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 چکیده
ز اعنوان یکی هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام به

دنی ه شهید مهای اجتماعی موبایلی با سالمت روانی و اجتماعی دانشجویان دانشگابردترین شبکهپرکار
عی نی، مقطر زماآذربایجان است. روش پژوهش از نظر اجرا، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و از نظ

 هبشغول است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان م
شده بندیگیری تصادفی طبقهمیان آنها با روش نمونه است که از 95-96تحصیلی تحصیل در سال

و  (GHQ)عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سالمت روانی نفر به 300تعداد 
های هفتت. یاپرسشنامه سالمت اجتماعی کییز است که روایی و پایایی آنها مورد تائید قرار گرف

ه از ستفاداپژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام و میزان 
غیرهای ین متآن با سالمت روانی و اجتماعی دانشجویان رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. همچن

ز تغییرات رصد اد 20مستقل پژوهش )مدت زمان عضویت در تلگرام و میزان استفاده از آن( توانستند 
 نند.کدرصد از تغییرات سالمت اجتماعی پاسخگویان را تبیین  23سالمت روانی کاربران و 

 های اجتماعی موبایلی، تلگرام، سالمت روانی، سالمت اجتماعیشبکه واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

و  ترین عنوانی است که حیات انسان به آن استوار است. آرامشسالمت بنیادی

ون و ر و در قرن مفهومی اساسی در زندگی انسان از بدو پیدایش بشعنواسالمت، به

ای خود یروهاعصار متمادی مطرح بوده و انسان برای رسیدن به آن، همه امکانات و ن

ه ورد توجمآن  را بسیج کرده ولی هر گاه سخنی از آن به میان آمده بیشتر بعد جسمانی

 نتأمیکشورها در راستای  بوده است. سازمان بهداشت جهانی ضمن توجه دادن

چ کدام ه هیدارد ک تأکیدسالمت روانی، جسمانی و اجتماعی اعضا جامعه بر این نکته 

تی و تندرسر گراز ابعاد سالمت بر دیگر ابعاد آن برتری ندارد، رشد و تعالی جامعه د

گذاری کننده و مرتبط با آن در جهت سیاستآن جامعه است و شناسایی عوامل تعیین

و  ریزی در سطوح خرد و کالن جامعه از دیدگاه سه بُعد جسمی، روانینامهو بر

از سوی . (1379شود )مرندی، اجتماعی از مسائل اساسی هر کشوری محسوب می

ه کع نیازهای اولیه درمانی و رف -های رفاهی و بهداشتیدیگر با گسترش و توسعه نظام

 رسد که رویکردها بهنظر میدر بستر توسعه و رشد اقتصادی روی داده است به 

های روانی، معنوی و اجتماعی معطوف های جسمانی به سمت جنبهسالمت نیز از جنبه

 شده است.

توان در نظر گرفت: در تعریف اول منظور دو تعریف عمده برای سالمت روانی می

های ای از سالمت عمومی است که در زمینه کاستن بیماریاز سالمت روانی، رشته

کند و در تعریف دوم سالمت روانی، به معنای ی در یک اجتماع فعالیت میروان

سالمت فکر است و منظور نشان دادن وضع مثبت و سالمت روانی است که خود 

تواند نسبت به ایجاد سیستم باارزشی درباره ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در می
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، 2، چانگ و استراچان2006، 1المللی کمک کند )مک دوآلحد فردی، ملی و بین

نیز سالمت روانی را ( 2010و همکاران ) 4(. گی2005و همکاران،  3، یاگار2007

های دشوار کار کردن، برای موقعیت مؤثراستعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و 

اند. سازمان جهانی پذیر بودن و برای ارزیابی خود تعادل داشتن تعریف کردهانعطاف

های اجتماعی، روانی و انی را توانایی کامل برای ایفای نقشسالمت، سالمت رو

پور، ماندگی نیست )معنویکند. سالمت تنها نبود بیماری یا عقبجسمی تعریف می

 از فرد و شناخت ارزیابی عنوان چگونگیتوان بهسالمت اجتماعی را می(. 1391

 های اجتماعیگروه و دیگر، نزدیکان با افراد روابطش کیفیت و اجتماع در عملکردش

 اجتماعی سالمت دربرگیرنده بعد کلی، طوربهآنهاست، تعریف کرد.  از عضوی که

 خود از شخص هر شناخت توانایی و عملکرد اجتماعی و های اجتماعیسطوح مهارت

 (.2008، 5المللیتر است )دفتر کار بینبزرگ از جامعه عضوی عنوانبه

عوامل  تأثیری از تجارب دیگر بشری، تحت سالمت روانی و اجتماعی مثل بسیار

ویژه ها و بهتوان به نقش نسبتاً پررنگ رسانهمختلفی است. از میان این عوامل می

های اجتماعی مجازی اشاره کرد. بسیاری معتقدند ظهور های نوین همچون شبکهرسانه

گی و های اخیر، دگرگونی بنیادینی در یکپارچهای اجتماعی مجازی در سالشبکه

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  95 زمستان، شتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

