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مقدمه

سازمان بهياشت جهاني سالمت روان را عبارت از نوعي «وضعیت بهزيستي» 7مـيدانـي
که در آن هر فرد بر حواناييهاي خود واقف است ،ميحواني با فشـارهاي عـادي زنـيگي
ميابله کني ،به نقو کارآميي فعالیت کني و به جامعه خود کما کني (سـازمان بهياشـت
جهاني 2779 ،به نيل از روهیال 2و کومار)2773 ،9؛ درواقع ،سالمت روان نيـش مهـم و
بنیادي در بهزيستي افراد و حوانـايي آنـان بـراي عملکـرد مـؤثر در جامعـه دارد (پـو 4و
همکاران .)2773 ،نتايج پژوهش ها حاکي از آن است که بین سـالمت روان و پیشـرفت
حقصیلي (سقاقي ،)7961 ،سباهاي ميابلهاي مسئلهمـيار و داشـتن هـي

در زنـيگي

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (مقميزاده و خسروي.)7967 ،
سبا زنيگي يکي از مهمحرين مفاهیم در علوم اجتماعي است؛ سبا زنيگي الگـو
و شیوه اي است که هر فردي براي خود در زنيگي دارد ،بـه آن وابسـته اسـت و بـه آن
عادت داشته و مطابق آن به زنيگي خود ادامه ميدهي .سبا زنيگي از فرد و جامعـهاي
به فرد و جامعه ديگر حفاوت دارد و شامل مجموعـهاي از رفتارهـا ،عيايـي و سـلیيههـا،
گفتارها ،سرگرمي ها ،نیازهاي فیزيولوژيکي و طرز برخـورد بـا ديگـران در اجتمـاع و...
است که هرکيام ميحواني شاخصي براي سبا زنيگي فردي يا اجتماعي بهحساب بیايي
(بیات و منوچهري .)7964 ،درواقع ،سبا زنيگي به معناي نقوه سازماندهـي زنـيگي
بهمنظور حقيق نیازها و خواستهها با استفاده از مجموعهاي از رفتارهاست .بـروز سـبا
زنيگي از طريق نقوه صر

زمان و پول و چگونگي گذرانين اوقات فراغـت ،انتخـاب

اشیاي مصرفي ،عاليق و حرجیقات و نظاير آن صـورت مـيگیـرد (فتقـي و جعفـري،
 .)7969نتايج پژوهشها حاکي از آن است که بین سبا زنيگي و شـادکامي (کلهـري و
همکاران ،) 2771 ،سالمت عمومي و نمرات درسي (عمـر عبـياليادر و عطـايي مقمـي،
 ،)2779عزتنفس و سالمت روان (راغ و همکاران )7961 ،رابطه مثبت وجود دارد.
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يکي از انواع مهم هويت ،هويت ديني 7است .بر اساس نظريه هويت اجتماعي حاجفل

هويت ديني عبارت است از میزان شناخت فـرد از حعلـق و ارحبـاطش بـا دينـي خـاص و
پیاميهاي ارزشي مثبتي که فرد براي اين حعلق و ارحباط قائـل اسـت و احساسـات خـاص
فرد نسبت به آن دين و نسبت به افرادي که ماننـي او رابطـهاي مشـابه بـا آن ديـن دارنـي.
درواقع ،هويت ديني عبارت است از حعريف شخ

از خود بـر اسـاس حعلـق داشـتن بـه

ديني خاص به همراه مالحظات ارزشي و احساسات مرحبط با آن وضعیت (جوادي يگانـه
و همکاران .)7962 ،همچنین ،هويت ديني را ميحوان بـه مجموعـهاي شـناختي ،روانـي و
اعتيادي که شامل هنجارها ،باورها ،ارزشها ،طرز حليـي و آگـاهيهـاي خـاص فـردي و
اجتماعي که حـول يـا مقـور غـايي (مفهـوم ميـيس) ايجـاد شـيه اسـت و از طريـق
حأثیرگذاري بر کنشهاي اجتماعي از ياسو باعث همبستگي درون گروهي (درون دينـي)
در میان اعضاي گروه دينداران ميشود و از سـوي ديگـر موجـ

