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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مطالعه رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بهعنوان یکی از
پرکاربردترین شبکههای اجتماعی موبایلی با سالمت روانی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان است .روش پژوهش از نظر اجرا ،پیمایشی ،از نظر هدف ،کاربردی و از نظر زمانی ،مقطعی
است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان مشغول به
تحصیل در سالتحصیلی  95-96است که از میان آنها با روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده
تعداد  300نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه سالمت روانی ) (GHQو
پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز است که روایی و پایایی آنها مورد تائید قرار گرفت .یافتههای
پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام و میزان استفاده از
آن با سالمت روانی و اجتماعی دانشجویان رابطه معنادار معکوسی وجود دارد .همچنین متغیرهای
مستقل پژوهش (مدت زمان عضویت در تلگرام و میزان استفاده از آن) توانستند  20درصد از تغییرات
سالمت روانی کاربران و  23درصد از تغییرات سالمت اجتماعی پاسخگویان را تبیین کنند.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی موبایلی ،تلگرام ،سالمت روانی ،سالمت اجتماعی
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مقدمه
سالمت بنیادی ترین عنوانی است که حیات انسان به آن استوار است .آرامش و
سالمت ،بهعنوان مفهومی اساسی در زندگی انسان از بدو پیدایش بشر و در قرون و
اعصار متمادی مطرح بوده و انسان برای رسیدن به آن ،همه امکانات و نیروهای خود
را بسیج کرده ولی هر گاه سخنی از آن به میان آمده بیشتر بعد جسمانی آن مورد توجه
بوده است .سازمان بهداشت جهانی ضمن توجه دادن کشورها در راستای تأمین
سالمت روانی ،جسمانی و اجتماعی اعضا جامعه بر این نکته تأکید دارد که هیچ کدام
از ابعاد سالمت بر دیگر ابعاد آن برتری ندارد ،رشد و تعالی جامعه در گرو تندرستی
آن جامعه است و شناسایی عوامل تعیینکننده و مرتبط با آن در جهت سیاستگذاری
و برنامهریزی در سطوح خرد و کالن جامعه از دیدگاه سه بُعد جسمی ،روانی و
اجتماعی از مسائل اساسی هر کشوری محسوب میشود (مرندی .)1379 ،از سوی
دیگر با گسترش و توسعه نظامهای رفاهی و بهداشتی -درمانی و رفع نیازهای اولیه که
در بستر توسعه و رشد اقتصادی روی داده است به نظر میرسد که رویکردها به
سالمت نیز از جنبههای جسمانی به سمت جنبههای روانی ،معنوی و اجتماعی معطوف
شده است.
دو تعریف عمده برای سالمت روانی میتوان در نظر گرفت :در تعریف اول منظور
از سالمت روانی ،رشتهای از سالمت عمومی است که در زمینه کاستن بیماریهای
روانی در یک اجتماع فعالیت میکند و در تعریف دوم سالمت روانی ،به معنای
سالمت فکر است و منظور نشان دادن وضع مثبت و سالمت روانی است که خود
می تواند نسبت به ایجاد سیستم باارزشی درباره ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در
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حد فردی ،ملی و بینالمللی کمک کند (مک دوآل ،2006 1،چانگ و استراچان،

 ،2007یاگار 3و همکاران .)2005 ،گی 4و همکاران ( )2010نیز سالمت روانی را
استعداد روان برای هماهنگ ،خوشایند و مؤثر کار کردن ،برای موقعیتهای دشوار
انعطافپذیر بودن و برای ارزیابی خود تعادل داشتن تعریف کردهاند .سازمان جهانی
سالمت ،سالمت روانی را توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی ،روانی و
جسمی تعریف میکند .سالمت تنها نبود بیماری یا عقبماندگی نیست (معنویپور،
 .)1391سالمت اجتماعی را میتوان بهعنوان چگونگی ارزیابی و شناخت فرد از
عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر ،نزدیکان و گروههای اجتماعی
که عضوی از آنهاست ،تعریف کرد .بهطور کلی ،بعد اجتماعی سالمت دربرگیرنده
سطوح مهارتهای اجتماعی و عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود
بهعنوان عضوی از جامعه بزرگتر است (دفتر کار بینالمللی.)2008 5،
سالمت روانی و اجتماعی مثل بسیاری از تجارب دیگر بشری ،تحت تأثیر عوامل
مختلفی است .از میان این عوامل میتوان به نقش نسبتاً پررنگ رسانهها و بهویژه
رسانههای نوین همچون شبکههای اجتماعی مجازی اشاره کرد .بسیاری معتقدند ظهور
شبکههای اجتماعی مجازی در سالهای اخیر ،دگرگونی بنیادینی در یکپارچگی و
همبستگی اجتماعی و همچنین تعامالت و ارتباطات انسانی ایجاد کرده است ،و این