جریان فکری هم در داخل و هم در خارج از ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است 

 (. 1395)آقایاری هیر و همکاران، 

دهند در های اجتماعی مجازی، خدمات آنالینی هستند که به افراد اجازه میشبکه

یک سیستم مشخص و معین پروفایل شخصی خود را داشته باشند، خود را به دیگران 

شان را به اشتراک بگذارند و با دیگران ارتباط برقرار کنند. از معرفی کنند، اطالعات

های شان با دیگران را حفظ کرده و همچنین ارتباطتوانند ارتباطاین طریق افراد می

های اجتماعی در واقع، شبکه (.2007، 1بوید و الیسوناجتماعی جدیدی را شکل دهند )

 طوربهاند. برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی شده

گیرد مانند عکس کاربر، افراد قرار می کلی از طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل

فرد فراهم  ها اطالعاتی را در خصوص هویت)که همه این اطالعات شخصی و عالیق

های دیگران را توانند پروفایلکاربران می گردد.آورد( برقراری ارتباط تسهیل میمی

 های کاربردی مختلف مانند چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنندببینند و از طریق برنامه

های های پیشرفته، شبکهامروزه با گسترش فناوری (.2009و همکاران،  2)پمپک

های همراه اند بلکه بر روی خیلی از تلفند به محیط وب نماندهاجتماعی فقط محدو

هایی هستند که به های اجتماعی موبایلی شبکههوشمند نیز قابل دسترسی هستند. شبکه

دهند تا از طریق تلفن همراه یا تبلت افراد )که عالیق مشترکی دارند( این امکان را می

ه تشکیل دهند و مطالبی را به اشتراک با همدیگر گفتگو کنند، پیام بفرستند، گرو

 (. 2008، 3)لوگانو گذارند

                                                           
1 - Boyd & Ellison 

2 - Pempek 

3 - Lugano 
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ه خههاص، از جملهه طههوربهههطههور کلههی قشههر جههوان و در میههان آنههها دانشههجویان  بههه

دلیهل  شهوند کهه بهه   جهازی محسهوب مهی   مههای اجتمهاعی   کنندگان اصلی شبکهاستفاده

نهی و اجتمهاعی در   ت عاطفی، رواهای اخیر مشکالها، در سالاستفاده زیاد از این شبکه

ههای نابهنجهاری   ای داشته است تا جایی که پدیهده کنندهمیان آنها روند صعودی نگران

صهورت جهدی،   نظیر خودکشی، گرایش به مصرف مواد، افت تحصیلی و نظایر آنها به

قهرار داده   تهأثیر هها را تحهت   پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عملکرد عمهومی دانشهگاه  

شههاهدات پژوهشههگران حههاکی از آن اسههت کههه دانشههجویان (. م1389اسههت )حههاتمی، 

ه از دانشگاه شهید مهدنی آذربایجهان نیهز بیشهتر اوقهات فرادهت خهود را صهرف اسهتفاد         

توانهد پیامهدهای متعهددی در زمینهه     کنند و این امهر مهی  های اجتماعی موبایلی میشبکه

 گسههترش سههالمت روانههی و اجتمههاعی بههرای آنههها داشههته باشههد. بهها توجههه بههه اهمیههت و

هش های اجتماعی موبایلی در بین جوانان و دانشجویان، پهژو روزافزون استفاده از شبکه

های اجتماعی موبایلی از جملهه تلگهرام بهر روی سهالمت     ات شبکهتأثیرمهمی در زمینه 

ه دانشجویان صورت نگرفته اسهت. از ایهن رو، پهژوهش حاضهر در صهدد مطالعهه رابطه       

قطههع رام بهها سههالمت روانههی و اجتمههاعی دانشههجویان ماسههتفاده از شههبکه اجتمههاعی تلگهه

 کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است.

 ادبیات پژوهش
 سالمت اجتماعی و روانی 

 هایشاخص ارائه تعریف و الگوی عنوانبه کییز رویکرد از حاضر پژوهش در

 یاجتماع سالمت به راجع رویکرد ترینعنوان مرتبطبه اجتماعی سالمت مفهوم

 را عملکرد شخصی فرد و زندگی کیفیت است معتقد است. کییز استفاده شده

 زندگی در خوب عملکرد و کرد ارزیابی معیارهای اجتماعی به توجه بدون تواننمی
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 اجتماعی هایچالش تکالیف و و است روانی و عاطفی سالمت جسمی، از چیزی بیش

