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  مقدمه - 1-1

اینترنت با سرعت خود توانسته به یکی از ابزارهاي الزم زندگی تبدیل شود. به طوري که حذف آن از 

قرن بیستم و  توان با اختراع تلفن در اوایلناپذیر است. این تغییر را میامور روزمره زندگی امري اجتناب

شماري چون قایسه کرد. این جهان مجازي بر خالف جهان واقعی امکانات بیتلویزیون در دهه پنجاه م

ترین توان به تجارت، خرید، ارتباط و سرگرمی و دسترسی به تازهسهولت دسترسی جهان مجازي می

هاي جدیدي اینترنت دارد. با این حال نگرانیهاي مثبتی که اخبار و اطالعات رسید. علیرغم تمام ویژگی

گذارد وجود دارد ستفاده از آن و تأثیراتی که این تکنولوژي بر جسم و روح و روان انسان میدر خصوص ا

آید که و در پی استفاده روز افزون از اینترنت به مدت طوالنی نوعی وابستگی کاذب نیز به وجود می

نوان اعتیاد به هاي اخیر به عرهایی از آن امري دشوار است. اعتیاد به اینترنت موضوعی است که در سال

رفتار مورد بحث قرار گرفته است. همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به اینترنت نیز با عالئمی همراه 

گیري، اختالل عاطفی و ، کنارهتفکرهاي وسواسی قراري،خلقی، بیاست همچون، اضطراب، افسردگی، کج

ه روابط افراد (به ویژه کودکان و نوجوانان) در از هم گسیختگی روابط اجتماعی. از طرفی، در عین حال ک

شود و احتمال افت یابد. در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته میجهان مجازي افزایش می

 80آمار نشان می]دهد که ایران با جمعیت تقریبًا  ).2005، 1رود. (سامسونعملکرد آموزشی آنان نیز می

درصد میزان ضریب نفوذ، بیشترین میزان استفاده از  70/0با  2017سال  تغییر در میلیون نفري 

نفر) را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. همچنین در بازه زمانی  70میلیون و  65اینترنت (

  ).2017درصد رشد کاربر داشته است (موقعیت جهانی اینترنت،  5/22، 2017تا  2000

در میان  هاي اجتماعی در ایران به خصوصستفاده از اینترنت و شبکهبا توجه به گسترش روزافزون ا

هاي يانمندنوجوانان و جوانان، هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سالمت روان، اختالل خواب و تو

دوره دوم متوسط دختر آموزان هاي اجتماعی در دانششناختی با اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به شبکه

   باشد.می

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Samson 
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  بیان مسأله - 1-2

هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته و از آن به عنوان دوره بحرانی، طوفان، دوره نوجوانی از جنبه

). نوجوانی دوره از رشد، همراه با تغییرات برجسته 2000، 2اند (ویسراسترس و زایش دوباره یاد کرده

سال را در بر  20- 11که طیف سنی باشد که شامل عبور شخص از مرحله طفولیت به بزرگسالی است می

گیرد. مشخصه نوجوانی، گیرد. در طی این دوره تغییرات فیزیکی، روانشناختی و اجتماعی صورت میمی

باشد بلوغ یک فرآیند و تغییر فیزیکی که با نوجوانی که یک فرآیند و تغییر روانشناختی است متفاوت می

گیري ساختار شخصیت فردي هاي نوجوانی، دوره شکلسال). با توجه به اینکه 1379(حیدري بهلولیان، 

ها و در تواند قابلیتپذیري به اختالالت روانی میها و از جمله آسیبو اجتماعی است، بروز نابسامانی

رو ). از این1998، ، چیفورد، آدرام 3نهایت آینده و سرنوشت فرد را تحت تأثیري جدي قرار دهد (رابرت

  ی و روانی نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار است.توجه به سالمت جسم

یکی از محورهاي ارزیابی سالمتی، بهداشت روانی است. سالمت روانی نقش مهمی در تضمین  

). سالمت روانی کیفیتی از 1388پور، کند (صادقیان و حیدریانپویایی و کارآمدي هر جامعه ایفا می

ري واقعی آن تقریبًا غیرممکن است محققان تعاریف متعددي گیزندگی است که تعریف آن مشکل و اندازه

 و مسئولیت در قبال خود«اند، هرچند تقریبًا همه آنها موضوع مشترکی دارند و آن از این مفهوم ارائه داده

). سالمت روانی یکی از 2001و مارس،  4است (منگرولکار، چریل وینس» انتخاب سبک زندگی سالم

شود و مفهوم آن عبارت است از احساس ه سالمت عمومی افراد در نظر گرفته میهاي تعیین کنندمولفه

خوب بودن و اطمینان از کارآمدي خود، اتکا به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و شکوفایی 

). در واقع سالمت روانی 2000، 5ي فکري، هیجانی و غیره (سازمان بهداشت جهانیهاي بالقوهتوانایی

هاي اجتماعی و توانایی از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذیرش واقعیتعبارت است 

  ). 1388پور، سازگاري با آنها و شکوفایی استعدادهاي ذاتی (صادقیان و حیدریان

دهد که شیوع و فراوانی مسائل و مشکالت هاي مطالعات انجام شده نشان میشواهد موجود و یافته

). در حالی که در 1995، 6ص در بین نوجوانان در حال گسترش است (راتر و اسمیتشناختی بخصوروان

) از وضعیت سالمت روانی جامعه ایران، میزان شیوع اختالالت 2005گزارش سازمان بهداشت جهانی (

هاي هاي روانی در سالدرصد عنوان شده است. در آخرین بررسی شیوع شناسی بیماري 9/21روانی برابر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Visser 
3. Rabert, Cifford, Adram 
4. Mangrulkar Cheryl Vince, Marc 
5. World Health organization 
6. Ruttor, Smith 
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ها در ). پژوهش1391درصد گزارش شده است (ملکی،  6/23شیوع اختالالت روانی در ایران  90و  89

ي شیوع نامطلوب اختالالت و مشکالت روان شناختی هستند. چنزین فنگ، سایر کشورها نیز نشان دهنده

ده آموزان سال اول دبیرستان مشاه) با بررسی سالمت روانی دانش2011هاي و زوزنگ النگ (یویینگ

  ). 1393زاده، درصد است (به نقل از حبیب 8/1کردند که شیوع کلی اختالالت روانی 

خواب یکی از نیازهاي اصلی انسان بوده و به طور انکارناپذیري تأثیر مهمی بر سالمت روانی و 

الل در هاي گوناگون زندگی از جمله روابط اجتماعی، شغلی و ... دارد. اختعملکرد روزانه افراد در جنبه

هاي اجتماعی نیز خدشه وارد نموده و باعث ریتم خواب عالوه بر تهدید سالمت انسان، در کارهاي

خوابی و ). اختالالت خواب به دو صورت بی2009، 7گردد (الندنابهنجاري روانی و اجتماعی بسیار می

یا باقی مانده در حالت  خوابی عبارت است از اختالالت در به خواب رفتن وشود. بیبدخوابی نمایان می

خواب، بیدار شدن صبح زود و بدخوابی شامل خواب ناکافی، خواب با کیفیت پایین و مشکالت تنفسی و 

برند و شیوع خوابی رنج میدرصد از جمعیت جهان از بی 45تا  30هاي متوالی است بین بیدار شدن

به نقل از بخشی و بختیارپور، درصد است ( 42تا  15اختالالت خواب در بین جمعیت عمومی بین 

). محققان کارکردهاي متفاوتی براي خواب برشمردند. وقتی افراد در حال خواب هستند، مغز آنها 1394

، یادگیري، رشد شناختی، سالمت فعال است و فعالیتش براي همه کارکردهاي بدن، مانند تقویت حافظه

زم است. از سوي دیگر، برآیندهاي ناشی از خواب روانی، عملکرد سیستم ایمنی و رشد و ترمیم جسمی ال

هاي زیادي، رابطه نیرومند بین خواب نامطلوب و بروز مشکالت نامناسب، بسیار متعدد است. پژوهش

