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مقدمه
ارتباطات بین فردي از طريق تلفنهاي هوشمند ،بخش الينفک زندگی روزانه بشري
بهطوريکه در دو دهه اخیر ،پیشرفت سريع
تبديلشده (  )Coyle & Vaughn, 2008

فرصتهاي

مالحظهايشدهو

تکنولوژياطالعاتوارتباطاتباعثتغییراتاجتماعی 
قابل
داشتهاند
نامحدود و امکانات جديدي جهت برقراري تعامالت اجتماعی افراد را در پی  
اينگونه
( )Areepattamannil, & Khine, 2017درهمینرابطهجهتتسهیلوبرقراري 
فیسبوک،
رسانههاي اجتماعیمتعدديمانندتوئیتر،ياهو ،
تعامالت،سايتها،شبکهها و 
بلک بري،واتساَپ،توگو ،اينستاگرام ،ويچت،اسکايپ ،تاک گوگل و گوگل ظهور
ازاينگونهشبکهها،افرادزياديجهتتعاملبادوستانقديموجديد
پیداکردندکهعمدتاً 
بهصورت فیزيکیواينترنتیاستفادهمیکنند ( & Animasahun, 2015, Asemah
خود 

شبکههاي اينترنتی میتواند از
عبارتديگر ،ارتباطات افراد با هم در  

  )Edegoh, 2012
به
پیامهايويديويیصورتگیرد( Wang, Ngai & Wei,
طريقارسالمتن،صوتوصداو 

)2012
گرفتهشده
ريشهاصلیکلمهواتساَپ ( )WhatsAppازواژهانگلیسی“  ”what‟s up
میشود .شبکه
و معناي آن چیز جديدي است که معموالً در مورد بروز رسانی سؤال  
بهعنوان يکشبکهارتباطات،ابتداتوسطبرايناکنون وايانکوم در
پیامرسان واتساَپ ،

پیامرسان واتساَپ ،يک تلفن هوشمند و يک اپلیکیشن
سال  8332طراحی شد .شبکه  
بهصورت متن،تصوير،
میدهد،اطالعاتخودرا 
میباشد کهبهافراداجازه 
مبتنیبروب 
پیامهاي سمعیتغییرو منتقلکنند()Church & De Oliveira, 2013برخیاز
ويدئوو 
گستردهترين

عمومیترين و

صاحبنظران معتقدندکهشبکهپیامرسان واتساَپ،يکیاز

تلفنهاي هوشمندبهشمارمیرود )Aharony & Gazit, 2016؛
اپلیکیشنهايپیامرسان  
Faye & et all, 2016؛(Montag, 2015

میکند شبکهپیامرسان واتساَپ،کاربران
درهمینرابطه )Statista (2017اعالم  
طوريکهشبکهيادشدهپیشروخدماتپیامرسانفوريدر631

فعالجهانیبسیاريدارد 
به
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کشور از جمله برزيل ،هند ،مکزيک ،آرژانتین ،روسیه ،آلمان ،اسپانیا و انگلیس است.
()Schwartz, 2016
عالقهمند بودکهدامنهارتباطاتخودراباهمنوعان
قديمااليام  
بديهیاست،بشراز  
انسانها بهدلیل
روشهاي تعاملبین 
خودبهصورمختلفیگسترشدهد.باتوجهبهاينکه 
نبودامکاناتکافیومناسبحتیارسالاطالعاتبرايآنها خیلیمحدودوکارارسال
آنهابامشقتتمامصورتمیگرفتلذادرهمینرابطهبشرتالشمیکردتاباسادهترين

روشهاي  ممکن ،اين کار را عملی نمايد .با گذشت زمان و رشد علمی و تکنولوژي

بهصرفهپابهعرصهوجودگذاشتندکهازجملهاينامکانات
مقرون 

بشري،امکاناتجديدو
پیشرفتهاي علمی،میتوان بهشبکههاي اجتماعیوکارکردهايمتعددآناشارهنمود.

و
بهعنوانيککارکردمهمشبکههاياينترنتیيادکرد.
درهمینرابطهمیتوانازارسالپیام 
سازمانها،

میتوان به تسهیل تعامالت میان کارکنان 
پیامهاي اينترنتی  ،
از مزاياي ارسال  
کالسیها ،توسعه روابط ،افزايش اتصال ،بهبود روابط خانوادگی ،تقويت ارتباطات


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

میشودکهآيابراي
Kim, 2014باتوجهبهمقدمهباالدرتحقیقحاضراينسؤاالتمطرح 
میتوان
روانسنجیپیامدهايمنفیاستفادهازشبکهپیامرسانواتساَپ ،
تعیینشاخصهاي 
پرسشنامهايساخت؟


مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
شبکههاي پیامرسان ازجمله شبکه
آسیبزا ونامطلوباز 