حمـايز بـرون گروهـي

(برون ديني) با ديگر افراد و گروههـا را فـراهم مـيآورد ،حعريـف کـرد (رئـوفي.)7926 ،
عسگري و همکاران ( )7962در پژوهش خود به اين نتیجه رسیيني که بین باورهاي دينـي
و امیي به زنيگي با سالمت معنوي رابطه وجـود دارد .همچنـین ،بـین هويـت مـذهبي بـا
اعتمادبهنفس و نیز کاهش عاليم افسردگي (کییز 9و ريتزيس )2771 ،4و کـاهش احسـاس
حنهايي (شیخاالسالمي و همکاران )2772 ،رابطه وجود دارد.
امروزه ،با گسترش استفاده از فناوريهاي اطالعـات و ارحباطـات در زنـيگي شـاهي
شکلگیري نسل جيييي از ابزارهاي اينترنتي هستیم که امکانات بیشتري براي برقـراري
ارحباطات ،مذاکره ،گفتوگو و بهطور کلي ارحباطات متيابل را فراهم آورده اسـت .وب2
باعث شکلگیري اينترنـت مقـاورهاي کـه امکـان برقـراري ارحباطـات چنيسـويه میـان
کاربران اينترنت را فراهم ميکني ،شيه است .در حاليکه وب 7امکـان اسـتفاده افـراد از
منابع عظیم اطالعاحي را از طريق اينترنت و نیز ارسال و دريافت ايمیل را فراهم ميکرد،
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وب 2بر مبناي مقاوره و ارحباط دائمي میان کاربران اينترنت ايجـاد شـيه اسـت (بشـیر و
افراسیابي .)7967 ،در اين بین شبکههاي اجتماعي 7شامل حکنولـوژيهـايي اسـت کـه بـه
کاربران امکان ميدهي اطالعات و اييههاي خود را بیان کنني و آن را به اشـتراک بگذارنـي.
فیسبوک ،2گوگل پالس ،9اينستاگرام ،4حويیتر ،3واحسآپ 9و يوحیوب 1جـز مقبـوبحـرين
شبکههاي اجتماعي در سراسر جهان هستني (رانا .)2771 ،2رسانههاي اجتماعي به کـاربران
خود اجازه ميدهي حا با کاربران عمومي شناخته شيه يـا ناشـناخته ارحبـاط برقـرار کننـي و
مقتوايي را با کاربراني که حمايل دارني به اشتراک بگذارني (گنيوز.)2771 ،6
در نتیجه حقوالت سريع در علوم رايانهاي و حکنولوژيهـاي ارحبـاطي و شـبکههـاي
اجتماعي حعياد افرادي که از شبکه اجتماعي استفاده ميکنني در سالهاي اخیـر افـزايش
چشمگیري يافته است .شبکه اجتماعي نيش مهمـي در زنـيگي انسـان دارد و در حـال
حاضر بیش از يا میلیارد نفر در زنيگي روزمره خود از اين شبکههاي استفاده ميکنني.
استفاده از اين شبکههاي اجتماعي داراي حأثیرات اجتماعي گسـتردهاي اسـت و زنـيگي
افراد را در سراسر جهان کامالً حقت حأثیر قرار ميدهي .کاربران با استفاده از شـبکههـاي
اجتماعي فرصت بیشتري براي برقراري ارحباط با يکـييگر دارنـي و آنهـا از ايـن طريـق
ميحوانني حيريباً حمامي چیزهايي که در زنيگي اجتماعيشان وجود دارد مانني اطالعـات
و اييه و نظ رات ،حصاوير ،روييادها و اخبار را با دوسـتان خـود و يـا حتـي بـا افـرادي
ناشناس (يا دوستان مجازي) به اشتراک بگذارني .عالوه بـر ايـن ،کـاربران اطالعـاحي در
مورد مسائل شخصي خود را با افراد ديگر در اين فضا به اشتراک ميگذارنـي و بـه ايـن
شکل ارحباطات جيييي در اين شبکههاي اجتماعي ايجاد ميشـود (سـالگور.)2779 ،77
امروزه ،شبکههاي اجتماعي به يکي از بخشهـاي مهـم زنـيگي اجتمـاعي نوجوانـان و
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بزرگساالن حبييل شيه اسـت .بسـیاري از افـراد در شـبکههـاي اجتمـاعي مختلـف داراي
حساب کاربري هستني و حعيادي از افراد حتي نميحوانني زنيگي روزمـره خـود را بـيون
استفاده از اين شبکههاي اجتماعي حصور کنني .شبکههاي اجتماعي به نوجوانـان و جوانـان
اين امکان را ميدهي حا با دوستان ،همکالسي و ساير افرادي که داراي عاليق مشـترکي بـا
آنها هستني ،ارحباط برقرار کنني .به دلیل سهولت برقراري ارحباطات مجازي ،استفاده از ايـن
شیوه براي بسیاري از افراد بهخصوص افراد جوان در سراسر جهان به پييـيهاي فراگیـر و
جذاب حبييل شيه است .درواقع ،جوانان ميحوانني با استفاده از اين شـبکههـاي اجتمـاعي
خود را نشان دهني .عالوه بر اين ،افزايش استفاده از حلفنهـاي همـراه هوشـمني ،حبلـت و
رايانههاي شخصي خود يکي ديگر از داليل استفاده گسترده از شبکههاي اجتماعي در بین
جوانان و نوجوانان است (همان) .درواقـع فراحـر از شـبکههـاي اجتمـاعي ،امکانـاحي کـه
حلفنهاي همراه به وجود آوردهاني نیز داراي حأثیراحي بر دانشآموزان و دانشـجويان اسـت.
دسترسي حيريباً دائمي به حلفن همراه امکان احصال به اينترنت را از هر مکاني فراهم ساخته
است .در همین راستا ،برقراري ارحباط بهصورت ناشناس ،اشتراکگذاري سـريع اطالعـات
و حصاوير نیز باعث افزايش استفاده دانشآموزان و دانشجويان از اين شبکههاي اجتمـاعي
شيه است (مستروديکاسا 7و متلوس.)2779 ،2
بهطور کلي ميحوان گفت امروزه رسـانههـاي اجتمـاعي نفـوذ قابـل مالحظـهاي بـر
جنبه هاي مختلف زنـيگي ديجیتـال فعلـي از ارحباطـات آناليـن و بازاريـابي گرفتـه حـا
سیاست ،آموزشوپرورش ،سالمت و حعامـل عمـومي افـراد دارد و مـيحواننـي مزايـاي
ويژهاي را براي هريا از اين حوزهها فراهم آورنـي (بشـیر و بهـات .)2771 ،9درواقـع،
رسانهها نه حنها ابزار سرگرمي بلکه بهاحتمال زياد يا ابزار اطالعـاحي حليـي مـيشـوني.
براي بعضي از افراد ،رسانهها راهي براي فرار از واقعیت است براي بعضي ديگر ،رسانه
يا واقعیت مجازي است و براي گروه بزرگي از افراد رسانهها گاهي از زنيگي واقعـي
آنها نیز مهمحر است (گنيوز .)2771 ،همچنین اسـتفاده از شـبکههـاي اجتمـاعي داراي
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حأثیرات متفاوحي بر نظام خانوادهها ،ازجمله خانواده ايرانـي هسـت .حيويـت پیونـي بـین
اعضاي خانوادههايي که به لقاظ جغرافیايي از يکييگر دور هستني و ايجـاد ارحباطـات ارزان،
دائمي و مناس

بین اعضاي خانواده ازجمله مهمحـرين نيـاط قـوت اسـتفاده از شـبکههـاي

اجتماعي در مقیط خانواده به شمار ميرود .از سـويي ديگـر ،طراحـي سـاختار شـبکههـاي
اجتماعي خارجي بر اساس فرهنگ غربي و حطابق نياشتن آن بـا فرهنـگ ايرانـي ـ اسـالمي
خانوادهها ،ازجمله مهمحرين نياط ضعف استفاده از شـبکههـاي اجتمـاعي در خـانوادههـاي
ايراني است (خجیر .)7969 ،همچنین ،استفاده از شبکههاي اجتماعي داراي اثرات دوگانـهاي
در زمینه آموزش است؛ براي نمونه دانشجويان با استفاده از شبکههـاي اجتمـاعي مـيحواننـي
بقثهاي گروهي را حنظیم کنني و با يکييگر حبادل نظر کنني .آنها ميحواننـي بـا اسـاحیي خـود
ارحباط برقرار کنني و از دوستان خود در مورد حکـالیف سـؤال کننـي .اسـاحیي نیـز مـيحواننـي
مطال