 عملکردش از فرد ارزیابی به معنی را اجتماعی مفهوم سالمت او گیرد.می دربر نیز را

مشارکت  جزء از پنج ترکیبی را اجتماعی سالمت و کندمی بیان اجتماع در برابر

اجتماعی  انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی،

 (. 148: 1395داند )برات دستجردی و همکاران، می

 است خود ارزش اجتماعی از فرد ارزیابی گربیان اجتماعی به باور کییز، مشارکت

 در آنها آنچه که کنندمی احساس مردم حد و تا چه چگونه که است آن دهندهنشان و

 کمک اجتماعی عنوانو به است ارزشمند و مهم جامعه برای دهندمی جامعه انجام

 چیزی که کنندمی احساس افراد اجتماعی مشارکت کلی در طوربهشود. می تلقی

 (.2004دارند )کییز و شاپیرو،  به اجتماع عرضه برای باارزش

امعه ج با او همراهی کیفیت گرفتن نظر در با فرد یک انسجام اجتماعی ارزیابی

 جامعه در روابطش کیفیت از ابی فردارزی اجتماعی، باشد. در واقع، انسجاممی اطرافش

 و است اعاجتم از شیبخ که کندمی احساس است. فرد سالم اجتماعی هایگروه و

 اجتماعی داند. انسجاممی سازند، سهیممی را اجتماعی واقعیت دیگرانی که با را خود

 علق دارد،ت جامعه به فرد اینکه به کردن فکر بودن، جامعه از بخشی احساس معنای به

 انسجام بنابراین، باشد.می آن در بودن سهیم و طریق جامعه از حمایت شدن احساس

بین  رکیمشت چیز که کننداحساس می مردم آن در است که ایدرجه آن اجتماعی

هایشان مسایههمثل  دارد وجود سازندمی را آنها اجتماعی واقعیت که کسانی و آنها

 (.10: 1393)شربتیان، 

 که است. افرادی دیگران هایویژگی و جامعه از فرد پذیرش اجتماعی تفسیر
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 افراد از ایمجموعه صورتبه را اجتماع هستند، اجتماعی از سالمت بعد این دارای

 که ایمنفی و مثبت هایو جنبه هانقض همه را با دیگران و کنندمی درک مختلف

دارند  اطمینان و اعتماد و مهربان، ظرفیت با افراد عنوانبه دیگران به و پذیردمی دارند،

 (. 158: 1391)شربتیان، 

 رشد حال در مثبت شکل به جامعه که تاس منظور از شکوفایی اجتماعی این

 و داشت خواهد را مثبت به شکل رشد پتانسیل جامعه اینکه کردن به فکر است.

 از عبارت اجتماعی درآورد. شکوفایی بالفعل شکل به را توانمندی این تواندمی

 یک حال در اجتماع اینکه به باور و است اجتماع مسیر تکامل بالقوه توان ارزیابی

 از طریق هک دارد مثبت تحول برای ایبالقوه هایتوانمندی و است تدریجیتکامل 

 آینده رایطش مورد در سالم افراد شود.شناسایی می شهروندان و اجتماعی نهادهای

 و سایر خود که معتقدند و هستند نیروهای جمعی شناسایی به قادر و امیدوار جامعه

 (. 176: 1388تبار و همکاران، برند )عبداهللیم سود اجتماع تکامل و نیروها این از افراد

 قابل جتماعا اینکه به در نهایت کییز معتقد است که انطباق اجتماعی یعنی اعتقاد

 درباره تنها نه انداجتماعی سالم نظر از که است. افرادی بینیقابل پیش و منطقی فهم،

 رخ شانه اطرافنچآ به راجع همچنین کنند، بلکهمی زندگی آن در که جهانی نوع

 هستند. این شاناطراف وقایع فهم به قادر کنندمی احساس و عالقمند بوده دهدمی

 به سبتن فرد که درکی در حقیقت و زندگی است در معناییمقابل بی در مفهوم

 (.2004یرو، خود دارد )کییز و شاپ اطراف اجتماعی دنیای اداره و سازماندهی کیفیت،

سازش با خود و محیط، سازگاری داشتن  از است ارتعب نیز روانی سالمت

دارای سالمت فکر است و  ،فرد سالم .روانی آمیز و نداشتن بیماریموفقیت صورتبه
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و گروهی  فردی پیشرفت و تکامل در حدقدرت و توانایی کافی برای تحرک، لذت، 

ها و ات و فعالیتها، اقدامفعل و انفعال هروانی مجموع سالمتعبارت دیگر، دارد. بهرا 

را به سمت تأمین سالمت فردی و اجتماعی از نظر روانی هدایت  کارهایی است که ما

اجتماعی نیست، طبعاً اهداف و  کند و از آنجا که ابعاد روانی جدا از ابعاد جسمی ومی

 های بهداشت عمومی و بهداشتهای بهداشت روانی ادلب متوجه فعالیتفعالیت

(. سالمت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و 112: 1391)حمیدی،  جسمی است