مطالعاتمتعددنشانداداستفاده
جبرانناپذيري داشته باشد .در همین رابطه و

میتواند اثراتجدي،مخرب و 
واتساَپ  ،
پیرامونمیزاناستفادهآسیبزاي اينترنتی()Caplan, 2010, Odaci & cikrikci, 2014و
آسیبزا هیچتوافق

بهدلیلنبوديکتعريفومعیاريکپارچهجهتتشخیصايناستفاده
صاحبنظران وجود ندارد ( )Melchers, 2015) (Spada, 2014برخی از

قطعی بین 
آسیبزاوافراطیازتکنولوژيهايپیشرفتهجديدهمچون

پژوهشهانشاندادکهاستفاده
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میتوانند به اعتیادهاي رفتاري و نشانگان بیماري منجر شده (Lopez-
تلفنهاي همراه  ،


اينگونه تکنولوژي ،بر فضاي خانواده ،محیط کاري،
طوريکه  

  )Fernandez, 2017
به
تحصیلوسطوحاجتماعیاثراتمنفیزياديدربرداشتهاست(.)Takao, 2014بههمین
میتوانندپیامدهايمنفی
پیامهايمستمرهمینشبکهها ،
آسیبزاوافراطیاز 

ترتیباستفاده
زياديهمچونکاهشعملکردتحصیلی،گسستگیکاري،کاهشتولید،کاهشارتباط
بیاعتمادي،افزايشکنترلشريک
بیناعضايخانواده،افزايشحسادتبینافراد،افزايش 
زندگیوتعارضاتدرونفرديبینافرادرادرپیداشته( Baker & Carreno, 2016,
Grover & et all, 2016, Bhatt & Arshad, 2016, Caro,2015) (Galluch, Grover
بررسیهايديگري،

)& Thatcher, 2015, Lasen, 2014, Lin, 2012وباهمینمضمون

نیز حاکی است که استفاده مستمر از شبکههاي پیامرسان ،باعث ايجاد مشکالتی براي
زوجین ،تعارضات ناشی از کنترل ،حسادت و چشم و همچشمی ،مالکیت ،ترويج
میشود(.)Lasen, 2014, Lin, 2012
بیاعتماديوبدبینی 

اينگونه
ادهکنندگان  
میدهد که جوانان ،بیشترين استف 
نتايج تحقیقات نشان  
آنها ازخودکنترلیو
میآيند؛زيرا 
آسیبپذيرترين قشرهابهحساب  

اپلیکیشنهابودهواز

خودتنظیمی،کمتريبرخوردارندونسبتبهديگران،بیشتردرمعرضاستفادهازشبکههاي
اينترنت و تکنولوژي جديد قرار دارند ( )Wang, Fan, Tao & Gao, 2017برخی از
میدهدکهمیزانوفراوانیسوءاستفادهمستمرزناندرقیاسبا
بینالمللینشان 
بررسیهاي 

مردانازشبکهپیامرسان واتساَپ بیشتر و بههمین دلیلمیزانتأثیراتمنفیاستفادهاز
بهمراتبباالتراست.درهمینرابطه))sheravan, 2015
شبکهواتساَپدرزنانازمردان 
مطالعهاي نشان داد که بین زنان و مردان از نظر میزان استفاده از شبکه پیامرسان

طی 
واتساَپ تفاوت وجود دارد .از طرفی جوانان از پیامدهاي منفی استفاده زياد از اين
طوريکه آنانرابهرفتارهاياعتیادآور و افزايش

اپلیکیشنها آگاهینسبتاً کمیداشته 
به
تجاربمنفیسوقمیدهند()Jacobson & et al, 2016
آسیبهاي ناشی از استفاده

ازآنجايیکه ابزارهاي متعددي براي ارزيابی میزان 
صاحبنظرانطراحیشدهاستوباتوجهبهاينکه

آسیبزاوافراطیازتلفنهمراهتوسط


کریم سواری ومریم فالحی | 601

چوندررابطهباشبکهپیامرسان واتساَپ،تاکنونابزاريجهتشناسايینقشمنفیآن
اينگونهابزارهايمطابقبافرهنگبومیوايرانیو
طراحینشدهاست،لذاطرحوساخت 
میتواند در
آنهم براي قشردانشجوکهدائماً درحالاستفادهاز اين اپلیکیشنها است ،

میتواند
تبیینوتعیینپیامدهايمنفیاستفادهازشبکهپیامرسان واتساَپ کمکنمودهو 
پژوهشهاي مربوط به واتساَپ مورداستفاده قرار

ابزار تشخیصی مناسبی براي بررسی 
گیرد.ازطرفیشبکهپیامرسان واتساَپ،نسبتبهديگراپلیکیشنها ازجذابیتبیشتري
برخورداربودهوازمزايايیهمچونفراهمنمودناطالعاتدربارهوضعیتاتصالافراد،باز
شدنپنجرههنگامدريافتپیامجديد،امکانتهیهبالفاصلهپاسخوتوانايیداشتنمکالمات
بهصورتفرديوگروهی()Mesch, Talmud & Quan-Haase, 2012کمهزينه
همزمان 