1- McDowall
2- Cheung & Strachan
3- Eagar
4- Gee
5- International Labour Office

 86

جامعهشناسی سبک زندگی ،سال دوم ،شماره هشتم ،زمستان 95

جریان فکری هم در داخل و هم در خارج از ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است
(آقایاری هیر و همکاران.)1395 ،
شبکههای اجتماعی مجازی ،خدمات آنالینی هستند که به افراد اجازه میدهند در
یک سیستم مشخص و معین پروفایل شخصی خود را داشته باشند ،خود را به دیگران
معرفی کنند ،اطالعات شان را به اشتراک بگذارند و با دیگران ارتباط برقرار کنند .از
این طریق افراد میتوانند ارتباطشان با دیگران را حفظ کرده و همچنین ارتباطهای
اجتماعی جدیدی را شکل دهند (بوید و الیسون .)2007 1،در واقع ،شبکههای اجتماعی
برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی شدهاند .بهطور
کلی از طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل افراد قرار میگیرد مانند عکس کاربر،
اطالعات شخصی و عالیق (که همه اینها اطالعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم
میآورد) برقراری ارتباط تسهیل میگردد .کاربران میتوانند پروفایلهای دیگران را
ببینند و از طریق برنامههای کاربردی مختلف مانند چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند
(پمپک 2و همکاران .)2009 ،امروزه با گسترش فناوریهای پیشرفته ،شبکههای
اجتماعی فقط محدود به محیط وب نماندهاند بلکه بر روی خیلی از تلفنهای همراه
هوشمند نیز قابل دسترسی هستند .شبکههای اجتماعی موبایلی شبکههایی هستند که به
افراد (که عالیق مشترکی دارند) این امکان را میدهند تا از طریق تلفن همراه یا تبلت
با همدیگر گفتگو کنند ،پیام بفرستند ،گروه تشکیل دهند و مطالبی را به اشتراک
گذارند (لوگانو.)2008 3،
1- Boyd & Ellison
2- Pempek
3- Lugano
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بهههطههور کلههی قشههر جههوان و در میههان آنههها دانشههجویان بهههطههور خههاص ،از جمل هه
استفادهکنندگان اصلی شبکهههای اجتمهاعی مجهازی محسهوب مهیشهوند کهه بههدلیهل
استفاده زیاد از این شبکهها ،در سالهای اخیر مشکالت عاطفی ،روانهی و اجتمهاعی در
میان آنها روند صعودی نگرانکنندهای داشته است تا جایی که پدیهدهههای نابهنجهاری
نظیر خودکشی ،گرایش به مصرف مواد ،افت تحصیلی و نظایر آنها بهصهورت جهدی،
پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عملکرد عمهومی دانشهگاههها را تحهت تهأثیر قهرار داده
اسههت (حههاتمی .)1389 ،مشههاهدات پژوهشههگران حههاکی از آن اسههت کههه دانشههجویان
دانشگاه شهید مهدنی آذربایجهان نیهز بیشهتر اوقهات فرادهت خهود را صهرف اسهتفاده از
شبکههای اجتماعی موبایلی میکنند و این امهر مهیتوانهد پیامهدهای متعهددی در زمینهه
سههالمت روانههی و اجتمههاعی بههرای آنههها داشههته باشههد .بهها توجههه بههه اهمیههت و گسههترش
روزافزون استفاده از شبکههای اجتماعی موبایلی در بین جوانان و دانشجویان ،پهژوهش
مهمی در زمینه تأثیرات شبکههای اجتماعی موبایلی از جملهه تلگهرام بهر روی سهالمت
دانشجویان صورت نگرفته اسهت .از ایهن رو ،پهژوهش حاضهر در صهدد مطالعهه رابطهه
اسههتفاده از شههبکه اجتمههاعی تلگهرام بهها سههالمت روانههی و اجتمههاعی دانشههجویان مقطههع
کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است.
ادبیات پژوهش
سالمت اجتماعی و روانی

