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 چکیده

، اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با نگرانی و کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه شناساییپژوهش حاضر با هدف 

معلمان آموزش و پرورش شهرستان جامعه آماری شامل کلیه توصیفی از نوع همبستگی بود. پژوهش  روشانجام شد. 

عنوان نمونه  روش نمونه گیری در دسترس به بهنفر  165تعداد  که بود 1399 – 00در سال تحصیلی  سوادکوه شمالی

زاده و اوالدزاد حسن های اجتماعی مجازیاعتیاد به شبکه استاندارد هایگیری، پرسشنامهابزار اندازه انتخاب شدند.آماری 

پایایی پرسشنامه ها طبق ضریب  .ود( ب1973) کاری والتون زندگی کیفیت( و 1990یر و همکاران )نگرانی مه (،1394)

ضریب آزمون (، =05/0درصد ) 95بود. در سطح اطمینان  85/0و  88/0، 86/0آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 

معلمان  نگرانیبا  مجازی اجتماعی های شبکه به اعتیادداری بین همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت معنی

معلمان  کاری زندگی کیفیتبا  مجازی اجتماعی های شبکه به اعتیادداری بین معنی منفیطه ، راب. هم چنینوجود دارد

 .وجود دارد
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 مقدمه 

ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی هر عصری، تمامی جوانب زندگی انسان های نو، ابداعات و اختراعات درظهور پدیده

ارتباطات، تحوالت جهان با محوریت  و فناوری اطالعات و غیره را تحت تأثیر خود قرار داده است. در عصر حاضر نیز، با ظهور و توسعه

کنیم عصر عصری که در آن زندگی میبی تردید،  (.1394نسب، حسینیاطالعات با شتابی فزآینده در حال گسترش است )دلیر ناصر و 

های ها در روابط انسانی و اجتماعی، اطالعات و ارتباطات دیجیتالی و خالصه عصر عصیانها، تهدیدها، ناپایداریسرعت، تحول، فرصت

حول زندگی بشر رفته رفته نقش و جایگاه پیچیده ها به عنوان یکی از نهادهای عظیم در تاجتماعی و فرهنگی است. در این بین، رسانه

 (. فناوری1387)پاشایی و همکاران،  کننده در انتخاب انسان امروزی، مطرح استبه خود گرفته و به عنوان عاملی سرنوشت ساز و تعیین

 به ممکن، زمان تریندر سریع یارتباط هایپیام و محتواها انتقال و ارتباطات حوزه در جهانی جنبش ارتباطی، و اطالعاتی جدید های

ها در جهان و از ترین رسانهدر این میان، اینترنت، از دستاوردهایی است که یکی از قابل دسترس (.1390زاده، اند )تقیآورده وجود

یوری و همکاران، سازد )طهای نوین ارتباطی است و دسترسی به انواع متنوعی از منابع اطالعاتی را فراهم میترین تکنولوژیپیشرفته

ها و غیره روش های کوتاه، چت رومهای ارتباطی با دیگران از طریق اینترنت افزایش یافته است. پست الکترونیک، پیامروش(. 1394

هایی هستند که این روزها در کانون های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاههایی برای گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده اند. شبکه

ای از کاربران اینترنتی کنند و هر کدام دستهها بر مبنای تشکیالت آنالین فعالیت میگونه پایگاهاند. اینکاربران اینترنت قرار گرفتهتوجه 

دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدی های اجتماعی میای از رسانههای اجتماعی را گونهآورند. شبکهبا ویژگی خاص را گرد هم می

 بزرگی همزیستی و اجتماع نوعی مجازی فضایاند. از این رو، گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آوردهاری ارتباط و به اشتراکاز برقر

های اجتماعی مورد توجه امروزه شبکه .(1387پیوندند )کوثری، هم می به جهان سراسر در آن کاربران و رایانه ها میلیون که است

-ای از رسانههای اجتماعی گونهناپذیر زندگی بیشتر کاربران تبدیل شده است. شبکهفته و به عنوان بخش جداکاربران اینترنت قرار گر

اند گذاری اطالعات را در اینترنت فراهم آوردههای اجتماعی هستند که امکان دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک

شبکه ها با توجه به تاثیر بسیار مثبتی که در زمینه های گوناگون علمی، پژوهشی و به خصوص  (. این1395)طاهری مبارکه و همکاران، 