مرحبط با دانشـجويان خـود بـه اشـتراک بگذارنـي ،بـه پـژوهش و حقيیـق بسردازنـي،

گروههاي دانشجويي حشکیل دهني حا در پروژهها با يکييگر همکاري و با اساحیي و همکـاران
خود در دانشگاههاي ديگر ارحباط برقرار کنني (اسي 7و همکـاران .)2772 ،بـهعبـارت ديگـر،
استفاده بیشازحي از شبکههاي اجتماعي داراي حأثیرات نامطلوبي بـر آمـوزش اسـت .نتـايج
پژوهش وقاص 2و همکـاران ( )2779نشـان داد اگـر دانشـجويان مـيتزمـان زيـادي را در
شبکههاي اجتماعي سسري کنني ،بهشيت حقت حأثیر اين شبکهها واقـع مـيشـوني .بنـابراين،
استفاده از شبکههاي اجتمـاعي مـيحوانـي باعـث انقـرا دانشـجويان از حکالیفشـان شـود.
درواقع ،حأثیر استفاده از رسانههاي اجتماعي بر عملکرد حقصیلي به خـود فـرد بسـتگي دارد.
برخي افراد از رسانههاي اجتماعي بهمنظور کس

اطالعـات علمـي و اجتمـاعي کـه باعـث

درک بهتر و منطييحر ميشود استفاده ميکنني ،در حالي که بعضي از کاربران قادر به اسـتفاده
مناس

از اين ابزار نیستني .عالوه بر مـوارد اشـاره شـيه ،اسـتفاده از رسـانههـاي اجتمـاعي

ميحواني باعث کاهش زمان خواب شـود و ايـن امـر بـهنوبـه خـود مـيحوانـي باعـث بـروز
اختالالحي مانني اضطراب ،افسردگي و ...شود (کومار و همکاران.)2772 ،
2. Waqas

1. Asad
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گزارشهاي اخیر حاکي از آن است کـه افـزايش اسـتفاده از رسـانههـاي اجتمـاعي
احتمال ابتال به اختالالت رواني را افزايش مـيدهـي .درواقـع ،امـروزه يکـي از عوامـل
مهمي که سالمت افراد را حقتالشعاع قرار ميدهي مقیط پیرامـون آنهـا و بـهخصـوص
فضاي اينترنت است؛ در سالهاي گذشته اعتیاد به حلويزيون يکي از مسائل مهم در ايـن
زمینه به شمار مي رفته است ،اما در حـال حاضـر اعتیـاد بـه اينترنـت و افـزايش میـزان
استفاده جوانان و بزرگساالن از اين فضا يکي از عوامـل مقیطـي مـؤثر در سـالمت بـه
شمار ميرود (عبيالهي و همکاران .)2774 ،نتايج پژوهش اسـتريکلني .)2774 ( 7نشـان
ميدهي ،بین افزايش استفاده از شبکههاي اجتماعي و کاهش سالمت روان ارحباط وجود
دارد .نتايج پژوهش بروکز 2نیز نشان داد استفاده از رسانههاي اجتمـاعي داراي حـأثیرات
منفي بر کارآميي و بهزيستي است .استفاده از رسانههاي اجتمـاعي بـا سـطح پـايینحـر
عملکــرد ،اســترس بیشــتر و خوشــقالي کمتــر ارحبــاط دارد ( .)2773بــین اســتفاده از
شــبکههــاي اجتمــاعي و افــزايش اضــطراب ،افســردگي ،احســاس حنهــايي ،رفتارهــاي
وسواسگونه و خودشیفتگي رابطه وجود دارد (روهیال و کومار.)2773 ،
در حال حاضر ،رسانهها يکي از ابزارهاي مهم و حأثیرگـذار در شـکلگیـري عيايـي،
رفتار و فرهنگ مقسوب ميشوني زيرا رسانهها شامل مجموعهاي گستردهاي از پیامهـا،
حصاوير و افکاري هستني که بیشتر از جامعسازنيه رسانه شـروع مـيشـوني و بـه سـاير
جوامع نیز نفوذ ميکنني .برنامههاي موجود در فضاي مجازي و شبکههـاي اجتمـاعي در
کشورهاي درحالحوسعه باعـث پـذيرش افکـار جييـي و روشهـاي زنـيگي وارداحـي
بهخصوص در بین قشر جوان جامعه میزبان ميشود و همین باعث ميشود کـه جوانـان
از عمل به بسیاري از عادات و رسوم سنتي جامعه خود که از مؤلفـههـاي مهـم هويـت
فرهنگي آنان مقسوب ميشود ،سرباز زننـي و بـه حيلیـي فرهنـگ بیگانـه بسردازنـي و از
میراث فرهنگي و حمين خود دور شوني (شاماني و همکـاران .)7963 ،همچنـین ،نتـايج
پژوهشها نشانگر آن است که ناهنجاريهاي اجتماعي ،ميگرايي ،انقرا
2. Brooks

جنسي ،حـنش
1. Strickland
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خانوادگي ،کمرنگ شين ارزش هاي ديني ،بقران هويت ،دوستيهاي آسی پذير و انزوا
و حنهايي متأثر از شبکههاي اجتماعي مجـازي ،در بـین مصـر کننـيگان از شـبکههـاي
اجتماعي در حي متوسط و باالحر از متوسط است ،همچنین ارحباط معناداري بین استفاده
از شبکه هاي اجتماعي مجازي و ناهنجـاري هـاي اجتمـاعي وجـود دارد (طالـ پـور و
همکاران .)7969 ،بهعبارت ديگر ،استفاده بیشازحي از شبکههـاي اجتمـاعي مـيحوانـي
باعث کاهش فعالیت در دنیاي واقعي شود .درواقع ،نسل امروز بیشتر از آنکه در دنیـاي
واقعي زنيگي کني در دنیاي مجازي زنيگي ميکني و اين بـه نظـر مـيرسـي بـه معنـاي
رسیين به درجهاي از اعتیاد اينترنتي است (پرابهاکـاراراو .)2779 ،7نسـل جـوان بخـش
قابل حوجهي از وقت خود را در شبکههاي اجتماعي صر

