددیی زناشو) یی

(291/1 =F  916/1و =pمعنی ، )باشنگ. بنابرایو، واریان  دو یروه آزمایش و دار نمی

داری طور معنیکنترل در متغیرهای کیفیت زنگیی ، شادکامی و دلددیی زناشویی به

 ها تأییگ می شود.متفاوت نیستنگ و فرض همگنی واریان 

، کیفیت زندگیای واریانس بر روی نمره هتحلیل حاصل از نتایج   2جدول 

های عضو گروه های مجازی و غیر عضو شادکامی و دلزدگی زناشویی گروه گروه

 گروه های مجازی

 F df مقگار نام آزمون
 فرضیه

df 
 خرا

توان  ی اثرانگازه

 آماری

-سر  معنی

 داری

 ≤119/1 9 133/1 926 3 68/3 133/1 9اثر پیلای

 ≤119/1 9 133/1 926 3 68/3 192/1 4مبگای ویلکدلا

                                                           
1- Pillai Trace 
2- Wilks’ lambada 
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 ≤119/1 9 133/1 926 3 68/3 253/19 9اثر هتلینگ

 ≤119/1 9 133/1 926 3 68/3 253/19 4ی رویبدریتریو ریشه

های   و یروه های مجازی و دهگ که بیو یروه یروهنشان می 5منگر ات  گول      

-تفاوت معنی p≤119/1از لحاظ متغیرهای وابسته در سر   غیر   و یروه های مجازی

داری و ود دارد و برای مشخص نمودن اثر بخشی و اختلاف دو یروه به طور کلی از ایو 

تحلیل استفاده شگه است در نهایت .به ایو معنا که بیو افراد استفاده کننگه از ف ای مجازی 

توان بیان داشت که دست کم در و غیر استفاده کننگه تفاوت و ود دارد. بر ایو اساس می

ای وابسته )کیفیت زنگیی ، شادکامی و دلددیی زناشویی( بیو دو یروه یکی از متغیره

 13و به ایو معناست که  13/1ی اثربخشی برابر با داری و ود دارد. انگازهتفاوت معنی

 9درصگ تفاوت دو یروه مربوط به تفاوت یروه است . همچنیو توان آماری آزمون برابر 

ی به صفر رسیگه است. برای بررسی نقره باشگ، ایو بگیو معناست که خرای دوممی

راهه در متو مانکوا روی متغیرهای وابسته انجام یرفت یك تفاوت، سه تحلیل کوواریان 

 نشان داده شگه است. 5 -9و  2-9و  3-9یکه نتایج حاصل از آنها در  گاول شماره

تو مانکوا را برای های یکراهه در منتایج حاصل از تحلیل کوواریان  6ی  گول شماره     

های مجازی و غیر   و یروه ی میانگیو  متغیر وابسته )کیفیت زنگیی، در یروهمقایسه

 دهگنشان می های مجازی

های  . نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمره2جدول 

 های مجازی و غیر عضو گروه های مجازیکیفیت زندگی گروه

منبع  متغیر

 ریان وا

مجموع 

 مجذورات

در ه 

 آزادی

میانگیو 

 مجذورات

F توان  انگازه اثر

 آماری

سر  معنی 

 داری

کیفیت 

 زنگیی

 <119/1 188/1 199/1 496/3 193/9652 9 193/9652 پیش فرض

 <119/1 9 199/1 931/4 896/9181 9 896/9181 یروه

                                                           
1- Hoteling’s Trace  
2- Roy’s Largest Rot 
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 - - - - 444/9342 928 444/9342 خرا
 

راهه متغیر دهگ که تحلیل کوواریان  یكنشان می 6 گول شماره  نتایج منگرج در     

( معنی دار می باشنگ.بر ایو اساس تفاوت در بیو p<119/1و  F=931/4کیفیت زنگیی )

 لاوه ضریب  استفاده کننگیان از ف ای ف ای مجازی و غیر   و تفاوت و ود دارد. به

یروه از نظر متغیر کیفیت زنگیی مربوط درصگ تفاوت دو  19دهگ که ی اثر نشان میانگازه

های مجازی و غیر   و یروه های مجازی از به تفاوت در یروه ها است و افراد در یروه

 نظر متغیر کیفیت زنگیی با یکگیگر تفاوت دارنگ.
 