 کند.کارآمدی هر جامعه ایفا می

 ها بر مخاطبانرسانه تأثیرهای ناظر بر نظریه

 نظریه کاشت

تلگرام بر سالمت روانی و اجتماعی از  اجتماعی شبکه از استفاده برای مطالعه نقش

، بر کنش متقابل 1پرورش گربنرنظریه کاشت بهره گرفته شده است. نظریه کاشت یا 

کنند و نیز بر چگونگی تأثیرگذاری میان رسانه و مخاطبانی که از آن رسانه استفاده می

ها بر مخاطبان تأکید دارد. فرض اساسی این نظریه این است که بین میزان رسانه

تباط های آن رسانه ارپنداری در محتوا و برنامهمواجهه و استفاده از رسانه و واقعیت

ای خاص های متمادی مواجهه با رسانهمستقیم وجود دارد. به این صورت که ساعت

شود. در واقع، نظریه های موافق با محتوای رسانه میباعث ایجاد تغییر نگرش و دیدگاه

ها، میزان تأثیر را مطالعه های مورد استفاده از رسانهپرورش با تعیین میزان و نوع برنامه

 کاشانی، قادی و خلیلیسازوکار و نحوه تأثیر دست پیدا کند )عباسی کند تا بهمی

ها در سطح شناختی بوده و در واقع، نظریه کاشت یکی از اشکال اثر رسانه (.81: 1390

تواند به ها، تا چه حد میمربوط به این موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسانه

                                                           
1 - Gerbner 
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 (.336: 1390کرمانی،  ل دهد؟ )احمدزادهباورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی، شک

تنی کند و مبها اشاره میاین نظریه از جمله نظریاتی است که به تأثیر محدود رسانه

 بر اصول زیر است:

طور معمول، شرط الزم و کافی برای تأثیرگذاری بر های همگانی به( رسانه1

وامل که نقش واسطه را سایر ع ها تنها از طریقروند، بلکه آنشمار نمیمخاطب به

 توانند دارای تأثیر باشند.کنند، میبازی می

صورت یک ها تنها بهشود رسانهای چنان است که سبب می( عمل عوامل واسطه2

ر. کنند و نه به منزله عامل تأثیرگذاکننده در فراینده تأثیرگذاری عمل میعامل کمک

 ثیرگذاری بر مخاطب تنها نقشهای همگانی در فرایند تأعبارت دیگر رسانهبه

ای شامل: فرایندهای کنند. این عوامل واسطهکننده شرایط موجود را بازی میتقویت

که این انتخابی )مانند قدرت انتخابی، ادراک توسط مخاطب، انتخاب مخاطب برای

هی، خود را در معرض یک رسانه قرار دهد و انتخاب نگهداری( فرایندهای گرو

د ها است. چنین موضعی که بر محدوی، افکار رهبری و مانند آنهنجارهای گروه

شود )هرمز، های همگانی داللت دارد، قانون حداقل اثر نامیده میبودت تأثیر رسانه

1380 :161.) 

ل ر تعامیگر داین نظریه این است که استفاده از رسانه با متغیرهای د اصلیداعیه 

ها اثر ای خاص، بر برخی از افراد و گروهبا رسانهای که مواجهه گیرد؛ به شیوهقرار می

است  ها تأثیری نخواهد گذاشت. گربنر معتقدقوی خواهد داشت و بر برخی از گروه

عی( های فردی و اجتمازمانی که شخص متغیرهای دیگر )میزان، نوع، مدت و ویژگی

تاً کم خاص باشد، نسبای مانده که قابل انتساب به رسانهرا همزمان کنترل کند، اثر باقی

 (.40: 1395زاده اقدم و همکاران، است )رسول



 

 

 

 

92  95 زمستان، شتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

 توان استنباط کرد که میزان استفاده و مدت زمانبر اساس نظریه کاشت می

ثر است. ؤهای اجتماعی بر سالمت روانی و اجتماعی کاربران معضویت در شبکه

ای اجتماعی هتوان گفت هر چه میزان استفاده و مدت زمان عضویت در شبکهمی

میزان  ر چهافزایش یابد احتمال تأثیرپذیری کاربر نیز بیشتر خواهد شد. بر عکس ه

ذیری های اجتماعی کاهش یابد احتمال تأثیرپاستفاده و مدت زمان عضویت در شبکه

 وی کمتر خواهد بود.