ميکنني .درحالي کـه همـین

شبکهها در از بین بردن زمان ارزشمني افراد و ايجاد انزوا در بین جوانـان مـؤثر هسـتني.
استفاده از شبکههاي اجتماعي بر هنجارها و ارزشهاي اجتماعي اثر منفي دارد (اکرم 2و
همکاران .)2773 ،مطالعات نشان ميدهي ،استفاده از شبکههاي اجتماعي حوسط جوانـان
ميحواني باعث اعتیاد آنها شود .استفاده بیشازحي از رسـانههـا و شـبکههـاي اجتمـاعي
بهعنوان اعتیاد رفتاري و ناحواني فرد در اجتناب از وضعیت آنالين شناخته مـيشـود حـا
جايي که زنيگي ،روابط ،احساسات و زنيگي اجتمـاعي کـاربران را حقـت حـأثیر قـرار
ميدهي .اشکال مختلف اعتیـاد بـه رسـانههـاي اجتمـاعي عبارحنـي از دوسـتي آناليـن،
هرزهنگاري ،بازي و خريي آنالين .همچنین ،استفاده زياد از شبکههاي اجتماعي ميحواني
مانع شرکت جوانان در فعالیتهاي زنيگي واقعي شود و باعث شود آنها بهجاي زنيگي
در دنیاي واقعي بیشتر در دنیاي مجازي زنيگي کنني (سینگ 9و همکاران.)2771 ،
بسیاري از اين حغییراحي که امروزه در مـذاه

و اديـان بـه وقـوع پیوسـته اسـت را

ميحوان به رسانهها نسبت داد؛ درواقع ،ميحوان گفت رسانهها قاب يا چارچوبي هسـتني
که از طريق آن اديان را ميبینیم و درک ميکنیم (هوور .)2772 ،4از آنجايي که يادگیري
دانش ديني بهوسیله آموزش مقيق ميشود ،نيش رسانههاي جمعي در سـطح دينـياري
3. Singh

2. Akram

1. Prabhakarara
4. Hoover
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افراد کامالً واضح و مشخ

است (هاشمي و زارع .)7963 ،پژوهش صالقي و برادران

کرماني ( )7963نشان داد که استفاده از شبکههـاي اجتمـاعي داراي حـأثیرات منفـي بـر
باورهاي ديني جوانان است .رواج بيبنيوباري و گسترش روابط نامشروع بین جوانـان،
هرزهنگاري ،ضعف بینش ديني و سهلانگاري در انجام واجبات ،ايجاد شبهات دينـي و
حرويج ميهاي نامناس

و گسترش بيحجابي ازجمله اين حأثیرات منفي است .میرفـردي

و همکاران ( )7969در پژوهش خود به اين نتیجه رسـیيني کـه حفـاوت معنـاداري بـین
وضعیت عضويت و نیز سابيه عضويت در شبکههاي اجتماعي با دينـياري دانشـجويان
وجود دارد .همچنین ،نتايج پژوهشها ماکلور )2779( 7نشان ميدهي که قـرار گـرفتن
در معر

شبکههاي اجتماعي بهصورت گسترده ،منجر بـه افـزايش پـذيرش باورهـا و

اعمال همجنسگرايي ميشود.
نتايج به دست آميه از پژوهش پورنييي ( ) 7961نشان داد گسترش آموزش هاي
مجازي ،حوسعه ارحباطات علمي و حجارت الکترونیا از جمله مهمحرين نيـاط قـوت
شبکه هاي اجتماعي است و بقران هويت ،ضـعف در هنجارهـاي اخالقـي ،حـرويج
فساد ،روابط غیراخالقي ،اعتیاد به اينترنت ،کاهش انگیزه حقصیل از جمله مهمحـرين
نياط ضعف شبکه هاي اجتماعي براي دانشجويان به شمار ميروني .در واقع ،وسعت،
سرعت ،کیفیت و عيم وابستگي به زمـان و مکـان از جملـه داليـل اصـلي جـذابیت
شبکه هاي اجتماعي براي مخاطبان است .با حوجه به افزايش روزافزون حعياد کاربران
شبکه هاي اجتماعي و نیز حأ ثیرات گسترده و نيـش مهمـي کـه امـروزه شـبکههـاي
اجتماعي در زنيگي روزم ره افراد ،حاالت هیجاني و سالمت روان ،حغییـر الگوهـاي
برقراري ارحباط ،ارزش ها ،فرهنگ دينـي و روابـط خـانوادگي دارنـي ،پـرداختن بـه
حأ ثیرات مثبت و منفي اين شبکه ها و افزايش آگاهي افراد در راستاي استفاده مناس
از شبکه هاي اجتماعي به منظور حياکثر بهرهمنيي از قابلیته ا و به حياقل رسـانين
آسی هاي اين فضا امري ضروري به شمار مي رود .با حوجه بـه مـوارد اشـاره شـيه
پژوهش حاضر قصي دارد به اين پرسش ها پاسخ دهي:
1. McClure
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 .7آيا بین سالمت روان کاربران عادي با کاربران فعال شـبکههـاي مجـازي حفـاوت
معنادار وجود دارد؟
 .2آيا بین سبا زنيگي کاربران عادي با کاربران فعال شـبکههـاي مجـازي حفـاوت
معنادار وجود دارد؟ 
 .9آيا بین هويت ديني کاربران عادي با کاربران فعـال شـبکههـاي مجـازي حفـاوت
معنادار وجود دارد؟
روششناسی پژوهش