های  .نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمره 2جدول 

 و غیر عضو گروه های مجازیهای مجازی شادکامی گروه

مجموع  منبع واریان  متغیر

 مجذورات

در ه 

 آزادی

میانگیو 

 مجذورات

F توان  انگازه اثر

 آماری

 سر  معنی داری

 

 شادکامی

 <558/1 188/1 185/1 414/3 152/6392 9 152/6392 پیش فرض

 <119/1 9 145/1 132/3 921/3432 9 921/3432 یروه

 - - - - 991/4256 928 991/4256 خرا

 

راهه متغیر دهگ که تحلیل کوواریان  یكنشان می 1نتایج منگرج در  گول شماره      

( معنی دار می باشنگ. تفاوت در بیو استفاده کننگیان از p<119/1و  F=132/3شادکامی )

-ی اثر نشان می لاوه ضریب انگازه ف ای ف ای مجازی و غیر   و تفاوت و ود دارد. به

درصگ تفاوت دو یروه از نظر متغیر شادکامی مربوط به تفاوت در یروه ها  14که دهگ 

های مجازی و غیر   و یروه های مجازی از نظر متغیر شادکامی با است و افراد در یروه

 یکگیگر تفاوت دارنگ
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های  .نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمره 1جدول 

 های مجازی و غیر عضو گروه های مجازییی گروهدلزدگی زناشو

مجموع  منبع واریان  متغیر

 مجذورات

در ه 

 آزادی

میانگیو 

 مجذورات

F توان  انگازه اثر

 آماری

سر  معنی 

 داری

 

دلددیی 

 زناشویی

 <118/1 243/1 185/1 598/3 439/9296 9 439/9296 پیش فرض

 <119/1 9 123/1 492/4 821/493 9 821/493 یروه

 - - - - 219/4699 928 219/4699 خرا

 

راهه متغیر دهگ که تحلیل کوواریان  یكنشان می 8نتایج منگرج در  گول شماره      

( معنی دار می باشنگ.بر ایو اساس تفاوت در بیو استفاده p<119/1و  F=492/4سرزنگیی )

ی اوه ضریب انگازه ل کننگیان از ف ای ف ای مجازی و غیر   و تفاوت و ود دارد. به

درصگ تفاوت دو یروه از نظر متغیر دلددیی زناشویی مربوط به  12دهگ که اثر نشان می

های مجازی و غیر   و یروه های مجازی از تفاوت در یروه ها است و افراد در یروه

 نظر متغیر دلددیی زناشویی با یکگیگر تفاوت دارنگ.

 

 بحث و نتیجه گیری:

شادکامی و دلددیی زناشویی  حاضر بررسی مقایسه  کیفیت زنگیی،هگف از پژوهش      

  و بوده  است. نتایج ایو  غیر زو یو و های ا تما ی )مجازی( شبکه زو یو   و

پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بیو یروه از لحاظ فاکتور های روانشناختی کیفیت 

دهگ  کلی به دست آمگه نشان می نتایجزنگیی، شادکامی و دلددیی زناشویی و ود دارد. 

درصگ اختلاف بیو دو یروه   و شبکه های مجازی و  12دلددیی زناشویی با که متغیر 

ارتباط و تفاوت در بیو دو یروه را داراست و  امل قویتریو و مهمتریو  افراد غیر   و 

قرار می اثربخشی ف ای مجازی بر فاکتور های روانشناختی تاًثیر یذار را مورد ارزیابی 
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درصذ اختلاف بیو دو یروه نشان از  12دلددیی زناشویی شادکامی با پ  از متغیر  دهگ

تاًثیر ف ای مجازی بیو شادکامی افراد استفاده کننگه از ف ای مجازی را نشان می دهگ که 

زمینه برای انجام تحقیقات بعگی در مورد افسردیی استفاده کننگیان را محقق می سازد و 

درصگ اختلاف بیو دو یروه  19 امل محافظت کننگه کیفیت زنگیی است که با در نهایت 

توانسته است نشان از اختلاف قابل قبول بیو دو یروه باشگ و نشان از نقش موثر ف ای 

مجازی بر کیفیت زنگیی افراد باشگ و نشان از تاًثیر استفاده از ف ای مجازی بر فاکتورهای 

