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 چکیده

های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی شهروندان  هدف از تحقیق حاضر رابطه میزان استفاده از شبکه

از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی و از  شهر اردبیل است.

ش گردآوری اطالعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل لحاظ رو

هزار نفر است. برای تعیین حجم  881ها برابر سال شهر اردبیل که تعداد آن 81کلیه شهروندان باالی 

-مونهدست آمد که با روش ننفر به 413نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه آماری برابر 

های  های موردنیاز، از پرسشنامه ای انتخاب شدند. به منظورگردآوری داده ای چند مرحله گیری خوشه

های آماری با نرم  های اجتماعی و سالمت جسمی و روانی استفاده شده است. داده محقق ساخته شبکه

تگی پیرسون و تجزیه و تحلیل شده است. برای تحلیل فرضیات از ضریب همبس پردازش SPSS افزار

های اجتماعی با بهداشت  های تحقیق نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه استفاده شد. یافته

است.  -26/0داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر برابر  جسمی و روانی رابطه منفی معنی
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ابطه منفی و بین های زندگی و ورزش ر های اجتماعی با مهارت همچنین بین میزان استفاده از شبکه

داری وجود دارد. نتیجه اینکه  های اجتماعی با اوقات فراغت رابطه مثبت معنی میزان استفاده از شبکه

های اجتماعی بر سالمت روان شهروندان اردبیلی مؤثر است. همچنین نتیجه نهایی  استفاده از شبکه

ی مورد مطالعه، مربوط به رابطه دهد که بیشترین همبستگی از میان متغیرها تحلیل فرضیات نشان می

 های اجتماعی با ورزش است. میزان استفاده از شبکه

 های اجتماعی، بهداشت جسمی، بهداشت روانی، شهروندان، اردبیل. شبکه واژگان کلیدی:

 مقدمه

های الهی است که در سایه تندرستی و  شادابی، نشاط و احساس خوشبختی یکی از موهبت

ها اعطا شده است، عالوه بر آن، سالمت جسمی و روانی یکی  ه انسانسالمت جسمی و روانی ب

شود. امروزه موضوع بهداشت  ها محسوب می ترین عوامل مؤثر در ارتقا و تکامل انسان از مهم

شناسان و سایر اندیشمندان علوم رفتاری و پزشکان، روان جسمی و روانی عمیقاً موردتوجه روان

داشت جسمی و روانی، دانش یا هنری است که به افراد کمک اجتماعی قرار گرفته است. به

های صحیح روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگار شده و راه  کند تا با ایجاد روش می

 (.8436تری را برای حل مشکالتشان انتخاب کنند )شیرازی،  های مطلوب حل

توان انسان بانشاط، نیرومند  یاگر فشارهای جسمی و روانی، فرد را مدام تهدید کند دیگر نم

شک اگر مدیریت و و توانایی پرورش داد که قادر به انجام مسئولیت اجتماعی خود باشد. بدون

های علمی، اثربخش و کارآمد  متولیان تأمین بهداشت جسمی و روانی جوامع بتوانند با شیوه

ند بود جلوی بسیاری از عوامل تنش زای روحی و روانی را کنترل و یا کاهش دهند، قادر خواه

های خانوادگی و اجتماعی و نیز عواقب ناخوشایند دیگری را بگیرند که حاصل تنزل  آسیب

 (.8434بهداشت جسمی و روانی افراد است )طیبی، 

در دوره جدید که اینترنت و ارتباطات الکترونیک در جامعه سیطره دارند، این اجتماعات  

اندازند. به همین دلیل است که  وانی افراد را به خطر میمجازی هستند که بهداشت جسمی و ر

ظهور جامعه اطالعاتی و اثرات آن بسیار مورد توجه جامعه شناسان و سایر صاحب نظران قرار 

 گرفته است.

های اطالعاتی و ارتباطی، بر ابعاد مختلف زندگی بشر )سیاسی،  امروزه، گسترش فناوری

دی( تأثیر گذاشته است. با کمرنگ شدن اهمیت زمان و اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصا
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تری  مکان و بی نیازی به مکان مشترک برای برقراری ارتباط، افراد به شکل بسیار آسان

توانند در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این شکل جدید برقراری ارتباط  می

 (.8436کوهی، شود )خواجه ش موجب تحول در فرهنگ و هویت جوامع می

ها در  از زمان ایجاد اولین شبکه اجتماعی مجازی تاکنون هزاران نوع از این دست وب سایت

ترین  های اجتماعی مجازی به یکی از مهم اند. در حال حاضر شبکه سطح جهان ایجاد شده

ابزارهای ارتباطی در سطح جامعه و جهان تبدیل شده و از شهرت فراوانی برخوردار هستند 

 (.6003پک و همکاران، )پم

ها به عنوان یکی از کارهای روزمره در نظر گرفته  برای بسیاری از افراد استفاده از این شبکه

کنند  ها افراد فرصت پیدا می هایی هستند که در آن های اجتماعی مجازی، مکان شود. شبکه می

رین ارتباط برقرار کنند و های شخصیتی خود را بروز داده و با سای تا خود را معرفی کرده، ویژگی

ای چه در سطح روابط بین فردی و چه  این ارتباطات را حفظ کنند. این تارنماها به طور بالقوه

در سطح روابط اجتماعی، توانایی ایجاد تغییرات اساسی در زمینه زندگی اجتماعی هر فرد را 

دانند.  ارتقا روابط گذشته می ترین تأثیر این گونه تارنماها را حفظ و دارند. در اغلب موارد مهم

این در حالی است که نباید از نقش این تارنماها در شکل گیری روابط جدید بین فردی غافل 