بودنوخصوصیبودنبرخورداراست(.)Church & De Oliveira, 2013

روششناسي
روانسنجی پیامدهاي
باتوجهبهاينکههدفتحقیقحاضراکتشافوتعیینشاخصهاي  
منفیاستفادهازشبکهپیامرسانواتساَپبودلذاطرحتحقیقتحلیلعواملاکتشافیاست.
کلیهدانشجوياندانشگاهپیامنوراهوازکهدرسال 6012مشغولبهتحصیلبودند،جامعه
بهمنظور ساختپرسشنامهپیامدهايمنفیاستفاده
دادهاند .
آماريتحقیقحاضرراتشکیل 
فوقالذکر
از شبکه پیامرسان واتساَپ 852 ،نفر ( 621دختر و  28پسر) از دانشجويان  
بهصورت داوطلبانهانتخابشدند.باتوجهبهاينکهدرداخلکشوردرزمینهپیامدهايمنفی

بهمنظوراستخراجپیامدهاي
شبکهپیامرسانواتساَپ،ابزاريطراحینشدهاستلذامحقق 
منفیشبکهپیامرسان واتساَپ،بامطالعهمتونوتحقیقاتخارجیانجامشده درخصوص
دستساخت،
بهمنظور غنیتر ساختنابزاردر 
پیامدهايمنفیشبکهپیامرسان واتساَپ و 
بهرهبرداري ازپرسشنامهپیامدهايمنفیشبکهپیامرسان واتساَپ ساخته ( Bernal-
ضمن 

 )Ruiz, Rosa-Alcazar, Gonzalez-Calatayud, 2019تعداد  08ماده اولیه طراحی و
بهمنظوررفعاشکاالتاولیهمادهها83،نفرازدانشجويانمقطعکارشناسیکهبهاذعانخود

بهصورت مستمربهشبکهپیامرسان واتساَپ وصلبودند،خواستهشدکهضمنخواندن
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مادهها تغییراتی
طوريکه در برخی از  

آنها را مشخص نموده  
به
مادهها ،اشکاالت  
دقیق  
صورتگرفت.بههمینمنوالاز4روانشناسويکنفرجامعهشناسخواستهشدکهضمن
مادهها راانجامدهندوبهطبع
مادهها ودرصورتامکاناصالحاتموردنیاز در 
خواندن 
مودنیهاي هدف ،بتوانند هنگامپاسخ به

آندر برخیمادهها نیز تغییراتی داده شدتاآز
آنهااشکالینداشتهباشند.بعدازاينمرحله،پرسشنامهمقدماتیبا08ماده
مادههاودرفهم 

آنها
پرسشنامهها وورود 

جمعآوري 
دربین 852دانشجويداوطلبپخششدوپساز 
بهمحیط،SPSSکارتحلیلپرسشنامهشروعشد.تحلیلنشانداد کهپرسشنامهپیامدهاي
منفیشبکهپیامرسان واتساَپ از 03مادهتشکیلشده استکهازپايايیوروايیکامالً
بهصورت مقیاس
مناسب برخوردار است .الزم به ذکر است که پرسشنامه ياد شده  
میشود.اطالعاتتفصیلیمربوطبه
نمرهگذاري  
بهشدت ( )5
درجهاي ازهیچ()6تا 
پنج 

ارائهشدهاست.
پرسشنامهيادشدهدربخشيافتهها 

یافتهها
مادههاي پرسشنامهپیامدهايمنفیشبکهپیامرسان
درجدول،6میانگینوانحرافمعیار 
میدهد ماده شماره ( 80با عنوان
واتساَپ ،ارائه شده است .مندرجات جدول  ،6نشان  
میکنم تا ببینم پیامهاي جديد دارم يا نه) با میانگین  0/64و
واتساَپام را بارها چک  
خانوادهام،مراازطريقواتساَپ کنترل

انحرافمعیار 6/45ومادهشماره( 64باعنوان 
میکنند)بامیانگین 8/36وانحرافمعیار 6/04بهترتیببیشترينوکمترينمقاديررابه

خوداختصاصدادند.
جدول  .9میانگین و انحراف معیار مادههاي پرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه پیامرسان واتساَپ
شماره
ماده

میانگین

انحراف

شماره

معیار

ماده

میانگین

انحراف

شماره

معیار

ماده

میانگین
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معیار
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0
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6/41
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8
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1