روش پژوهش حاضر حوصیفي و از نوع همبستگي است .جامعه آماري پژوهش را کلیـه
دانشجويان دو دانشـکيه حيـوق و علـوم سیاسـي و علـوم ارحباطـات دانشـگاه عالمـه
طباطبائي حشکیل دادني .در اين پژوهش نمونهگیري با روش حصادفي ساده انجام شـي و
حعياد  927دانشجو دانشگاه با روش حصادفي ساده انتخاب شيني.
بهمنظور سنجش سالمت روان در پژوهش حاضـر از پرسشـنامه اسـتانيارد سـالمت
رواني کیز ( )2772استفاده شيه است .اين پرسشنامه از فرم بلني پیوسـتار سـالمت روان
مشتق شيه و شامل  74پرسش و  9مؤلفه بهزيستي هیجاني ،سـالمت روانـي و سـالمت
اجتماعي است و بر اساس طیف شـش گزينـهاي لیکـرت بـه سـنجش سـالمت روانـي
ميپردازد (هرگز= 7حا هر روز=  ،)9حياقل امتیاز ممکن  74و حياکثر  24خواهـي بـود.
نمرات بین  74حا  22نشاندهنيه سطح پايین سالمت روان ،نمرات بین  22حا  39سـطح
متوسطي از سالمت روان و نمرات بـاالحر از  39حـاکي از سـطح بـاالي سـالمت روان
است .پايايي اين پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ 7/22
به دست آمي.
بهمنظور سنجش سبا زنيگي از پرسشنامه  27سؤالي سبا زنـيگي میلـر و اسـمیت
( )2777استفاده شيه است .نمره گذاري پرسشـنامه بـر اسـاس طیـف لیکـرت اسـت .هـر
پرسش داراي پنج پاسخ (همیشه = 7حا هرگز = )3است .نمرههاي  23حـا  47نشـاندهنـيه
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سبا زنيگي سالم و مناس  ،نمرات  49حا  13سبا زنيگي متوسط و نمرات  19حـا 777
نشانگر سبا زنيگي نامناس

است .روايي پرسشنامه پس از حرجمه به روش بـاز حرجمـه

بهوسیله اعضاي هیئتعلمي دانشگاه علـوم پزشـکي اصـفهان حأيیـي شـيه اسـت .پايـايي
پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  7/17به دست آمي.
براي سنجش هويت ديني از پرسشنامه  97سؤالي مقيقساخته استفاده شـيه اسـت.
در اين پژوهش هويت ديني در سه ميوله اعتيادات ديني ،عواطف و احساسات دينـي و
انجام رفتارهاي ديني منظور شيه و هويت ديني نمـرهاي اسـت کـه فـرد در پرسشـنامه
مقيقساخته کس

ميکني .سطح اعتيادي نمرهاي است که افـراد از گويـههـاي  7حـا77

پرسشنامه مقيقساخته هويت ديني کس

ميکنني .سـطح عواطـف و احساسـات دينـي

نمرهاي است که از گويههاي  77حا  27به دست ميآيي و نمرهاي که افراد از گويـههـاي
 27حا  97به دست ميآورني سطح انجام رفتارهاي ديني را مشخ

ميکني .نمرهگـذاري

در طیف لیکرت است و به گزينه کامالً موافيم نمره  3و به گزينه کامالً مخالفم نمـره 7
حعلق ميگیرد و در نهايت نمرات حمامي پرسشها با يکييگر جمع ميشوني .نمرات بین
 97حا  32نشانگر سطح هويت ديني پايین ،نمرات بین  32حـا  774سـطح هويـت دينـي
متوسط و نمرات باالحر از  774سطح باالي هويت ديني را نشان مـيدهنـي .پايـايي ايـن
پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  7/61به دست آمي.
میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي عبارت از :ميت زماني از شبانهروز کـه
فرد در مجموع از اينترنت و شبکههاي مبتني بر وب همچـون فـیسبـوک ،اينسـتاگرام،
حلگرام ،واحسآپ ...استفاده ميکني .در اين پژوهش میزان استفاده کاربران از شـبکههـاي
اجتماعي برحس

دقیيه يا ساعت از سوي مشارکتکننيگان اعالم شي و سسس با حوجـه

به میانگین استفاده نمونه مورد نظر از شبکههاي اجتماعي در طول شبانهروز به کاربراني
که چهار ساعت و يا بیش از چهار ساعت در طول روز از انـواع شـبکههـاي اجتمـاعي
استفاده ميکنني ،کاربران فعال و به کاربراني که کمتر از چهار ساعت در طول شـبانهروز
از شبکههاي اجتماعي استفاده ميکنني ،کاربران عادي اطالق شي.
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يافتههاي پژوهش

به منظور آزمون معناداري حفـاوت بـین هويـت ،سـبا زنـيگي و سـالمت روان در
کاربران عادي و فعال شبکههـاي مجـازي از آزمـون حـي گـروههـاي مسـتيل و حقلیـل
واريانس چنيمتغیره استفاده شيه است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای دموگرافیک

متغير

سن

مقطع تحصیلی

کارسناسی
کارسناسی ارسد
دکتری

میزان استفاده از سبکههای مجازی
تعداد سبکههای
مجازی مورد
استفاده

یک سبکه
دو سبکه
بیش از دو
سبکه

جنسيت

کل

زن ( )n=141مرد ()n=771

()n=117

24/15 ±4/81
)f (%
(85 )26/5
(113 )32/1
(14 )4/4

22/92 ±4/21
)f (%
(61 )19/1
(55 )17/1
(3 )1/9

23/69 ±4/63
)f (%
(146 )45/5
(158 )49/2
(17 )5/3

3/39 ±1/98
)f (%
(42 )13/1
(85 )26/5

3/16 ±1/44
)f (%
(24 )7/5
(51 )15/6

3/27 ± 1/87
)f (%
(66 )21/6
(135 )42/1

(75 )23/4

(45 )14/1

(121 )37/4

يافتههاي حاصل از حي گروههاي مستيل نشان داد بین میانگین سبا زنـيگي ،نمـره
کل هويت ديني و نمره کل سالمت روان در کاربران عادي در ميايسه با کـاربران فعـال
حفاوت معنادار وجود دارد .ميايسه میانگین سبا زنيگي ،هويت دينـي و سـالمت روان
نشان داد کاربران عادي از هويت ديني شکل يافتهحر و سالمت روان بیشتري نسـبت بـه
کاربران فعال برخوردارني.
نتــايج حاصــل از بررســي نشــان داد کــه ســطح ســبا زنــيگي در کــاربران عــادي

بررسي سالمت روان ،سبک زندگي و هویت دیني بين کاربران 041  ...