 (.6086شد )والتر و همکاران، 

های انسانی تعامل با  استدالل کردند یکی از خصیصه 6084روسن و همکاران در سال 

پیشرفت و تأثیر گذار بر زندگی روزمره  هایی است که روز به روز در حال محیط و فناوری

های  ها و کار بیش از حد با کامپیوتر، صفحه نمایشگر گوی ها و فناوری هستند. استفاده از رسانه

هوشمند منجر به خواب و استراحت ناکافی در بین اعضای خانواده شده و سالمت ذهنی هریک 

مطالعات درک شده که استفاده از رسانه (. در برخی از 68: 6083شود )استریکلند،  ها می از آن

اجتماعی به کاهش اعتماد به نفس، رفاه و سعادت اجتماعی مرتبط است و فشارها و 

دهد. برخی از پژوهشگران دالیل بیشتری را برای این  شناختی را افزایش میهای روان استرس

به رسانه و تأثیر سرایت اند نظیر حجم زیاد اطالعات، اعتیاد  تأثیرات مضر و منفی ارائه داده

کننده منفی مانند مدلسازی برخی از رفتارهای پر ریسک. از طرفی دیگر، رسانه اجتماعی 

های مرتبط با آن ارائه  های بسیاری را برای پیشرفت سالمت روانی و پژوهش سودها و فرصت

قرون به صرفه دهد. اوالً، این گونه نشان داده شده که رسانه اجتماعی یک سکو یا جایگاه م می
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باشد. دوما، رسانه اجتماعی  برای بکارگیری و ارائه اقدامات در جهت بهبود سالمت روانی می

های حمایت اجتماعی را از طریق ایجاد یک جامعه  تواند دستیابی به خدمات و سرویس می

ود اند، ارتقا و بهب مجازی و آنالین برای افرادی که مشکالت سالمت اجتماعی را تجربه کرده

های دور از  بخشد. در نهایت، رسانه اجتماعی به طور موفقیت آمیزی برای دستیابی به گروه

های محروم مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، همه شواهد موجود حاکی  دسترس یا گروه

از این است که رسانه اجتماعی یک تأثیر فزاینده و فراگیر بر تعامالت و روابط انسانی در سطح 

ها خواهد داشت، تأثیرات رسانه اجتماعی بر سالمت روانی افراد با هم آمیخته شده و  فرهنگ

 (.438-436: 6081مرکب هستند )لوید، 

بنابر آنچه که بیان شد عوامل متعددی با بهداشت جسمی و روانی مرتبط هستند و آن را 

عوامل است. هدف اصلی  های اجتماعی یکی از این کند، استفاده از شبکه تحکیم یا تضعیف می

های اجتماعی با  تحقیق حاضر پاسخگویی به این سؤال است که بین میزان استفاده از شبکه

 ای وجود دارد؟ بهداشت جسمی و روانی شهروندان شهر اردبیل چه رابطه

 پیشینه تحقیق

( تحقیقی با عنوان بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل 8434فرح بخش )

حصیلی، انجام داد. بررسی نمرات سالمت روانی کسب شده توسط دانشجویان با میانگین ت

دهد که به طور کلی آنان از سالمت روانی برخوردار هستند. همچنین،  نشان می 83/823

های پژوهش حاکی از آن است متغیرهای سن، سنوات تحصیلی و نوع دوره تحصیلی  یافته

ن رابطه معناداری دارند نتایج دیگر مبین آن است که دانشجویان با سالمت روانی آنا

ای با سالمت  متغیرهای دانشکده یا رشته تحصیلی وضعیت سکونت و تأهل دانشجویان رابطه

 روانی آنان ندارد.

( تحقیقی با عنوان تأثیر روابط خانوادگی بر بهداشت روانی فرزندان در 8433حقیقتیان )

داری بر  شان داد، روابط خانوادگی سازنده، تأثیر مثبت و معنیشهر اصفهان، انجام داد. نتایج ن

دار بودند.  های روابط خانوادگی نیز همگی مثبت و معنی سالمت روانی افراد دارد تأثیر مؤلفه

حمایت اقتصادی، حمایت عاطفی، انسجام، مشارکت، کنترل و نظارت خانواده، همچنین پایگاه 

دار داشت، ولی بین  مت روانی جوانان تأثیر مثبت و معنیاجتماعی خانواده بر سال -اقتصادی 

 دار وجود نداشت. جنسیت و سالمت روانی رابطه معنی
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های اجتماعی بر سالمت روحی و روانی افراد  ( تحقیقی با عنوان تأثیر شبکه8433خسروی )

جازی های اجتماعی در فضای م جامعه در ایران انجام داد. نتیجه آنکه رشد روزافزون شبکه

ها به وسیله ارتباطی ضروری تبدیل شوند و با توجه به تأثیر این  باعث شده تا این شبکه

ای نزدیک کاهش یابد و این خود کاربران  ها در آینده رود که استفاده از آن ها، گمان نمی شبکه

هستند که باید آگاهانه تصمیم بگیرند که به چه نحوی در مسیر صحیح و در جهت تعالی خرد 

 ها استفاده کنند. معی از این شبکهج

های  ( تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین تماشای برنامه8431جعفری و خورشیدی )

تلویزیونی و ارتقای سالمت روان در میان شهروندان شهر رشت با استفاده از روش پیمایشی 

کن در شهر رشت سال سا 60اند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد باالی  انجام داده

دهد که بین تماشای  نفر است. نتایج تحقیق نشان می 431است، حجم نمونه در این تحقیق 

داری وجود دارد.  های تلویزیونی و ارتقای سالمت روان افراد در شهر رشت رابطه معنی برنامه

، های تلویزیونی های پزشکی، تماشای سریال داری بین تماشای برنامههمچنین رابطه معنی

های  اقتصادی و تماشای برنامه -های سیاسی های موسیقی، تماشای برنامه تماشای برنامه

 ورزشی با سالمت روان افراد وجود دارد.

