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 مقدمه

دانـي   مـي  7«وضعیت بهزيستي»سازمان بهياشت جهاني سالمت روان را عبارت از نوعي 

حواني با فشـارهاي عـادي زنـيگي    هاي خود واقف است، ميحوانايي که در آن هر فرد بر

خود کما کني )سـازمان بهياشـت    ميابله کني، به نقو کارآميي فعالیت کني و به جامعه

واقع، سالمت روان نيـش مهـم و    (؛ در2773، 9و کومار 2یالروه به نيل از 2779جهاني، 

و  4ثر در جامعـه دارد )پـو  ؤبنیادي در بهزيستي افراد و حوانـايي آنـان بـراي عملکـرد مـ     

ها حاکي از آن است که بین سـالمت روان و پیشـرفت    پژوهشنتايج (. 2773 همکاران،

 اشـتن هـي  در زنـيگي   مـيار و د  لهئاي مس هاي ميابله (، سبا7961حقصیلي )سقاقي، 

 (.7967داري وجود دارد )مقميزاده و خسروي،  ارابطه مثبت و معن

حرين مفاهیم در علوم اجتماعي است؛ سبا زنيگي الگـو  سبا زنيگي يکي از مهم 

اي است که هر فردي براي خود در زنيگي دارد، بـه آن وابسـته اسـت و بـه آن     و شیوه

اي دهي. سبا زنيگي از فرد و جامعـه ادامه ميعادت داشته و مطابق آن به زنيگي خود 

هـا،  اي از رفتارهـا، عيايـي و سـلیيه   به فرد و جامعه ديگر حفاوت دارد و شامل مجموعـه 

ها، نیازهاي فیزيولوژيکي و طرز برخـورد بـا ديگـران در اجتمـاع و...     گفتارها، سرگرمي

حساب بیايي  ي بهحواني شاخصي براي سبا زنيگي فردي يا اجتماعاست که هرکيام مي

زنـيگي   يدهـ  واقع، سبا زنيگي به معناي نقوه سازمان (. در7964)بیات و منوچهري، 

اي از رفتارهاست. بـروز سـبا   ها با استفاده از مجموعهمنظور حقيق نیازها و خواسته به

زنيگي از طريق نقوه صر  زمان و پول و چگونگي گذرانين اوقات فراغـت، انتخـاب   

گیـرد )فتقـي و جعفـري،    يق و حرجیقات و نظاير آن صـورت مـي  اشیاي مصرفي، عال

و  )کلهـري  ها حاکي از آن است که بین سبا زنيگي و شـادکامي  (. نتايج پژوهش7969

(، سالمت عمومي و نمرات درسي )عمـر عبـياليادر و عطـايي مقمـي،     2771 همکاران،

 وجود دارد. ( رابطه مثبت7961 و همکاران، نفس و سالمت روان )راغ (، عزت2779
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 2است. بر اساس نظريه هويت اجتماعي حاجفل 7يکي از انواع مهم هويت، هويت ديني

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     

اي مشـابه بـا آن ديـن دارنـي.     که ماننـي او رابطـه   افراديبه فرد نسبت به آن دين و نسبت 

واقع، هويت ديني عبارت است از حعريف شخ  از خود بـر اسـاس حعلـق داشـتن بـه        در

 ديني خاص به همراه مالحظات ارزشي و احساسات مرحبط با آن وضعیت )جوادي يگانـه 

اي شـناختي، روانـي و   حوان بـه مجموعـه  (. همچنین، هويت ديني را مي7962، و همکاران

هـاي خـاص فـردي و    ها، طرز حليـي و آگـاهي  اعتيادي که شامل هنجارها، باورها، ارزش

اجتماعي که حـول يـا مقـور غـايي )مفهـوم ميـيس( ايجـاد شـيه اسـت و از طريـق           

ن گروهي )درون دينـي(  روباعث همبستگي د سو ايهاي اجتماعي از ثیرگذاري بر کنشأح

شود و از سـوي ديگـر موجـ  حمـايز بـرون گروهـي       مي داران نيدر میان اعضاي گروه د

(. 7926آورد، حعريـف کـرد )رئـوفي،     هـا را فـراهم مـي   )برون ديني( با ديگر افراد و گروه

( در پژوهش خود به اين نتیجه رسیيني که بین باورهاي دينـي  7962) ي و همکارانعسگر

ـ   ین، بـین هويـت مـذهبي بـا     و امیي به زنيگي با سالمت معنوي رابطه وجـود دارد. همچن

( و کـاهش احسـاس   2771، 4و ريتزيس 9نفس و نیز کاهش عاليم افسردگي )کییز اعتمادبه

 ( رابطه وجود دارد.  2772االسالمي و همکاران،  حنهايي )شیخ

هاي اطالعـات و ارحباطـات در زنـيگي شـاهي     امروزه، با گسترش استفاده از فناوري

اينترنتي هستیم که امکانات بیشتري براي برقـراري  گیري نسل جيييي از ابزارهاي شکل

 2آورده اسـت. وب  فراهم را طور کلي ارحباطات متيابل گو و بهو ارحباطات، مذاکره، گفت

اي کـه امکـان برقـراري ارحباطـات چنيسـويه میـان       گیري اينترنـت مقـاوره  شکل باعث

ان اسـتفاده افـراد از   امکـ  7که وب حالي کني، شيه است. درکاربران اينترنت را فراهم مي

کرد، ارسال و دريافت ايمیل را فراهم مي نیز منابع عظیم اطالعاحي را از طريق اينترنت و
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اسـت )بشـیر و    ايجـاد شـيه  دائمي میان کاربران اينترنت و ارحباط  مبناي مقاوره بر 2وب

 هـايي اسـت کـه بـه     شامل حکنولـوژي  7هاي اجتماعيشبکه(. در اين بین 7967افراسیابي، 

هاي خود را بیان کنني و آن را به اشـتراک بگذارنـي.   دهي اطالعات و اييهکاربران امکان مي