ارتباطی داشته اند، با این حال، می توانند تاثیرات مخرب و ناراحت کننده ای برای خیل عظیمی از جامعه از جمله نوجوانان و جوانان در 

 (.1389زاده، ضطراب، استرس، افسردگی، پرخاشگری و غیره اشاره کرد )رحمانپی داشته باشند. از جمله این عوارض می توان به ا

، از جمله موضوعاتی است که سابقه طوالنی در ادبیات روان شناسی دارا نیست و در مواردی که از آن ذکری به میان آمده عمدتا 1نگرانی

(. نگرانی، یکی از عناصر شناختی اصلی 1389وسوی، هایی چون اضطراب، ترس و دلهره معادل فرض شده است )عسکری و مبا واژه

نگرانی شکلی از شناخت به صورت افکار و تصاویر ناخوشایند و غیرقابل کنترل  اضطراب است، اما به لحاظ مفهومی متمایز از آن است.

می گذارد و مرتبط با سوگیری است که کالمی، آینده محور و آمیخته با تجربه هیجانی منفی است. نگرانی بر پردازش اطالعات تأثیر 

توجه نسبت به محرک های تهدیدکننده است. سطوح باالی نگرانی برای سالمت روان پیامدهای منفی دارد. با این حال، اعتقاد به این 

ال، نشان که نگرانی در تنظیم بلندمدت هیجان های منفی مفید است و منجر به حل مسئله می شود، دلیل استفاده از آن است. نگرانی با

دهنده زیرمجموعه ای از نشانه های اضطراب، همراه با افکار منفی تکراری است. بنابراین، نگرانی در اکثر اختالاللت روان پزشکی به 

نگرانی با ایجاد انگیزه اجتناب در فرد، از پردازش اطالعات هیجانی و پریشان کننده جلوگیری می  ویژه اختالل وسواس دیده می شود.

این موضوع باعث می شود فرد توانایی مقابله با محرک های ناخوشایند را از دست بدهد و از این طریق مستعد اختالالتی هم کند و 
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(. افراد مبتال به اختالل های اضطرابی، به ویژه اختالل اضطراب فراگیر، تمایل زیادی به 1397چون وسواس شود )رنجبری و همکاران، 

دارند؛ آن ها بر این باورند که نگرانی، هدف های سازنده ای مانند پیشگیری از پیشامد اتفاق های بد دارد ناچیز شماری معایب نگرانی 

(. نگرانی، فرآیندی شناختی است که با افکار مداوم و تکراری در مورد دلواپسی های شخصی از یک سو و مشکل در پایان 2002، 1)بارلو

اشاره دارد. به بیان دیگر، نگرانی موجب ادامه یافتن نگرانی است، که به طور برجسته ماهیت  دادن به این زنجیره افکار، از سوی دیگر،

(. به عبارت دیگر، نگرانی زنجیره ای از افکار و 2009، 2کالمی و انتزاعی داشته، با شک و تردید همراه است )جونگ مه یر و همکاران

ر است که در صدد حل مساله روانی در مورد موضوعی که پیامدش نامعلوم، اما تصورهای انباشته از عاطفه منفی و نسبتا کنترل ناپذی

 بلکه نیست، معاش امرار برای ساده ایوسیله یا ابزار یک تنها کار تردید، بی(. 2008، 3منفی است، تالش می کند )کوین و همکاران

 تمرکز 4کاری زندگی کیفیت مفهوم میان، این در است. هگرفت قرار آن محرک و ثقل مرکز عنوان به انسان که است عاملی چند فرایندی

 و انجام رضایت و سالمتی با را خود وظایف بتواند او که نحوی به دارد، وی برای کاری مناسب شرایط ارائه در سعی و بوده فرد بر آن

 برای اساسی و اولیه احتیاجات گروه جپن در توان می را ابعاد این که است بعدی چند مفهوم یک زندگی، کیفیت حقیقت، در دهد. توسعه

 به )دسترسی امنیت پزشکی(، و محیطی اجتماعی، ژنتیک، عوامل تعامل، )حاصل سالمت درآمد(، خاطر، )امنیت خوب زندگی یک

 آوردنبر و تجربه )توانایی انتخاب و آزادی ها(، گروه و افراد بین تعارض و همکاری )احترام، مناسب اجتماعی روابط ایمن(، محیطی