های اجتماعی با  ( تحقیقی با عنوان رابطه استفاده از شبکه8431جعفری و دهقان پور )

یق از نوع کاربردی، از لحاظ ابعاد هویتی شهروندان شهر اردبیل انجام دادند. از لحاظ هدف تحق

نوع روش، توصیفی و همبستگی است و از لحاظ روش گردآوری اطالعات روش تحقیق مورد 

سال شهر  81نظر پیمایشی است. جمعیت آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان باالی 

مورگان هزار نفر است. برای تعیین حجم نمونه از جدول  881ها برابر اردبیل بوده که تعداد آن

دهد که  نفر به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می 413استفاده شد و تعداد نمونه آماری برابر 

داری وجود دارد  های اجتماعی و ابعاد هویتی شهروندان رابطه منفی معنی بین استفاده از شبکه

 های اجتماعی است. همچنین بین استفاده از شبکه -93/0و ضریب همبستگی دو متغیر برابر 

داری وجود دارد، در حالی که بین استفاده از  با هویت فردی و هویت مجازی رابطه مثبت معنی

 داری وجود دارد.های اجتماعی با هویت جمعی، ملی، دینی و انقالبی رابطه معکوس معنی شبکه

های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی  ( تحقیقی با عنوان شبکه8438بشیر و افراسیابی )

ترین جامعه مجازی ایرانیان انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد  طالعه موردی بزرگجوانان: م
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های  های اجتماعی اینترنتی و نحوه اختصاص وقت به سایر فعالیت که میان عضویت در شبکه

اند که به دلیل استفاده بیش از  دهندگان اذعان کرده اجتماعی ارتباط وجود داشته و بیشتر پاسخ

های اجتماعی اینترنتی مورد اعتراض سایر اعضای خانواده  نت برای فعالیت در شبکهحد از اینتر

هایی نظیر نحوه  های اجتماعی اینترنتی با مقوله اند. همچنین میان عضویت در شبکه واقع شده

ارتباط با جنس مخالف و شیوه محاورات اعضا در محیط بیرونی ارتباط وجود دارد؛ بنابراین 

های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان ارتباط  ان عضویت در شبکهتوان گفت می می

 وجود دارد.

تحقیقی که در دانشگاه ووهان چین انجام شد، تفاوت جنسیت و سطح بهداشت روانی 

دانشجویان را مورد تأیید قرار داد. در همین مطالعه سطح بهداشت روانی دانشجویان بومی و 

 (.6080، 8و و همکارانغیربومی یکسان گزارش شد )تا

مطالعه دیگری نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان و بهداشت روانی آنان رابطه 

داری وجود دارد. این یافته در تحقیقی که در دانشگاه گالسکو صورت پذیرفت، مورد تأیید  معنی

 (.6003، 6قرار گرفت )میلینگز

تفاده از اینترنت، رشد هویت و اضطراب ( در تحقیقی با عنوان اس6083) 4مازلین و مور

کنند سطوح  اجتماعی در بین جوانان دریافتند که در افرادی که بیشتر از اینترنت استفاده می

 شود. باالتری از اضطراب اجتماعی و فقدان هویت یافتگی مشاهده می

اینترنت ( به این نتیجه رسیدند که هر چه جوانان زمان بیشتری را با 6084) 3بولین و هری

شان خواهند کرد، کاسته  سر کنند، در مقابل از میزان زمانی که صرف محیط اجتماعی واقعی

خواهد شد. به عالوه جوانان معتاد به اینترنت همانند سایر معتادان، دچار عالئم اعتیادی 

های  های پرخاشگرانه، سایت های اعتیادآمیز مردان، عموماً بازی مشخص هستند. فعالیت

یابی  های حمایتگرانه، دوست های اعتیادآمیز زنان نیز عموماً تشکیل دوستی گاری و فعالیتن هرزه

 های چت است. و یا گالیه از شوهران در اتاق

آموزان  ( در پی کشف متغیرهای تأثیرگذار در اعتیاد اینترنتی دانش6001) 1چی هونگ

اد اینترنتی دچار هستند و عمده تایوانی به این نتیجه رسید که پسران بیش از دختران به اعتی

 ای اینترنتی است. های رایانه ها به بازی اعتیاد آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Tao et al 
2 Millings 
3 Mazalin, D. Moore 
4 Bullen, P. Harré 
5 Chih-Hung 
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هایی با تحقیقات قبلی دارد، از جمله اینکه متغیر وابسته تحقیق  تحقیق حاضر شباهت

حاضر همانند بسیاری از تحقیقات انجام شده سالمت جسمانی و روانی است. اما با وجود انجام 

های اجتماعی، تاکنون تحقیق در مورد رابطه میزان استفاده از  مورد شبکه تحقیقات متعدد در

های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی شهروندان شهر اردبیل انجام نگرفته بود. از  شبکه

هایی  گیری سالمت روانی از پرسشنامهسوی دیگر در تحقیقات قبلی انجام شده برای اندازه

( استفاده شده است، در حالی که در تحقیق GHQی گلدبرگ )مانند پرسشنامه بهداشت روان

حاضر، ابعاد متغیر سالمت جسمانی و روانی از پیوست فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی در 

گیری این متغیرها مورد سالمت جسمانی و روانی استخراج شده است و پرسشنامه جهت اندازه

 نیز به صورت محقق ساخته طراحی شده است.