حـرين  جـز مقبـوب   1و يوحیوب 9آپواحس ،3، حويیتر4، اينستاگرام9، گوگل پالس2بوکفیس

به کـاربران  هاي اجتماعي رسانه(. 2771، 2هاي اجتماعي در سراسر جهان هستني )راناشبکه

دهي حا با کاربران عمومي شناخته شيه يـا ناشـناخته ارحبـاط برقـرار کننـي و      اجازه ميخود 

 (.2771، 6مقتوايي را با کاربراني که حمايل دارني به اشتراک بگذارني )گنيوز

هـاي  هـاي ارحبـاطي و شـبکه   و حکنولوژي اي رايانه در نتیجه حقوالت سريع در علوم

هاي اخیـر افـزايش   کنني در سالفاده مياجتماعي حعياد افرادي که از شبکه اجتماعي است

چشمگیري يافته است. شبکه اجتماعي نيش مهمـي در زنـيگي انسـان دارد و در حـال     

کنني. هاي استفاده ميحاضر بیش از يا میلیارد نفر در زنيگي روزمره خود از اين شبکه

زنـيگي  اي اسـت و  ثیرات اجتماعي گسـترده أهاي اجتماعي داراي حاستفاده از اين شبکه

هـاي  دهي. کاربران با استفاده از شـبکه ثیر قرار ميأافراد را در سراسر جهان کامالً حقت ح

اجتماعي فرصت بیشتري براي برقراري ارحباط با يکـييگر دارنـي و آنهـا از ايـن طريـق      

وجود دارد مانني اطالعـات   شانحوانني حيريباً حمامي چیزهايي که در زنيگي اجتماعي مي

رات، حصاوير، روييادها و اخبار را با دوسـتان خـود و يـا حتـي بـا افـرادي       و اييه و نظ

يا دوستان مجازي( به اشتراک بگذارني. عالوه بـر ايـن، کـاربران اطالعـاحي در      ناشناس )

گذارنـي و بـه ايـن    را با افراد ديگر در اين فضا به اشتراک مي خود مورد مسائل شخصي

(. 2779، 77شـود )سـالگور  اجتماعي ايجاد مي هايشکل ارحباطات جيييي در اين شبکه

هـاي مهـم زنـيگي اجتمـاعي نوجوانـان و      هاي اجتماعي به يکي از بخشامروزه، شبکه
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هـاي اجتمـاعي مختلـف داراي    بزرگساالن حبييل شيه اسـت. بسـیاري از افـراد در شـبکه    

بـيون  حوانني زنيگي روزمـره خـود را   حساب کاربري هستني و حعيادي از افراد حتي نمي

هاي اجتماعي به نوجوانـان و جوانـان   هاي اجتماعي حصور کنني. شبکهاستفاده از اين شبکه

دهي حا با دوستان، همکالسي و ساير افرادي که داراي عاليق مشـترکي بـا   اين امکان را مي

آنها هستني، ارحباط برقرار کنني. به دلیل سهولت برقراري ارحباطات مجازي، استفاده از ايـن  

اي فراگیـر و  خصوص افراد جوان در سراسر جهان به پييـيه  براي بسیاري از افراد به شیوه

هـاي اجتمـاعي   حوانني با استفاده از اين شـبکه واقع، جوانان مي جذاب حبييل شيه است. در

هـاي همـراه هوشـمني، حبلـت و     . عالوه بر اين، افزايش استفاده از حلفننشان دهنيخود را 

هاي اجتماعي در بین يکي ديگر از داليل استفاده گسترده از شبکه هاي شخصي خودرايانه

هـاي اجتمـاعي، امکانـاحي کـه     واقـع فراحـر از شـبکه    جوانان و نوجوانان است )همان(. در

آموزان و دانشـجويان اسـت.    ثیراحي بر دانشأاني نیز داراي حهاي همراه به وجود آورده حلفن

امکان احصال به اينترنت را از هر مکاني فراهم ساخته  دسترسي حيريباً دائمي به حلفن همراه

گذاري سـريع اطالعـات   صورت ناشناس، اشتراک ، برقراري ارحباط بهدر همین راستااست. 

هاي اجتمـاعي  آموزان و دانشجويان از اين شبکه و حصاوير نیز باعث افزايش استفاده دانش

 (.  2779، 2و متلوس 7شيه است )مستروديکاسا

اي بـر  هـاي اجتمـاعي نفـوذ قابـل مالحظـه     حوان گفت امروزه رسـانه کلي ميطور  به

هاي مختلف زنـيگي ديجیتـال فعلـي از ارحباطـات آناليـن و بازاريـابي گرفتـه حـا          جنبه

حواننـي مزايـاي   پرورش، سالمت و حعامـل عمـومي افـراد دارد و مـي     و سیاست، آموزش

ـ اي را براي هريا از اين حوزه ويژه واقـع،   (. در2771، 9ي )بشـیر و بهـات  ها فراهم آورن

شـوني.  احتمال زياد يا ابزار اطالعـاحي حليـي مـي    حنها ابزار سرگرمي بلکه به ها نهرسانه

ديگر، رسانه  بعضيها راهي براي فرار از واقعیت است براي براي بعضي از افراد، رسانه

از زنيگي واقعـي  ها گاهي يا واقعیت مجازي است و براي گروه بزرگي از افراد رسانه

هـاي اجتمـاعي داراي   (. همچنین اسـتفاده از شـبکه  2771حر است )گنيوز، ها نیز مهمآن
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جمله خانواده ايرانـي هسـت. حيويـت پیونـي بـین       ها، ازثیرات متفاوحي بر نظام خانوادهأح

هايي که به لقاظ جغرافیايي از يکييگر دور هستني و ايجـاد ارحباطـات ارزان،   اعضاي خانواده

هـاي  حـرين نيـاط قـوت اسـتفاده از شـبکه     جمله مهم دائمي و مناس  بین اعضاي خانواده از

هـاي  طراحـي سـاختار شـبکه    ،رود. از سـويي ديگـر  اجتماعي در مقیط خانواده به شمار مي

اسـالمي  ـ   آن بـا فرهنـگ ايرانـي    نياشتن اجتماعي خارجي بر اساس فرهنگ غربي و حطابق