8/12

6/40

6

8/46

6/42

03

8/32

6/01

65

8/10

6/48

5

8/01

6/44

63

8/32

6/00

82

8/18

6/53

81

8/00

6/46

64

8/36

6/04

تحلیل عاملي اکتشافي
استخراجعواملمربوطبهپیامدهايمنفیشبکهپیامرسانواتساَپ،باکمکتحلیلعاملی
اکتشافیصورتگرفت.تحلیلعاملیمؤلفههاياصلی،بااستفادهازروشچرخشمتعامد
میدهد
واريماکسبرروي 08مادهاولیهومقدماتیانجامشد.مندرجاتجدول،8نشان 
میباشد کهاينمقدارنشانهکفايت
کهمقدارآزمونکايزر– ماير– اولکینبرابربا  3/18
میگیريم کهدادههاي پرسشنامهموردنظر بهتعداديعاملهاي
نمونهگیري استونتیجه 

زيربنايیوبنیاديقابلتقلیلاستومقدارخیدوآزمونکرويتبارتلت()x2=0560/56

نشاندادندکهدادههايتحقیقحاضرقابلیتاجرايتحلیلعاملیرادارند.
جدول  .4آزمون کایزر– مایر– اولکین و بارتلت پرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه پیامرسان
واتساَپ
آزمون

مقدار

نمونهگیريکايزر–ماير–اولکین
شاخصکفايت 

3/18

کرويتبارتلت-مجذورکاي

0560/56

درجاتآزادي

405

سطحمعناداري

3/333

نتايجتحلیلعاملیاکتشافیدرجدول 0بهروشمؤلفههاي اصلیباچرخشواريماکس،
وجودسهعاملاساسیدرپرسشنامهپیامدهايمنفیشبکهپیامرسانواتساَپراموردتأيید
قرارداد.دراينوسطعاملاولدارايارزشويژه،5/58عاملدومدارايارزشويژه
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4/22ونهايتاًعاملسومدارايارزشويژه4/61بودهودرهمینرابطهنخستینعامل62/4
همرفته سه
درصد واريانس متغیرها؛ دومین عامل  02/15درصد واريانس متغیرها و روي 
میکنند .ضمناً براي انجامتحلیلنقطه
عامل 42/50،درصداز واريانسمتغیرها راتبیین 
برش3/53درنظرگرفتهشد.
دادهها،پرسشنامهپیامدهايمنفی
تحلیلنشاندادکهپساز85بارچرخشآزمايشی 
مادههاي
شبکهپیامرسانواتساَپ،از03مادهوسهمؤلفهتشکیلشدهاست.محتويبیشتر 
حواسپرتی و  ...را منعکس

عامل اول ( 68ماده) مواردي مانند ضعف چشم ،سردرد ،
آسیبهاي بدنی ناشی از استفاده زياد از شبکه پیامرسان

میکنند ،لذا عامل اول به نام 

مادههاي عاملدوم( 63ماده)موارديازقبیلکنترلمداوم
نامگذاري شد.در 
واتساَپ  
پیامهاي خود و ديگران و احساس
ورود فرد به واتساَپ توسط والدين ،چک کردن  
کنترلشدگیشبکه

مادهها،اينعاملبهنام
میشود.لذابااستنادبهاين 
اضطرابو...ديده 
مادههاي عاملسوم( 2ماده)پیرامون
پیامرسان واتساَپ نامگذاريگرديدونهايتاً محتوي 
پیامهاي رسیدهو...
پیامها،استفادهروزانهازواتساَپ،پاسخسريعبه 
چکنمودنمداوم 
میکنند .لذاعامليادشدهبههمیندلیلبهناموسواساستفادهازشبکهپیامرسان
داللت 
واتساَپنامگذاريگرديد.
دستآمده ازپرسشنامهپیامدهاي
به 
تحلیلهمچنیننشاندادکهدامنهبارهايعاملی 
منفیشبکهپیامرسانواتساَپ،ازطريقتحلیلعاملیاکتشافیدرجدول0نشاندادهشده
میدهدکهدامنهبارهايعاملیآسیبهايبدنیناشیازاستفاده
است.جدوليادشدهنشان 
زياد از شبکه پیامرسان واتساَپ (اولین مؤلفه) از  3/24تا 3/56؛ دامنه بارهاي عاملی
کنترلشدگی (دومین مؤلفه) از  3/23تا  3/54و دامنه بارهاي عاملی وسواس استفاده

(سومینمؤلفه)از 3/22تا 3/54برآوردگرديد.الزمبهذکراستکهماده«گفتگوهاي
میکند»وماده«وقتیواتساَپ رابازکنم،لحظات
واتساَپ،مکالماتحضوريراکم 
میکنم»بهعلتپايینبودنبارعاملیآنان،
صمیمیوصحبتبااعضايخانوادهرامتوقف 
آنها
مادهها وبارعاملیهرکدام يکاز 
ازپرسشنامهحذفشدند.درجدول 0عوامل ،
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میگردد و نتیجه گرفته
ارائه شده است .با استناد به اين جدول ،سؤال اول تحقیق تأيید  
قابلاستخراجوساختاست.همچنینمندرجاتجدولياد
میشودکهپرسشنامهموردنظر 