روانی و جسمانی متعدد براي کودکان و نوجوانان، از مشکالتی مانند چاقی و پرخاشگري گرفته تا 

). به عقیده برخی از 2004 9؛ کارسکادون،2004، 8ز و هایدرفعالی را نشان داده است (واگنر، گیبیش

ناشی از خواب نامناسب، در عملکرد اجرایی تا توانایی مغز براي طراحی  محققان، نخستین سیستم آسیب

). خواب بر 2006 10شود (اندرسون وهورن،ها و نیز در دقت کردن نمایان میدهی فعالیتو سازمان

ظه و عملکرد تحصیلی کودکان و نوجوانان بسیار مهم و حیاتی است. کیفیت هاي حافیادگیري، پردازش

خواب نه تنها به لحاظ تأثیر بر سالمت از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه تأثیرات فراوانی نیز بر 

 نامطلوب، چندپارگی فزآینده خواب، اند که خوابعملکرد تحصیلی نوجوانان دارد. تحقیقات نشان داده

خواب شبانه و بیداري زودهنگام به طور جدي بر گنجایش یادگیري، عملکرد تحصیلی و  تأخیر در

  ). 2006گذارد (کوریکیو و همکاران، کارکردهاي عصبی رفتاري تأثیر می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Lund 
8. Wagner Gais. Haider 
9. Carskadon 
10. Anderson, Horne  
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هاي شناختی مانند خالقیت، پیشیانی مغز که با فعالیتکیفیت خواب بر عملکرد قشر پیش 

هاي ). توانایی2006، فرارا، جنارو ، 11گذارد (کوریکیوتأثیر می ریزي پیوند یافته،یکپارچگی و برنامه

شناختی عبارت است از فرآیندهاي عصبی درگیر در اکتساب، پردازش، نگهداري و کاربست اطالعات 

). فرآیندهاي شناختی انسان به دلیل ضرورت حل مشکالت بوم 2010، 12؛ شتیل ورث2004(دوکاس، 

) و 2008، گانتورکون، پهکامبر،گري، هانت،  14؛ کنوتاك2007، فبور ، سزکلی، لیکن،ل13شناختی (سول

هاي اند. توانایی) تحول یافته2007، ساکاي، الندریگن،  15هاي اجتماعی پیچیده (هولیکمپهدایت محیط

ریزي، توجه، بازداري هاي برنامهشناختی رابط بین رفتار و ساختار مغز بوده و گستره وسیعی از توانایی

، 16گیرد (مادریگالپذیري شناختی) را در بر میحل مسئله، انجام هم زمان تکالیف و انعطافپاسخ، 

2008.(  

هاي باشد. یکی از نگرانیاستفاده نامناسب از تکنولوژي یکی از عوامل تأثیرگذار بر سالمت روان می

اده از اینترنت حتی آموزانشان از اینترنت است. استفوالدین در همه جوامع نحوه استفاده دانش مشترك

 زمان با دسترسی گستردهتواند آثار و پیامدهاي منفی بر رفتارهاي نوجوانان و جوانان داشته باشد. هممی

افراد به اینترنت، شاهد نوع جدیدي از اعتیاد هستیم که مسئله اصلی و خاص عصر اطالعات است. اعتیاد 

 18مطرح شد. کاپالن و سادوك 17نشناسی بنام یانگتوسط روا 1996به اینترنت اختاللی است که در سال 

نامد که موجب مشکالت روانشناسی، اجتماعی، ) اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاده از اینترنت می2002(

شود. رایجترین تعریف اعتیاد به اینترنت آن است که اینترنت باعث وابستگی رفتاري می تحصیلی و شغلی

  ). 2009، 20؛ رومرتاسون، لیننت، گرینگلباخ و مولر2011 19زائو،در افراد شود (دونگ، زو و 

دهد که استفاده از اینترنت سبب احساس ناکامی، تنهایی، اضطراب و به طور مطالعات اخیر نشان می

زمان با افزایش ). پدیده اعتیاد اینترنتی هم1380شود (فیروزبخت، کلی کاهش سالمت روانی می

شود. وب اطالع دهنده، مفید، داراي منابع غنی و ، شایعتر میاینترنتمنابع  دسترسی روزانه مردم به

ها و تواند به آسیبسرگرم کننده است، اما بسیاري از مردم به آن معتادند، به طوري که این منابع می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11. Curcio,Ferrara,Gennare 
12. Dukas, Shettle  Worth 
13. Sol, Szekely, Liken,Lefebvre 
14. Cnotka,Gunturkun, Rehkamper,Gray,Hunt 
15. Holekamp,Sakai, Lundrigan 
16. Madrigal  
17. Yaung 
18. Kaplan and Sadock 
19. Ding, Zhou, Zhao 
20. Roma Thomsen. Linnet, kringdbakh, moller  
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بوك، تویتر، هایی از جمله فیس). شبکه2002 21هاي روانی و رفتاري تبدیل شود (فریس،نابهنجاري

هاي اجتماعی مجازي هستند که در مدت زمان شبکه یوب، ماي اسپیس، اورکات، فلیکر از جملهیوت

کنند. از آنجا که بر میان افراد محبوبیت بیشتري پیدا میبه روز  اند و روزکوتاهی به سرعت رشد کرده

د در زمان کمی با باشد و افراهاي اجتماعی میترین دلیل استفاده کاربران از شبکهقراري ارتباط اصلی

توانند ارتباط برقرار کنند در بسیاري از موارد منجر به استفاده افراطی افراد، بخصوص افراد متعدد می

شود که افراد به ارتباط در فضاي مجازي بیش از ها شده است و باعث مینوجوانان و جوانان از این شبکه

تواند سالمت روانی آنها را تهدید کند. اختالالتی یمند شوند که این امر مارتباط در فضاي واقعی عالقه

چون اعتیاد به اینترنت، افسردگی، انزواي اجتماعی، اختالل هویت، کاهش احساسات، عدم اعتماد به نفس 

). 1391باشد (ذوکایی و کتیبی، هاي اجتماعی میاز جمله اختالالت رایج استفاده مفرط از شبکه

ت این دنیاي مجازي بر روحیات و خلق و خوي افراد، گوناگون است. لذا پرداختن هر چه بیشتر به کیفی

استفاده زیاد از اینترنت سبب تنبلی جسمی، تقویت کم تحرکی و کاهش روابط با دیگران در دنیاي واقعی 

کنند، شود. همچنین، افرادي که بیش از حد معمول رایانه استفاده میو در نتیجه انزواي اجتماعی می

حتمال دارد که چاق شوند، تهاجمی باشند، احساس اضطراب کنند، دچار مشکالت خواب شوند، بیشتر ا

در فراگیري فرآیندهاي آموزشی کندتر عمل کنند و دچار نقص در عملکردهاي شناختی شوند و در 

  نتیجه سالمت روانی آنها به خطر بیافتد. 