هـاي  هـاي اجتمـاعي در خـانواده   شـبکه  ين نياط ضعف استفاده ازحرجمله مهم ها، ازخانواده

اي ات دوگانـه اثرهاي اجتماعي داراي (. همچنین، استفاده از شبکه7969ايراني است )خجیر، 

حواننـي  هـاي اجتمـاعي مـي    در زمینه آموزش است؛ براي نمونه دانشجويان با استفاده از شبکه

حواننـي بـا اسـاحیي خـود     يگر حبادل نظر کنني. آنها ميهاي گروهي را حنظیم کنني و با يکيبقث

حواننـي  ال کننـي. اسـاحیي نیـز مـي    ؤارحباط برقرار کنني و از دوستان خود در مورد حکـالیف سـ  

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

يگر همکاري و با اساحیي و همکـاران  ها با يکيهاي دانشجويي حشکیل دهني حا در پروژه گروه

 ،ديگـر  عبـارت  بـه (. 2772، و همکـاران  7هاي ديگر ارحباط برقرار کنني )اسيخود در دانشگاه

ثیرات نامطلوبي بـر آمـوزش اسـت. نتـايج     أهاي اجتماعي داراي حاز شبکه ازحي شیاستفاده ب

زيـادي را در  زمـان   دانشـجويان مـيت   اگـر ( نشـان داد  2779)و همکـاران   2پژوهش وقاص

شـوني. بنـابراين،   ها واقـع مـي  اين شبکه ریشيت حقت حأث هاي اجتماعي سسري کنني، بهشبکه

حوانـي باعـث انقـرا  دانشـجويان از حکالیفشـان شـود.       هاي اجتمـاعي مـي  استفاده از شبکه

هاي اجتماعي بر عملکرد حقصیلي به خـود فـرد بسـتگي دارد.    ثیر استفاده از رسانهأواقع، ح در

منظور کس  اطالعـات علمـي و اجتمـاعي کـه باعـث       هاي اجتماعي بهخي افراد از رسانهبر

کاربران قادر به اسـتفاده  بعضي از  که حالي کنني، در شود استفاده ميحر ميدرک بهتر و منطيي

هـاي اجتمـاعي   ، اسـتفاده از رسـانه  اشـاره شـيه  مناس  از اين ابزار نیستني. عالوه بر مـوارد  

حوانـي باعـث بـروز    نوبـه خـود مـي    کاهش زمان خواب شـود و ايـن امـر بـه     حواني باعث مي

 (.  2772، همکاران و اختالالحي مانني اضطراب، افسردگي و... شود )کومار
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هـاي اجتمـاعي   هاي اخیر حاکي از آن است کـه افـزايش اسـتفاده از رسـانه    گزارش

مـروزه يکـي از عوامـل    واقـع، ا  در .دهـي احتمال ابتال به اختالالت رواني را افزايش مـي 

خصـوص   دهي مقیط پیرامـون آنهـا و بـه    الشعاع قرار مي مهمي که سالمت افراد را حقت

هاي گذشته اعتیاد به حلويزيون يکي از مسائل مهم در ايـن  فضاي اينترنت است؛ در سال

رفته است، اما در حـال حاضـر اعتیـاد بـه اينترنـت و افـزايش میـزان         زمینه به شمار مي

ثر در سـالمت بـه   ؤوانان و بزرگساالن از اين فضا يکي از عوامـل مقیطـي مـ   ج استفاده

نشـان   (.2774 ) 7اسـتريکلني  ژوهشنتايج پ(. 2774، همکارانرود )عبيالهي و شمار مي

هاي اجتماعي و کاهش سالمت روان ارحباط وجود بین افزايش استفاده از شبکه دهي، مي

ـ  استفاده از رسانهنیز نشان داد  2نتايج پژوهش بروکز .دارد ثیرات أهاي اجتمـاعي داراي ح

حـر  هاي اجتمـاعي بـا سـطح پـايین    منفي بر کارآميي و بهزيستي است. استفاده از رسانه

ــاط دارد )  ــر ارحب ــین اســتفاده از 2773عملکــرد، اســترس بیشــتر و خوشــقالي کمت (. ب

هــاي اجتمــاعي و افــزايش اضــطراب، افســردگي، احســاس حنهــايي، رفتارهــاي   شــبکه

 (.2773گونه و خودشیفتگي رابطه وجود دارد )روهیال و کومار،  سواسو
گیـري عيايـي،    ها يکي از ابزارهاي مهم و حأثیرگـذار در شـکل  رسانه ،در حال حاضر

هـا،  اي از پیامگسترده اي ها شامل مجموعهشوني زيرا رسانه رفتار و فرهنگ مقسوب مي
شـوني و بـه سـاير    نيه رسانه شـروع مـي  ساز از جامع بیشترحصاوير و افکاري هستني که 

هـاي اجتمـاعي در   فضاي مجازي و شبکه موجود درهاي کنني. برنامهجوامع نیز نفوذ مي
 هـاي زنـيگي وارداحـي   حوسعه باعـث پـذيرش افکـار جييـي و روش     کشورهاي درحال

شود کـه جوانـان   شود و همین باعث ميدر بین قشر جوان جامعه میزبان مي خصوص به
هـاي مهـم هويـت    به بسیاري از عادات و رسوم سنتي جامعه خود که از مؤلفـه از عمل 

شود، سرباز زننـي و بـه حيلیـي فرهنـگ بیگانـه بسردازنـي و از       فرهنگي آنان مقسوب مي
همچنـین، نتـايج   (. 7963، و همکـاران  )شامانيمیراث فرهنگي و حمين خود دور شوني 

ماعي، ميگرايي، انقرا  جنسي، حـنش  هاي اجت ها نشانگر آن است که ناهنجاري پژوهش
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پذير و انزوا  هاي آسی هاي ديني، بقران هويت، دوستي رنگ شين ارزش خانوادگي، کم
هـاي  از شـبکه  کننـيگان  مصـر  هاي اجتماعي مجـازي، در بـین    و حنهايي متأثر از شبکه