در پژوهش حاضر از رویکرد کییز بهعنوان الگوی تعریف و ارائه شاخصهای
مفهوم سالمت اجتماعی بهعنوان مرتبطترین رویکرد راجع به سالمت اجتماعی
استفاده شده است .کییز معتقد است کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فرد را
نمیتوان بدون توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد و عملکرد خوب در زندگی
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چیزی بیش از سالمت جسمی ،عاطفی و روانی است و تکالیف و چالشهای اجتماعی
را نیز دربر میگیرد .او مفهوم سالمت اجتماعی را به معنی ارزیابی فرد از عملکردش
در برابر اجتماع بیان میکند و سالمت اجتماعی را ترکیبی از پنج جزء مشارکت
اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی
میداند (برات دستجردی و همکاران.)148 :1395 ،
به باور کییز ،مشارکت اجتماعی بیانگر ارزیابی فرد از ارزش اجتماعی خود است
و نشاندهنده آن است که چگونه و تا چه حد مردم احساس میکنند که آنچه آنها در
جامعه انجام میدهند برای جامعه مهم و ارزشمند است و بهعنوان کمک اجتماعی
تلقی میشود .بهطور کلی در مشارکت اجتماعی افراد احساس میکنند که چیزی
باارزش برای عرضه به اجتماع دارند (کییز و شاپیرو.)2004 ،
انسجام اجتماعی ارزیابی یک فرد با در نظر گرفتن کیفیت همراهی او با جامعه
اطرافش میباشد .در واقع ،انسجام اجتماعی ،ارزیابی فرد از کیفیت روابطش در جامعه
و گروههای اجتماعی است .فرد سالم احساس میکند که بخشی از اجتماع است و
خود را با دیگرانی که واقعیت اجتماعی را میسازند ،سهیم میداند .انسجام اجتماعی
به معنای احساس بخشی از جامعه بودن ،فکر کردن به اینکه فرد به جامعه تعلق دارد،
احساس حمایت شدن از طریق جامعه و سهیم بودن در آن میباشد .بنابراین ،انسجام
اجتماعی آن درجهای است که در آن مردم احساس میکنند که چیز مشترکی بین
آنها و کسانی که واقعیت اجتماعی آنها را میسازند وجود دارد مثل همسایههایشان
(شربتیان.)10 :1393 ،
پذیرش اجتماعی تفسیر فرد از جامعه و ویژگیهای دیگران است .افرادی که
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دارای این بعد از سالمت اجتماعی هستند ،اجتماع را بهصورت مجموعهای از افراد
مختلف درک میکنند و دیگران را با همه نقضها و جنبههای مثبت و منفیای که
دارند ،میپذیرد و به دیگران بهعنوان افراد با ظرفیت و مهربان ،اعتماد و اطمینان دارند
(شربتیان.)158 :1391 ،
منظور از شکوفایی اجتماعی این است که جامعه به شکل مثبت در حال رشد
است .فکر کردن به اینکه جامعه پتانسیل رشد به شکل مثبت را خواهد داشت و
میتواند این توانمندی را به شکل بالفعل درآورد .شکوفایی اجتماعی عبارت از
ارزیابی توان بالقوه مسیر تکامل اجتماع است و باور به اینکه اجتماع در حال یک
تکامل تدریجی است و توانمندیهای بالقوهای برای تحول مثبت دارد که از طریق
نهادهای اجتماعی و شهروندان شناسایی میشود .افراد سالم در مورد شرایط آینده
جامعه امیدوار و قادر به شناسایی نیروهای جمعی هستند و معتقدند که خود و سایر
افراد از این نیروها و تکامل اجتماع سود میبرند (عبداهللتبار و همکاران.)176 :1388 ،
در نهایت کییز معتقد است که انطباق اجتماعی یعنی اعتقاد به اینکه اجتماع قابل
فهم ،منطقی و قابل پیشبینی است .افرادی که از نظر اجتماعی سالماند نه تنها درباره
نوع جهانی که در آن زندگی میکنند ،بلکه همچنین راجع به آنچه اطرافشان رخ
میدهد عالقمند بوده و احساس میکنند قادر به فهم وقایع اطرافشان هستند .این
مفهوم در مقابل بیمعنایی در زندگی است و در حقیقت درکی که فرد نسبت به
کیفیت ،سازماندهی و اداره دنیای اجتماعی اطراف خود دارد (کییز و شاپیرو.)2004 ،
سالمت روانی نیز عبارت است از سازش با خود و محیط ،سازگاری داشتن
بهصورت موفقیتآمیز و نداشتن بیماری روانی .فرد سالم ،دارای سالمت فکر است و
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قدرت و توانایی کافی برای تحرک ،لذت ،پیشرفت و تکامل در حد فردی و گروهی
را دارد .بهعبارت دیگر ،سالمت روانی مجموعه فعل و انفعالها ،اقدامات و فعالیتها و
کارهایی است که ما را به سمت تأمین سالمت فردی و اجتماعی از نظر روانی هدایت
میکند و از آنجا که ابعاد روانی جدا از ابعاد جسمی و اجتماعی نیست ،طبعاً اهداف و
فعالیتهای بهداشت روانی ادلب متوجه فعالیتهای بهداشت عمومی و بهداشت
جسمی است (حمیدی .)112 :1391 ،سالمت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و
کارآمدی هر جامعه ایفا میکند.
نظریههای ناظر بر تأثیر رسانهها بر مخاطبان
نظریه کاشت