(میانگین= ،49/22انقرا
انقرا

معیار= ،)2/16در ميايسه با کـاربران فعـال (میـانگین=،41/31

معیـار= )6/97از لقـاظ آمـاري ( )tdf=712/942 = -4/772 ,p = 7/7777بـهطـور

معناداري باالحر است ،بهعبارت ديگر ،کاربران عادي که نسبت به کاربران فعـال سـاعات
استفاده از شبکههاي مجازي ميکنني ،از سـطح سـبا زنـيگي بهتـري

کمتري را صر

برخوردار ميباشني.
جدول  .2نتیجه آزمون تیمستقل برای مقایسه میانگین متغیرهای سبک زندگی،
هویت و سالمت روان بین کاربران عادی و فعال فضای مجازی

ميانگين

معيار

انحراف

ميانگين

معيار

F

p

انحراف

متغير

t

p

شاخص

()n=171

()n=741

واريانسها

درجه آزادي

کاربر عادي

کاربر فعال

همگنی

سبک
زندگی
هویت
1/1111 178/419 5/658 1/117 7/432 29/414 99/546 23/554 117/976
دینی
سالمت
1/1111 319 6/614 1/363 1/831 11/617 46/222 12/151 55/577
روان
1/1111 319 -4/113 1/237 1/413 9/318 47/574 8/797 43/225

پیش از اجراي حقلیل واريانس چنيمتغیره ) ،(MANOVAمفروضههاي مربوط بـه
آن مورد ارزيابي قرار گرفتني .بهمنظور بررسي برابري واريانسها از آزمون لوين استفاده
شي و براي ارزيابي عيم حفاوت ماحريسهاي کواريانس ،آزمون  Mباکس مـورد اسـتفاده
قرار گرفت .نتايج آزمونهاي ياد شيه رعايت مفروضههاي مربوط بـه حقلیـل واريـانس
چنيمتغیره را نشان داد .شاخ

ويلکس المبيا نیز معنادار به دست آمي.

حجزيهوحقلیل نتايج به کمـا روش حقلیـل واريـانس چنـيمتغیره )،(MANOVA

نشان داد که میان کاربران عادي و فعال شبکههاي مجازي در سه متغیر وابسته سـالمت روان
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حفـاوت معنـاداري وجـود دارد (.)Pillai’s F =29/997 ،p=7/7777 ،partial ɳ2=7/729

همچنین ،بررسي میانگین گروههاي پژوهش در سه مؤلفه پرسشنامه سالمت روان بـهحنهـايي
نشان داد کـه در مؤلفـههـاي بهزيسـتي روانـي (،)F)df=7 ،976( =92/361 ،p = -/7777
ســالمت روانــي ( ) F)df=7 ،976( =91/974 ،p =-/7777و ســالمت اجتمــاعي
( )F)df=7 ،976( =99/919 ،p =-/7777حفاوت معنادار میـان کـاربران عـادي و فعـال
وجود دارد .بهطوري که میانگین نمرات کاربران عادي در مؤلفههـاي بهزيسـتي روانـي،
سالمت رواني و سالمت اجتماعي در ميايسه با کاربران فعال بیشتر است.
جدول .3نتیجه آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مؤلفههای پرسشنامه سالمت روان

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

42/531

4/964

21/451

5/811

17/429
18/111

21/516

7/348

36/621

9/293
5/112

2513/195
1161/866
831/126

5/651

مجموع مجذورات

درجه آزادي
1
1

2513/195
1161/866
831/126

1

ميانگين مجذورات

F
38/597
37/614

1/1111
1/1111

36/676

1/1111

1/118

سالمت
اجتماعی

1/115

سالمت
روانی

1/188

بهزیستی
روانی

p

()n=171

() n=741

اندازه اثر

کاربر عادي

کاربر فعال

حجزيهوحقلیل نتايج به کمـا روش حقلیـل واريـانس چنـيمتغیره )،(MANOVA
نشان داد که میان کاربران عادي و فعال شبکههاي مجازي در سه متغیر وابسته هويـت دينـي

بررسي سالمت روان ،سبک زندگي و هویت دیني بين کاربران 046  ...
حفاوت معناداري وجود دارد (.)Pillai’s F =79/246 ،p=7/7777 ،partial ɳ2=7/779

همچنین ،بررسي میانگین گروههاي پژوهش در سه مؤلفه پرسشنامه هويت دينـي بـهحنهـايي
نشــان داد کــه در مؤلفــههــاي اعتيــادات دينــي (،)F)df=7 ،976( =29/439 ،p =-/7777
احساســـات دينـــي ( ) F)df=7 ،976( =91/139 ،p =-/7777و باورهـــاي دينـــي
( )F)df=7 ،976( =92/361 ،p =-/7777حفاوت معنادار میـان کـاربران عـادي و فعـال
وجود دارد .بهطوري که میانگین نمرات کاربران عادي در مؤلفـههـاي اعتيـادات دينـي،
احساسات ديني و رفتار ديني در ميايسه با کاربران فعال بیشتر است.
جدول  .4نتیجه آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مؤلفههای پرسشنامه هویت دینی