اده اجتماعي در حي متوسط و باالحر از متوسط است، همچنین ارحباط معناداري بین استف
پـور و  هـاي اجتمـاعي وجـود دارد )طالـ      هاي اجتماعي مجازي و ناهنجـاري  از شبکه
حوانـي  هـاي اجتمـاعي مـي   از شبکه ازحي شیاستفاده ب ،عبارت ديگر به(. 7969، همکاران

واقع، نسل امروز بیشتر از آنکه در دنیـاي   باعث کاهش فعالیت در دنیاي واقعي شود. در
بـه معنـاي   رسـي   بـه نظـر مـي   کني و اين  مجازي زنيگي ميواقعي زنيگي کني در دنیاي 

(. نسـل جـوان بخـش    2779، 7اي از اعتیاد اينترنتي است )پرابهاکـاراراو رسیين به درجه
کنني. درحالي کـه همـین   هاي اجتماعي صر  ميقابل حوجهي از وقت خود را در شبکه

ثر هسـتني.  ؤبین جوانـان مـ   بین بردن زمان ارزشمني افراد و ايجاد انزوا در ها در ازشبکه
و  2هاي اجتماعي اثر منفي دارد )اکرمهاي اجتماعي بر هنجارها و ارزشاستفاده از شبکه

هاي اجتماعي حوسط جوانـان  استفاده از شبکه دهي، مي(. مطالعات نشان 2773، همکاران
مـاعي  هـاي اجت هـا و شـبکه  از رسـانه  ازحي شیحواني باعث اعتیاد آنها شود. استفاده بمي
شـود حـا   عنوان اعتیاد رفتاري و ناحواني فرد در اجتناب از وضعیت آنالين شناخته مـي  به

جايي که زنيگي، روابط، احساسات و زنيگي اجتمـاعي کـاربران را حقـت حـأثیر قـرار      
هـاي اجتمـاعي عبارحنـي از دوسـتي آناليـن،      دهي. اشکال مختلف اعتیـاد بـه رسـانه    مي
حواني هاي اجتماعي ميالين. همچنین، استفاده زياد از شبکهنگاري، بازي و خريي آن هرزه

زنيگي  يجا هاي زنيگي واقعي شود و باعث شود آنها بهمانع شرکت جوانان در فعالیت
 (.  2771، و همکاران 9در دنیاي واقعي بیشتر در دنیاي مجازي زنيگي کنني )سینگ

ـ    ه وقـوع پیوسـته اسـت را    بسیاري از اين حغییراحي که امروزه در مـذاه  و اديـان ب

ها قاب يا چارچوبي هسـتني  حوان گفت رسانهواقع، مي ها نسبت داد؛ در حوان به رسانه مي

که يادگیري   (. از آنجايي2772، 4کنیم )هووربینیم و درک ميکه از طريق آن اديان را مي

 هاي جمعي در سـطح دينـياري  شود، نيش رسانهآموزش مقيق مي لهیوس دانش ديني به
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برادران (. پژوهش صالقي و 7963افراد کامالً واضح و مشخ  است )هاشمي و زارع، 

ـ   ( نشان داد که استفاده از شبکه7963) کرماني ثیرات منفـي بـر   أهـاي اجتمـاعي داراي ح

و گسترش روابط نامشروع بین جوانـان،   يبنيوبار يباورهاي ديني جوانان است. رواج ب

انگاري در انجام واجبات، ايجاد شبهات دينـي و   لنگاري، ضعف بینش ديني و سههرزه

ثیرات منفي است. میرفـردي  أجمله اين ح حرويج ميهاي نامناس  و گسترش بيحجابي از

( در پژوهش خود به اين نتیجه رسـیيني کـه حفـاوت معنـاداري بـین      7969) همکارانو 

جويان هاي اجتماعي با دينـياري دانشـ  وضعیت عضويت و نیز سابيه عضويت در شبکه

دهي که قـرار گـرفتن   ( نشان مي2779) 7کلور ها ما وجود دارد. همچنین، نتايج پژوهش

صورت گسترده، منجر بـه افـزايش پـذيرش باورهـا و      هاي اجتماعي بهدر معر  شبکه

  .شود يم ييگرا جنس اعمال هم

هاي  ( نشان داد گسترش آموزش7961آميه از پژوهش پورنييي )  دست نتايج به 
حرين نيـاط قـوت   جمله مهم حوسعه ارحباطات علمي و حجارت الکترونیا از مجازي،
ضـعف در هنجارهـاي اخالقـي، حـرويج      هاي اجتماعي است و بقران هويت،شبکه

حـرين  جمله مهم فساد، روابط غیراخالقي، اعتیاد به اينترنت، کاهش انگیزه حقصیل از
واقع، وسعت،  روني. درميهاي اجتماعي براي دانشجويان به شمار نياط ضعف شبکه

جملـه داليـل اصـلي جـذابیت      سرعت، کیفیت و عيم وابستگي به زمـان و مکـان از  
هاي اجتماعي براي مخاطبان است. با حوجه به افزايش روزافزون حعياد کاربران شبکه
هـاي  ثیرات گسترده و نيـش مهمـي کـه امـروزه شـبکه     أهاي اجتماعي و نیز حشبکه

ره افراد، حاالت هیجاني و سالمت روان، حغییـر الگوهـاي   اجتماعي در زنيگي روزم
دارنـي، پـرداختن بـه     يها، فرهنگ دينـي و روابـط خـانوادگ   ارحباط، ارزش يبرقرار

ها و افزايش آگاهي افراد در راستاي استفاده مناس  ثیرات مثبت و منفي اين شبکهأح
ا و به حياقل رسـانين  همنيي از قابلیتمنظور حياکثر بهره هاي اجتماعي بهاز شبکه
 اشـاره شـيه  رود. با حوجه بـه مـوارد   هاي اين فضا امري ضروري به شمار ميآسی 

 ها پاسخ دهي:پرسشاين  پژوهش حاضر قصي دارد به
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هـاي مجـازي حفـاوت    آيا بین سالمت روان کاربران عادي با کاربران فعال شـبکه . 7