برای مطالعه نقش استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر سالمت روانی و اجتماعی از
نظریه کاشت بهره گرفته شده است .نظریه کاشت یا پرورش گربنر 1،بر کنش متقابل
میان رسانه و مخاطبانی که از آن رسانه استفاده میکنند و نیز بر چگونگی تأثیرگذاری
رسانه ها بر مخاطبان تأکید دارد .فرض اساسی این نظریه این است که بین میزان
مواجهه و استفاده از رسانه و واقعیتپنداری در محتوا و برنامههای آن رسانه ارتباط
مستقیم وجود دارد .به این صورت که ساعتهای متمادی مواجهه با رسانهای خاص
باعث ایجاد تغییر نگرش و دیدگاههای موافق با محتوای رسانه میشود .در واقع ،نظریه
پرورش با تعیین میزان و نوع برنامههای مورد استفاده از رسانهها ،میزان تأثیر را مطالعه
میکند تا به سازوکار و نحوه تأثیر دست پیدا کند (عباسیقادی و خلیلی کاشانی،
 .)81 :1390در واقع ،نظریه کاشت یکی از اشکال اثر رسانهها در سطح شناختی بوده و
مربوط به این موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسانهها ،تا چه حد میتواند به
1- Gerbner
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باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی ،شکل دهد؟ (احمدزاده کرمانی.)336 :1390 ،
این نظریه از جمله نظریاتی است که به تأثیر محدود رسانهها اشاره میکند و مبتنی
بر اصول زیر است:
 )1رسانههای همگانی بهطور معمول ،شرط الزم و کافی برای تأثیرگذاری بر
مخاطب بهشمار نمیروند ،بلکه آنها تنها از طریق سایر عوامل که نقش واسطه را
بازی میکنند ،میتوانند دارای تأثیر باشند.
 )2عمل عوامل واسطهای چنان است که سبب میشود رسانهها تنها بهصورت یک
عامل کمککننده در فراینده تأثیرگذاری عمل میکنند و نه به منزله عامل تأثیرگذار.
بهعبارت دیگر رسانههای همگانی در فرایند تأثیرگذاری بر مخاطب تنها نقش
تقویتکننده شرایط موجود را بازی میکنند .این عوامل واسطهای شامل :فرایندهای
انتخابی (مانند قدرت انتخابی ،ادراک توسط مخاطب ،انتخاب مخاطب برای اینکه
خود را در معرض یک رسانه قرار دهد و انتخاب نگهداری) فرایندهای گروهی،
هنجارهای گروهی ،افکار رهبری و مانند آنها است .چنین موضعی که بر محدود
بودت تأثیر رسانههای همگانی داللت دارد ،قانون حداقل اثر نامیده میشود (هرمز،
.)161 :1380
داعیه اصلی این نظریه این است که استفاده از رسانه با متغیرهای دیگر در تعامل
قرار میگیرد؛ به شیوهای که مواجهه با رسانهای خاص ،بر برخی از افراد و گروهها اثر
قوی خواهد داشت و بر برخی از گروهها تأثیری نخواهد گذاشت .گربنر معتقد است
زمانی که شخص متغیرهای دیگر (میزان ،نوع ،مدت و ویژگیهای فردی و اجتماعی)
را همزمان کنترل کند ،اثر باقیمانده که قابل انتساب به رسانهای خاص باشد ،نسبتاً کم
است (رسولزاده اقدم و همکاران.)40 :1395 ،
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بر اساس نظریه کاشت می توان استنباط کرد که میزان استفاده و مدت زمان
عضویت در شبکههای اجتماعی بر سالمت روانی و اجتماعی کاربران مؤثر است.
میتوان گفت هر چه میزان استفاده و مدت زمان عضویت در شبکههای اجتماعی
افزایش یابد احتمال تأثیرپذیری کاربر نیز بیشتر خواهد شد .بر عکس هر چه میزان
استفاده و مدت زمان عضویت در شبکههای اجتماعی کاهش یابد احتمال تأثیرپذیری
وی کمتر خواهد بود.
پیشینه تجربی پژوهش
یافتههای تروئر1و همکارانش ( )2001حاکی از آن است که استفاده بیش از حد از
اینترنت تأثیر سوئی روی بهداشت روانی دانشجویان گذاشته است .همچنین یلولیس و
مارکس )2005(2نشان دادند دانشجویانی که از اینترنت استفاده مفرط و آسیبشناسانه
داشتند ،در مقایسه با دانشجویانی که چنین تجربههایی نداشتند ،مشکالت روانی
بیشتری دارند .مورگان و کوتان )2003( 3درباره تأثیر انواع فعالیتهای اینترنتی بر
بهزیستی و حمایت اجتماعی نشان داند که افزایش ساعت اشتغال به فعالیت در
محیطهای مجازی با به خطرافتادن سالمت روانی رابطه عکس دارد .عالوه بر این،
آمیچای هامبرگر و بن آرتزی )2003(4در پژوهش خود نشان دادند دانشجویانی که
بهصورت افراطی وابسته به اینترنت هستند از لحاظ بهداشت روانی ،احساس تنهایی