 تامین بر عالوه کاری، زندگی کیفیت پیامدهای از سویی، (.1400 همکاران، و محمودآباد )مظلومی کرد بندی دسته فردی( های انتخاب

 کاهش نفس، عزت حفظ یکدیگر، با بیشتر هماهنگی و )همدلی فردی زمینه سه در متعددی نتایج جامعه، و سازمان کارکنان، منابع

 وری بهره افزایش نهایت در و محصول کیفیت بهبود تولید، افزایش خدمت، ترک و غیبت سازمانی)کاهش تگی(،خس و اضطراب نگرانی،

 افزایش و اجتماعی مشکالت رفع در همکاری و مشارکت انسانی، هایسرمایه ارزش )افزایش اجتماعی نتایج و عملکرد( افزایش و

 نظام هایآسیب ترین مهم که دهدمی نشان گرفته صورت هایبررسی (.2014، 5دا)چینومونا و سندا باشدمی جامعه( در زندگی از رضایت

 (. چرا که،1389)محمدی و حمیدی،  است معلمان کاری زندگی کیفیت به توجهیبی و ای حرفه قلمرو به توجهی کم پرورش، و آموزش

 کودکان روان و جسم به سالم، محیطی نمودن فراهم با باید که است اجتماعی رسمی و یافته سازمان نهادهای مهمترین از یکی مدرسه

 میلیونی جمعیت سالمتی تامین برای گذاری سرمایه سازد. مسئول اجتماع و خانواده خود، به نسبت را آنان و داده شکوفایی امکان جامعه

 سالمت تامین هدف، این ققتح اصلی نیاز پیش و رسد می نظر به منطقی کامال بود، خواهند جامعه سازان آینده که آموزی دانش

اگرچه نشانه های شناختی و جسمانی دیگری   (.2018 ،6ساراسواتهی و )هیماواتهی باشدمی آنان کاری زندگی کیفیت ارتقاء و معلمان

مثل تنش عضالنی و ضعف تمرکز نیز برای تشخیص الزم است، اما مولفه اساسی، نگرانی بیمارگون در حیطه های مختلف زندگی )مثل 

ه کار، سالمتی و روابط( است. در حالی که هر فردی تا اندازه ای نگرانی دارد، نگرانی بیمارگون از نگرانی بهنجار زمانی متمایز می شود ک

مزمن، بیش از حد و غیر قابل کنترل باشد و لذت و خوشی را از زندگی فرد از بین ببرد. در واقع، نگرانی فرآیند شناختی است که افراد، 

بینی می کنند و به تدریج تبدیل به راهبردی برای کشف و مقابله با تهدیدهای قریب الوقوع می شود. از آن و نتاج تهدید زا را پیش وقایع

                                                      
1. Barlow 

2. Jong-Meyer et al. 

3. Covin et al. 

4. Quality of work 

5 . Chinomona & Sandada 

6 . Hymavathi & Saraswathi 
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ریزی، از طریق فکر کردن جایی که تهدیدهای پیش بینی شده به طور طبیعی خیلی نامحتمل هستند، توانایی فطری انسان برای برنامه

تحقیقات  (.2008، 1استیونس-ای این که موجب رفتار سازنده مساله شود، باعث ایجاد اضطراب و تنش می شود )هزلتدرباره آینده، به ج

شناختی از های ناسازگاری روانشود. از طرفی، نگرانی با بسیاری از شاخصنشان داده است که شیوع نگرانی با افزایش سن بیشتر می

شود. از عالوه، نگرانی منجر به مشکالتی در زمینه سازگاری و عملکرد میمرتبط است. بهجمله اضطراب بالینی، افسردگی و وسواس 

نشان ( 2000) 2اندروز و همکاران (.1392گیری ضعیف در حل مسئله همراه است )سلطان محمدلو و همکاران، جمله، نگرانی با جهت

تباطات و به ویژه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است. داده اند که از جمله عوامل بروز افسردگی و اضطراب گسترش صنعت ار

مجازی با عالیمی نظیر، اجتماعی های ( بیان کردند همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به شبکه2005) 3سامسون و کینهم چنین 

از طرفی، در عین حال که روابط افراد قراری، اختالل عاطفی و غیره همراه است. خلقی، بیاضطراب، افسردگی، تفکرهای وسواسی، کج