 معنادار وجود دارد؟ 

هـاي مجـازي حفـاوت    عادي با کاربران فعال شـبکه  آيا بین سبا زنيگي کاربران. 2

معنادار وجود دارد؟ 
هـاي مجـازي حفـاوت    آيا بین هويت ديني کاربران عادي با کاربران فعـال شـبکه  . 9

 معنادار وجود دارد؟

 پژوهش یشناس روش

روش پژوهش حاضر حوصیفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش را کلیـه  

دانشـگاه عالمـه   کيه حيـوق و علـوم سیاسـي و علـوم ارحباطـات      دانشجويان دو دانشـ 

گیري با روش حصادفي ساده انجام شـي و  . در اين پژوهش نمونهدادنيحشکیل  طباطبائي

 دانشجو دانشگاه با روش حصادفي ساده انتخاب شيني.   927حعياد 

منظور سنجش سالمت روان در پژوهش حاضـر از پرسشـنامه اسـتانيارد سـالمت      به

( استفاده شيه است. اين پرسشنامه از فرم بلني پیوسـتار سـالمت روان   2772ني کیز )روا

بهزيستي هیجاني، سـالمت روانـي و سـالمت     لفهؤم 9و  پرسش 74مشتق شيه و شامل 

اي لیکـرت بـه سـنجش سـالمت روانـي      و بر اساس طیف شـش گزينـه   استاجتماعي 

خواهـي بـود.    24و حياکثر  74مکن (، حياقل امتیاز م9حا هر روز=  7)هرگز= پردازد يم

سـطح   39حا  22دهنيه سطح پايین سالمت روان، نمرات بین  نشان 22حا  74نمرات بین 

حـاکي از سـطح بـاالي سـالمت روان      39متوسطي از سالمت روان و نمرات بـاالحر از  

 22/7پايايي اين پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ   است. 

 ست آمي. به د

الي سبا زنـيگي میلـر و اسـمیت    ؤس 27منظور سنجش سبا زنيگي از پرسشنامه  به

گذاري پرسشـنامه بـر اسـاس طیـف لیکـرت اسـت. هـر         ( استفاده شيه است. نمره2777)

 دهنـيه  نشـان  47حـا   23هاي نمره است.( 3حا هرگز = 7پرسش داراي پنج پاسخ )همیشه =
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 777حـا   19سبا زنيگي متوسط و نمرات  13حا  49سبا زنيگي سالم و مناس ، نمرات 

نشانگر سبا زنيگي نامناس  است. روايي پرسشنامه پس از حرجمه به روش بـاز حرجمـه   

يیـي شـيه اسـت. پايـايي     أعلمي دانشگاه علـوم پزشـکي اصـفهان ح    اعضاي هیئت لهیوس به

 ي.  به دست آم 17/7پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 

ساخته استفاده شـيه اسـت.    الي مقيقؤس 97براي سنجش هويت ديني از پرسشنامه 

در اين پژوهش هويت ديني در سه ميوله اعتيادات ديني، عواطف و احساسات دينـي و  

اي اسـت کـه فـرد در پرسشـنامه     و هويت ديني نمـره  شيهانجام رفتارهاي ديني منظور 

 77حـا  7هـاي  اي است که افـراد از گويـه  رهکني. سطح اعتيادي نم ساخته کس  مي مقيق

کنني. سـطح عواطـف و احساسـات دينـي     هويت ديني کس  مي ساخته پرسشنامه مقيق

هـاي  اي که افراد از گويـه آيي و نمرهبه دست مي 27حا  77هاي اي است که از گويهنمره

گـذاري  کني. نمرهآورني سطح انجام رفتارهاي ديني را مشخ  ميبه دست مي 97حا  27

 7و به گزينه کامالً مخالفم نمـره   3و به گزينه کامالً موافيم نمره  استدر طیف لیکرت 

شوني. نمرات بین با يکييگر جمع مي ها پرسشنهايت نمرات حمامي  گیرد و درحعلق مي

سـطح هويـت دينـي     774حـا   32نشانگر سطح هويت ديني پايین، نمرات بین  32حا  97

دهنـي. پايـايي ايـن    سطح باالي هويت ديني را نشان مـي  774از  متوسط و نمرات باالحر

 به دست آمي. 61/7پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 

روز کـه   ميت زماني از شبانه :هاي اجتماعي مجازي عبارت ازمیزان استفاده از شبکه

بـوک، اينسـتاگرام،   فـیس  هاي مبتني بر وب همچـون فرد در مجموع از اينترنت و شبکه

هـاي  کني. در اين پژوهش میزان استفاده کاربران از شـبکه ... استفاده ميآپ ، واحسحلگرام

کننيگان اعالم شي و سسس با حوجـه   اجتماعي برحس  دقیيه يا ساعت از سوي مشارکت

اني روز به کاربر هاي اجتماعي در طول شبانهبه میانگین استفاده نمونه مورد نظر از شبکه

هـاي اجتمـاعي   که چهار ساعت و يا بیش از چهار ساعت در طول روز از انـواع شـبکه  

روز  کنني، کاربران فعال و به کاربراني که کمتر از چهار ساعت در طول شـبانه استفاده مي

 کنني، کاربران عادي اطالق شي.  هاي اجتماعي استفاده مياز شبکه
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 ي پژوهشهايافته

ري حفـاوت بـین هويـت، سـبا زنـيگي و سـالمت روان در       منظور آزمون معنادا به

هـاي مسـتيل و حقلیـل    هـاي مجـازي از آزمـون حـي گـروه     کاربران عادي و فعال شبکه

 واريانس چنيمتغیره استفاده شيه است.