1- Treuer
2- Yellowlees & Marks
3- Morgan & Cotton
4- Amichai-Hamburger & Ben-Artzi
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میکنند .اندرسون )2001( 1و بالچ )2002( 2نیز نشان دادند دانشجویانی که به اعتیاد
اینترنت مبتال هستند ،در روابط اجتماعی مهارتهای الزم را ندارند و از آسیبپذیری
باال و سالمت و بهداشت روانی پایین رنج میبرند.
در تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور ،یافتههای پژوهش میرزائیان و
همکاران ( )1390و شهبازیراد و میردریکوند ( ،)1393حاکی از آن است که بین
اعتیاد به اینترنت و سالمت روانی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد و اعتیاد به
اینترنت میتواند سالمت روانی افراد را تهدید کند .عالوه بر این ،یافتههای پژوهش
براتدستجردی و همکاران ( )1395و آقایاری هیر و همکاران ( )1395حاکی از آن
است که بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و سالمت اجتماعی رابطه معنادار
معکوسی وجود دارد؛ بهطوری که با افزایش میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی ،سالمت اجتماعی افراد کاهش پیدا میکند.
با توجه به پیشینه و مبانی نظری پژوهش ،فرضیههای زیر طرح میشوند:
 بین مدت زمان عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام و سالمت روانی دانشجویانرابطه وجود دارد.
 بین مدت زمان عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام و سالمت اجتماعی دانشجویانرابطه وجود دارد.
 بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و سالمت روانی دانشجویان رابطهوجود دارد.

1- Anderson
2- Bloch
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 بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و سالمت اجتماعی دانشجویان رابطهوجود دارد.
روش پژوهش
روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر روش اجرا ،پیمایشی ،از نظر هدف،
کاربردی و از نظر زمانی ،مقطعی است .جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان مشغول به تحصیل در سالتحصیلی  95-96بودند که از
بین آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده تعداد  300نفر از آنها
بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .نحوه نمونهگیری به این صورت بود که ابتدا کل
دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان در چهار دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،روانشناسی و علوم تربیتی ،علوم پایه و فنی مهندسی تقسیم شده و از بین هر
چهار دانشکده بهصورت تصادفی دانشجویانی برای پاسخگویی به سؤالهای پرسشنامه
انتخاب شدند.

تعریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم
شبکه اجتماعی تلگرام :تلگرام یکی از شبکههای اجتماعی موبایلی است که افراد

می تواند با ایجاد یک حساب کاربری در آن با همدیگر گفتگو کنند ،تشکیل گروه و
کانال دهند ،مطالبی را بهصورت متن ،عکس ،صوت و تصویر به اشتراک بگذارند
(آنگالنو و همکاران .)2017 ،برای سنجش مدت زمان عضویت در شبکه اجتماعی
تلگرام و میزان استفاده از آن پرسشنامه محققساخته استفاده شده است .بدین صورت
که از مشارکتکنندگان بهصورت سؤال باز خواسته شد تا مدت زمان عضویت در
تلگرام را به ماه و سال و میزان استفاده از تلگرام به ساعت بیان کنند .با توجه به عینی
بودن متغیر مستقل تحقیق (عضویت و میزان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام) نیازی به
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برآورد پایایی برای این شاخص نبوده است.
سالمت روانی :مطابق تعریف جامع سازمان جهانی بهداشت ،سالمت روانی
عبارت است از یک حالت فراگیر بهزیستی جسمانی ،روانی و اجتماعی که تنها به
معنای عدم بیماری نیست (مهرگان و همکاران .)86 :1395 ،در پژوهش حاضر،
سالمت روانی و ابعاد آن به وسیله فرم  28سؤالی پرسشنامه سالمت عمومی سنجیده
شده است .این پرسشنامه دارای  4مقیاس فرعی نشانههای جسمانی ،اضطراب ،اختالل
در کارکرد اجتماعی و افسردگی میباشد .سؤالهای این پرسشنامه چهار گزینه دارند
که نمرهای از  1تا  4به آنها تعلق میگیرد (نمرههای بیشتر حاکی از مشکالت بیشتر در
سالمت عمومی و مقیاسهای آن است) .برای مطالعه پایایی این متغیر از دو روش
پایایی همزمان و همبستگی خرده مقیاسهای آن با نمره کل بین  0/72تا  0/87متغیر
بوده است (بیرامی .)1385 ،میزان پایایی این متغیر در پژوهش حاضر با استفاده از
آلفای کرونباخ  0/76به دست آمد.
سالمت اجتماعی :به توانایی فرد در برقراری تعامل مؤثر با اجتماع و دیگران ،به
منظور ایجاد روابط ارضاکننده شخصی و محققکننده نقشهای اجتماعی اطالق
میشود (فیروزبخت و همکاران .)191 :1396 ،مفهوم سالمت اجتماعی و ابعاد آن با
استفاده از پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز )1998( 1مورد سنجش قرار گرفته است.
این پرسشنامه دارای پنج مقیاس فرعی انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،پذیرش
اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی میباشد .پرسشهای این متغیر در
قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم تشکیل شده است.
میزان پایایی این پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ  0/83به دست آمد.
یافتههای پژوهش
1- Keyes
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یافتههای توصیفی