 پیشینه تجربی پژوهش

ه بیش از حد از حاکی از آن است که استفاد (2001و همکارانش ) 1های تروئریافته

سوئی روی بهداشت روانی دانشجویان گذاشته است. همچنین یلولیس و  تأثیراینترنت 

شناسانه ( نشان دادند دانشجویانی که از اینترنت استفاده مفرط و آسیب2005) 2مارکس

هایی نداشتند، مشکالت روانی داشتند، در مقایسه با دانشجویانی که چنین تجربه

بر  اینترنتی هایانواع فعالیت تأثیر درباره (2003) 3کوتان و رگانبیشتری دارند. مو

 در فعالیت به اشتغال افزایش ساعت که نشان داند اجتماعی حمایت و بهزیستی

عالوه بر این،  .دارد عکس رابطه روانی خطرافتادن سالمت به با های مجازیمحیط

دادند دانشجویانی که  ( در پژوهش خود نشان2003) 4آمیچای هامبرگر و بن آرتزی

افراطی وابسته به اینترنت هستند از لحاظ بهداشت روانی، احساس تنهایی  صورتبه

                                                           
1 - Treuer 

2 - Yellowlees & Marks 

3 - Morgan & Cotton 

4 - Amichai-Hamburger & Ben-Artzi 
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( نیز نشان دادند دانشجویانی که به اعتیاد 2002) 2( و بالچ2001) 1کنند. اندرسونمی

پذیری های الزم را ندارند و از آسیباینترنت مبتال هستند، در روابط اجتماعی مهارت

 برند. و سالمت و بهداشت روانی پایین رنج میباال

های پژوهش میرزائیان و در تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور، یافته

(، حاکی از آن است که بین 1393راد و میردریکوند )( و شهبازی1390همکاران )

یاد به اعت اعتیاد به اینترنت و سالمت روانی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد و

های پژوهش تواند سالمت روانی افراد را تهدید کند. عالوه بر این، یافتهنترنت میای

آن  ( حاکی از1395( و آقایاری هیر و همکاران )1395دستجردی و همکاران )برات

عنادار های اجتماعی مجازی و سالمت اجتماعی رابطه ماست که بین استفاده از شبکه

 های اجتماعیافزایش میزان استفاده از شبکهی که با طوربهمعکوسی وجود دارد؛ 

 کند.مجازی، سالمت اجتماعی افراد کاهش پیدا می

 شوند:می طرح زیر هایفرضیه پژوهش، نظری مبانی و پیشینه به توجه با

 اجتماعی تلگرام و سالمت روانی دانشجویان بین مدت زمان عضویت در شبکه -

 رابطه وجود دارد.

ان اجتماعی تلگرام و سالمت اجتماعی دانشجوی شبکه بین مدت زمان عضویت در -

 رابطه وجود دارد.

ابطه راجتماعی تلگرام و سالمت روانی دانشجویان  بین میزان استفاده از شبکه -

 وجود دارد.

                                                           
1 - Anderson 

2 - Bloch 
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 ن رابطهاجتماعی تلگرام و سالمت اجتماعی دانشجویا بین میزان استفاده از شبکه -

 وجود دارد.

 روش پژوهش

از نظر روش اجرا، پیمایشی، از نظر هدف،  حاضر پژوهش در تحقیق روش

 شناسیدانشجویان کار کلیه آماری است. جامعه کاربردی و از نظر زمانی، مقطعی

ودند که از ب 95-96تحصیلی سال در تحصیل به مشغول شهیدمدنی آذربایجان دانشگاه

 آنها از نفر 300 دادتع بندی شدهگیری تصادفی طبقهنمونه روش از استفاده بابین آنها 

 ابتدا کل که بود صورت این به گیرینمونه شدند. نحوه آماری انتخاب نمونه عنوانبه

 ات و علومادبی دانشکده در چهار دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان دانشجویان کارشناسی

هر  بین از و شده انسانی، روانشناسی و علوم تربیتی، علوم پایه و فنی مهندسی تقسیم

 پرسشنامه هایسؤال به برای پاسخگویی دانشجویانی تصادفی صورتبه دانشکده چهار

  .شدند انتخاب

 تعریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم

های اجتماعی موبایلی است که افراد تلگرام یکی از شبکه شبکه اجتماعی تلگرام:
وه و تواند با ایجاد یک حساب کاربری در آن با همدیگر گفتگو کنند، تشکیل گرمی

متن، عکس، صوت و تصویر به اشتراک بگذارند  صورتبهکانال دهند، مطالبی را 
(. برای سنجش مدت زمان عضویت در شبکه اجتماعی 2017)آنگالنو و همکاران، 

ساخته استفاده شده است. بدین صورت تلگرام و میزان استفاده از آن پرسشنامه محقق
خواسته شد تا مدت زمان عضویت در  باز سؤال صورتبهکنندگان که از مشارکت

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.