ه د را به همراوحی و جسمی خاص خوهاي راستفاده زیاد از اینترنت معضالت و بحرانبنابراین 

صوص تواند سالمت روانی جامعه بخخواهد داشت که اگر به موقع تشخیص و به آن پرداخته نشود، می

ل شود تا به این سواهاي جدیدي رو به رو کند. در پژوهش حاضر تالش مینوجوانان و جوانان را با چالش

تیاد ترنت و اعهاي شناختی با اعتیاد به اینو توانمندي پاسخ داده شود که آیا سالمت روان، اختالل خواب

  هاي اجتماعی رابطه دارد؟به شبکه

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-3

حد و حصري از و بی ترین دستاوردهاي اخیر بشر است که شبکه گستردهاینترنت از پیشرفته

هاي منحصر به فرد (از ان و جذابیتگیرد. اینترنت به واسطه کارایی فراوهاي متعدد را در بر میپیوند

را به خود هاي گفتگو و فضاهاي مجازي با کاربران متعدد)، مخاطبان زیادي قبیل پست الکترونیک، اتاق

). آمارها حاکی از آن است که استفاده از اینترنت در نوجوانان و 2000 22س،کند (بیگجلب کرده و می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21. Ferris 
22. Bigges 
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). این ابزار نوین ارتباطی افزون بر 2000، 23ـ بولن و هري جوانان بیش از هر گروه سنی دیگر رایج است

ها، امکان هاي مثبت خود از قبیل آگاهی از آخرین رویدادهاي جهان، دستیابی به نتایج پژوهشجنبه

برقراري ارتباط در کوتاهترین زمان، اثرات دیگري نیز به همراه دارد. با افزایش استفاده از اینترنت، 

ها را به دیدي از اعتیاد بنام اعتیاد اینترنتی را معرفی کردند. اعتیاد اینترنتی، انسانروانشناسان نوع ج

ي استفاده بیش از حد گذارد. در نتیجهافرادي رها شده تبدیل کرده و بر روابط اجتماعی آنان تأثیر می

روند و دچار محل کار می آید. آنان با تأخیر بهوري و بازده کاري کاربران اینترنت پایین میاینترنت، بهره

ماهیچه از دیگر  و شوند. عدم تحرك جسمی و چاقی به همراه عالیمی چون درد کمر، پشتکاري میکم

شوند اند. این کاربران حتی در صورت کنارگیري از اینترنت، دچار عالیم اختالل میتبعات این مسئله

خواب گردیده و موجب اضطراب و اختالل ). استفاده مرضی از اینترنت باعث کاهش ساعت 2003، 24(سز

تري برخوردار بوده، مشکالت تحصیلی و اجتماعی بیشتري گردد. این افراد از سالمت روان پایینخواب می

شود که هاي اینترنتی باعث می). جذابیت1390نفس کمتري دارند (اخوان بهبهانی، داشته و عزت

ا وقت خود را پاي کامپیوتر بگذرانند که پیامد آن بازماندن هنوجوانان و جوانان مجذوب آن گردند و ساعت

هاي اجتماعی است. با توجه به ساختار سنی جوان کشور و هاي زندگی، بخصوص فعالیتاز سایر جنبه

پذیرترین قشر جامعه در برابر رفتارهاي پرخطر همچون استفاده نظر به اینکه نوجوانان و جوانان، آسیب

و اینترنت هستند، بدیهی است که هر گونه ضایعه و نارسایی در بهداشت جسمی و  ناصحیح از کامپیوتر

اي غیرقابل اجتناب به کندي پیشرفت جامعه هاي این قشر حرکت ساز، به گونهروانی و نیز، کاهش توانایی

 انجامد و از طرف دیگر سالمت جسمی و روانی آنها ممکن است در درازمدت، روي سالمت آحاد جامعهمی

  اثر منفی بگذارد. 

 وانان درن و جبا توجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت در ایران بخصوص در میان نوجوانا

ش اهد افزایشهاي پیشگیرانه در این زمینه نباشیم بزودي صورتی که از اکنون در پی طرح و اجراي برنامه

رباره دگاهی آبراین، ضرورت تحقیق و کسب معضالت این حوزه به ویژه مسئله وابستگی خواهیم بود. بنا

واب و هایی که اعتیاد به اینترنت در کیفیت خاعتیاد اینترنتی و متغیرهاي سالمت روان و اختالل

هاي روانی و اجتماعی ضروري است کند، همانند دیگر آسیبهاي شناختی ایجاد میهایی در توانایینقص

  ر معرض خطر بیشتر استفاده شود.تا از نتایج حاصله براي کمک به افراد د

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23. Ballen, Harre 
24. Seth  
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  ف پژوهشده - 1-4

  هدف کلی - 1-4-1

یاد به هاي شناختی با اعتیاد به اینترنت و اعت، اختالل خواب و توانمنديارتباط بین سالمت روان ـ تعیین

  متوسطه. دوره دومدختر آموزان هاي اجتماعی در دانششبکه

  اهداف جزئی 

ر هاي اجتماعی دبا اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به شبکهارتباط بین سالمت روان  تعیین .1

  دوره دوم متوسطه. دختر آموزاندانش

آموزان دانش هاي اجتماعی درارتباط بین اختالل خواب با اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به شبکه .تعیین2

  دوره دوم متوسطه.دختر 

هاي اجتماعی در رنت و اعتیاد به شبکهاینت هاي شناختی با اعتیاد بهارتباط بین توانمندي .تعیین3

  دوره دوم متوسطه.دختر آموزان دانش

  هاي پژوهشفرضیه - 1-5

 دورهدختر آموزان هاي اجتماعی در دانشاعتیاد به اینترنت و اعتیاد به شبکهبین سالمت روان و   .1

  وجود دارد. منفی دوم متوسط رابطه

وم ددوره  دختر آموزانهاي اجتماعی در دانشو اعتیاد به شبکه اعتیاد به اینترنت اب وبین اختالل خو .2

  وجود دارد. مثبت متوسطه رابطه

 ردخت آموزانهاي اجتماعی در دانشاعتیاد به اینترنت و اعتیاد به شبکه هاي شناختی و . بین توانمندي3

  وجود دارد.منفی دوره دوم متوسطه رابطه 

  نظري و عملی متغیرهاتعاریف  - 1-6

  اعتیاد به اینترنت - 1-6-1

شود. فته میگنترنت به ناتوانی فرد براي کنترل خود در استفاده از ایاعتیاد به اینترنت  تعریف مفهومی:

نترل، اي از رفتارها و مشکالت مربوط به کاعتیاد به اینترنت اصطالح وسیعی است که تنوع گسترده

  ).1392از عباسی،  ؛ نقل1381می، گیرد (امیدوار و صاروسواس و انگیزش را در بر می

ست ) به د1998(یانگ، "ه اینترنت بآزمون اعتیاد "اي که شرکت کنندگان در نمره تعریف عملیاتی:

  مقیاس مورد استفاده براي سنجش این متغیر فاصله اي بود. آورند.می
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  سالمت روان - 1-6-2

لیت قاب«اند: را این طور تعریف کردهکارشناسان سازمان بهداشت جهانی سالمت روان تعریف مفهومی: 

الت تمای وارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصالح محیط فردي و اجتماعی، حل تضادها 

  ).1384فر، (میالنی» شخصی به طور منطقی، عادالنه و مناسب

 GHQ(25– 28سالمت عمومی گلدبرگ ("کنندگان در آزمون شرکت که اينمره تعریف عملیاتی:

  آورند.به دست می ")1379(

  اختالل خواب: (کیفیت خواب) - 1-6-3

ه کساعت  24کیفیت خواب مفهومی متشکل از مشخصات خواب مورد نیاز فرد در  تعریف مفهومی:

دت در م شامل مدت زمان کلی خواب، زمان به خواب رفتن و بیدار شدن و توانایی حفظ تداوم خواب

  ).1385زمان مورد لزوم است. (پریزاد، 

  ورند.آبه دست می "(PQSI)کیفیت خواب "کنندگان در آزمون اي که شرکتنمره تعریف عملیاتی:

  26هاي شناختیتوانمندي - 4-6-1

اند از فرآیندهاي عصبی درگیر در اکتساب، پردازش، هاي شناختی عبارتتوانایی تعریف مفهومی:

  ).2010 28،؛ شتیل ورث2004 27نگهداري و کار بست اطالعات (دوکاس،

ه دست ب "(CAQ)هاي شناختی اناییتو"اي که شرکت کنندگان در آزمون نمرهتعریف عملیاتی: 

   آورند.می

  29هاي اجتماعیاعتیاد به شبکه- 5-6-1

ناپذیر به استفاده از هاي اجتماعی، اشتیاق کنترلنگرانی بیش از حد در مورد شبکهتعریف مفهومی: 

هاي دیگر زندگی فرد اجتماعی که به جنبههاي یش از حد در شبکهزمان پ هاي اجتماعی و صرفشبکه

  )2014 30رساند. (اندرسین و پالسین،می آسیب

) به 2015( "هاي اجتماعیاعتیاد به شبکه "اي که شرکت کنندگان در آزموننمره تعریف عملیاتی:

 آورنددست می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25. Global Health 
26. Cognitiveability 
27. Dukas 
28. Shettle Worth 
29. Social media addiction 
30. Andreessen, Pallesen 
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  فصل دوم:

  پیشینه نظري و ادبیات پژوهش



49 
 

  

  

  

  مقدمه  - 2-1

طالعه هاي نظري و پژوهشی مرتبط با موضوع مورد متالش اساسی این فصل در رابطه با بیان جنبه

است.  ه شدهمتمرکز است. از این رو نخست به مفهوم به شکل کلی و مبانی نظري مرتبط با آن پرداخت

 و در ته اسهاي شناختی مطرح شدسپس اختالل خواب مورد بحث قرار گرفته و پس از آن توانمندي

ی بیان هاي مرتبط با آنها نیز به طور کلو نظریه نترنتهاي اجتماعی و اعتیاد به ایادامه اعتیاد به شبکه

  . ه استشده است. پس از طرح مفاهیم یاد شده به روابط متقابل متغیرها با یکدیگر پرداخته شد

  سالمت روان - 2-2-1

نیست بلکه حالتی از رفاه بوده که با توجه به آن فرد  سالمت عمومی صرفاً نداشتن بیماري یا ناتوانی

هاي معمولی زندگی کنار آمده، از نظر شغلی و تحصیلی مفید واقع شود و به عنوان قادر است با استرس

ترین مقاطع زندگی بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و همکاري کند. دوران نوجوانی، یکی از حساس

گسترده شناختی و رفتاري همراه است و توجه به سالمت روانی این دسته از هر فرد بوده که با تغییر 

پذیري باال، بیشتر در معرض مشکالتی نظیر افسردگی، افراد اهمیت خاصی دارد. این گروه به علت آسیب

کاري و سوءمصرف مواد قرار دارند. با توجه به آمارهاي سازمان جهانی سالمت، اضطراب، خودکشی، بزه

  ).2010 31هاي جهانی، ناشی از مشکالت سالمت روان هستند (ساریفنو،د بیماريدرص 12

 ”Heilig“و آلمانی قدیم  ”Halig“)، ریشه لغوي سالمت روان را با کلمات انگلیسی 1992گراهام (

شناسی لغوي سالم بودن به معنی کلیت که به معنی مقدس است ارتباط داده است. بنابراین از نظر ریشه

و فیزیکی است. از نظر سارتریوس  معنوي هايیا مقدس بودن است. بدین ترتیب شامل ویژگی داشتن

هاي مستقل روانی جسمی و اجتماعی است. سالمتی غیر قابل رؤیت است و مستلزم تظاهر کارکرد بخش

دهد و سالمتی بشر را از نگر در مورد سالمتی را به کل جهان گسترش میزمانی این رویکردهاي کل

)، سالمتی روان را به شرح 1996داند. در همین رابطه نیز تودور (ناپذیر میسالمتی سیاره زمین جدایی

وري و بدون وجود کند. سالمت روان شامل: توانایی زندگی کردن همراه با شادي، بهرهزیر تعریف می

روابط انسان با خود، از  ري. سالمت روان مفهوم انتزاعی و ارزیابی نسبی گ)1392(صدیقی،  دردسر است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
31. Sarafino 
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هاي چندعاملی فهمید که فرد را به توان آن را جداي از سایر پدیدههایش است و نمیجامعه و ارزش

سازند. سالمت روان، شیوه سازگاري آدمی با دنیاست، پردازد میموازاتی که در جامعه به عمل می

گرانه و گرایش شاد را رفتار مالحظه ،هایی که مؤثر، شاد و راضی هستند و حالت یکنواختی خلقیانسان

ها و موضوعات مختلف مانند عدم وجود کنند. سالمت روان عنوان و برچسبی است که دیدگاهحفظ می

گیرد. براي ارائه یک تئوري عالیم احساسات مرتبط با بهزیستی اخالقی و معنوي و مانند آن را در بر می

روانی را به حساب آوریم. سالمت افی نیست باید سالمت درونروانی کدر مورد سالمت روان، موفقیت برون

باشد. و یک موضوع مربوط به پختگی است. سالمت روان یعنی روان ظرفیت رشد و نمو شخصی می

بینانه براي ریزي واقعها در حوزه عمل افراد و در نتیجه برنامهها و نگرشها، عالیقهماهنگی بین ارزش

فاهیم زندگی است. سالمت روان، سالمت جسم نیست بلکه به دیدگاه و سطح زندگی و تحقق هدفمند م

شناختی ارتباطات فرد و محیط اشاره دارد. بخش مرکزي سالمت، سالمت روان است زیرا تمامی روان

  )1393(صدیقی، شود تعامالت مربوط به سالمتی به وسیله روان انجام می

تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ی و وسیعتوان بر اساس تعریف کلسالمت روانی را می

تر از متوسط، نجات زندگی انسان اي تغییر یافته است. عمر طوالنیادراك ما از تندرستی به طور گسترده

هاي علمی و تکنیکی در تشخیص و ها و پیشرفتبیوتیکهاي مهلک با کشف آنتیاز ابتالء به بیماري

تنها بیانگر نبود بیماري است. بلکه توان دستیابی به ا به دست داده که نهدرمان، مفهوم کنونی تندرستی ر

دهد. چنین مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر سطح باالي تندرستی را نیز معنی می

ه جسمانی، عقالنی، اجتماعی، شغلی و معنوي است: این ابعاد در رابطه متقابل با یکدیگرند، به طوري ک

تنها نبود گذارد. بنابراین سالمت روانی نهها تأثیر میگیرد و بر آنهر فرد از دیگران و از محیط تأثیر می

اش آسوده و کند که فرد با خود و سبک زندگیبیماري روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می

اش کنترل داشته باشد و فقط در بدون مشکل باشد. در واقع، تصور بر این است که فرد باید بر زندگی

غییر ساز است، تاش مسألهي خود یا زندگیهایی را که دربارهتوان آن قسمتچنین حالتی است که می

  ).1988سن و پاور، دهد (هرشن

به این ترتیب، متخصصان بعدي کارشان را روي مفاهیمی کلی از قبیل بهنجار بودن یا بهزیستی 

هاي هاي رشتهبه منزله مالك سالمت روانی به نوشته (Coping)هوم مقابله متمرکز کردند. امروزه مف

بعضی از محققان معتقدند ) 1988سن و پاور، افته است (هرشنتخصصی گوناگون بهداشت روانی راه ی

تواند با جامعه کنار بیاید. سالمت روانی حالتی از بهزیستی و وجود این احساس در فرد است که می
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امعه تر و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول هر جبه معناي احساس رضایت، روان سالم سالمت روانی

  ).1999است (کاپالن و سادوك، 

ی ، تواناییگرانسازمان بهداشت جهانی، سالمت روانی را قابلیت ایجاد ارتباط موزون و هماهنگ با د

، به یزي و تمایالت شخصیغر يدر تغییر و اصالح محیط اجتماعی، و حل مناسب و منطقی تضادها

که این  داند. طبق تعریفیطوري که فرد بتواند از مجموعه تضادها ترکیبی متعادل به وجود آورد، می

 اند قوا وروان است تا به مدد آن بتو روانی، تأمین سالمت تدهد، وظیفه اصلی بهداشسازمان ارائه می

  استعدادهاي روانی را پرورش دهد. 