 رچوب نظری تحقیقچا

 گرایی بهداشت روانی از نظر مکتب انسان

گرایی معتقد است که بهداشت روانی، یعنی، ارضای نیازهای سطوح پایین و  مکتب انسان

شکوفایی. هر عاملی که فرد را در سطح ارضای نیازهای سطوح پایین نگه رسیدن به سطح خود

تاری به وجود خواهد آورد. آخرین تعریف از دارد و از خودشکوفایی او جلوگیری کند اختالل رف

های شناسی، یعنی، مطالعه محیط شناسی است. بوم بهداشت روانی، تعریف بر اساس مکتب بوم

زندگی موجودات زنده و مطالعه روابط این موجودات با یکدیگر و با محیط. این دیدگاه معتقد 

گی هوا، زیادی جمعیت، کوچکی است که عوامل موجود در محیط فیزیکی، مثل سروصدا، آلود

توانند بهداشت روانی فرد را به خطر اندازند )پهلوانی و  محل سکونت و به خطر افتادن حریم، می

 (.8430ملکوتی، 

 نظر زیگموند فروید درباره بهداشت روانی

شناختی ضروری است خودآگاهی است.  فروید ویژگی خاصی که برای بهداشت روان ةبه عقید 

ست انسان عادی کسی است که مراحل رشد روانی و جنسی را با موفقیت گذرانیده وی معتقد ا

باشد و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد. به نظر او کمتر انسانی متعارف به 

شناسی، انسان  آید و هر کسی به شکلی نامتعارف است. فروید از دیدگاه روان حساب می

کند و هسته مرکزی بیماران روانی را  پریش تقسیم می نژند و روان رواننامتعارف را به دو گروه: 



  1332بهار / ام سی شماره/ هشتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  فصلنامه 22
 

 

 6و روان پریش 8های دفاعی افراد سالم، روان نژد داند. به عقیده فروید نوع مکانیسم اضطراب می

، و پارسایی و 3طبعی ، شوخ4دوستیهای دفاعی نوعمتفاوت است. شخص سالم از مکانیزم

 (.8413ان نسب، کند )عمر استفاده می 1ریاضت

 های السول نظریه کارکرد رسانه

ای تحت عنوان ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه،  در مقاله 8331هارولد السول در سال 

 کند: برای پیام سه نقش مشخص را تعریف می

 نظارت )حراست( بر محیط )نقش خبری( -8

 های اجتماعی افراد )نقش راهنمایی( ایجاد و توسعه همبستگی -6

 انتقال میراث فرهنگی )نقش آموزشی( -4

 ها اضافه کرد. چارلز رایت نقش سرگرمی را به این نقش

 مدل مفهومی تحقیق

 ای(گیری فاصلهمتغیر وابسته: بهداشت جسمی و روانی )مقیاس اندازه

 ای(گیری فاصلههای اجتماعی )مقیاس اندازه متغیر مستقل: شبکه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Neurosis 

2 Psychosis 

3 Ahrvism 

4 Humer 

5 Asceticism 
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 های تحقیق فرضیه

ای معناداری وجود  های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی رابطه استفاده از شبکهبین میزان  -

 دارد.

 ای معناداری وجود دارد. های زندگی رابطه های اجتماعی با مهارت بین میزان استفاده از شبکه -

 ای معناداری وجود دارد. های اجتماعی با ورزش رابطه بین میزان استفاده از شبکه -

 ای معناداری وجود دارد. های اجتماعی با اوقات فراغت رابطه استفاده از شبکه بین میزان -

ای معناداری وجود  های اجتماعی رابطه های اجتماعی با آسیب بین میزان استفاده از شبکه -

 دارد.

 شناسی تحقیق روش

 از لحاظ هدف، تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی است و هدف

های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی شهروندان شهر  آن رابطه میزان استفاده از شبکه

اردبیل است. لذا از لحاظ روش گردآوری اطالعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است. 

ها  سال شهر اردبیل که تعداد آن 81جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان باالی 

ست. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه هزار نفر ا 881برابر 

ای انتخاب شدند.  ای چند مرحله گیری خوشهدست آمد که با روش نمونهنفر به 413آماری برابر 

ای، شهر اردبیل به سه منطقه شهری  ای چندمرحله گیری با استفاده از روش خوشهبرای نمونه

کوچه به طور تصادفی  2محله انتخاب شد و از هر محله  1طقه تقسیم شد. سپس از هر من

عنوان نمونه  خانه به 4تا  6ها از هر کوچه  انتخاب شد. متناسب با وسعت و جمعیت کوچه

نمونه به دست آمد. جهت سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار  413انتخاب شدند و درنهایت 

ها در اختیار اساتید قرار گرفته و نظرات  نامهمحتوایی استفاده شده است، به این نحو که پرسش

ها ابزار خوبی برای سنجش متغیرها هستند خواسته شد که  ها در مورد اینکه آیا پرسشنامه آن

ها نیز از ضریب آلفای کرونباخ  مورد تأیید ایشان بود. برای سنجش ضریب پایایی پرسشنامه

به دست آمد لذا  9/0مه متغیرها باالی استفاده شده است. با توجه به اینکه ضریب آلفای ه

های گردآوری شده،  دارای پایایی مناسبی بودند. پژوهش حاضر پس از تکمیل پرسشنامه، داده
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 و  و تجزیه پردازش SPSS افزار گیری متغیرها کدگذاری شده و با نرمهای اندازه بر اساس مقیاس

 تحلیل شده است.