یف جامع سازمان جهانی بهداشت، سالمت روانی مطابق تعر سالمت روانی:
ه نها بیک حالت فراگیر بهزیستی جسمانی، روانی و اجتماعی که ت عبارت است از

 ،پژوهش حاضر در. (86: 1395معنای عدم بیماری نیست )مهرگان و همکاران، 
ی سنجیده ی پرسشنامه سالمت عمومسؤال 28سالمت روانی و ابعاد آن به وسیله فرم 

های جسمانی، اضطراب، اختالل مقیاس فرعی نشانه 4است. این پرسشنامه دارای شده 
رند هار گزینه داچهای این پرسشنامه سؤالباشد. در کارکرد اجتماعی و افسردگی می

های بیشتر حاکی از مشکالت بیشتر در گیرد )نمرهبه آنها تعلق می 4تا  1ای از که نمره
وش تغیر از دو رمست(. برای مطالعه پایایی این های آن اسالمت عمومی و مقیاس

متغیر  87/0تا  72/0های آن با نمره کل بین پایایی همزمان و همبستگی خرده مقیاس
استفاده از  میزان پایایی این متغیر در پژوهش حاضر با(. 1385بوده است )بیرامی، 

 به دست آمد. 76/0آلفای کرونباخ 

با اجتماع و دیگران، به  مؤثربه توانایی فرد در برقراری تعامل  سالمت اجتماعی:
های اجتماعی اطالق کننده نقشکننده شخصی و محققمنظور ایجاد روابط ارضا

(. مفهوم سالمت اجتماعی و ابعاد آن با 191: 1396شود )فیروزبخت و همکاران، می
نجش قرار گرفته است. مورد س (1998) 1استفاده از پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز

این پرسشنامه دارای پنج مقیاس فرعی انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش 
های این متغیر در باشد. پرسشاجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی می

ای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم تشکیل شده است. قالب طیف لیکرت پنج گزینه
 به دست آمد. 83/0ین پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی ا

 های پژوهشیافته

                                                           
1 - Keyes 
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 های توصیفییافته

 دهد که میانگین سنی پاسخگویانبررسی اطالعات عمومی دانشجویان نشان می
صد از در 35درصد از پاسخگویان را زنان و  65باشد. بر اساس نتایج، سال می 77/20

 8/14درصد از پاسخگویان مجرد و  2/85دهند. ل میپاسخگویان را مردان تشکی
 باشند. درصد متاهل می

 1 اجتماعی تلگرام در جدول شماره توزیع مدت زمان عضویت کاربران در شبکه
شود، از میان کاربران گونه که در این جدول مالحظه میهماننشان داده شده است. 

از شش  66/9از شش ماه،  کمتر درصد 33/13ترتیب مورد مطالعه در این پژوهش به
سال تا  2رصد از د 40سال،  2سال تا کمتر از  1درصد از  33/23سال،  1ماه تا کمتر از 

اند. بوده سال عضو تلگرام 3سال تا بیشتر از  3درصد از  66/13سال و  3کمتر از 
 است. 96/3میانگین مدت زمان عضویت در تلگرام نیز 

 اجتماعی تلگرامشجویان در شبکه مدت زمان عضویت دان :1جدول 
 درصد فراوانی مدت زمان عضویت در تلگرام

 33/13 40 ماه 6کمتر از 
 66/9 29 سال 1کمتر از ماه تا  6از 
 33/23 70 سال 2سال تا کمتر از  1از 
 40 120 سال 3سال تا کمتر از  2از 

 66/13 41 سال و بیشتر 3از 
 56/3 میانگین

 20/1 انحراف استاندارد

ام دهد بیشترین میزان استفاده دانشجویان از تلگرنشان می 2اطالعات جدول شماره 
ن اده دانشجویاساعت در شبانه روز بوده است. میانگین استف 3ساعت تا کمتر از  2بین 

 ویان راباشد که نمره باالیی را در استفاده از این شبکه توسط دانشجمی 14/4از تلگرام 
 دهنده محبوبیت این شبکه در نزد آنهاست.همچنین نشاندهد و نشان می

 میزان استفاده روزانه دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام :2جدول 
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 درصد فراوانی میزان استفاده روزانه از تلگرام
 15 45 کمتر از نیم ساعت
 66/22 68 ساعت 1بین نیم ساعت تا کمتر از 

 11 33 ساعت 2ساعت تا کمتر از  1از 
 66/26 80 ساعت 3ساعت تا کمتر از  2از 
 66/14 44 ساعت 4ساعت تا کمتر از  3از 
 10 30 ساعت 4ساعت تا بیشتر از  4از 

 14/4 میانگین
 11/1 انحراف استاندارد

 78/75دهد میانگین سالمت اجتماعی در کاربران نشان می 3نتایج جدول شماره 
ز در سالمت اجتماعی دانشجویان است. ادهنده یک نمره متوسط باشد که نشانمی

االترین ب 22/20های سالمت اجتماعی، بعد پذیرش اجتماعی با میانگین میان زیرمقیاس
ا هستند. میانگین کمترین میانگین را دار 88/17نمره و بعد انطباق اجتماعی با میانگین 

 در سالمت االدهنده یک نمره بباشد که نشانمی 45/89سالمت روانی دانشجویان نیز 
 روانی آنها است. از میان ابعاد سالمت روانی، بعد 

یانگین باالترین نمره و بعد افسردگی با م 22/19های جسمانی با میانگین نشانه
 کمترین میانگین را دارا هستند. 99/17