چنین، احتمال افت عملکرد آنان نیز شود. همیابد، در مقابل، از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته میدر جهان مجازی افزایش می

یش است و بین استفاده ( نشان دادند که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در حال افزا2017) 4کر و همکارانمک رود.می

های اجتماعی مجازی و عالئم افسردگی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد و با گسترش شیوع اعتیاد به بیش از حد متعارف از شبکه 

ین (، نشان دادند که ارتباط ب2016) 5باکر و الگورتاپژوهشی دیگر، های اجتماعی مجازی بر میزان افسردگی افزوده می شود. در شبکه 

شبکه های اجتماعی مجازی و عالئم افسردگی ممکن است پیچیده و مرتبط با عوامل متعدد روانی، اجتماعی، رفتاری و فردی باشد. با 

پژوهش طاهری مبارکه و همکاران  های اجتماعی مجازی و افسردگی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.این حال، بین اعتیاد به شبکه

اعتیاد به شبکه های اجتماعی به سه گروه به ترتیب دارای اعتیاد خفیف، متوسط و شدید تقسیم می از نظر میزان  دافرا نشان داد( 1395)

اعتیاد به  نتیجه این که با افزایشمیزان سالمت روان در بین گروه دارای اعتیاد خفیف بیشتر از گروه دارای اعتیاد شدید است.  .شوند

بین اعتیاد  نشان دادند که (1394یوسفی و همکاران ) پژوهشی دیگر،در  ت روان کاسته می شود.شبکه های اجتماعی از میزان سالم

تغییر سبک زندگی به دلیل چنین، هم .)وابستگی( به شبکه های مجازی با عالئم اضطراب و افسردگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

فیان به خصوص خانواده بر سالمت روان فرد و خانواده تأثیر معناداری دارد. قرارگرفتن در فضای مجازی، کاهش روابط صمیمانه با اطرا

مانند، از استراحت های متوالی، بدون وقفه روی خط باقی میاز طرفی، افرادی که به اینترنت معتاد می شوند، برای ارضای خود ساعت

طیوری و پژوهش  در نهایت افسردگی پیدا می کنند.صرف نظر می کنند و بدون اینترنت، حالت آشفتگی، عصبانیت، بد اخالقی و 

و  ابوالحسنی پژوهش وجود دارد. رابطه مثبت معناداریاعتیاد به اینترنت و اضطراب، استرس و افسردگی بین نشان داد  (1394همکاران )

سالمت روانی وجود دارد. به طوری  اجتماعی با هایاینترنت و شبکه به رابطه منفی معناداری بین اعتیاد نشان داد که (1394)همکاران 

 از سویی، شود.افسردگی می روانی و افزایش اضطراب و کاهش سالمت باعث اجتماعی هایاینترنت و شبکه به که افزایش اعتیاد

بررسی های متعدد پژوهشگر از طریق جستجوهای متعدد با کلید واژه های مختلف و در فواصل زمانی مختلف در سایت های مختلف 

های معتبر در حوزه های مختلف علوم از جمله روان شناسی، جامعه شناسی و علوم اجتماعی، لمی و پژوهشی، هم چنین، مجلهع

کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه شمالی و حتی استان مازندران، مورد بررسی  مشخص نموده است که این موضوع در بین

یج پژوهش های انجام شده، منتشر نشده و در اختیار سایر پژوهشگران قرار نگرفته است. با توجه و پژوهش قرار نگرفته و یا دست کم نتا

                                                      
1. Hazlett-Stevens 

2. Andrews et al. 

3. Samson & Keen 

4  . McCrae et al. 

5  . Baker & Algorta 
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گردد، در کشور ما تسهیل و کوتاه نمودن مسیر ارتباطی میان افراد جامعه تلقی میهای اجتماعی مجازی شبکهاساس پیدایش به این که 

تری نسبت به افزاید. شاید در گذشته نه چندان دور، افراد شناخت کمشتاقان خود مینیز این پدیده نه چندان نوظهور روز به روز بر خیل م

شاهد آن هستیم که طیف متفاوت مردم راجع به این  ها داشتند، اما این روزها در زندگی روزمرهماهیت و چگونگی استفاده از این شبکه

سواد، از آن حرف در جامعه از زن و مرد، جوان و پیر، باسواد و بینمایند. طبقات مختلف ها با هم صحبت و تبادل اطالعات میشبکه