ميانگين

معيار

انحراف

38/112
37/333
42/531

9/191
8/324

32/129

11/133

7/348

36/621

ميانگين
31/751

11/391
11/293

معيار

2526/329
3115/918
2513/195

انحراف

مجموع مجذورات

درجه آزادي
1
1

2526/329
3115/918
2513/195

1/1111

1

ميانگين مجذورات

F
26/453
37/756
38/597

p
1/1111
1/1111

رفتار
دینی

اندازه اثر

احساسات
دینی

1/177

اعتقادات
دینی

1/116

()n=171

() n=741

1/118

کاربر عادي

کاربر فعال

بحث و نتيجهگيري

پژوهش حاضر با هي بررسي سالمت روان ،سبا زنـيگي و هويـت دينـي بـین کـاربران
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فعال و عادي شبکههاي اجتماعي انجام شي .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که سـطح
سالمت روان ،سبا زنيگي و هويت ديني در کاربران عـادي ،در ميايسـه بـا کـاربران فعـال
بهطور معناداري بیشتر است و بهطور کلي ميحوان گفت کاربران عادي که نسبت به کـاربران
فعال ساعات کمتري را صر استفاده از شبکههاي مجازي ميکنني ،از سالمت روان بیشـتر،
سبا زنيگي سالمحر و هويت ديني منسجمحري برخوردار بودني.
مطالعات متعيد حاکي از آن است که استفاده از رسانههـاي اجتمـاعي بـا پیامـيهاي
منفي مانني افزايش افسردگي ،اضطراب ،رفتارهاي اجباري ،حنهايي و خودشیفتگي مرحبط
است (استريکلني .)2774 ،براي مثال ،مقييان معتييني که فـیسبـوک مـيحوانـي عالئـم
افسردگي خفیف ايجاد کني .اين پيييه افسردگي فیسبوک نامیيه مـيشـود .افسـردگي
فیسبوک هنگامي رخ ميدهي که کاربران زمان زيادي را در فیسبوک صر

ميکننـي و

در اين حالت کاربران فعال شروع به نشـان دادن عالئـم کالسـیا افسـردگي مـيکننـي
(اُکیفي و کـالرک ـ پیرسـون 2777 ،بـه نيـل از فرهـود .)2779 ،7پرابهاکـاراراو نیـز در
پژوهش خود به اين نتیجه رسیي که استفاده بیشازحي از فضاي مجازي ميحواني باعـث
بروز اعتیاد رفتاري شود .عـالوه بـر ايـن ،مزاحمـت و حهييـي اينترنتـي ،از دسـت دادن
هويت ،حوجه به شـايعات ،از دسـت دادن نگـرش ،رفتـار پرخاشـگرانه و ايجـاد سـاير
اخــتالالت روانــي و ناهنجــاريهــاي اجتمــاعي ازجملــه پیامــيهاي نــامطلوب اســتفاده
بیشازحي از فضاي مجازي است (.)2779
عالوه بر اين ،رسانههاي اجتماعي روني ارحباطات متيابل و روابط اجتماعي را حغییـر
دادهاني (رانا .)2771 ،استفاده بیشازحي از شبکههاي اجتماعي بـر ارحباطـات چهـره بـه
چهره حأ ثیر گذاشته است و باعث کاهش ارحباطـات جوانـان بـا خويشـاونيان بـه دلیـل
گذرانين زمان زيادي در شبکههاي اجتمـاعي ،شـيه اسـت (اکـرم و همکـاران.)2773 ،
نتايج پژوهش فرامرزيـاني و همکـاران ( )7963نشـان داد بـین اسـتفاده از شـبکههـاي
اجتماعي موبايلي و میزان حفاوتهاي ارزشي بین نسلي رابطه وجود دارد و ايـن ارحبـاط
1. Farhud

بررسي سالمت روان ،سبک زندگي و هویت دیني بين کاربران 000  ...

بهصورت منفي است و باعث کاهش گرايش نسـل جـوان و میـانسـال بـه ارزشهـاي
اجتماعي جامعه ايراني شيه است .همچنین ،بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي بـا
ارزشهاي فردگرايي ،انتخاب پوشش مـيرن و معیارهـاي ظـاهري بـراي همسـرگزيني
رابطهاي مستيیم وجود دارد .پژوهش فرقاني و مهاجري ( )7961نیز نشـان داد کـه بـین
مؤلفههاي سبا زنيگي مانني حغییر در نوع پوشش ،شـیوه حغذيـه ،خـودآرايي ،انتخـاب
اثاثیه و دکوراسیون ،سبا خريي ،شیوههاي گذرانين اوقات فراغت و برقراري ارحباطات
با میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي رابطه وجود دارد و با افزايش ساعات اسـتفاده از
اين شبکهها حغییر در هر يا از مؤلفههـاي سـبا زنـيگي نیـز بیشـتر مـيشـود .نتـايج
پژوهشي کـه چـانکوويره و چـانکوويره )2771( 7دربـاره بررسـي حـأثیرات اسـتفاده از
رسانههاي اجتماعي ،حاکي از آن بـود کـه اسـتفاده از ايـن رسـانههـا داراي پیامـيهايي
ازجمله حرويج پذيرفتن فرهنگ و سنتهاي کشورهاي ديگر ،حرويج نابرابري جنسـیتي،
هير دادن زمان ،حأثیرات نامطلوب در زمینه برقراري ارحباط با افراد مسـن ،در جامعـه و
حعامالت شخصي (سبا زنيگي اجتماعي) مؤثر است.
همچنین ،همانطور که نتايج پژوهش حاضر حأيیي کـرد بـین هويـت دينـي کـاربران
فعال و عادي شبکههاي اجتماعي حفاوت معناداري وجود دارد و افـرادي کـه بـه میـزان
کمتري در اين فضا فعالیت ميکننـي از هويـت دينـي منسـجمحـري برخـوردار هسـتني.
درواقع ،با حوجه به پیاميهاي نگرانکننيه شبکههاي اجتماعي مانني فیسبوک ،اينستاگرام
و حويیتر ميحوان گفت اين شبکههاي اجتماعي نهحنهـا نوجوانـان را بـا جهـانبینـيهـاي
مختلف آشنا ميکنني بلکه ممکن است آنچه آنها در اين فضا ياد ميگیرنـي بـا آنچـه در
خانه ياد گرفتهاني ،متفاوت باشي و نیز رفتارهايي نابخردانه مانني سوءاسـتفاده اينترنتـي و
رفتارهاي جنسي را در اين فضا افزايش دهي .در نتیجه ،فنـاوريهـاي اجتمـاعي جييـي
اغل