میدهدکهمادهبراثراستفادهزيادازواتساَپ،ضعفچشمپیداکردمازعامل
شدهنشان 
میکنند و ماده واتساَپ ام را بارها
خانوادهام ،مرا از طريق واتساَپ کنترل  

اول؛ ماده 
میکنم تا ببینم پیامهاي جديد دارم يا نه باالترين بار عاملی را به خود اختصاص
چک  
شدهاند؛
گلهمند  
دادند.ازطرفیمادهازبابتصرفوقتزيادباواتساَپ،والدينازمن 
میکنم و ماده
میکنم ،احساس خستگی  
ماده از اينکه وقت زيادي را صرف واتساَپ  
میشوم کمترينمقداربارعاملیرااخذ
وقتیسعیکنمواتساَپ راناديدهبگیرم،عصبی 
کردند.
جدول  .9عوامل ،مادهها و بار عاملي هرکدام یک از مادههاي پرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه
پیامرسان واتساَپ
مادهها

عوامل
6

بدنی

عامل اول

عامل دوم عامل سوم

3/24



میشود.
 8استفادهزيادازواتساَپ،باعثسردردمن 

3/21



حواسپرتشدم.

 0براثراتصالزيادبهواتساَپ،

3/25



3/14



3/10



3/18



3/13



3/52



3/55



4

آسیبهای

براثراستفادهزيادازواتساَپ،ضعفچشمپیدا

بار عامل

5
1
2
2
1

کردم.

کاريام

براثراستفادهزيادازواتساَپ،فعالیتهاي
میافتد.
بهتأخیر 
دانشگاهیامآسیب

فکرکنمواتساَپ،بهعملکرد
رساندهاست.
براثراتصالزيادبهواتساَپمخصوصاًهنگام
میبرد.
شب،ديرخوابم 
اعتمادبهنفسام

براثراتصالزيادبهواتساَپ،
کاهشپیداکردهاست.
بیاعتماديبهمردموخطر
اتصالزيادبهواتساَپ ،
میشود.
افتادنامنیتشخصیواجتماعیراسبب 
پرداختمکررهزينهشارژواتساَپ،باعث
میشود.
ناراحتیمن 
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مادهها

عوامل
63
66
68

براثراتصالزيادبهواتساَپ،بامزاحمانیمواجه
میشوم.

اگرنتوانمبهواتساَپوصلشوم،احساساسترس
میکنم.

ازبابتصرفوقتزيادباواتساَپ،والدينازمن
شدهاند.
گلهمند 


میکنند.
خانوادهام،مراازطريقواتساَپکنترل 

60
64
65
61
62
کنترلشدگی

62
61
83
86
88
80

وسواس
استفاده

پیامهايواتساَپمرانخواننداحساس
وقتیدوستانم 
میکنم.
اضطراب 
ديدنوضعیتوپروفايلديگران(مثلشادي،رفتن
میشود.
بهسینماو،)...باعثحسادتم 
آنهاچه
میکنمتاببینم 
مخاطبینخودراچک 
بودهاند.
مدتدرواتساَپ 
میدهمبیشتردرکالس،واردواتساَپ
ترجیح 
شومتااينکهصحبتاستادمراگوشدهم.
آنها
میکنمتاببینمآيا 
مخاطبینمرامدامچک 
آنالينهستند.
میکنمصحبتهايمخاطبینمدر
احساس 
میشود.
واتساَپ،فاش 
فکرکنم،واتساَپدرگرايشافرادبهرفتارهاي
میکند.
خالف(مثلدروغ،خیانتو)...کمک 
میدهم
بهجايتوجهوصحبتبااطرافیانم،ترجیح 
واردواتساَپشوم.
میکنم،
ازاينکهوقتزياديراصرفواتساَپ 
میکنم.
احساسخستگی 
پیامهاي
میکنمتاببینم 
واتساَپامرابارهاچک 
جديددارميانه.

 84بايد،روزانهازواتساَپاستفادهکنم.
85

وقتیپیامواتساَپیرادريافتکنم،دراسرعوقت
میدهم.
بهآنپاسخ 

 81وقتیواتساَپمقطعشود،دوبارهتالشمیکنمتا

بار عامل
عامل اول

عامل دوم عامل سوم

3/54



3/50



3/56


/23



3/22



3/25



3/20



3/11



3/12



3/14



3/51



3/55



3/54


3/22
3/24
3/28
3/23
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مادهها

عوامل

بار عامل
عامل اول

عامل دوم عامل سوم

وصلشود.
82
82

خواندهاندو

پیامهايمرادوستانم
وقتیمطمئنشوم 
میشوم.
ندادهاند،ناراحت 
پاسخی 
وقتیببینمکهاسرارمدرواتساَپپخششوند،
میشوم.،
ناراحت 

 81فکرنکنم،ديگربتوانمبدونواتساَپزندگیکنم.
03

وقتیسعیکنمواتساَپراناديدهبگیرم،عصبی
میشوم.