 میانگین و انحراف استاندارد سالمت روانی و اجتماعی با ابعادشان :3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بعد متغیر

 سالمت اجتماعی
78/75 

 88/3 33/18 انسجام اجتماعی
 35/3 58/18 مشارکت اجتماعی
 11/3 22/20 پذیرش اجتماعی
 44/3 88/17 انطباق اجتماعی

 37/3 50/19 شکوفایی اجتماعی
 58/3 22/19 های جسمانینشانه سالمت روانی
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 75/3 09/18 اضطراب 45/89
 81/3 19/18 کارکرد اجتماعیاختالل در 

 21/3 99/17 افسردگی

 های استنباطییافته

. های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده استبرای آزمون فرضیه

ه حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در شبک 4اطالعات جدول شماره 

جتماعی او  المت روانیاجتماعی تلگرام و میزان استفاده از این شبکه اجتماعی با س

در  ضویتعکاربران رابطه معنادار معکوسی وجود دارد؛ یعنی با افزایش مدت زمان 

شود. ف میتلگرام و میزان استفاده از آن، سالمت روانی و اجتماعی کاربران تضعی

 گیرند.د تائید قرار میهای پژوهش موربنابراین، فرضیه
 های پژوهشآزمون فرضیه :4جدول 

 امتغیره
ضریب همبستگی 

 پیرسون
 نتیجه فرضیه سطح معناداری

مدت زمان عضویت در تلگرام و 

 سالمت روانی
 تائید 032/0 -22/0

میزان استفاده از تلگرام و سالمت 

 روانی
 تائید 005/0 -25/0

مدت زمان عضویت در تلگرام و 

 سالمت اجتماعی
 تائید 041/0 -27/0

میزان استفاده از تلگرام و سالمت 

 جتماعیا
 تائید 001/0 -31/0
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ر در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل ب

ل مد 5جدول شماره  شود.حلیل رگرسیونی پرداخته میتهای وابسته به متغیر

العات اطدهد. را نشان می سالمت روانی و اجتماعی دانشجویانرگرسیونی چند متغیره 

جتماعی به برای سالمت روانی و ا (R)ه همبستگی چندگانه دهد کاین جدول نشان می

 تقلاست که گویای این مطلب است که متغیرهای مس 48/0و  45/0ترتیب معادل 

ضریب ند. با سالمت اجتماعی ارتباط دار 48/0با سالمت روانی و  45/0طور همزمان به

سبه شده اعی محابرای سالمت اجتم 23/0برای سالمت روانی و  20/0نیز  (2R)تعیین 

غییرات تدرصد از  23سالمت روانی و درصد از تغییرات  20است. به این معنی که 

ز افاده توسط متغیرهای مدت زمان عضویت در تلگرام و میزان استسالمت اجتماعی 

 یب بتایه ضرابشود. متغیر میزان استفاده از تلگرام با توجه تلگرام توضیح داده می

انی و مت روشتری از متغیر مدت زمان عضویت در تلگرام بر سالبی تأثیراستاندارد، 

 اجتماعی دانشجویان دارد.

 های تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای تبیین سالمت روانی و اجتماعیآماره :5جدول 

های مستقلمتغیر  متغیر وابسته 
ضرایب 

 غیراستاندارد

ضرایب 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح 

 معناداری

ر مدت زمان عضویت د

 تلگرام
سالمت 

 روانی

27/0-  19/0-  14/3  037/0  

-32/0 تلگراماستفاده از  میزان  23/0  72/3  002/0  

=Sig  خالصه مدل 000/0  F= 41/30  R2=0/20 R=  45/0  

مدت زمان عضویت در 

 تلگرام
سالمت 

 اجتماعی

31/0-  21/0-  51/3  004/0  

-34/0 تلگراماستفاده از  میزان  25/0-  97/3  000/0  
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مدل خالصه   Sig= 000/0  F= 50/35  R2=0/23 R=  48/0  

 گیریبحث و نتیجه

های اجتماعی مجازی همچون امروزه با گسترش دسترسی و استفاده از شبکه

ی های افراد دستخوش تغییر و تحوالتهای زندگیتلگرام و اینستاگرام بسیاری از جنبه

تماعی از آن جمله وانی و اجهای گوناگون راند که سالمت کاربران در حوزهشده

و  اجتماعی تلگرام باشد. لذا، پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین استفاده از شبکهمی

 سالمت روانی و اجتماعی دانشجویان پرداخته است.