ن توان خاطرنشان کرد، به طور کلی شخص داراي سالمت روالبی که ذکر شد میبا توجه به مطا

. رو شود و قادر است در عین کسب فردیت با محیط نیز انطباق یابدتواند با مشکالت دوران رشد روبهمی

بخش از سالمت روانی براي فرد مستلزم داشتن احساس مثبت و سازگاري رسد تعریف رضایتبه نظر می

ر تی در نظسالم آمیز و رفتار شایسته و مطلوب است. بنابراین هر گونه مالکی که به عنوان اساسموفقیت

  ).1370جمال واحدي، شود باید شامل رفتار بیرونی و احساسات درونی باشد (نبیگرفته می

هاي سالمت روان عبارت است از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذیرش واقعیت

ستعداد ایی او قدرت سازگاري با آنها، ارضاءکننده نیازهاي خویشتن به طور متعادل و شکوف اجتماعی

هاي درونی خود را باشد. فردي از سالمت روان برخوردار است که قادر باشد تا عقدهفطري خویشتن می

د تا نش کحل و فصل کند و با تغییرات و مقتضیات محیط طبیعی و اجتماعی خویش سازگار باشد و تال

مو از نشد و تندرستی و نشاط براي خود و دیگران فراهم سازد زیرا سالمت روان حالتی مساعد براي ر

  ).1381، بینوقا اسدي جهت بدنی، عاطفی و شعوري، بدون ایجاد مزاحمت براي دیگران است (آقاجانی و

عی و نه روانی و اجتماهاي جسمانی، سالمت عمومی عبارت است از حالت کامل رفاه و بهزیستی در جنبه

المت سفقط نداشتن بیماري. سالمت روانی یکی از ارکان سالمت عمومی فرد است. تعریف فوق از 

  ).1374فرد، )، ابراز شده است (میالنی1948نامه سازمان جهانی بهداشت (عمومی، مطابق با اساس

ش، ذهن، روان و روح سالمت روانی نوعی از سالمت است که به قسمت خاصی از انسان مثل هو

گونه استنباط کرد که سالمت روان تأثیر مستقیم روي کل سالمت توان اینانسان اشاره و نظر دارد؛ می

گیرند دانند، بلکه فرایندي پویا در نظر می) سالمت روان را امري ایستا نمی1999دارد. آدلین و همکاران (

  ).2005 32ز،کند (نقل از کیمی زمره را منعکسهاي روها و فعالیتکه تمام تصمیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
32. Keyes  
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هاي عدم نشانه«پزشکان از سالمت روانی شایع است عبارت است از: تعریفی که اکثراً در بین روان

هاي زیادي بین موضوعات سالمت روان، البته باید توجه داشت که تفاوت» مرضی یا فقدان بیماري روانی

سمی و همچنین تشخیص این مقوالت وجود دارد. هاي جهاي روانی، اختالالت روانی، بیماريبیماري

ها یا رفتارهاي قابل تشخیص بالینی که شود که نشانههاي روانی بیشتر موقعی استفاده میبیماري

 به ،1999متعارض با انطباقات اجتماعی، علمی و شغلی وجود داشته باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا، 

  ). 2008 33نقل از هونتسمن،

شود که رفتارهاي بیمارگونه را در وضعیت هاي روانی در مورد اشخاصی استفاده میريهمچنین بیما

مهم در  ها از لحاظ طبی قابل تشخیص بوده و منجر به اختالالتیگوناگون داشته باشند و این بیماري

  ).2008هاي ارتباطی اشخاص شده باشد (نقل از هونتسمن، شناخت، عواطف و توانایی

 داند که شامل نهمت روانی را به عنوان وضعیت کامل ادراك شده خوشبختی می) سال2007کیز (

ست از ابارت عصرفًا فقدان بیماري، بلکه وجود عوامل مثبت در زندگی است. از نظر کیز سالمت روانی 

ي با زگاروانایی ساهاي کارآمد، روابط مؤثر و پربار افراد، تحالتی از عملکرد موفق فرایندهاي ذهنی، فعالیت

  تغییرات و منطبق شدن با شرایط نامطلوب. 

ی، داند که به وسیله سالمت هیجان) سالمت روان را حالتی از یک حالت ذهنی می1999کریستین (

ص ندگی مشخزرهاي دوري از اضطراب و عالئم بیمارگونه، توانایی ایجاد ارتباط سازنده و سازگاري با فشا

  ).2002ز، ینقل از کبه شود (می

  هاي سالمت روانینشانه - 2-2-2

ي سالمت روانی ) معتقد است که خصوصیات یعنی در افراد نشانه1382(نقل از جعفري،  34جهودا

  اند از:باشد که عبارتآنها می

  هاست.ها و محدودیته خود، شامل دانستن نظر واقعی در مورد خود و قبول توانایینگرش مثبت ب - 1

ود دارد وج یفرد سالم با باطن او یکی است. بین خلق و عاطفه هماهنگاهر هماهنگی و یکپارچگی، ظ - 2

ش هدف دهد. هماهنگی شامل توانایی براي پاسخ سازگار با محیط و گسترو هیچ وقت خود را فریب نمی

  باشد.زندگی می

شود، قادر به رو میهاي مختلف زندگی روبهتسلط بر محیط، فرد سالم زمانی که با موقعیت - 3

  باشد.گیري، تطابق با تغییر و سازگاري میمیمتص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33. Huntsman 
34. Jahoda 
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  سالمت روانی و نوجوانی - 2-2-3

ي بحرانی طوفان هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته و از آن به عنوان دورهدوره نوجوانی از جنبه

ت اي از رشد، همراه با تغییرانوجوانی دوره) 2000 35اند (ویسر،ي زایش دوباره یاد کردهاسترس و دوره

 20تا  11باشد که شامل عبور شخص از مرحله کودکی به بزرگسالی است که طیف سنی برجسته می

گیرد. شناختی و اجتماعی صورت میگیرد. در طی این دوره، تغییرات فیزیکی، روانسالگی را در بر می

فرآیند و تغییر مشخصه نوجوانی، بلوغ است. بلوغ یک فرآیند و تغییر فیزیکی است که با نوجوانی که یک 

  ).1379اقبالیان،  ، بهلولیان وباشد (حیدري، کامرانشناختی است، متفاوت میروان

) معتقد است که رشد شخصیتی و شناختی نوجوان به صورت تغییر در نحوة 2000( 36استیون

  باشد.نگر شدن میتفکر، به صورت انتزاعی، مفهومی و آینده

دهند. نوجوان تدریجاً اي از خود نشان میقیت قابل مالحظهبسیاري از نوجوانان در این دوره خال

بق با کند و این نظام اعتقادي براي تطاهاي گوناگونی را از منبع متفاوت وارد نظام اعتقادي خود میارزش

 پذیري، تغییر و تکامل داشته باشد. وقتی نوجوان احساس استقاللهاي زندگی جدید باید انعطافواقعیت

کند، او براي این ینواده این پختگی و بالیدگی در حال ظهور نوجوان را تشویق و حمایت مکند خامی

یابد. تکلیف عمده نوجوانان در این دوره، روم؟) پاسخی در خود میسؤاالت (من کیستم و به کجا می

). 1383کسب نوعی احساس اطمینان از خویشتن است (مسعودزاده، خلیلیان، اشرفی و کیمیابیگی، 

هاي فس، نیازن) معتقد است که رشد شناختی نوجوان نیز بسته به جنس، میزان اعتماد به 1998کاپالن (

 شناختی فرد، براي هر نوجوان به طور جداگانه شکلي جدایی از والدین و استحکام روانارتباطی، نحوه

ی در دوران بزرگسالی هاي روانگیرد. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که بسیاري از آسیبمی

وجه به اینکه ت). با 1383کودکی و نوجوانی است (مسعودزاده و همکاران، در واقع ادامه مشکالت دوران 

ها و از گیري ساختار شخصیت فردي اجتماعی انسان است، بروز نابسامانیهاي نوجوانی، دوره شکلسال

ر را تحت تأثی و در نهایت آینده و سرنوشت فرد هاتواند قابلیتپذیري به اختالالت روانی میجمله آسیب

  جدي قرار دهد.