 های توصیفی متغیرهای دموگرافیک. شاخص1جدول 

 کل

(117=n) 

 جنسيت
 متغير

 (n=141زن ) (n=771)مرد 

   

 

 سن 15/24 81/4± 92/22 21/4± 69/23 63/4±

f (%) f (%) f (%)   

 کارسناسی 85( 5/26) 61( 1/19) 146( 5/45)

 کارسناسی ارسد 113( 1/32) 55( 1/17) 158( 2/49) مقطع تحصیلی

 دکتری 14( 4/4) 3( 9/1) 17( 3/5)

   

 

 ای مجازیهمیزان استفاده از سبکه 39/3 98/1± 16/3 44/1± 27/3  87/1±

f (%) f (%) f (%)   

 یک سبکه 42( 1/13) 24( 5/7) 66( 6/21)
 هایتعداد سبکه

مجازی مورد 
 استفاده

 دو سبکه 85( 5/26) 51( 6/15) 135( 1/42)

(4/37 )121 (1/14 )45 (4/23 )75 
بیش از دو 
 سبکه

گي، نمـره  هاي مستيل نشان داد بین میانگین سبا زنـي هاي حاصل از حي گروهيافته

کل هويت ديني و نمره کل سالمت روان در کاربران عادي در ميايسه با کـاربران فعـال   

سبا زنيگي، هويت دينـي و سـالمت روان    حفاوت معنادار وجود دارد. ميايسه میانگین

حر و سالمت روان بیشتري نسـبت بـه    يافتهنشان داد کاربران عادي از هويت ديني شکل 

 ني.کاربران فعال برخوردار

نتــايج حاصــل از بررســي نشــان داد کــه ســطح ســبا زنــيگي در کــاربران عــادي 
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، 31/41(، در ميايسه با کـاربران فعـال )میـانگین=   16/2، انقرا  معیار=22/49)میانگین=

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

اربران عادي که نسبت به کاربران فعـال سـاعات   ک ،عبارت ديگر معناداري باالحر است، به

کنني، از سـطح سـبا زنـيگي بهتـري      هاي مجازي ميکمتري را صر  استفاده از شبکه

 باشني.برخوردار مي

مستقل برای مقایسه میانگین متغیرهای سبک زندگی،  . نتیجه آزمون تی2جدول 

 هویت و سالمت روان بین کاربران عادی و فعال فضای مجازی

شا
ص

خ
 

ير
تغ

م
 

عادي  کاربر

(171=n) 

 فعال کاربر

(741=n) 

 همگنی

 هاواريانس

t
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ه آ
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د
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ف  
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ان
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يان
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F
 p
 

سبک 
 زندگی

225/43 797/8 574/47 318/9 413/1 237/1 113/4- 319 1111/1 

هویت 
 دینی

976/117 554/23 546/99 414/29 432/7 117/1 658/5 419/178 1111/1 

سالمت 
 روان

577/55 151/12 222/46 617/11 831/1 363/1 614/6 319 1111/1 

هاي مربوط بـه  ، مفروضه(MANOVA)پیش از اجراي حقلیل واريانس چنيمتغیره 

ها از آزمون لوين استفاده منظور بررسي برابري واريانس ارزيابي قرار گرفتني. به آن مورد

باکس مـورد اسـتفاده    Mهاي کواريانس، آزمون حفاوت ماحريس شي و براي ارزيابي عيم

هاي مربوط بـه حقلیـل واريـانس    شيه رعايت مفروضه هاي يادنتايج آزمون .رفتگقرار 

 نیز معنادار به دست آمي. چنيمتغیره را نشان داد. شاخ  ويلکس المبيا

، (MANOVA) حقلیل نتايج به کمـا روش حقلیـل واريـانس چنـيمتغیره     و حجزيه

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

 ييحنهـا  لفه پرسشنامه سالمت روان بـه ؤهاي پژوهش در سه مهمچنین، بررسي میانگین گروه

(، p ،361/92( =976 ،7=df)F=  -/7777) هـاي بهزيسـتي روانـي   لفـه ؤنشان داد کـه در م 

 ( و ســالمت اجتمــاعي p ،974/91( =976 ،7=df)F= -/7777ســالمت روانــي ) 

(7777/- =p ،919/99( =976 ،7=df)F     حفاوت معنادار میـان کـاربران عـادي و فعـال )

هزيسـتي روانـي،   هـاي ب که میانگین نمرات کاربران عادي در مؤلفه طوري وجود دارد. به

 سالمت رواني و سالمت اجتماعي در ميايسه با کاربران فعال بیشتر است.

 های پرسشنامه سالمت روان. نتیجه آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مؤلفه3جدول
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، (MANOVA) حقلیل نتايج به کمـا روش حقلیـل واريـانس چنـيمتغیره     و حجزيه

دينـي   هاي مجازي در سه متغیر وابسته هويـت نشان داد که میان کاربران عادي و فعال شبکه
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 .(partial ɳ2 ،7777/7=p ،246/79 =Pillai’s F=779/7حفاوت معناداري وجود دارد )

 ييحنهـا  لفه پرسشنامه هويت دينـي بـه  ؤهاي پژوهش در سه مررسي میانگین گروههمچنین، ب

ــه در م ــان داد ک ــهؤنش ــي ) لف ــادات دين ــاي اعتي  (،p ،439/29( =976 ،7=df)F= -/7777ه

ــي ) ــات دينـ ــاي دينـــيp ،139/91( =976 ،7=df)F= -/7777احساسـ  ( و باورهـ

(7777/- =p ،361/92( =976 ،7=df)F حفاوت معنادار میـا )    ن کـاربران عـادي و فعـال

هـاي اعتيـادات دينـي،    که میانگین نمرات کاربران عادي در مؤلفـه  طوري دارد. به وجود

 احساسات ديني و رفتار ديني در ميايسه با کاربران فعال بیشتر است.