بررسی اطالعات عمومی دانشجویان نشان میدهد که میانگین سنی پاسخگویان
 20/77سال میباشد .بر اساس نتایج 65 ،درصد از پاسخگویان را زنان و  35درصد از
پاسخگویان را مردان تشکیل میدهند 85/2 .درصد از پاسخگویان مجرد و 14/8
درصد متاهل میباشند.
توزیع مدت زمان عضویت کاربران در شبکه اجتماعی تلگرام در جدول شماره 1
نشان داده شده است .همانگونه که در این جدول مالحظه میشود ،از میان کاربران
مورد مطالعه در این پژوهش بهترتیب  13/33درصد کمتر از شش ماه 9/66 ،از شش
ماه تا کمتر از  1سال 23/33 ،درصد از  1سال تا کمتر از  2سال 40 ،درصد از  2سال تا
کمتر از  3سال و  13/66درصد از  3سال تا بیشتر از  3سال عضو تلگرام بودهاند.
میانگین مدت زمان عضویت در تلگرام نیز  3/96است.
جدول  :1مدت زمان عضویت دانشجویان در شبکه اجتماعی تلگرام

مدت زمان عضویت در تلگرام

فراوانی

درصد

کمتر از  6ماه
از  6ماه تا کمتر از  1سال
از  1سال تا کمتر از  2سال
از  2سال تا کمتر از  3سال
از  3سال و بیشتر
میانگین
انحراف استاندارد

40
29
70
120
41

13/33
9/66
23/33
40
13/66
3/56
1/20

اطالعات جدول شماره  2نشان میدهد بیشترین میزان استفاده دانشجویان از تلگرام
بین  2ساعت تا کمتر از  3ساعت در شبانه روز بوده است .میانگین استفاده دانشجویان
از تلگرام  4/14میباشد که نمره باالیی را در استفاده از این شبکه توسط دانشجویان را
نشان میدهد و همچنین نشاندهنده محبوبیت این شبکه در نزد آنهاست.
جدول  :2میزان استفاده روزانه دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام
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میزان استفاده روزانه از تلگرام
کمتر از نیم ساعت
بین نیم ساعت تا کمتر از  1ساعت
از  1ساعت تا کمتر از  2ساعت
از  2ساعت تا کمتر از  3ساعت
از  3ساعت تا کمتر از  4ساعت
از  4ساعت تا بیشتر از  4ساعت
میانگین
انحراف استاندارد

فراوانی
45
68
33
80
44
30
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درصد
15
22/66
11
26/66
14/66
10

4/14
1/11

نتایج جدول شماره  3نشان میدهد میانگین سالمت اجتماعی در کاربران 75/78
میباشد که نشاندهنده یک نمره متوسط در سالمت اجتماعی دانشجویان است .از
میان زیرمقیاسهای سالمت اجتماعی ،بعد پذیرش اجتماعی با میانگین  20/22باالترین
نمره و بعد انطباق اجتماعی با میانگین  17/88کمترین میانگین را دارا هستند .میانگین
سالمت روانی دانشجویان نیز  89/45میباشد که نشاندهنده یک نمره باال در سالمت
روانی آنها است .از میان ابعاد سالمت روانی ،بعد
نشانههای جسمانی با میانگین  19/22باالترین نمره و بعد افسردگی با میانگین
 17/99کمترین میانگین را دارا هستند.
جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد سالمت روانی و اجتماعی با ابعادشان
متغیر