ای بسیار زیادی نیز مخالف آن بوده و وجود آن را باعث مضرات اجتماعی و فساد اخالقی برای طبقات جامعه دانسته و مایل زنند. عدهمی

های اجتماعی مفید، بلکه الزم ها را برای پیوستگیآنای دیگر، وجود ها هستند و در مقابل، عدهبه بستن، تعطیل و فیلتر کردن آن

 معلمان، و دارد عهده بر ها سازمان اثربخشی و کارکنان مندی رضایت تامین در مهمی نقش کاری زندگی کیفیت از آن جا کهدانند. می

 معلمی کار حتی، آید. می شمار هب جهان در مشاغل ارزشمندترین و ترین مهم از شغل این و هستند کشوری هر آینده های نسل سازنده

 فرزندان بر تربیتی و آموزشی مستقیم تاثیرات دلیل به معلمان و است ارتباط در ها انسان ذهن و فکر روح، با زیرا، نیست. شغل یک فقط

 کیفیت بهبود و نگرانی کاهش سبب که عواملی شناسایی اند. یافته بدیل بی نقشی جامعه هر آتی های نسل پرورش در ها، خانواده و

 داشت، خواهد پی در را جامعه افراد سالمت سطح ارتقا و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه تردید، بی شود، معلمان شغلی زندگی

اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با نگرانی و کیفیت زندگی کاری  بینپژوهش حاضر قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا 

 رابطه وجود دارد؟پرورش شهرستان سوادکوه شمالی  معلمان آموزش و

 

 روش 

گی است. جامعه آماری نوع همبست ماهیت و روش گردآوری اطالعات، توصیفی از نظر از کاربردی؛ هدف، نظر از حاضر، پژوهش

ر با استفاده از نف 165تعداد است که  1399 – 00در سال تحصیلی معلمان آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه شمالی شامل کلیه 

 ل می باشد:رح ذیابزار اندازه گیری متغیرها پرسشنامه های بسته پاسخ به ش روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

شده است و  ( معرفی1394)زاده و اوالدزاد حسن توسطاین پرسشنامه : های اجتماعی مجازیاعتیاد به شبکه پرسشنامه 

 5نج یه دارای مقیاس نگرش سگیری می کند. در این پرسشنامه، هر گوگویه اندازه 30را در قالب  دیدگاه، نظر و نگرش پاسخگویان

ز امتیا 2امتیاز؛ مخالفم،  3ظری ندارم، امتیاز؛ ن 4امتیاز؛ موافقم،  5کامال موافقم، طوری که برای انتخاب گزینه ه درجه ای لیکرت است ب

قرار می گیرد. چنان چه مجموع  150تا  30این اساس، در این پرسشنامه نمره هر فرد بین بر  امتیاز کسب می شود. 1و کامال مخالفم، 

در گزارش ( 1398)و همکاران  یسعید قرار می گیرد. 5تا  1نمرات سواالت پرسشنامه بر تعداد سواالت تقسیم گردد، نمره هر فرد بین 

دند. هم چنین، روایی صوری و محتوایی گزارش نمو 86/0پرسشنامه را برابر  مقدار پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی این

 آن را با استفاده از نظر متخصصان و صاحب نظران مورد تایید قرار دادند.

نگرش پاسخگویان را در  وشده است و دیدگاه، نظر  ( معرفی1990) و همکاران یرمه توسط: این پرسشنامه نگرانی پرسشنامه

ی هر گویه داراکند. نجش میسخرده مقیاس نگرانی عمومی و فقدان نگرانی را  2یه اندازه گیری می کند. این پرسشنامه گو 16قالب 

امتیاز؛ تا  4ادق است، صامتیاز؛  5کامال صادق است، طوری که برای انتخاب گزینه ه درجه ای لیکرت است ب 5مقیاس نگرش سنج 

( 1388هشیری و همکاران )د امتیاز کسب می شود. 1امتیاز و اصال صادق نیست،  2است،  امتیاز؛ بندرت صادق 3حدودی صادق است، 

 رای روایی مطلوب ورسشنامه داکه پ برای اندازه گیری روایی این مقیاس از روش روایی سازه و تحلیل عاملی استفاده کرده و نشان دادند