3/12
3/15
3/13
3/54

بهمنظور تعیین تعداد عوامل زير بنايی متغیرهاي مکنون
عالوه بر تحلیل عاملی اکتشافی  ،
سنگريزه استفاده کرد .تعداد عوامل پیشنهادي پیامدهاي منفی شبکه
میتوان از نمودار  

نشاندهنده استخراجسه
پیامرسان واتساَپ،درنمودار 6آمدهاست.دقتدرنمودارزير 
میکند.
میباشدکهباتعدادعواملحاصلازتحلیلعواملمطابقت 
عامل 

نمودار  .9نمودار سنگریزه
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برآورد پایایي پرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه پیامرسان واتساَپ
فوقالذکر ،از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد .نتايج
بهمنظور تعیین پايايی پرسشنامه  

تحلیلنشاندادکهضرايبپايايیبرايکلپرسشنامه 3/18وبههمینترتیببرايمؤلفه
آسیبهاي بدنی ناشی از استفاده زياد از شبکه پیامرسان واتساَپ 3/13؛ براي مؤلفه

کنترلشدگی  3/24وبرايمؤلفه وسواساستفادهزيادازشبکهپیامرسان واتساَپ3/25،

به دست آمد .بنابراين ،با استناد به اين تحلیل میتوان اين نتیجه را گرفت که پرسشنامه
پیامدهايمنفیشبکهپیامرسانواتساَپ،ازپايايیمناسبوکافیبرخورداراستوسؤال
میگردد.
دومتحقیقتأيید 

تحلیل عاملي تأییدي پرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه پیامرسان واتساَپ
بهمنظور تعیین روايی عوامل استخراجشده پرسشنامه پیامدهاي منفی شبکه پیامرسان

نرمافزار  AMOSوبرايانجامتحلیلعاملیتأيیدي آنپرسشنامه،
واتساَپ،ازنسخه  62
از برآورد حداکثر درست نمايی استفاده شد .در نمودار  8بار عاملی استاندارد مدل سه
عاملی پرسشنامه پیامدهاي منفی شبکه پیامرسان واتساَپ ارائه شده است .الزم به ذکر
مادههاي پرسشنامه پیامدهاي منفی
مستطیلها  ،

است که در نمودار  8بیضیها عوامل و 
میدهند .همچنین پیکانهاي رسم شده از هر ماده به
شبکه پیامرسان واتساَپ را نشان  
میگیرد وعددنوشتهشده روي
عاملها بیانگرآناستکههرمادهرويکدامعاملبار 

مادهها را که از سوي عامل قابل تبیین است ،نشان میدهد.
آنها نیز از میزان واريانس  

میدهد.
پیکانهايدوسويههمبستگیبین0عاملرانشان 
همچنین 
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نمودار  .4بار عاملي استاندارد مدل سه عاملي پرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه پیامرسان واتساَپ



مادههاي پرسشنامه پیامدهاي منفی شبکه
در جدول  ،4ساختارهاي تحلیل عاملی تأيیدي  
پیامرسانواتساَپ،ارائهشدهاست.
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جدول  .2ساختارهاي تحلیل عاملي تأییدي مادههاي پرسشنامه پیامدهاي منفي شبکه پیامرسان
واتساَپ
RMSEA

CFI

df

X2/df

X2

شاخص

3/321

3/22

434

8/13

6662/8

دو عاملی

3/322

3/13

436

8/53

6385/80

سه عاملی

میدهد کهدردوعاملی مقداررمزي( )RMSEA
نتايجمندرجدرجدولشماره،4نشان 

 086/0بهدست آمدوباتوجهبهاينکهمقدار CFIاز 3/13کمتراستلذابهدلیلاينکه
مقدار CFIدرالگويسهعاملی 3/13ومقداررمزي 3/322است،لذاالگويسهعاملی
میتوانايننتیجهراگرفتکه
موجهتروموردتأيیداست.بااستنادبهاينتحلیل 
پرسشنامه 
مادهاي حذفنشدهلذاپرسشنامه
مادههاي پرسشنامهبهقوتخودباقیماندندوهیچ 
همه 
فوقالذکر ازروايیکامالً مناسببرخورداراست،لذابااستنادبهاينتحلیل،سؤال سوم

میگردد.
تحقیقتأيید 

بحث و نتیجهگیري
در تحقیق حاضر ،پرسشنامه پیامدهاي منفی شبکه پیامرسان واتساَپ ساخته شد و
همانطوريکهقبالً
روانسنجیآن(پايايیوروايی)موردبررسیقرارگرفت .
شاخصهاي 

اينگونه عملباکمکسايتها،شبکههاو
گفتهشد،عصرجديد،عصرارتباطاتاستو 
رسانههاي اجتماعی نوظهور متعددي همچون شبکه واتساَپ ،توئیتر ،ياهو و  ...عملی
رسانهها ،از طريق ارسال متن ،صدا و
عبارتديگر ،شکل و شمايل ارتباط با  