سالمت اجتماعی
75/78

سالمت روانی

بعد

میانگین

انحراف استاندارد

انسجام اجتماعی

18/33

3/88

مشارکت اجتماعی

18/58

3/35

پذیرش اجتماعی

20/22

3/11

انطباق اجتماعی

17/88

3/44

شکوفایی اجتماعی

19/50

3/37

نشانههای جسمانی

19/22

3/58
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89/45

اضطراب

18/09

3/75

اختالل در کارکرد اجتماعی

18/19

3/81

افسردگی

17/99

3/21

یافتههای استنباطی
برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
اطالعات جدول شماره  4حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در شبکه
اجتماعی تلگرام و میزان استفاده از این شبکه اجتماعی با سالمت روانی و اجتماعی
کاربران رابطه معنادار معکوسی وجود دارد؛ یعنی با افزایش مدت زمان عضویت در
تلگرام و میزان استفاده از آن ،سالمت روانی و اجتماعی کاربران تضعیف میشود.
بنابراین ،فرضیههای پژوهش مورد تائید قرار میگیرند.
جدول  :4آزمون فرضیههای پژوهش
متغیرها

مدت زمان عضویت در تلگرام و
سالمت روانی
میزان استفاده از تلگرام و سالمت
روانی
مدت زمان عضویت در تلگرام و
سالمت اجتماعی
میزان استفاده از تلگرام و سالمت
اجتماعی

ضریب همبستگی
پیرسون

سطح معناداری نتیجه فرضیه

-0/22

0/032

تائید

-0/25

0/005

تائید

-0/27

0/041

تائید

-0/31

0/001

تائید
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در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر
متغیرهای وابسته به تحلیل رگرسیونی پرداخته میشود .جدول شماره  5مدل
رگرسیونی چند متغیره سالمت روانی و اجتماعی دانشجویان را نشان میدهد .اطالعات
این جدول نشان میدهد که همبستگی چندگانه ( )Rبرای سالمت روانی و اجتماعی به
ترتیب معادل  0/45و  0/48است که گویای این مطلب است که متغیرهای مستقل
بهطور همزمان  0/45با سالمت روانی و  0/48با سالمت اجتماعی ارتباط دارند .ضریب
تعیین ( )R2نیز  0/20برای سالمت روانی و  0/23برای سالمت اجتماعی محاسبه شده
است .به این معنی که  20درصد از تغییرات سالمت روانی و  23درصد از تغییرات
سالمت اجتماعی توسط متغیرهای مدت زمان عضویت در تلگرام و میزان استفاده از
تلگرام توضیح داده میشود .متغیر میزان استفاده از تلگرام با توجه به ضرایب بتای
استاندارد ،تأثیر بی شتری از متغیر مدت زمان عضویت در تلگرام بر سالمت روانی و
اجتماعی دانشجویان دارد.
جدول  :5آماره های تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای تبیین سالمت روانی و اجتماعی
متغیرهای مستقل

مدت زمان عضویت در
تلگرام
میزان استفاده از تلگرام

متغیر وابسته

سالمت
روانی

تلگرام
میزان استفاده از تلگرام

غیراستاندارد

استاندارد

-0/27

-0/19

-0/32
Sig=0/000

خالصه مدل
مدت زمان عضویت در

ضرایب

ضرایب

سالمت
اجتماعی

-0/31
-0/34

0/23

مقدار t

3/14
3/72
2

R =0/20 F=30/41
-0/21
-0/25

3/51
3/97

سطح
معناداری

0/037
0/002
R=0/45
0/004
0/000
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Sig=0/000