 های پرسشنامه هویت دینی. نتیجه آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مؤلفه4 جدول
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 يريگ جهينتبحث و 

پژوهش حاضر با هي  بررسي سالمت روان، سبا زنـيگي و هويـت دينـي بـین کـاربران      
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پژوهش نشان داد که سـطح  هاي اجتماعي انجام شي. نتايج حاصل از اين فعال و عادي شبکه

سالمت روان، سبا زنيگي و هويت ديني در کاربران عـادي، در ميايسـه بـا کـاربران فعـال      

حوان گفت کاربران عادي که نسبت به کـاربران  طور کلي مي طور معناداري بیشتر است و به به

یشـتر،  کنني، از سالمت روان بهاي مجازي ميفعال ساعات کمتري را صر  استفاده از شبکه

 حري برخوردار بودني.حر و هويت ديني منسجمسبا زنيگي سالم

هـاي اجتمـاعي بـا پیامـيهاي     مطالعات متعيد حاکي از آن است که استفاده از رسانه

منفي مانني افزايش افسردگي، اضطراب، رفتارهاي اجباري، حنهايي و خودشیفتگي مرحبط 

حوانـي عالئـم   بـوک مـي   ييني که فـیس (. براي مثال، مقييان معت2774است )استريکلني، 

شـود. افسـردگي    بوک  نامیيه مـي  افسردگي خفیف ايجاد کني. اين پيييه افسردگي فیس

کننـي و  بوک صر  مي دهي که کاربران زمان زيادي را در فیسبوک هنگامي رخ مي فیس

کننـي  در اين حالت کاربران فعال شروع به نشـان دادن عالئـم کالسـیا افسـردگي مـي     

(. پرابهاکـاراراو نیـز در   2779، 7بـه نيـل از فرهـود    2777پیرسـون،  ـ   یفي و کـالرک )اُک

حواني باعـث  از فضاي مجازي مي ازحي شیپژوهش خود به اين نتیجه رسیي که استفاده ب

بروز اعتیاد رفتاري شود. عـالوه بـر ايـن، مزاحمـت و حهييـي اينترنتـي، از دسـت دادن        

ن نگـرش، رفتـار پرخاشـگرانه و ايجـاد سـاير      هويت، حوجه به شـايعات، از دسـت داد  

جملــه پیامــيهاي نــامطلوب اســتفاده  هــاي اجتمــاعي ازاخــتالالت روانــي و ناهنجــاري

 (.  2779از فضاي مجازي است ) ازحي شیب
هاي اجتماعي روني ارحباطات متيابل و روابط اجتماعي را حغییـر  عالوه بر اين، رسانه

هاي اجتماعي بـر ارحباطـات چهـره بـه     از شبکه ازحي شی(. استفاده ب2771اني )رانا، داده
ثیر گذاشته است و باعث کاهش ارحباطـات جوانـان بـا خويشـاونيان بـه دلیـل       أچهره ح

(. 2773، و همکـاران  هاي اجتمـاعي، شـيه اسـت )اکـرم    گذرانين زمان زيادي در شبکه
هـاي  بکه( نشـان داد بـین اسـتفاده از شـ    7963) و همکـاران  نتايج پژوهش فرامرزيـاني 

هاي ارزشي بین نسلي رابطه وجود دارد و ايـن ارحبـاط   اجتماعي موبايلي و میزان حفاوت

                                                      

1. Farhud 
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ـ باعث کاهش گرايش نسـل جـوان و م   وصورت منفي است  به هـاي  بـه ارزش  سـال  انی
هاي اجتماعي بـا  اجتماعي جامعه ايراني شيه است. همچنین، بین میزان استفاده از شبکه

ب پوشش مـيرن و معیارهـاي ظـاهري بـراي همسـرگزيني      هاي فردگرايي، انتخاارزش
( نیز نشـان داد کـه بـین    7961اي مستيیم وجود دارد. پژوهش فرقاني و مهاجري )رابطه
هاي سبا زنيگي مانني حغییر در نوع پوشش، شـیوه حغذيـه، خـودآرايي، انتخـاب     لفهؤم

رقراري ارحباطات هاي گذرانين اوقات فراغت و باثاثیه و دکوراسیون، سبا خريي، شیوه
هاي اجتماعي رابطه وجود دارد و با افزايش ساعات اسـتفاده از  با میزان استفاده از شبکه

شـود. نتـايج   سـبا زنـيگي نیـز بیشـتر مـي      يهـا  ها حغییر در هر يا از مؤلفهاين شبکه
ـ   2771) 7پژوهشي کـه چـانکوويره و چـانکوويره    ثیرات اسـتفاده از  أ( دربـاره بررسـي ح

هـا داراي پیامـيهايي   اسـتفاده از ايـن رسـانه    کـه  تماعي، حاکي از آن بـود هاي اج رسانه
هاي کشورهاي ديگر، حرويج نابرابري جنسـیتي،  جمله حرويج پذيرفتن فرهنگ و سنت از

، در جامعـه و  افراد مسـن با  ارحباطثیرات نامطلوب در زمینه برقراري أهير دادن زمان، ح
 ر است.  ثؤحعامالت شخصي )سبا زنيگي اجتماعي( م

يیي کـرد بـین هويـت دينـي کـاربران      أطور که نتايج پژوهش حاضر ح همچنین، همان
هاي اجتماعي حفاوت معناداري وجود دارد و افـرادي کـه بـه میـزان     فعال و عادي شبکه

حـري برخـوردار هسـتني.    کننـي از هويـت دينـي منسـجم    کمتري در اين فضا فعالیت مي
بوک، اينستاگرام هاي اجتماعي مانني فیسکننيه شبکهنواقع، با حوجه به پیاميهاي نگرا در

ـ یب حنهـا نوجوانـان را بـا جهـان     هاي اجتماعي نهحوان گفت اين شبکهو حويیتر مي  يهـا  ين
گیرنـي بـا آنچـه در    کنني بلکه ممکن است آنچه آنها در اين فضا ياد ميمختلف آشنا مي
اسـتفاده اينترنتـي و    نابخردانه مانني سوءاني، متفاوت باشي و نیز رفتارهايي خانه ياد گرفته

هـاي اجتمـاعي جييـي    دهي. در نتیجه، فنـاوري  شيرفتارهاي جنسي را در اين فضا افزا
هاي اخالقي يا مـذهبي خاصـي را بـه    خواهني آموزهاغل  حهيييي براي والييني که مي
( 7967) نو همکـارا  (. قاسمي2779کلور، رود )مافرزنيان خود بیاموزني، به شمار مي

در پژوهش خود به اين نتیجه رسیيني که بین هويت ديني و استفاده از شبکه اجتمـاعي  

                                                      