  هاي مختلف در مورد سالمت روانیدیدگاه - 2-2-4

هاي مختلفی ارائه شده است که در این قسمت از پیشینه ها و نظریهدر مورد سالمت روانی دیدگاه

  شود.نظري به تشریح نظریات مهم پرداخته می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
35. Visser 
36. Stiven 
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  یگرایمکتب زیست -2-2-4-1

ها و اعضاي بدن انسان قائل ي رفتار انسان بیشترین اهمیت را بر بافتگرایی در مطالعهمکتب زیست

دهد، بیشتر به بیماري روانی توجه دارد نه پزشکی را تشکیل میي اصلی روانشود. این مکتب که پایهمی

د. اگر رفتار شخصی از هنجار ورآها به حساب میبهداشت روانی، زیرا بیماري روانی را جزء سایر بیماري

رف شود، به این دلیل خواهد بود که دستگاه روانی او اختالل پیدا کرده است. طبق این دیدگاه منح

رو هایی که با مخالفت روبههاي روانی بر اثر نیازهاي شخصی، عقاید، آرزوهاي اجتماعی و ارزشاختالل

شود. فرایندهایی که هاي روانی ـ شیمیایی نسبت داده میها به فرایندکنند. این پدیدهشوند، بروز نمیمی

روزي به کمک تحقیقات پزشکی کشف خواهد شد. دیدگاه روانپزشکی، درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد. 

کند، اگر تعادل به هم طبق این دیدگاه بهداشت روانی عبارت است از نظام متعادلی که خوب کار می

توان رفتار را به پاندولی تشبیه کرد که بین دو قطب خواهد شد. بنابراین، می بخورد، بیماري روانی ظاهر

گیرد. ممکن است پاندول از نوسان بیماري در نوسان است و بهداشت روانی بین آن دو قطب جاي می

  ).1385شود (گنجی، هاي سازگاري با واقعیت زندگی روزانه، ظاهر میبیفتد و اینجاست که دشواري

  گريتحلیلمکتب روان -2-2-4-2

شناختی ضرورت دارد که نخستین ویژگی هاي خاصی براي سالمت روانبه عقیده فروید ویژگی

هشیاري (خودآگاهی) است بعضاً هر آنچه که ممکن است در ناهشیاري (ناخودآگاهی) موجب مشکل شود 

  بایستی خودآگاه شود یا اینکه به قسمت ناهشیاري آورده شود.

ها در ودآگاه و غیرضروري بایستی دگرگون شوند و انرژي صرف شده براي نگهداري آنزنی ناخواپس

که قسمت آگاه ذهن است باز گردانیده شوند. تجارب کودکی ناخودآگاه » من«ناخودآگاه بایستی به 

 ي ارضاي کودکانه را رها نماید. در نهایت،بایستی گشوده شوند و از این طریق به فرد کمک شود تا شیوه

در هم » من برتر«خودآگاهی حقیقی ممکن نیست مگر اینکه کنترل غیرواقعی و غیرضروري یا زائد 

هاي والدین فرد آلها، ممنوعیت و ایدهشکسته شود. زیرا گنجایش ناخودآگاه من برتر بازتابی از این تحریم

گیر یگزین وجدان سختناپذیر است که جااست و این مسایل در انسان نوعی احترام غیرمنطقی و انعطاف

هاي ناخودآگاه من برتر تضعیف شوند و شود. این بدین معنی نیست که اگر کنترلو اخالقی می

طلبی آوري را شروع کنیم. خودآگاهی لذتتوانیم زندگی لذترانده خودآگاه شوند میهاي واپسخواسته

زنی تمایالت ، نتیجه واپسشناختی است و در شخص بالغنیست، خودآگاهی عنصر اصلی سالمت روان

کننده نیست. شناختی کفایتباشد. به نظر فروید خودآگاهی براي سالمت روانغریزي محکومیت آن می
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شناختی ها و اشتیاقات عمومی را معیار نهایی سالمت روانمنديدر نتیجه او یگانگی منطقی از عالقه

  ).1392داند (شعبانی، می

سالمت روانی کسانی هستند که بر طبیعت خود و سطح ناهشیار آن  افراد داراي 37ـ از نظر یونگ

ها و جنبه مقدس و شیطانی ها، ضعفها و ...) داراي خودآگاهی هستند. قدرتها، امیدها، هدفطلبی(جاه

شناسند و آن را پذیرا هستند. در ضمن آنان بیشتر با دیگران احساس همدلی طبیعت روانی خود را می

  ).1384و، کنند (شاملمی

هاي انسان سالم از نظر روانی معتقد است که سالمت روان فرد تا حد ي ویژگیدرباره 38ـ اریک فروم

اي اجتماعی است. چنانچه این فرهنگ فرصت باشد و مسئلهزیادي تحت تأثیر فرهنگ جامعه می

ود را ارضاء کنند، از نظر شکوفایی و خالقیت را در اختیار افراد بگذارد و افراد بتوانند نیازهاي روانی خ

ها، پردازند. اما این ارتباط در جهت بارور ساختن تواناییروان سالم هستند و با دیگران به ارتباط می

  ).1384سویه (شاملو، آفرینش و عشق است نه در جهت ارضاي نیازهاي یک

است. » من«تمند ي عملکرد قوي و قدرهشناختی اصوًال نتیجني اریکسون سالمت رواـ به عقیده

سازي اعمال و تجارب شخص به طور انتخابی ي توانایی یکپارچهدهندهمن عنوان و مفهومی است که نشان

کند و در دهی میي درونی روان انسان است که تجارب فرد را سازمانکنندهو سازشی است. من تنظیم

زمان نسان و ساا. هنگامی که رشد کندنتیجه از انسان در مقابل فشارهاي نهاد و من برتر حمایت می

 داد ظهوراستع واجتماعی به نحو متناسب هماهنگ شود هر کدام از مراحل رشد روانی و اجتماعی توانایی 

شناختی فرد به همان اندازه است که توانسته توانایی ي اریکسون سالمت رواننمایند. به عقیدهمی

  ).1371د (اتکینسون و هیلگارد، متناسب با هر کدام از مراحل زندگی را کسب کن

  کتب رفتارگراییم - 2-2-4-3

ر برایی مکتب رفتارگرایی معتقد است که بهداشت روانی به محرك و محیط وابسته است. رفتارگ

ر قرار بل یکدیگر مقادخالف روانکاوي، بر فرایندهاي ناآگاه تأکید ندارد و بهداشت روانی و بیماري را نیز 

که  ، براي آنکند رفتار را به صورت عملیاتی تعریف کند. بنابراین رفتارگراییعی میدهد. این الگو سنمی

  ي رفتار و تعامل بین آن و محیط تأکید کرده است.از رفتار دید عینی بدهد، بر مشاهده

  پاسخ ارگانیزم  محرك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37. Jung 
38. Erich Fromm 
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 ارگرایان، رفتاريآورند از دید رفتترتیب آنچه را که مکاتب دیگر بیماري روانی به حساب میبدین

ها به طور وقعیتماست که مثل سایر رفتارها آموخته شده است. مسلماً این رفتار با رفتاري که در برخی 

  شدنی است.کند، با این همه رفتار آموختهشوند، مطابقت نمیطبیعی اتخاذ و پذیرفته می

 رفتار شود، در موردطبق قوانین یادگیري کنشگر، هر رفتاري براي آموخته شدن باید تقویت 

ته قویت آموختطور است. رفتار ناسازگار، مثل هر رفتار دیگر بر اثر ناسازگاري یا غیرانطباقی نیز همین

ي عی بهنجارشود. بنابراین از دید رفتارگرایی، بهداشت روانی رفتاري است که با محیط معینی، با نومی

  ).1385رفتاري سازگاري دارد (گنجی، 

سازي شده است. وي بهتر مفهوم 39هاي رفتاري در مورد سالمت روانی، دیدگاه اسکینراز میان نظریه

داند و معتقد است هنگامی که رفتار افراد سالمت روانی را معادل رفتار بر طبق قواعد و قوانین جامعه می

رفتارها  هاي اصالح رفتار براي بهبود و هنجارسازيتوان از شیوهجامعه از این قواعد منحرف شد، می

استفاده کرد. در این رویکرد، فرد سالم کسی است که بتواند به اندازه ممکن از قواعد و اصول علمی 

ها، استفاده کند و به نتایج سودمندتري برسد. در مقوله مذکور، اسکینر مفاهیم ذهنی مثل امیال، خواسته