R2=0/23 F=35/50

R=0/48

بحث و نتیجهگیری
امروزه با گسترش دسترسی و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی همچون
تلگرام و اینستاگرام بسیاری از جنبههای زندگیهای افراد دستخوش تغییر و تحوالتی
شدهاند که سالمت کاربران در حوزههای گوناگون روانی و اجتماعی از آن جمله
میباشد .لذا ،پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و
سالمت روانی و اجتماعی دانشجویان پرداخته است.
یافته های توصیفی پژوهش حاکی از آن است بیشترین میزان استفاده دانشجویان از
شبکه اجتماعی تلگرام از  2ساعت تا کمتر از  3ساعت در شبانه روز است و میانگین
میزان استفاده دانشجویان از تلگرام در سطح باالیی است که این میزان نشاندهنده
استقبال دانشجویان از این شبکه اجتماعی و محبوبیت باالی آن میباشد .این یافتهها
همسو با یافتههای اکرم و همکاران ( ،)2015برات دستجردی و همکاران ( )1395و
آقایاری هیر و همکاران ( )1395است .همچنین از نظر بیشترین مدت زمان عضویت در
تلگرام 40 ،درصد از پاسخگویان از  2سال تا کمتر از  3سال عضو این شبکه اجتماعی
بودهاند.
سایر یافته های توصیفی پژوهش بیانگر آن است که دانشجویان مورد مطالعه از
سالمت اجتماعی متوسطی برخوردار هستند و از نظر سالمت روانی نیز در سطح باالیی
قرار دارند .بهطوری که در متغیر سالمت اجتماعی ،بعد پذیرش اجتماعی باالترین
میانگین و بعد انطباق اجتماعی کمترین میزان میانگین را داراست .در سالمت روانی نیز
بعد نشانههای جسمانی باالترین از میانگین و بعد افسردگی از کمترین میزان میانگین
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برخوردار است.
یافته های استنباطی پژوهش نیز حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در
شبکه اجتماعی تلگرام و میزان استفاده از تلگرام با سالمت روانی و اجتماعی کاربران
رابطه معنادار معکوسی وجود دارد؛ بهطوری که با افزایش مدت زمان عضویت در
تلگرام و افزایش میزان استفاده از آن ،سالمت روانی و سالمت اجتماعی کاربران
کاهش پیدا میکند .این یافتهها در راستای یافتههای پژوهش برات دستجردی و
همکاران ( ،)1395آقایاری هیر و همکاران ( ،)1395شهبازیراد و میردریکوند
( ،)1393میرزائیان و همکاران ( )1390و مورگان و کوتان ( )2003است که در
مطالعاتشان نشان دادند استفاده از فضای مجازی باعث تأثیرات سوئی بر سالمت
روانی و اجتماعی کاربران میشود .عالوه بر این ،سایر یافتههای پژوهش نشاندهنده
آن هستند که دو متغیر مستقل پژوهش یعنی مدت زمان عضویت در تلگرام و میزان
استفاده از تلگرام توانستهاند  20درصد از تغییرات سالمت روانی و  23درصد از
تغییرات سالمت اجتماعی دانشجویان را تبیین کنند .همچنین این یافتهها تأییدکننده
نظریه کاشت گربنر است که بر اساس این نظریه هر چه میزان استفاده و مدت زمان
عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی افزایش مییابد احتمال تأثیرپذیری کاربر نیز
بیشتر خواهد می شود .بر عکس هر چه میزان استفاده و مدت زمان عضویت در
شبکههای اجتماعی کاهش مییابد احتمال تأثیرپذیری وی کمتر میشود.
در مجموع ،در راستای نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر همسو با پژوهش
برات دستجردی و همکاران ( ،)1395میتوان چنین برداشت کرد که امروزه شبکههای
اجتماعی مجازی تعامالت و ارتباطات متفاوتی با شکل سنتی میان افراد برقرار

 102

جامعهشناسی سبک زندگی ،سال دوم ،شماره هشتم ،زمستان 95

ساختهاند که این امر تأثیر دیرقابل انکاری بر روابط اجتماعی افراد به جای گذاشته
است .بنابراین ،افراد فارغ از الزاماتی چون جنسیت ،طبقه ،قوم ،نژاد و مکان با یکدیگر
ارتباط برقرار کرده و بر این اساس هویتهای جدیدی از خود نشان میدهند؛ لذا در
این فضا سالمت روانی و اجتماعی افراد دستخوش تغییر و تحول شده و افراد بعد از
مدت زمانی احساس بیگانگی با خود و جامعهای که در آن عضو میباشند را احساس
میکنند .همچنین در فضای مجازی شبکههای اجتماعی موبایلی از آنجایی که افراد
بیشتر دنبالهرو اعضای دیگر بوده و سعی دارند بهنوعی خود را با الگوها و معیارهای
افراد جامعه مجازی سازگار کنند ،لذا سالمت اجتماعی و خالقیتهای فردی آنها
کاهش یافته و به مرور زمان به افرادی فاقد خالقیت و مقلد ارزشها و عالئق دیگران
تبدیل میشوند .به همین خاطر ،با توجه به گریزناپذیر بودن مواجهه و استفاده از
شبکههای اجتماعی موبایلی که هر روز هم بر کاربران آنها در کشور افزوده میشود ،با
تدابیر مناسبی در زمینه آموزشهای الزم برای استفاده از این امکانات ارتباطی و نیز
مدیریت محتوای چنین شبکههای ارتباطی مجازی بتوان از تأثیرات نامناسب استفاده از
این شبکهها در بین افراد جامعه حتیالمقدور کاست.
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