1. Chukwuere & Chukwuere 
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زمان عضويت و میزان استفاده افراد  بوک رابطه معکوس وجود دارد و هر چه ميتفیس
 شود. پژوهش موسـیوني  حر ميبوک افزايش پیيا کني، هويت ديني کاربران ضعیف از فیس

نشان داد کـه بـین میـزان مشـارکت و فعـال بـودن کـاربران در         ( نیز7969) و همکاران
چـه   هاي اجتماعي و هويت ديني آنها رابطه معناداري وجود دارد و هـر استفاده از شبکه

جــو باشــني، احتمــال هــاي اجتمــاعي فعــال و مشــارکتکــاربران در اســتفاده از شــبکه
 ثیرپذيري هويت ديني آنان بیشتر است.   أح

هـاي اجتمـاعي کـه در    و نامناسـ  از شـبکه   ازحـي  شیاي  استفاده بالبته در کنار مع
هاي اين هاي پیشین به آن اشاره شي نبايي از قابلیتپژوهش حاضر و بسیاري از پژوهش

و امکانات هاي عنوان رسانه اجتماعي با قابلیت هاي اجتماعي بهفضا چشم پوشیي. شبکه
کنـي. ايـن فضـا    دي از افـراد مهیـا مـي   زنيگي شادي را بـراي حعـيا   گوناگون، مي حوانني

بـه   کسـاني کـه   برنـي و حواني گريزگاهي براي افرادي که از مشکالت رواني رنج مـي  مي
اي براي ارضاي نیازهـاي هیجـاني و روانـي    وسیله باشي و ،احساس حنهايي دچار هستني

هاي  ه. همچنین، گمنامي و نياشتن ارحباطات چهره به چهره در شبکاين افراد حبييل شود
خـود رفتـار    نوبـه  شود و اين امـر بـه  اجتماعي باعث کاهش اضطراب اجتماعي افراد مي

گیري روابط دوستانه در اين مقیط را براي اين قبیل افـراد حيويـت   جامعه پسني و شکل
هاي اجتماعي در کنار مزايايي واقع استفاده از شبکه (. در7964دالور،  و کني )ودوديمي

ري ارحباطات و انتشار سريع اطالعات داراي معايبي همچـون کـاهش   مانني حسهیل برقرا
ها و جرايم اينترنتي، احال  وقت و به خطر انياختن حريم ارحباطات حضوري، مزاحمت

هـاي  شخصي افراد نیز است. در نهايت بايي به اين نکته اشاره کرد که چنانچه بـه شـبکه  
هـاي خـاص خـود    هيييها و فرصـت عنوان يا پيييه اجتماعي که داراي ح اجتماعي به

حـوان از  آيـي، مـي   هـا بـه عمـل    اين شبکه است نگريسته شود و درک مناسبي از ظرفیت
 هاي آن را به حياقل رساني.  را برد و آسی  بهرههاي اين فضا حياکثر قابلیت

 پيشنهادها

   پژوهش حاضر نشان داد کاربران عادي که نسبت به کاربران فعال ساعات کمتـري را
کننـي، از سـالمت روان بیشـتر، سـبا زنـيگي      هاي مجازي مـي   استفاده از شبکهصر
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منظـور کنتـرل میـزان     بـه  ،رو ايـن  حري برخوردار هستني، ازحر و هويت ديني منسجم سالم
گـردد مهـارت   ها، حوصیه ميهاي اجتماعي و کاهش آثار سوء اين شبکهاستفاده از شبکه

 صـورت  نيمـوزان، آمـوزش داده شـود حـا بـي     آمييريت زمان بـه دانشـجويان و دانـش   
هـاي اجتمـاعي را مـييريت کننـي و در عـین حـال از       زمان حضور خود در شبکه ميت

 هاي اجتماعي نیز مقروم نشوني.  مزاياي استفاده از اين شبکه

 هاي اجتماعي بر سبا زنيگي افـراد  اي که استفاده از شبکهثیرات گستردهأبا حوجه به ح

اي هـم در مقـیط   گردد به افزايش سطح سواد رسانهآنان دارد، حوصیه مي و نیز سالمت روان

هـا  گـردد خـانواده  پیشـنهاد مـي   بر همین اساسخانواده و نیز در سطح اجتماعي اقيام شود. 

گـو کننـي.    و هاي اجتماعي با اعضاي خانواده خود گفتدرباره مزايا و معاي  استفاده از شبکه

اي حوسط رسانه ملـي بـا مقوريـت افـزايش سـطح سـواد رسـانه       هايي همچنین، حولیي برنامه

 هاي اجتماعي گردد.  هاي استفاده از اين شبکهحواني نيش مهمي در کاهش آسی  مي

 گردد بـه  هاي اجتماعي بر هويت ديني، حوصیه ميثیر استفاده از شبکهأبا حوجه به ح

الزم  ،رو ايـن  . ازطراحي مقتواي مذهبي و ديني در فضاي مجازي حوجه بیشـتري گـردد  

نیـاز بـراي حولیـي مقتـواي مـذهبي       است ضمن فراهم آوردن شرايط و امکانات مـورد 

 مناس ، از افراد و مراکز فعال در زمینه حولیي مقتواي ديني و مذهبي حمايت شود.

 حواني نيش مهمـي در جلـوگیري   حرين مواردي که ميکه يکي از مهم با حوجه به آن

هـاي اجتمـاعي داشـته باشـي،     ا زنيگي جوامع غربي در شبکهها و سباز حرويج ارزش

 بنـابراين، ها و فرهنـگ ايرانـي اسـت.    هاي اجتماعي بومي متناس  با ارزشايجاد شبکه

هاي داخلي و فـراهم کـردن   حمايت از متخصصان در داخل کشور و حيويت زيرساخت

هـاي  رقابت با شـبکه  هاي اجتماعي بوميِ قابلمنظور طراحي شبکه امکانات مورد نیاز به

هـا و باورهـاي   منظور حرويج سبا زنيگي ايراني و حيويـت ارزش  اجتماعي غیربومي به

 ملي و ديني امري ضروري است.  
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