های پژوهش حاضردر خصوص تاثیر ف ای مجازی بر روی هروانشناختی افراد باشگ. یافت

طالب پور و  (،9315(، شامانی وهمکاران )9316متغیرهای پژوهش با نتایج تحقیقات خجیر)

، چاکوار و (4191(، بشیر و همکاران)9311(، فرقانی و همکاران)9316همکاران)

ان یفت که  انسان (، همسو است با تو ه به تحقیات  انجام شگه  می تو4191همکاران)

فررتاً در سراسر زنگیی میل به ا تما ی شگن دارد و معاشرت سالم با دیگران مو بات 

آورد امّا  وامل مختلفی بر روی ایو روابط تأثیریذار است شادمانی و نشاط را فراهم می

کنگ. امروزه برای همه کارشناسان و استادان در حیره که آن را ناسالم یا محگود می

اطات و روانشناسی ارتباطات  ثابت شگه است که ف ای مجازی از موارد بسیار مهم ارتب

توانگ بر  وامل روانشناختی زو یو تأثیر برای زنگیی ا تما ی است و ف ای مجازی می

در طیف  کننگبگذارد. مرمئنًا افرادی که به میدان متفاوتی از ف ای مجازی استفاده می

ی شخصیتی و روانشناختی قرار می ییرنگ ف ای مجازی با پیوستاری از لحاظ ویژیی ها

تبگیل  وامع بسته و ساکو به  وامع باز، تلاش دارد  وامع بسته را به یك  امعه زنگه و 

پردازنگ پویا تبگیل نمایگ، که در ایو مسیر تبگیل و تبادلات،  وامع یا به مقاومت نهایی می

هایی و ف اهای ایجاد شگه توسط آن، نگرانیییری از ف ای سایبر و یا ضمو پذیرش بهره

هایی را کننگ نسبت به آن کنترلرا در مورد آثار منفی آن ابراز می دارنگ. بنابرایو، تلاش می

(.به 4191ماننگ سانسور کردن از طریق ابدارهایی مثل فیلتر کردن ا مال کننگ )کاپلان، 

ربری نادرست و کنترل نشگه و های روانی ناشی از کاتوان یفت آسیب بارت دیگر می
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ها شگه و  امعه را در رسیگن به خلاف قانون از ف ای مجازی با ث اختلال در رفتار انسان

ها را دچار فرسودیی و یذارد. ایو اختلالات انسانشمار ایو فناوری نویو ناکام میفوایگ بی

رحالی است که می توان سازد.و ایو دهای روزمره آنان را مختل میناتوانی کرده و فعالیت

ها و به طور معناداری  ایگدیو کردن تفریحات سالم و درییر کردن افراد در فعالیت

های ف ای مجازی و در مقابل، های مثبت، بهتریو راهکار برای کاهش آسیببرنامه

امنیتی و ضرورت فیلترینگ به  نوان آخریو و  -های سیاسیافدایش نظارت حوزه

کننگه های به دست آمگه بیانکار شناخته شگه است. در ایو تحقیق، یافتهناکارآمگتریو راه

آن است که استفاده از ف ای مجازی ا م از تلگرام، اینستایرام دارای تأثیرات منفی و 

مثبت مت ادی بر زو یو به ویژه در سه بُعگ کیفیت زنگیی، شادکامی و دلددیی زناشویی 

ای و با خواهنگ از طریق  نگ رسانهکه دشمنان می شودباشگ. بنابرایو، مشاهگه میمی

ای به طور نهان به زیربناهای سرزمیو ما آسیب ییری از ابدارهای متنوع و مگرن رسانهبهره

برساننگ و بر افکار،  واطف، تمایلات و در نهایت رفتار مخاطبان و به خصوص، بنیان 

در  هت آموزش و تو یه  وانان و  هاییخانواده تأثیر بگذارنگ همچنیو، بریداری همایش

ها و تهگیگات ف ای مجازی از دیگر اقگامات در برابر آسیب دانشجویان در مورد فرصت

 رود.های احتمالی ف ای مجازی به شمار می
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