 ها یافته

درصد نیز زن  1/61درصد پاسخگویان مرد هستند و  1/93حقیق طبق نتایج به دست آمده از ت

 3/69سال سن دارند و  10درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی باالی  2/1هستند. همچنین 

 ساله هستند. 44تا  62درصد با بیشترین فراوانی 

 درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی 8دهد که  در مورد میزان تحصیالت نتایج نشان می

 درصد با بیشترین فراوانی تحصیالت لیسانس دارند. 1/61تحصیالت دکتری دارند و 

درصد  4/69کنند و  های اجتماعی استفاده می درصد پاسخگویان از شبکه 9/96همچنین 

 کنند. های اجتماعی استفاده نمی پاسخگویان از شبکه

یش از پنج ساعت از درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی ب 4/9دهد که  نتایج نشان می

درصد با بیشترین فراوانی کمتر از یک ساعت  3/61کنند و  شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می

 کنند. از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می

درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی بیش از پنج ساعت از شبکه اجتماعی  3/1همچنین 

با بیشترین فراوانی کمتر از یک ساعت از شبکه درصد  4/44کنند و  اینستاگرام استفاده می

 کنند. اجتماعی اینستاگرام استفاده می

درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی بیش از پنج ساعت از شبکه اجتماعی  9/1در نهایت 

درصد با بیشترین فراوانی اصالً از شبکه اجتماعی فیسبوک  4/41کنند و  فیسبوک استفاده می

 .کنند استفاده نمی

های  دهد که میانگین مهارت در مورد وضعیت بهداشت جسمی و روانی نتایج نشان می

و بهداشت جسمی  32/6های اجتماعی  ، آسیب36/4، اوقات فراغت 61/4، ورزش 43/4زندگی 

توان گفت که از بین ابعاد بهداشت جسمی و روانی، اوقات  است. بنابراین می 84/4و روانی 

ای اجتماعی کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. ه فراغت بیشترین و آسیب

دهد که بیشترین پراکندگی نمرات مربوط  همچنین انحراف معیار به دست آمده نیز نشان می

 به اوقات فراغت است.
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 میانگین و انحراف معیار بهداشت جسمی و روانی و ابعاد آن -1جدول شماره 

 آماره
های  مهارت

 زندگی
 ورزش

اوقات 

 اغتفر

های  آسیب

 اجتماعی

بهداشت جسمی و 

 روانی

 8461/4 3241/6 3626/4 6140/4 4313/4 میانگین

انحراف 

 معیار
11829/0 18333/0 36619/0 9213/0 29619/0 

، اوقات فراغت 61/4، ورزش 43/4های زندگی  طبق نتایج جدول فوق میانگین مهارت

توان گفت  است. بنابراین می 84/4وانی و بهداشت جسمی و ر 32/6های اجتماعی  ، آسیب36/4

های اجتماعی کمترین  که از بین ابعاد بهداشت جسمی و روانی، اوقات فراغت بیشترین و آسیب

دهد  میانگین را به خود اختصاص داده است. همچنین انحراف معیار به دست آمده نیز نشان می

 که بیشترین پراکندگی نمرات مربوط به اوقات فراغت است.

 های استنباطی )تحلیل فرضیات( فتهیا

های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی رابطه وجود  فرضیه اصلی: بین میزان استفاده از شبکه

 دارد.

نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین میزان  -3جدول شماره 

 های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی استفاده از شبکه

 ها آماره قلمتغیر مست
 متغیر وابسته

 بهداشت جسمی و روانی

 های اجتماعی میزان استفاده از شبکه

 - 268/0** ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 سطح معناداری

 413 تعداد نمونه

 08/0داری  داری آزمون در سطح معنی ** معنی

در سطح اطمینان  داری خطای آزمون طبق نتایج جدول فوق و با توجه به اینکه سطح معنی

شود و بین میزان  توان گفت که فرضیه اصلی تأیید می است، بنابراین می 08/0کمتر از  33/0

داری وجود دارد و  های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی رابطه منفی معنی استفاده از شبکه

 است. -26/0ضریب همبستگی دو متغیر برابر 
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 های زندگی رابطه وجود دارد. های اجتماعی با مهارت کهفرضیه اول: بین میزان استفاده از شب

نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین میزان  -8جدول شماره 

 های زندگی های اجتماعی با مهارت استفاده از شبکه

 ها آماره متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 های زندگی مهارت

 اعیهای اجتم میزان استفاده از شبکه

 - 628/0** ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 سطح معناداری

 413 تعداد نمونه

 08/0داری  داری آزمون در سطح معنی ** معنی

داری خطای آزمون در سطح  و با توجه به اینکه سطح معنی 3طبق نتایج جدول شماره 

شود و بین  یید میتوان گفت که فرضیه اول تأ است، بنابراین می 08/0کمتر از  33/0اطمینان 

داری وجود دارد و  های زندگی رابطه منفی معنی های اجتماعی با مهارت میزان استفاده از شبکه

 است. -62/0ضریب همبستگی دو متغیر برابر 

 های اجتماعی با ورزش رابطه وجود دارد. فرضیه دوم: بین میزان استفاده از شبکه

یب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین میزان نتایج ضر -8جدول شماره 

 های اجتماعی با ورزش استفاده از شبکه

 ها آماره متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 ورزش

 های اجتماعی میزان استفاده از شبکه

 - 111/0** ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 سطح معناداری

 413 تعداد نمونه

 08/0داری  سطح معنی داری آزمون در ** معنی

داری خطای آزمون در سطح اطمینان  طبق نتایج جدول فوق و با توجه به اینکه سطح معنی

شود و بین میزان  توان گفت که فرضیه دوم تأیید می است، بنابراین می 08/0کمتر از  33/0

بستگی داری وجود دارد و ضریب هم های اجتماعی با ورزش رابطه منفی معنی استفاده از شبکه