 ت آمد.به دس 88/0برابر کل سواالت پرسشنامه قابل قبولی است. هم چنین، مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای 
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شده است و دیدگاه، نظر ونگرش پاسخگویان را  معرفی( 1973والتون ) توسط: این پرسشنامه کیفیت زندگی کاری پرسشنامه

خرده مقیاس پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه  8این مقیاس گویه اندازه گیری می کند.  35در قالب 

های انسانی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، وجود قانون گرایی در سازمان، فضای کلی زندگی قابلیت

این مقیاس پاسخ دهنده میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر عبارت  کند. درگیری میکاری و وابستگی اجتماعی زندگی کاری را اندازه

امتیاز؛ نظری  4امتیاز؛ موافقم،  5کامال موافقم، طوری که برای انتخاب گزینه ه ب کندای لیکرت مشخص میدرجه 5روی یک مقیاس 

روایی صوری و ضمن تایید  (،1399تفرشی )ژوهش در پ شود.امتیاز کسب می 1امتیاز و کامال مخالفم،  2امتیاز؛ مخالفم،  3ندارم، 

 گزارش شد. 85/0برابر کل سواالت پرسشنامه ، مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای محتوایی با استفاده از نظر متخصصان و صاحب نظران

و سطح  23SPSS اریهای آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزها از روشدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

های آمار توصیفی چون های جمعیت شناختی و متغیرها از شاخص( استفاده شد. جهت توصیف ویژگی=05/0درصد ) 95اطمینان 

فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده و جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری و آزمون فرضیه ها از 

اسمیرنوف، جهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای -یب همبستگی پیرسون استفاده شد. نخست، آزمون معتبر کولموگروفآزمون ضر

 کنند.پژوهش اجرا و مشخص گردید متغیرها از یک توزیع نرمال تبعیت می

 

 هایافته

 دهد.شناختی نمونه آماری را نشان می، توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت1جدول 

 
 زیع فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی: تو1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی هاشاخص متغیرها

 
 جنسیت

 42 70 مرد
 58 95 زن

 
 
 سن

 26 44 سال و کمتر 30
40 - 31 52 32 

50 - 41 61 37 

 5 8 سال و بیشتر 51

 
 تحصیالت

 72 118 لیسانس

 28 47 فوق لیسانس

 
 سابقه کار

 23 38 سال 10 کمتر از

20 - 11 83 50 
 27 44 سال و بیشتر 21

 41درصد  37سال،  40الی  31درصد  32سال و کمتر،  30درصد  26 باشند.درصد زن می 95درصد مرد و  70، نشان داد 1جدول 

سال،  10درصد کمتر از  23درصد فوق لیسانس دارند.  28درصد لیسانس و  72سال و بیشتر سن دارند.  51درصد دیگر  5سال و  50الی 

درصد(،  37سال ) 50الی  41درصد(،  58) زنسال و بیشتر سابقه کار دارند. بنابراین، اکثریت  21درصد  27سال و  20الی  11درصد  50

 درصد( سابقه کار دارند. 50سال ) 20الی  11درصد( و  72لیسانس )
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 دهد.به متغیرهای پژوهش را نشان می، شاخص های میانگین و انحراف استاندارد مربوط 2جدول 

 های مرکزی و پراکندگی متغیرها: شاخص2جدول 

میانگین  بیشینه کمینه هامتغیر

 نظری

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

 49/0 48/2 3 5 1 اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی
 52/0 66/2 3 5 1 نگرانی

 87/0 82/3 3 5 1 کیفیت زندگی کاری

 کمترکه است  66/2 و 48/2ابر به ترتیب بر نگرانیو  اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی ، نشان داد میانگین متغیرهای2جدول 

از  ربیشتکه است  82/3بر برا کیفیت زندگی کاری میانگین متغیر هم چنین،( می باشد. 3: از متوسط )میانگین نظری یا نقطه برش

   .است( 3: متوسط )میانگین نقطه برش

 هد.دنشان می معلمان را اریککیفیت زندگی و  نگرانی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی، میزان و جهت رابطه بین 3جدول 

 معلمان کاری زندگی کیفیت و نگرانی با مجازی اجتماعی های شبکه به اعتیاد: بررسی رابطه بین 3جدول 
 شاخص های آماری متغیرها

 n r P مالک پیش بین

 