  ).1384اقدم، نگري و امثال آن را در کنار گذاشت (مهدويهدفمندي، غایت

  گراییکتب انسانم - 2-2-4-4

اشاره کرد. مازلو با معرفی سلسله مراتب نیازهاي  40توان به مازلوپردازان این دیدگاه میاز نظریه

ي شود. به عقیدهبندي میانسان معتقد است که نیازهاي انسان، متناسب با نیرومندي به پنج سطح طبقه

تواند ی است که از نظر بنیادي آن قدر ارضاء شده است که میاو بهداشت روانی عبارت است از حالت کس

دهد، بر رشد براي خودشکوفایی انگیزه داشته باشد. بنابراین مفهومی که مازلو از بهداشت روانی ارائه می

کند. این تمایل جنبه همگانی دارد و تالش فرد سالم بر آن است که فرد در جهت خودشکوفایی تأکید می

ا برآورده کند. هر عاملی که این نیرو را به حرکت در آورد، فرد را در جهت بهداشت روانی و بتواند آن ر

هاي او به ارضاي نیازهاي زیستی خلق نیازهاي باالتر، هدایت خواهد کرد. برعکس کسی که تمام تالش

ظر ). به ن1392محدود شود، رشد نخواهد یافت و به سالمت روانی کامل نخواهد رسید (شعبانی، 

پذیر بود. با واقعیت آن قدر اي باید انعطافگرا، براي داشتن سالمت روانی، تا اندازهشناسان انسانروان

فاصله گرفت که بتوان بیشترین خودمختاري را به دست آورد، این فاصله گرفتن یا رها شدن از واقعیت، 

بول تجربه روانی و ذهنی فرد عالقگی یا طرد نیست، بلکه بیشتر تحلیل کسب آگاهی و قبه معناي بی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39. Skiner 
40. Maslow 



57 
 

گرایان یکی دیگر از انسان 41است. بر خالف مازلو که بر رشد مطلوب ارگانیسم تأکید دارد، کارل راجرز

ي ي اگزیستانسیالیستی (فلسفهدهد. این مفهوم ریشهمشهور، از بهداشت روانی مفهوم دیگري ارائه می

انسان به خودشکوفایی استوار است. از طرف دیگر، ي تمایل بنیادي اصالت وجودي) دارد و بر فرضیه

سازد و براي او احساس توانایی خودشکوفایی به محیط وابسته است، محیطی که رشد فرد را ممکن می

آورد. طبق تبیین راجرز، بیماري روانی پذیرفته شدن مشروط، محبوبیت نامشروط و ارزشمندي فراهم می

ي رفتارها پذیرفته آید. در واقع، همهفته نشدن برخی رفتارها به وجود مییا نبود سالمت روانی، بر اثر پذیر

گیرند. این عدم پذیرش، بین تصویري که شخص از خود ي رفتارها مورد تأیید قرار نمیشود و همهنمی

 کند. در اینجاستکند، انحراف ایجاد میپنداري) و تصویري که از واقعیت براي او فراهم میدارد (خویشتن

کند که واقعیت را تحریف کند و به این وسیله سازگاري و بقاء را براي خود که شخص، تمایل پیدا می

  ).1385سازد (گنجی، ممکن می

  خواب - 2-3

هایی بین این دو هرچند ممکن است به نظر برسد خواب مشترکات اندکی با بیداري دارد، مشابهت

کنیم، هرچند نوع تفکر ما در که در خواب هم فکر می هدحالت وجود دارد. پدیده خواب دیدن نشان می

رویا به انحاء مختلف از نوع اندیشیدن ما در بیداري متفاوت است. ما در حالت خواب خاطرات ایجاد 

دهد، خواب آرامش مطلق هم طور که به خاطر آوردن رویاها این واقعیت را نشان میکنیم. همانمی

روند. افراد در حالت خواب نسبت به محیط فاقد حساسیت کامل اه مینیست، بعضی از افراد در خواب ر

ها تصمیم ریزي کامل هم نیست. خیلیکند. خواب بدون طرحنیستند: گریه بچه، پدر و مادر را بیدار می

سوم تا شوند. یک فرد بالغ بهنجار، به طور متوسط یکگیرند در ساعات معینی بیدار شوند و میمی

گذراند. خواب ضرورتی غیر قابل انکار و بدون انجام کار می 42دت زندگی خود را در خوابچهارم از میک

رود بیشتر احساس ذهنی دارد، اما چرا؟ الزم به ذکر است که خستگی که به وسیلۀ خواب از میان می

ستراحت رسد ولی مشکالتی نیز دارد، زیرا مغز هرگز ااست تا بدنی. این در ظاهر تبیین خوبی به نظر می

هاي عصبی مغز فعالیت خود را به طور مداوم ترین مرحلۀ خواب هم سلولکند. حتی در زمان عمیقنمی

  ).1392دهند (مقدم دیزج هریک، ادامه می

هاي مهم سیستم عصبی در حالت خواب اي مهم از خواب است. یکی از اختالف، جنبه43برانگیختگی

خواب و بیداري را به صورت یک پیوستار در نظر بگیریم،  و بیداري سطح برانگیختگی آنهاست. اگر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
41. Carl Ragers 
42. Sleep 
43. Arousal 
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شود، و برعکس آن بهتر می 44همچنان که در این پیوستار از خواب به طرف بیداري حرکت کنیم توجه

دهی بیدار مغز دخالت دارند، که در پاسخ رافههاي کند. ساختارهاي ساقۀ مغز مانند هستهکاهش پیدا می

د. توجه، خواب و برانگیختگی کامالً با یکدیگر ارتباط دارند. لذا فهم توجه کلید در خواب نیز درگیر هستن

  باشد (همان منبع).فهم نیاز به خواب می

  ماهیت خواب - 2-3-2

مغز در هنگام خواب، بدون فعالیت نیست. مغز در حال فعالیت است به اندازة زمان آرامش در 

دهد که خواب شامل پنج مرحله است: چهار مرحله خواب با یبیداري. تجزیه و تحلیل امواج مغزي نشان م

. وقتی کسی )REM( 45هاي متفاوت و مرحلۀ پنجم به نام خواب همراه با حرکات سریع چشمعمق

هاي مغزي او طرح منظمی شامل گیرد، معموًال در موجاي قرار میبندد و در حالت آرمیدهچشمانش را می

نامند. در مرحلۀ اول خواب، از می 46شود. این امواج را امواج آلفادیده می هرتز (چرخه در ثانیه) 12تا  8

 47هاي دوم خواب، نمایان شدن دوكشود. ویژگی مرحلههاي مغزي و دامنۀ آنها کاسته مینظم موج

هرتز) همراه با افت و خیزهاي تند و  16تا  12هایی با بسامد هاي کوچک و منظمی از پاسخ(مجموعه

گویند. مراحل سوم و چهارم  K48است که آن را مجموعۀ  )EEG(ي یی یی جی ر سراسر دامنهگهگاهی د

 49شوند و به امواج دلتاهرتز) مشخص می 2تا  1ترند با امواج کند (خواب که از مراحل قبلی نیز عمیق

است بسیار دشوار است. هرچند ممکن  4و  3هاي مشهورند. معموًال بیدار کردن شخص خفته طی مرحله

ي کودك، بیدار شود، اما عامل مزاحم وي تحت تأثیر یک محرك شخصی، مثالً شنیدن نامی آشنا یا گریه

تواند او را از خواب بیدار کند. در بزرگساالن حدود یک ساعت پس از غیرشخصی از قبیل صداي بلند نمی

یدتر از زمانی (حتی شد کندفعالیت شدیدي را ثبت می EEGدهد. به خواب رفتن، تغییر دیگري روي می

هاي سریعی را در ها حرکتشود. الکترودهاي نزدیک چشماما شخص بیدار نمی که شخص بیدار است)

هاي بسته نیز توان آنها را زیر پلکاند که میکنند. این حرکات سریع چشم چنان مشخصچشم ثبت می

اند. نامیده NREM50یگر را خواب ي دو چهار مرحله REMمشاهده کرد. این مرحله از خواب را خواب 