 است. -11/0دو متغیر برابر 

 های اجتماعی با اوقات فراغت رابطه وجود دارد. فرضیه سوم: بین میزان استفاده از شبکه
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نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین میزان  -8جدول شماره 

 های اجتماعی با اوقات فراغت استفاده از شبکه

 ها آماره متغیر مستقل
 وابسته متغیر

 اوقات فراغت

 های اجتماعی میزان استفاده از شبکه

 361/0** ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 سطح معناداری

 413 تعداد نمونه

 08/0داری  داری آزمون در سطح معنی ** معنی

داری خطای آزمون در سطح  طبق نتایج جدول شماره شش و با توجه به اینکه سطح معنی

شود و بین  توان گفت که فرضیه سوم تأیید می است، بنابراین می 08/0متر از ک 33/0اطمینان 

داری وجود دارد و  های اجتماعی با اوقات فراغت رابطه مثبت معنی میزان استفاده از شبکه

 است. 36/0ضریب همبستگی دو متغیر برابر 

ماعی رابطه وجود های اجت های اجتماعی با آسیب فرضیه چهارم: بین میزان استفاده از شبکه

 دارد.

نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین میزان  -8جدول شماره 

 های اجتماعی های اجتماعی با آسیب استفاده از شبکه

 ها آماره متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 های اجتماعی آسیب

 

 های اجتماعی میزان استفاده از شبکه

 013/0 ضریب همبستگی پیرسون

 631/0 سطح معناداری

 413 تعداد نمونه

 08/0داری  داری آزمون در سطح معنی ** معنی

داری خطای آزمون در سطح اطمینان  طبق نتایج جدول فوق و با توجه به اینکه سطح معنی

شود و بین میزان  توان گفت که فرضیه چهارم تأیید نمی است، بنابراین می 01/0بیشتر از  31/0

 داری وجود ندارد. های اجتماعی رابطه معنی های اجتماعی با آسیب از شبکه استفاده
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 گیری نتیجه

های اجتماعی با  شود و بین میزان استفاده از شبکه طبق نتایج تحقیق فرضیه اصلی تأیید می

داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر برابر  بهداشت جسمی و روانی رابطه منفی معنی

های اجتماعی، بهداشت جسمی و  به عبارتی با افزایش میزان استفاده از شبکهاست.  -26/0

 یابد.روانی شهروندان کاهش می

های  ای اشاره دارد که طی آن ارتباط گران نشانه نظریه پردازش اطالعات اجتماعی به شیوه

استفاده از هر  کنند. ارتباط گران در ها را پردازش می یافته توسط رسانه هویتی و اجتماعی انتقال

ها در ارتباطات به واسطه  ای به دنبال کاهش ابهام و افزایش احساس قرابت هستند، آن رسانه

های کالمی و غیر کالمی متن بنیانی که در  کامپیوتر برای دستیابی به نیازهایشان از شیوه

 کنند. اند، استفاده می های خاص این رسانه شکل داده انطباق با ویژگی

گرایی معتقد است که بهداشت روانی، یعنی، ارضای نیازهای  گر مکتب انساناز سوی دی

سطوح پایین و رسیدن به سطح خود شکوفایی. هر عاملی که فرد را در سطح ارضای نیازهای 

 سطوح پایین نگه دارد و از خودشکوفایی او جلوگیری کند اختالل رفتاری به وجود خواهد آورد.

( همخوانی دارد. نتایج تحقیق ایشان نشان 8431تحقیق جعفری )های  نتایج تحقیق با یافته

های اجتماعی با به خطر افتادن سالمت  دهد که بین میزان عضویت و فعالیت در شبکه می

گیری و نداشتن تمرکز، همبستگی مستقیم وجود دارد به این معنا که هر اندازه  جسمی، گوشه

بیشتر باشد، این عوارض افزایش بیشتری  های اجتماعی میزان عضویت و فعالیت در شبکه

های اجتماعی با  یابد. همچنین بین میزان عضویت و فعالیت نوجوانان و جوانان در شبکه می

عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی کاربران همبستگی معکوس وجود دارد؛ به این معنا که هر 

، میزان عواطف خانوادگی و های اجتماعی بیشتر باشد چه میزان عضویت و فعالیت در شبکه

 (.813: 8431ارتباطات واقعی آنان کمتر خواهد شد )جعفری، 

 های زندگی رابطه وجود دارد. های اجتماعی با مهارت فرضیه اول: بین میزان استفاده از شبکه

های اجتماعی  شود و بین میزان استفاده از شبکه طبق نتایج تحقیق، فرضیه اول تأیید می

داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر برابر  زندگی رابطه منفی معنی های با مهارت

های اجتماعی  های زندگی، میزان استفاده از شبکه است. به عبارتی با کاهش مهارت -62/0

 یابد. افزایش می
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شود تا فرد در  های زندگی باعث می توان گفت که کاهش مهارت در تبیین فرضیه اول می

روز گوشه گیرتر شود و این  ود با دیگران دچار مشکل شده و روزبهروابط اجتماعی خ

شود تا او را از این  هایی می گیری، در درجه اول منجر به روی آوردن افراد به سرگرمی گوشه

های اجتماعی است که فرد بدون نیاز به رابطه  ها، شبکه ها درآورد. یکی از این سرگرمی تنهایی

 توان با دیگران ارتباط برقرار کنند. های زندگی، می به مهارتمستقیم و شاید بدون نیاز 

طرفانه ارتباطات و  های بی در مطالعات تجربی )کارکردگرایی( السول با تأکید بر نقش

ها را با ساختارهای گوناگون اجتماعی  استقالل آن عمالً روابط مستقیم و غیرمستقیم رسانه