 مجازی اجتماعی های شبکه به اعتیاد

 000/0 73/0 165 نگرانی

 000/0 - 51/0 165 کاری زندگی کیفیت

( مبنی بر وجود 1Hژوهش )پ( را رد و فرضیه 0H(، داده ها فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  3جدول     
 یعی مجازی با نگرانهای اجتما به شبکه داری بین اعتیاددعا نمود رابطه مثبت معنیتوان انمایند، یعنی، میرابطه معنی دار را تایید می

علمان وجود دگی کاری مفیت زنداری بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با کیمعلمان وجود دارد. هم چنین، رابطه منفی معنی
 است. تر، کوچکα = 05/0( از مقدار Pدارد. چرا که مقدار سطح معناداری )

 

 گیرینتیجهو بحث 

 داری بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با نگرانیرابطه مثبت معنیهای حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که یافته

داری بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با کیفیت زندگی کاری معلمان وجود معلمان وجود دارد. هم چنین، رابطه منفی معنی

اندروز و همکاران  (،2005) سامسون و کین (،2016(، باکر و الگورتا )2017کر و همکاران )های مکاین یافته ها با نتایج پژوهش دارد.

و  (1394)و همکاران  ابوالحسنی، (1394طیوری و همکاران ) (،1394یوسفی و همکاران ) (،1395طاهری مبارکه و همکاران )(، 2000)

نگرانی شکلی از شناخت به صورت  که در تبیین نتیجه به دست آمده باید اشاره کرد باشد.همسو می (1392)سلطان محمدلو و همکاران 

افکار و تصاویر ناخوشایند و غیرقابل کنترل است که کالمی، آینده محور و آمیخته با تجربه هیجانی منفی است. پس، نگرانی، فرآیندی 

های شخصی از یک سو و مشکل در پایان دادن به این زنجیره افکار، از مورد دلواپسی شناختی است که با افکار مداوم و تکراری در

ای از افکار و تصورهای انباشته از عاطفه منفی و نسبتا کنترل ناپذیر است که در سوی دیگر، اشاره دارد. به عبارت دیگر، نگرانی زنجیره

اما منفی است، تالش می کند. کیفیت زندگی کاری به عنوان یک مفهوم صدد حل مساله روانی در مورد موضوعی که پیامدش نامعلوم، 

جهانی در عرصه مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی مورد تامل قرار گرفته و تامین و ارتقا آن کلید اصلی موفقیت مدیریت هر 

رد توجه مدیران ارشد می باشد. در طی سال سازمان به شمار می رود. کیفیت زندگی کاری به عنوان یکی از فنون بهبود سازمانی مو

های اخیر برنامه های کیفیت زندگی کاری نقش اساسی و مهمی در افزایش بهره وری نیروی انسانی و در نتیجه کارایی و اثربخشی 
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ر سازمان ها یک سازمان ها و شرکتهای بزرگ بر عهده داشته است. برنامه های استراتژیک ارتقای کیفیت زندگی کاری منابع انسانی د

رویکرد دورنگر و گسترده می باشد، این بدین معنی است که نیروی انسانی کارآمد نقش محوری در تحول سازمان ایفا می کند. 

درگذشته صرفا زندگی غیر کاری مد نظر و تاکید بوده ولی در جامعه امروزی بهبود کیفیت زندگی کاری از اولویت های سازمان ها می 

زندگی کاری یک برنامه جامع و وسیعی است که به منظور جلب رضایت و توجه کارکنان، کمک به آنان جهت مدیریت باشد. کیفیت 

تغییرات و حفظ کارکنان در سازمان طراحی می شود. نارضایتی از کیفیت زندگی کاری یک مشکل اساسی است که بدون توجه به پست 

هند. ایزوله کردن و شناسایی تمام جنبه های تاثیرگذار در کیفیت زندگی کاری، کار و موقعیت، همه کارکنان را تحت تاثیر قرار می د

بسیار پیچیده ای می باشد. سازمانی که به کیفیت زندگی کاری کارکنان خود توجه دارد از مزایای داشتن نیروی کاری متعهدتر برخوردار 

تلگرام و اینستاگرام که  های اجتماعی مانندی مجازی به خصوص شبکههای اجتماعخواهد بود. با این وصف، استفاده نامتعارف از شبکه

پذیر می نمایند، دسترسی به جنس را به آسانی امکانهای تبلیغاتی و کسب درآمد دارند و برقراری روابط غیر معمولی با غیر همجنبه