حهيييي براي والييني که ميخواهني آموزههاي اخالقي يا مـذهبي خاصـي را بـه

فرزنيان خود بیاموزني ،به شمار ميرود (ماکلور .)2779 ،قاسمي و همکـاران ()7967
در پژوهش خود به اين نتیجه رسیيني که بین هويت ديني و استفاده از شبکه اجتمـاعي
1. Chukwuere & Chukwuere
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فیسبوک رابطه معکوس وجود دارد و هر چه ميت زمان عضويت و میزان استفاده افراد
از فیسبوک افزايش پیيا کني ،هويت ديني کاربران ضعیفحر ميشود .پژوهش موسـیوني
و همکاران ( )7969نیز نشان داد کـه بـین میـزان مشـارکت و فعـال بـودن کـاربران در
استفاده از شبکههاي اجتماعي و هويت ديني آنها رابطه معناداري وجود دارد و هـرچـه
کــاربران در اســتفاده از شــبکههــاي اجتمــاعي فعــال و مشــارکتجــو باشــني ،احتمــال
حأثیرپذيري هويت ديني آنان بیشتر است.
البته در کنار معاي

استفاده بیشازحـي و نامناسـ

از شـبکههـاي اجتمـاعي کـه در

پژوهش حاضر و بسیاري از پژوهشهاي پیشین به آن اشاره شي نبايي از قابلیتهاي اين
فضا چشم پوشیي .شبکههاي اجتماعي بهعنوان رسانه اجتماعي با قابلیتهاي و امکانات
گوناگون ،مي حوانني زنيگي شادي را بـراي حعـيادي از افـراد مهیـا مـيکنـي .ايـن فضـا
ميحواني گريزگاهي براي افرادي که از مشکالت رواني رنج مـيبرنـي و کسـاني کـه بـه
احساس حنهايي دچار هستني ،باشي و وسیلهاي براي ارضاي نیازهـاي هیجـاني و روانـي
اين افراد حبييل شود .همچنین ،گمنامي و نياشتن ارحباطات چهره به چهره در شبکههاي
اجتماعي باعث کاهش اضطراب اجتماعي افراد ميشود و اين امـر بـهنوبـه خـود رفتـار
جامعه پسني و شکلگیري روابط دوستانه در اين مقیط را براي اين قبیل افـراد حيويـت
ميکني (ودودي و دالور .)7964 ،درواقع استفاده از شبکههاي اجتماعي در کنار مزايايي
مانني حسهیل برقراري ارحباطات و انتشار سريع اطالعات داراي معايبي همچـون کـاهش
ارحباطات حضوري ،مزاحمتها و جرايم اينترنتي ،احال

وقت و به خطر انياختن حريم

شخصي افراد نیز است .در نهايت بايي به اين نکته اشاره کرد که چنانچه بـه شـبکههـاي
اجتماعي بهعنوان يا پيييه اجتماعي که داراي حهيييها و فرصـتهـاي خـاص خـود
است نگريسته شود و درک مناسبي از ظرفیت اين شبکههـا بـه عمـل آيـي ،مـيحـوان از
قابلیتهاي اين فضا حياکثر بهره را برد و آسی هاي آن را به حياقل رساني.
پيشنهادها

 پژوهش حاضر نشان داد کاربران عادي که نسبت به کاربران فعال ساعات کمتـري را
صر

استفاده از شبکههاي مجازي مـيکننـي ،از سـالمت روان بیشـتر ،سـبا زنـيگي
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سالمحر و هويت ديني منسجمحري برخوردار هستني ،ازايـنرو ،بـهمنظـور کنتـرل میـزان
استفاده از شبکههاي اجتماعي و کاهش آثار سوء اين شبکهها ،حوصیه ميگـردد مهـارت
مييريت زمان بـه دانشـجويان و دانـشآمـوزان ،آمـوزش داده شـود حـا بـيينصـورت
ميت زمان حضور خود در شبکههـاي اجتمـاعي را مـييريت کننـي و در عـین حـال از
مزاياي استفاده از اين شبکههاي اجتماعي نیز مقروم نشوني.

 با حوجه به حأثیرات گستردهاي که استفاده از شبکههاي اجتماعي بر سبا زنيگي افـراد

و نیز سالمت روان آنان دارد ،حوصیه ميگردد به افزايش سطح سواد رسانهاي هـم در مقـیط
خانواده و نیز در سطح اجتماعي اقيام شود .بر همین اساس پیشـنهاد مـيگـردد خـانوادههـا
درباره مزايا و معاي

استفاده از شبکههاي اجتماعي با اعضاي خانواده خود گفتوگـو کننـي.

همچنین ،حولیي برنامههايي حوسط رسانه ملـي بـا مقوريـت افـزايش سـطح سـواد رسـانهاي
ميحواني نيش مهمي در کاهش آسی هاي استفاده از اين شبکههاي اجتماعي گردد.
 با حوجه به حأثیر استفاده از شبکههاي اجتماعي بر هويت ديني ،حوصیه ميگردد بـه
طراحي مقتواي مذهبي و ديني در فضاي مجازي حوجه بیشـتري گـردد .ازايـنرو ،الزم
است ضمن فراهم آوردن شرايط و امکانات مـورد نیـاز بـراي حولیـي مقتـواي مـذهبي
مناس  ،از افراد و مراکز فعال در زمینه حولیي مقتواي ديني و مذهبي حمايت شود.
 با حوجه به آنکه يکي از مهمحرين مواردي که ميحواني نيش مهمـي در جلـوگیري
از حرويج ارزشها و سبا زنيگي جوامع غربي در شبکههـاي اجتمـاعي داشـته باشـي،
ايجاد شبکههاي اجتماعي بومي متناس

با ارزشها و فرهنـگ ايرانـي اسـت .بنـابراين،

حمايت از متخصصان در داخل کشور و حيويت زيرساختهاي داخلي و فـراهم کـردن
امکانات مورد نیاز بهمنظور طراحي شبکههاي اجتماعي بوميِ قابل رقابت با شـبکههـاي
اجتماعي غیربومي بهمنظور حرويج سبا زنيگي ايراني و حيويـت ارزشهـا و باورهـاي
ملي و ديني امري ضروري است.
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