میشود؛ به

بررسیها و مراودات

میگیرد ( .)Wang, Ngai & Wei, 2012
پیامهاي ويديويی انجام  

اينگونه رسانهها،
فوقالذکر حکايت دارد؛ زيرا  
رسانههاي  
روزانه انسانها ،از جذابیت  
میکنند .در
سريعالوصول را فراهم  
انسانها ارزانقیمت و  
امکان برقراري ارتباطات بین  
میتوان از شبکه پیامرسان واتساَپ ياد کرد که يکی از شبکههاي
همین خصوص  
میشود
بینالمللی است ( (Statista, 2017) ,(Schwartz, 2016و باعث  
پرمصرف  
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پیامهاي سمعیمنتقلشود( Church & De
بهصورت متن،تصوير،ويدئويیو 
اطالعات 

.)Oliveira, 2013
نتايجمطالعهحاضرنشاندادکهپرسشنامهپیامدهايمنفیشبکهپیامرسان واتساَپ،
تشکیلشده

کنترلشدگیووسواساستفاده

آسیبهايبدنی،

از03مادهوسهمؤلفهبهنام
رضايتبخش

است.تحلیلهمچنیننشاندادکهپرسشنامهيادشدهازپايايیوروايیکامالً
برخورداراست.الزمبهذکراستکهماده«گفتگوهايواتساَپ،مکالماتحضوريرا
میکند» و ماده «وقتی واتساَپ را باز کنم ،لحظات صمیمی و صحبت با اعضاي
کم  
میکنم»  به علت پايین بودن بار عاملی از فرم نهايی پرسشنامه خارج
خانواده را متوقف  
شدند.
آسیبهايبدنیيکیازآسیبهايناشیازاستفادهزياد

تحلیلدادهها،نشاندادکه
ازشبکهپیامرسانواتساَپاستکهخیلیازتحقیقات،وجودآنرانشاندادند.درهمین
رابطه نتايج مطالعه (Lin, (2014)Lasen, (2014)Takao, (2015)Lopez-)2012
Fernandez, (2015)Galluch, Grover & Thatcher,, (2015) Caro, (2016)Grover
 & et all, (2016) Baker & Carreno, (2016)Bhatt & Arshadاز يافتهتحقیقحاضر

میکند.درتبیین اينيافتهبايستیگفتکهاعتیادهايرفتاريونشانگانبیماري،
حمايت 
تکنولوژيهايپیشرفتهجديدهمچونتلفنهاي

آسیبزاوافراطیاز

میتواندنتیجهاستفاده

بهويژه شبکههاي اجتماعیباشد.درهمینخصوصنتايجمطالعه (& et all, 2016
همراه 
 )Jacobsonنشان دادکهرفتارهاياعتیادآورو افزايشتجاربمنفیازپیامدهاياستفاده
میتواند
حواسپرتی و ...

عبارتديگر ضعفچشم،سردرد،

زيادشبکهواتساَپ است؛ 
به
دراستفادهمرضیوافراطیازشبکهپیامرسانواتساَپريشهداشتهباشد.ازطرفیبايستی
خانوادهها ،محیط کار،

تکنولوژيهاي پیشرفته جديد االختراع بشري ،بر خیلی از 

گفت 
تحصیلوسطوحاجتماعیاثراتمخربوبارمنفیزياديداشتهاست(.)Takao, 2014
شکلهاي ديگريو
میتواند به 
اثراتاستفادهزيادوافراطیازشبکهپیامرسان واتساَپ ،
بهصورت کاهش و افت عملکرد تحصیلی ،گسستگی کاري ،کاهش تولید ،کاهش

ارتباطاتاعضايخانوادهباهمديگر،افزايشوتشديدحسادتوچشموهمچشمی بین
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بیاعتماديفردي،
افرادبراثرنمايشوضعیتوپروفايلمشترکانوکاربرانشبکه،افزايش 
افزايشکنترلمکررشريکزندگیوتعارضاتدرونفرديبینافراد،تحققپیداکند.
( )Grover & et al, 2016از طرفی شبکه واتساَپ انزوا و احساس تنهايی را کاهش
میدهد (.)McDaniel & Coyne, 2016دامنزدنبهمشکالتزوجین،تعارضاتناشی

بیاعتماديوبدبینیبینکاربران
ازکنترلافراددرگیرشبکههاياجتماعی،مالکیت،شیوع 
میرود ( Lasen,
از پیامدهاي استفاده مستمر از شبکههاي پیامرسان واتساَپ به شمار  
 .(2014در همین رابطه نتايج مطالعه  Goodman-Deane, Mieczakowski, Johnson,

) Goldhaber, Clarkson (2016حکايتازآنداردکهارسالمستمرپیامازطريقشبکه
واتساَپبرحیطههايمختلفزندگیاثرگذاراست.
بهعنوان
کنترلشدگیباداشتن63ماده ،