خصوص کارکنان ادارات و مخصوصا معلمان که  محتویات غیر اخالقی ساده است و غیره، سبب صدمات روانی و جسمانی در افراد به

انزوا و  شود و با افزایش اضطراب و استرس در آنان بر میزان نگرانی آنان افزوده می گردد.وظیفه تربیت جامعه را نیز بر عهده دارند، می

ه کردن از هر فرصتی برای های اجتماعی، استفادگاه، چک کردن مداوم صفحات مربوط به شبکههای گاه و بیگیری، سر زدنگوشه

های اجتماعی مجازی که حالتی شبکهبرقراری ارتباط با دیگران از طریق شبکه های اجتماعی، استفاده بیش از اندازه و خارج از عرف از 

در آنان خلق افسرده در کاربران و افزایش نشخوار فکری  عملی و-فکری وسواساعتیاد گونه دارند و مواردی از این دست، سبب تقویت 

دهند . از طرفی، اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی سبب می شود که افراد نخستین کاری که در هر صبحگاهان انجام میمی گردد

های اجتماعی است، آنان در طول روز و به دفعات متعدد به بررسی مجدد این شبکه ها می پردازند، اهمیت کمتری برای بررسی شبکه

عی خود قائل هستند، ارزش زیادی برای زمان قائل نیستند، به طور دائم در حال فکر کردن به مطالبی هستند که در روابط اجتماعی واق

های اجتماعی پست می شود و یا قرار است که پست کنند، عالقه وافری به چک کردن مداوم مطالب قرار داده شده در شبکه های شبکه

های اجتماعی دارند و ا چک کردن پروفایل سایر افراد برای مدت زمان طوالنی در شبکهها و یاجتماعی و به روز رسانی کردن آن

بار روانی و جسمانی که جملگی باعث می شوند در زندگی خود احساس منفی زیادی داشته باشند و در طوالنی مدت بسیاری موارد زیان

بنابراین، یابد. کیفیت زندگی کاری در آنان کاهش میها، میزان  اعتماد به نفس و خودکارآمدی خود را از دست بدهند که در نتیجه آن

و رابطه منفی  داری بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با نگرانیهمان گونه که در این پژوهش نتیجه شد، رابطه مثبت معنی

از مهم ترین محدودیت این پژوهش  دارد.داری بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با کیفیت زندگی کاری معلمان وجود معنی

انجام شده است معلمان آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه شمالی مربوط به روایی بیرونی آن است چرا که این پژوهش تنها بر روی 

شیوع و همه گیری و لذا تعمیم نتایج آن به جامعه های دیگر نیازمند انجام پژوهش در این زمینه است. همزمانی انجام پژوهش حاضر با 

و رعایت فاصله گذاری اجتماعی سبب شده است که شیوه نمونه گیری به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب شود که  19-کووید

ممکن است شیوه انتخاب در نتایج موثر بوده باشد، لذا در تعمیم نتایج به سایر جامعه ها نهایت احتیاط به عمل آید. پیشنهاد می شود 

ایش تعمیم پذیری یافته ها، این پژوهش در سایر شهرستان ها در استان مازندران و حتی کشوری انجام شود. در پژوهش های برای افز

سازی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه در زمینه استفاده از فناوری های آگاه آینده از سایر شیوه های نمونه گیری تصادفی استفاده شود.

برخوردهای قانونی با متخلفین سایبری، مورد توجه جدی مسوالن و  های اجتماعی مجازی،شبکه خصوصا نوین اطالعاتی و ارتباطاتی،

مدیریت آموزشگاه ها و مدارس در طی سال تحصیلی و در چند نوبت با دعوت از کارشناسان متخصص در  اندرکاران قرار گیرد.دست

آموزش  اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی،عایب استفاده بیش از حد از حوزه های علوم ارتباطی، مشاوره و روان شناسی، مزایا و م
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سمینارها و همایش هایی علمی هم چنین،  داده شود و بازخورد آن در عملکرد رفتاری و تحصیلی معلمان و دانش آموزان پیگیری شود.

المللی با دعوت از اندیشمندان، کارشناسان و  در سطح منطقه، ملی و بیناعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی پژوهشی با محوریت 

 صاحبنظران با میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران برگزار گردد.
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