زمینه هر سه نقش ارتباطات تأثیر این ساختارها کند. این در حالی است که در  فراموش می

مشهود است. در راهنمایی افکار عمومی، سیاسی و خبری جامعه تأثیر دارد و در انتقال میراث 

فرهنگی یا نقش آموزشی معیارهای خاص جامعه و حتی معیارهای جوامع مسلط مثل 

 کند. دموکراسی حقوق بشر دخالت می

( همخوانی دارد. نتایج تحقیق وی نشان 8433حقیق خسروی )های ت نتایج تحقیق با یافته

ها به  های اجتماعی در فضای مجازی باعث شده تا این شبکه دهد که رشد روزافزون شبکه می

رود که استفاده  ها، گمان نمی وسیله ارتباطی ضروری تبدیل شوند و با توجه به تأثیر این شبکه

و این خود کاربران هستند که باید آگاهانه تصمیم  ای نزدیک کاهش یابد ها در آینده از آن

ها استفاده  بگیرند که به چه نحوی در مسیر صحیح و در جهت تعالی خرد جمعی از این شبکه

 (.8433نمایند )خسروی، 

 های اجتماعی با ورزش رابطه وجود دارد. فرضیه دوم: بین میزان استفاده از شبکه

های اجتماعی با  شود و بین میزان استفاده از شبکه می طبق نتایج تحقیق، فرضیه دوم تأیید

است. به  -11/0داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر برابر  ورزش رابطه منفی معنی

 یابد. های اجتماعی افزایش می میزان استفاده از شبکه  عبارتی با کاهش میزان ورزش،

( همخوانی دارد. نتایج تحقیق 8438) های تحقیق بشیر و افراسیابی نتایج تحقیق با یافته

های اجتماعی اینترنتی و نحوه اختصاص وقت به سایر  وی نشان داد که میان عضویت در شبکه

اند که به دلیل  دهندگان اذعان کرده های اجتماعی ارتباط وجود داشته و بیشتر پاسخ فعالیت

اعی اینترنتی مورد اعتراض سایر های اجتم استفاده بیش از حد از اینترنت برای فعالیت در شبکه

های اجتماعی اینترنتی با  اند. همچنین میان عضویت در شبکه اعضای خانواده واقع شده
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هایی نظیر نحوه ارتباط با جنس مخالف و شیوه محاورات اعضا در محیط بیرونی ارتباط  مقوله

نترنتی و سبک های اجتماعی ای توان گفت میان عضویت در شبکه وجود دارد؛ بنابراین می

 (.19: 8438زندگی جوانان ارتباط وجود دارد )بشیر و افراسیابی، 

 های اجتماعی با اوقات فراغت رابطه وجود دارد. فرضیه سوم: بین میزان استفاده از شبکه

های  شود و بین میزان استفاده از شبکه طبق نتایج تحقیق، فرضیه سوم تأیید می

داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر  ثبت معنیاجتماعی با اوقات فراغت رابطه م

های اجتماعی نیز  است. به عبارتی با افزایش اوقات فراغت، میزان استفاده از شبکه 36/0برابر 

 یابد. افزایش می

فروید ویژگی خاصی که برای بهداشت روانی شناختی ضروری است خودآگاهی  به عقیده 

است که مراحل رشد روانی و جنسی را با موفقیت  است وی معتقد است انسان عادی کسی

گذرانیده باشد و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد به نظر او کمتر انسانی 

 آید و هر کسی به شکلی نامتعارف است. متعارف به حساب می

نتیجه  ها به این ( همخوانی دارد. آن6084های تحقیق بولین و هری ) نتایج تحقیق با یافته

رسیدند که هر چه جوانان زمان بیشتری را با اینترنت سر کنند، در مقابل از میزان زمانی که 

شان خواهند کرد، کاسته خواهد شد. به عالوه جوانان معتاد به  صرف محیط اجتماعی واقعی

های  های اعتیادی مشخص هستند. فعالیت اینترنت همانند سایر معتادان، دچار عالئم و شاخصه

های اعتیادآمیز  نگاری و فعالیت های هرزه های پرخاشگرانه، سایت عتیادآمیز مردان، عموماً بازیا

های  یابی و یا گالیه از شوهران در اتاق های حمایتگرانه، دوست زنان نیز، عموماً تشکیل دوستی

 چت است.

اغت باعث توان گفت که نبود بسترهای الزم برای گذران اوقات فر در تبیین فرضیه سوم می

های اجتماعی به دست بیاید و با توجه به کم  شود تا زمان آزاد زیادی برای استفاده از شبکه می

های  های اجتماعی، شهروندان در مواقع فراغت به شبکه هزینه بودن و قابل دسترس بودن شبکه

 آورند. اجتماعی روی می

های اجتماعی رابطه  آسیبهای اجتماعی با  فرضیه چهارم: بین میزان استفاده از شبکه

 وجود دارد.
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های  شود و بین میزان استفاده از شبکه طبق نتایج تحقیق، فرضیه چهارم تأیید نمی

 داری وجود ندارد. های اجتماعی رابطه معنی اجتماعی با آسیب

های اجتماعی  رغم اینکه میزان استفاده از شبکه توان گفت که علی در تبیین این فرضیه می

های اجتماعی تحت تأثیر  یابد، با این حال آسیب در بین شهروندان اردبیل افزایش می روز روزبه

 گیرد. ها قرار نمی این استفاده

دهد که بیشترین همبستگی مربوط به رابطه میزان  نتیجه نهایی تحلیل فرضیات نشان می

 های اجتماعی با ورزش است. استفاده از شبکه

 پیشنهادهای تحقیق

های اجتماعی و سالمت جسمی و  های تحقیق، بین میزان استفاده از شبکه فتهبا توجه به یا