شود و شامل شروع می NREMشوند. خواب با مراحل این مراحل مختلف خواب در طول شب تکرار می

  است. NREMو مقادیري خواب  REMچند چرخه هر یک متشکل از مقداري خواب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
44. Attention 
45. Rapid eye movement (REM) 
46. Alfa Waves 
47. Spindle  
48. K-Complex 
49. Delta Waves  
50.  WREM (non-Rapid Eye Movement) 
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  NREMو خواب  REMمقایسه خواب  - 2-3-3

ر دیگر نیز متفاوتند. دداري تفاوت دارند از یکقدر که با بی، همانNREMو  REMدو نوع خواب، 

شود. تنفس و ضربان قلب به میزان چشمگیري حرکات چشم به کلی متوقف می NREMطول خواب 

ا ت 25ن ز مغز در مقایسه با دورة بیداري بیوساشوند، و میزان سوختها آرمیده مییابد، ماهیچهکاهش می

 20تا  10هاي شم با دورهچ، حرکات بسیار سریع REM یابد. برعکس، طی خوابدرصد کاهش می 30

ي بیداري د دورهحوساز مغز به شود و میزان سوختآید. ضربان قلب تندتر میاي به وجود میثانیه

  رسد.می

شود و تنها قلب، دیافراگم، می فلجآدمی تقریبًا به طور کامل  REMبه عالوه، در خالل خواب 

مانند. کوتاه هاي خونی) فعال میها و رگهاي رودهاي صاف (مثل ماهیچهههاي چشم و ماهیچهماهیچه

یده است، و ویژگی وجود مغزي نافعال در بدنی بسیار آرم NREMي اصلی خواب سخن اینکه مشخصه

اتکینسون، ن، ج است (اتکینسوامالً بیدار در بدنی کم و بیش فلوجود مغزي ک REMي خواب عمده

  ).1387،  هوکسمااسمیت، م. بم. 

  نظریۀ خواب  - 2-3-4

ي خواب رویم؟ دو پژوهشگر پیشتاز دربارهچرا در مواقع معینی بیداریم و در مواقع دیگر به خواب می

اند. ي خواب و بیداري عرضه کرده)، الگوي فرایند ـ متضاد را درباره1992( 52و ویلیام دمنت 51دیل ادگار

است که تمایل ما به خوابیدن یا بیدار ماندن را کنترل  طبق این الگو، مغز داراي دو فرایند متضاد

  کنند: یکی سائق خواب تعادل حیاتی و دیگري فرایند هشیارساز وابسته به ساعت. می

خواب تعادل حیاتی فرایندي فیزیولوژیایی است در جهت تأمین مقدار خواب الزم براي دستیابی به 

رایند در سراسر شب در کار است، اما در طول روز نیز فعالیت سطح هوشیاري پایدار در طول روز. این ف

شود. اگر شبی بسیار کم خوابیده باشیم. موارد به خواب دارد. در طول روز نیاز به خواب دائماً انباشته می

رفتن در طول روز بعد چشمگیر خواهد شد. فرایند هشیارساز وابسته به ساعت را عامل معروف به ساعت 

این ساعت، رشته تغییرات اختار عصبی ظریف است در مرکز مغز کند که شامل دو سل میکنتر 53زیستی

هاي د که اصطالحًا دورهکنهاي هشیاري را کنترل میشناختی و فیزیولوژیایی، از جمله دورهروان

ار دهند. ساعت زیستی تحت تأثیر نور قرساعت روي می 24شوند زیرا تقریبًا هر نامیده می 54روزيشبانه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
51. Dale Edgar  
52. William Dement  
53.  Biological Clock 
54. Circadian Rhythms 
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دهد تا ترشح مالتونین، یعنی هورمونی را که موجب خواب دارد: روشنایی روز به ساعت زیستی عالمت می

ه به تعادل حیاتی و فرایند هشیارساز وابستشود، متوقف کند. این دو فرایند متضاد ـ یعنی خواب می

آورند. اینکه در هر جود میروزي خواب و بیداري را به وکنند و چرخۀ شبانهساعت ـ با همدیگر تعامل می

وقت مفروض به خواب رویم یا بیدار باشیم به نیرومندي نسبی این دو فرایند وابسته است. در طول روز 

معموًال فرایند هشیارساز وابسته به ساعت بر سائق خواب تسلط دارد، اما هنگام شب همچنانکه میل به 

شود و ما به اواخر شامگاه ساعت زیستی نافعال می یابد. درشود، هشیاري کاهش میخواب نیرومندتر می

  رویم (همان منبع).خواب می

  هاي خواباختالل - 2-3-5

خواب از نیازهاي فیزیولوژیکی و اساسی بشر است. خواب از دیرباز به عنوان یک عامل مهم در 

  ها مورد توجه بوده است.وضعیت سالمتی انسان

گذارد ل شدن سایر اعمال فیزیولوژیک بدن تأثیر میمختل شدن چرخۀ خواب و بیداري بر مخت

ها و مشکالت جسمی کیفیت بالینی مانند کاهش اشتها. احساس خستگی، فقدان تمرکز، تشدید بیماري

  شود. خوابی و بدخوابی نمایان میمهم است. اختالالت خواب به دو صورت بی

اقی ماندن در حالت خواب، بیدار شدن خوابی عبارت است از اختالل در به خواب رفتن و یا بـ بی

صبح زود و بدخوابی شامل خواب ناکافی، خواب با کیفیت پایین و مشکالت تنفسی و بیدار شدن متوالی 

 .هاي مختلف زندگی فرد از جمله سیستم ایمنی بدنبه دلیل تأثیر چرخۀ خواب و بیداري بر حیطه

درصد از جمعیت جهان از  45تا  30است. بین کیفیت خواب از عوامل تأثیرگذار بر سالمتی افراد 

درصد است.  42تا  15برند و شیوع اختالالت خواب در این جمعیت عمومی بین خوابی رنج میبی

دهد. کیفیت خواب یک پدیدة همچنین بیماري و درد جسمی کیفیت خواب را تحت تأثیر قرار می

گیري نیست از ط آزمایشگاهی قابل اندازهپیچیده است که تعریف و سنجش آن ذهنی است یعنی در محی

ها ممکن است بین افراد مختلف متفاوت دهنده کیفیت خواب و میزان اهمیت آنطرفی متغیرهاي تشکیل

شود هاي ذهنی مربوط به چگونگی تجربۀ خواب تشکیل میباشد. کیفیت خواب طبق تعریف از شاخص

شود. کیفیت خواب از برخاستن از خواب ایجاد می مندي از خواب و احساسی که پسمانند میزان رضایت

گردد. کیفیت آلودگی روزانه، تغییرات خلقی و افزایش خطر مصرف مواد مخدر مینامطلوب منجر به خواب

هاي شناختی مؤثر است. بویژه اعمالی که و کمیت خواب بر یادگیري، حافظه و تعداد زیادي از توانایی

  باشد. لذا آگاهی از میزان هاي آموزشی میو یادگیري مهارت در محیط مرتبط با ذخیره اطالعات جدید
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       The purpose of this research was to determine the relationship between mental 

health, sleep disorder and cognitive abilities with internet addiction and social networks 

addiction in secondary school girl students. 

The research method was descriptive-correlational. The population of the study 

consisted of high school girl students that were studying in 2016-2017 and the study was 

conducted in 1, 3 and 5 districts of Tabriz city. 

The sample included 351 students that were selected by cluster sampling method. The 

data was collected by questionnaires of goldberg’s mental health, pittesburg sleep 

quality, cognitive ability, Young’s internet addiction and social networks addiction. The 

data was analyzed using person correlation and multi-variation regression and the 

results demonstrated that internet addiction and social networks addiction have a 

significant positive relationship with mental health and sleep disorder and have a 

significant negative relationship with cognitive abilities, (p<0/01). The tow variables of 

internet addiction and social networks addiction can predict mental health, impairment 

in the quality of sleep and cognitive abilities. There for, it could be stated that mental 

health, sleep quality and cognitive abilities are influenced by various factors, including 

internet and social networks addiction. 
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