یان از های توصیفی پژوهش حاکی از آن است بیشترین میزان استفاده دانشجویافته

و میانگین  ساعت در شبانه روز است 3ساعت تا کمتر از  2شبکه اجتماعی تلگرام از 

دهنده ننشا میزان استفاده دانشجویان از تلگرام در سطح باالیی است که این میزان

ها یافته باشد. ایناستقبال دانشجویان از این شبکه اجتماعی و محبوبیت باالی آن می

( و 1395(، برات دستجردی و همکاران )2015های اکرم و همکاران )همسو با یافته

عضویت در  ( است. همچنین از نظر بیشترین مدت زمان1395آقایاری هیر و همکاران )

بکه اجتماعی سال عضو این ش 3سال تا کمتر از  2درصد از پاسخگویان از  40تلگرام، 

 اند.بوده

های توصیفی پژوهش بیانگر آن است که دانشجویان مورد مطالعه از سایر یافته

برخوردار هستند و از نظر سالمت روانی نیز در سطح باالیی سالمت اجتماعی متوسطی 

ی که در متغیر سالمت اجتماعی، بعد پذیرش اجتماعی باالترین طوربهقرار دارند. 

میانگین و بعد انطباق اجتماعی کمترین میزان میانگین را داراست. در سالمت روانی نیز 

فسردگی از کمترین میزان میانگین های جسمانی باالترین از میانگین و بعد ابعد نشانه
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 برخوردار است.

ر دهای استنباطی پژوهش نیز حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت یافته

ران عی کاربجتماشبکه اجتماعی تلگرام و میزان استفاده از تلگرام با سالمت روانی و ا

 ضویت درع ی که با افزایش مدت زمانطوربهرابطه معنادار معکوسی وجود دارد؛ 

بران کار تلگرام و افزایش میزان استفاده از آن، سالمت روانی و سالمت اجتماعی

دی و برات دستجرهای پژوهش ها در راستای یافتهکند. این یافتهکاهش پیدا می

راد و میردریکوند شهبازی(، 1395(، آقایاری هیر و همکاران )1395همکاران )

ر داست که  (2003) کوتان و ( و مورگان1390(، میرزائیان و همکاران )1393)

مت ات سوئی بر سالتأثیراستفاده از فضای مجازی باعث  شان نشان دادندمطالعات

دهنده های پژوهش نشانشود. عالوه بر این، سایر یافتهروانی و اجتماعی کاربران می

 انمیز آن هستند که دو متغیر مستقل پژوهش یعنی مدت زمان عضویت در تلگرام و

صد از در 23درصد از تغییرات سالمت روانی و  20اند استفاده از تلگرام توانسته

 یدکنندهها تأیهمچنین این یافتهتغییرات سالمت اجتماعی دانشجویان را تبیین کنند. 

ان دت زممبر اساس این نظریه هر چه میزان استفاده و نظریه کاشت گربنر است که 

ر نیز یابد احتمال تأثیرپذیری کاربی افزایش میهای اجتماعی مجازعضویت در شبکه

شود. بر عکس هر چه میزان استفاده و مدت زمان عضویت در بیشتر خواهد می

 شود.یابد احتمال تأثیرپذیری وی کمتر میهای اجتماعی کاهش میشبکه

سو با پژوهش دست آمده از پژوهش حاضر همدر مجموع، در راستای نتایج به

 هایشبکه امروزهتوان چنین برداشت کرد که می (،1395و همکاران )برات دستجردی 

 افراد برقرار میان سنتی شکل با متفاوتی تعامالت و ارتباطات اجتماعی مجازی
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 گذاشته جای به افراد اجتماعی روابط بر انکاری دیرقابل تأثیر امر این که اندساخته

 یکدیگر با مکان و نژاد قوم، طبقه، یت،جنس چون الزاماتی از فارغ بنابراین، افراد است.

 در لذا دهند؛می خود نشان از جدیدی هایهویت اساس این بر و کرده برقرار ارتباط

 از بعد افراد و سالمت روانی و اجتماعی افراد دستخوش تغییر و تحول شده فضا این

 حساسا را باشندعضو می آن در که ایجامعه و خود با بیگانگی زمانی احساس مدت

 افراد های اجتماعی موبایلی از آنجایی کهمجازی شبکه فضای در کنند. همچنینمی

 و معیارهای الگوها با را خود نوعیبه دارند سعی و بوده دیگر رو اعضایدنباله بیشتر

 آنها فردی هایخالقیت و سالمت اجتماعی لذا کنند، سازگار مجازی جامعه افراد

 عالئق دیگران و هاارزش مقلد و خالقیت فاقد افرادی به زمان مرور به و یافته کاهش

شوند. به همین خاطر، با توجه به گریزناپذیر بودن مواجهه و استفاده از می تبدیل

شود، با های اجتماعی موبایلی که هر روز هم بر کاربران آنها در کشور افزوده میشبکه

اده از این امکانات ارتباطی و نیز های الزم برای استفتدابیر مناسبی در زمینه آموزش

ات نامناسب استفاده از تأثیرهای ارتباطی مجازی بتوان از مدیریت محتوای چنین شبکه

 المقدور کاست.ها در بین افراد جامعه حتیاین شبکه
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