داری وجود دارد. بنابراین جهت بهبود سالمت  روانی شهروندان شهر اردبیل رابطه منفی معنی

 شود:  جسمی و روانی شهروندان شهر اردبیل، موارد زیر پیشنهاد می

های اجتماعی با  یزان استفاده از شبکهداری بین م با توجه به اینکه رابطه معکوس معنی

های داخلی و بخصوص رسانه ملی  شود رسانه مهارت زندگی شهروندان وجود دارد، پیشنهاد می

هایی با  اش توجه به سالمت جسمی و روانی مردم است، برنامه های اصلی که یکی از رسالت

تا نیاز شهروندان در محتوای آموزش مهارت زندگی بخصوص برای جوانان تولید و پخش کند 

های داخلی و تلویزیون فراهم شود و درخواست برای استفاده از  این زمینه از طریق رسانه

 های زندگی کاهش یابد. های اجتماعی بخصوص در زمینه آموزش مهارت شبکه

توانند با برگزاری  ها می وپرورش و دانشگاه خصوص آموزشهای آموزشی و به سازمان

های اجتماعی بر سبک زندگی، از  مهارت زندگی و تأثیر نامطلوب شبکههای آموزش  کالس

های اجتماعی بر سالمت جسمی و روانی کاسته و به تقویت و بهبود مهارت زندگی  اثرات شبکه

 شهروندان کمک کنند.

های اجتماعی با میزان گرایش به ورزش  با توجه به رابطه معکوس میزان استفاده از شبکه

شود مسئولین امور از ورزشکاران و قهرمانان بومی برای تبلیغ  ان پیشنهاد میدر بین شهروند

های اجتماعی بر زندگی و همچنین افزایش انگیزه شهروندان و بخصوص  آثار منفی شبکه

 ها و اماکن ورزشی دعوت کنند. جوانان برای حضور در سالن
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ویژه اوقات فراغت شهروندان و بههای الزم در زمینه گذران  ریزی مسئولین استانی باید برنامه

های اجتماعی،  جوانان را انجام دهند تا فقط در صورت نیازهای ضروری برای استفاده از شبکه

 ها استفاده کنند. مردم از این شبکه

تواند باعث  های اجتماعی داخلی با محوریت تبادل نظر و همچنین سرگرمی می تولید شبکه

 ای اجتماعی غیربومی شود.ه های ناشی از شبکه کاهش آسیب
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 منابع

های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی  (. شبکه8438بشیر، حسن و افراسیابی، محمد صادق. ) -

 8، شماره نشریه تحقیقات فرهنگیترین جامعه مجازی ایرانیان،  جوانان: مطالعه موردی بزرگ

 .48-28(، صص 89)

مل استرس زا، راهبردهای مقابله و رابطه آن با (. بررسی عوا8430پهلوانی، هاجر؛ ملکوتی، کاظم. ) -

 .43-63، صص 63، شماره، 1دوره  مجله پژوهش پرستاری،سالمت روانی در افراد نابارور، 

های تلویزیونی و  رابطه بین تماشای برنامه(. 8431جعفری، علی و خورشیدی سدهی، شادی. ) -

مه کارشناسی ارشد رشته علوم ، پایان ناارتقای سالمت روان در میان شهروندان شهر رشت

 ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل.

های اجتماعی با  رابطه استفاده از شبکه(. 8431جعفری، علی و دهقان پور، حسام الدین. ) -

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، ابعاد هویتی شهروندان شهر اردبیل، 

 د اسالمی واحد اردبیل.دانشگاه آزا

های اجتماعی در میان  های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه (. آسیب8431جعفری، علی. ) -

، 19، سال بیست و سوم، شماره های ارتباطی فصلنامه پژوهشنوجوانان و جوانان شهر اردبیل، 

 810-813صص 

ی فرزندان در شهر اصفهان، (. تأثیر روابط خانوادگی بر بهداشت روان8433حقیقتیان، منصور. ) -

 شماره سوم. ،سال هفتم،مجله تحقیقات نظام سالمت

های اجتماعی بر سالمت روحی و روانی افراد جامعه در  (. تأثیر شبکه8433خسروی، سیف اله. ) -

مطالعات اجتماعی و ایران، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، 

 فرهنگی.

(. تحلیل نقش فناوری اطالعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی 8436ی، علیرضا. )خواجه شکوه -

 -فصلنامه علمیروستاییان مطالعه موردی: روستاهای قرن آباد و اصفهان کالته، شهر گرگان، 

 .804-860، صص 9، شماره پژوهشی دانشگاه گلستان

باط آن با سالمت روانی در های مقابله با استرس و ارت (. بررسی شیوه8436شیرازی، محمود. ) -

، ویژه نامه مجله علوم انسانی دانشگاه شیرازدانش آموزان تیزهوش و عادی شهرستان شیراز، 

 .84علوم تربیتی و روانشناسی، سال هشتم شماره 



  1332بهار / ام سی شماره/ هشتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  فصلنامه 199
 

 

(. بررسی وضعیت بهداشت جسمی و روانی دانشجویان تربیت معلم سبزوار، 8434طیبی، جواد. ) -

/ صص 3/ شماره 86،. دوره و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار مجله دانشکده علوم پزشکی

38-43. 

بررسی ارتباط بین اعتقات دینی وسالمت روان در (. 8413عمران نسب، عمران. ) -

، پایان نامه دانشجویان سال آخرکارشناسی علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران

 کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

 (. بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی،8434) فرح بخش، سعید. -
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