ازديگرنتايجتحقیقحاضر،استخراجمؤلفه 
دومینمؤلفه پیامدهايمنفیشبکهپیامرسان واتساَپ است.دراينمؤلفه استفادهزيادو
مرضیگونهازشبکهپیامرسان واتساَپ،بهبروزاحساساضطراباجتماعی،حسادتو
وهمچشمی ،چک نمودن همديگر ،فاش شدن اسرارکاربران ،گرايش به رفتارهاي
چشم 

میشود .نتايج مطالعه Bernal-Ruiz, (2019) Rosa-
خالف و احساس خستگی منجر  

میتوان
 Alcazar, Gonzalez-Calatayudازاينيافتهحمايتمیکند.درتبییناينيافته 
بهايننکتهاشارهکردکهمراوداتروزانهکاربرانوچکنمودنوضعیتمخاطبانخود
میتواند زمینه چشم و همچشمی را فراهم نموده و به طبع آن و با توجه به اينکه فرد

میکند،لذا اينمقايسهدرکاهشمطلوبیت
موقعیت اجتماعیخودراباديگرانمقايسه 
میشود .به همین نحو
اجتماعی فرد کمک نموده و باعث پیدايش احساس اضطراب  
میشود کهبرفردخستگیجسمیوروانی
استفادهزيادازواتساَپ بهطور مستمرباعث 
میبرد (.)Baker & Carreno,2016
مستولی شود و کارايی و خالقیت فرد را از بین  
ازآنجايیکهارسالاطالعاتورسموضعیتوپروفايلخود،درشبکهپیامرسانواتساَپ
اينگونهرفتارهايفردتوسطديگران
میشودلذا 
باعثپخشواطالعديگرانازاخبارفرد 
میشود  و ممکن است برخی افراد از انتشار اين اخبار سو استفاده نموده و باعث
رصد  
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ناراحتی و حتی دردسر فرد را فراهم کنند .تبلیغات زياد در شبکه و پیگیري اخبار
میکند .بديهی
میتواند حتی زمینه بروز رفتارهاي خالف را فراهم  
پخششده در شبکه  

اينگونه رفتارها را کنترل نموده و در صورت امکان با
میطلبد که  
است بر متولیان امر  
اينگونهرفتارهارافراهمنمايند.
ارسالراهکارهايالزمزمینهرفع 
وسواس استفاده با  2ماده ،سومین مؤلفه پیامدهاي منفی شبکه پیامرسان واتساَپ
پیامها،الزاماستفاده
گونهاي مانندچککردنمکرر 
است.دراينمؤلفه پیامدهايمنفی 
پیامهاي دريافتشده؛تمايلبهوصل
روزانهازشبکهپیامرسان واتساَپ،پاسخسريعبه 
مجدددرصورتقطعشدنشبکه،ناراحتشدنبراثر عدمدريافتپاسخدوستان،عدم
امکان زندگی بدون واتساَپ و عصبی شدن براثر ناديده گرفتن شبکه واتساَپ اتفاق
میافتد.نتايجمطالعه ()Bernal-Ruiz, Rosa-Alcazar, Gonzalez-Calatayud, 2019از

میکند.درتبییناينيافتهمیتوان بهاينمطلباشارهکردکهبرخیاز
اينيافتهحمايت 
نمیدانندو
کاربرانسودوضرراستفادهمستمروزيادازشبکهپیامرسانواتساَپراخیلی 
مینمايند.
مینمايندلذابهرفتارهايغیرمولدواعتیادآورعادت 
براستفادهمستمرآناصرار 
در همین رابطه نتايج مطالعه ) )Jacobson & et al, 2016نشان داد از پیامدهاي منفی
استفادهزيادازايناپلیکیشنها گرايشآنانبهرفتارهاياعتیادآوروافزايش تجاربمنفی
است.
محدوديتهايی ازقبیلتکمیلنکردنسهعدد

تحقیقحاضرهمانندبقیهتحقیقاتبا
آنها از تحلیل ،نبود پرسشنامه در زمینه موضوع موردمطالعه
پرسشنامهها و حذف  

از 
بهخصوص درداخلکشور،روبروبودهاست.بیاناثراتمنفیاستفادهازشبکهپیامرسان

سخنرانیها در اين

ارتباطجمعی و برگزاري 

واتساَپ به کاربران از طريق رسانههاي 
میتواند زمینهکاهشاستفاده
دانشگاهها ومدارس 

بهويژه در
خصوصدرمراکزآموزشی 
از شبکه واتساَپ را به همراه خواهد داشت .بررسی پیامدهاي مثبت شبکه پیامرسان
واتساَپ وبررسیآثاروپیامدهايناشیازاستفادهازديگرشبکههاي اجتماعیومقايسه
میرود.
شبکههايپیامرسان،ازپیشنهاداتتحقیقحاضربهشمار 
اثرات 
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