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و ارائه  یمجاز ارتباطات نوع در روانسالمت یبررس

 یاجتماع یهاکاربران شبکه یمدل ارتباط

 

  یلیفرزاد سه
تهران،  ،یگروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسالم ،یدکتر یدانشجو

 .رانیا
 

 .رانیتهران، ا ،یگروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد  انیملک نینازن

  چکیده
شبکهیارتباطديجديهايفناورشيدایپ ارتباطاترا،يمجازیاجتماعيهاازجمله؛ تعامالتو ساختار

تغ ارتباطاتانساننيادیبنراتییدچار و امروزهیکرده است. گسترشداده مکان و زمان از فراتر به را
شتریبیاززندگريناپذيیداجیبهجزئ،يازنوعمجازيفردانیارتباطاتميفضاوبرقرارنيحضوردرا

شژهيوبههاانسان بدل بجوانان رابطه دارد قصد حاضر مطالعه است. ارتباطاتنوعوروانسالمتنیده
لیدرحالتحصيدانشجو24331ق،یتحقي.جامعهآمارکندیرابررسیاجتماعيهاکاربرانشبکهيمجاز

راز فرمولاساسنفرحجمنمونهبر479باشدکهتعدادیم69-69یلیکرمانشاهدرسالتحصيدانشگاه
پرسشنامهازاستفادهباروانسالمتيهاانتخابشدند.دادهياطبقهیتصادفيریگنمونهاساسبروکوکران
احتسابلهیوسبهينوعارتباطاتمجازيهادادهو(2671)گلدبرگاستاندارد با پرسشنامهمحققساخته

براساسنتاديگرديآورعجميیايوپايیروا درصد69نانیبااطمرسون،یپیهمبستگبيآزمونضرجي.
وجوددارد.براساسمدلمعادالتیمعکوسومنفداریرابطهمعنيمجازارتباطاتنوعوروانسالمتنیب

.شترابطهيكسويهداينوعارتباطاتمجازریبامتغ-97/0ریتأثبيروانباضر-سالمتریمتغيساختار
اضطراب،یمانجسعالئمشامل؛خودمؤلفهچهارباروانسالمتریمتغ مقیعالئم اختاللخواب، اسیو

 رابطهداشت.39/0و96/0،39/0،33/0ریتأثبيباضرابیبهترتیوعالئمافسردگیکارکرداجتماع

 یهاکاربران شبکه ،ینوع ارتباطات مجاز ،یمجاز ارتباطات روان،سالمت :ها واژهکلید

 .ياجتماع یهااجتماعي، شبکه
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

:نويسندهمسئولnz.malekian@gmail.com
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 مقدمه 

ايراهايجديد،مسائلتازهفناوريوسیلهبهفضايتعاملیوکنشگرينوينانسانیايجاد

روانوزهدرح ارتباطاتانسانی، فرهنگ، ويسیاست، پديدآورده شناسیاجتماعیو...

هاازمفاهیموپژوهشايتازههايهاياجتماعیمجازي،حوزهشبکهروزافزونباگسترش

 شده گشوده پديدهپیشرويمحققان و اساسپیدايشمفاهیم براين هايیچوناست.

روابطمجازي،گفتمانمجازيو...ازپیامدهايايفايشناسیمجازي،قدرتمجازي،روان

شکل در اطالعات انساننقشفناوري تعامل و نوين کنشگري فضاي در-گیري انسان

شناسانهوارتباطیفضايمجازيدرمحیطاينترنتاست.دراينپژوهشدورويکردروان

قرارگرفتهموردتوجهبهموضوعکنشگريمجازي شناسانهبهفضايانرويکردرو»است.

هويتوسايبربرمقوله تخیل، الگويرفتاريانسانوکامپیوتر، هايیچونفضايذهنی،

 ازديدگاهمطالعاتارتباطینیزاينفضايکنشگريجديددرتأکیدشخصیتو... دارد.

پیامد و ابزارها فرآيندهايارتباطات، قرارموردبررسیهايارتباطقالبمفاهیمیچون؛

گیردمی » بابايی، 2462)خانیکیو می77-79: ارتباطاتمجازيرا ويژگی(. با هايتوان

هايجايگزين،پذيريهويتی،دريافتگرايی،انعطافزيرازارتباطاتواقعیتمیزداد:متن

رسانه واپاشی جايگاهپذيريانعطافاي، )شاهموقت، شده مساوي هاي (.2469قاسمی،

بانوعیاجتماعمجازيبهکاربراناجازهمیمنزلهبهمجازيهاياجتماعیشبکه» دهندتا

درطیفگسترده شوندوهاياجتماعیدرگیرايازفعالیتيکديگرارتباطبرقرارکنند،

وهمکاران،4،وانگ1،جکسون2)وانگ«اطالعاتموردنیازيادلخواهخودراکسبکنند

1029:210.)

ومناسـباتراطــبرواوينــناعوـنگیريانشکلمکااينترنتهاگیدنزمعتقداستک

بـاهـممالقـاتواـهرومتـچدرتوانندمی«شبکهمونشاننابی»کاربران»آورد:فراهممی

هــديلبــتبهاــگزياــمجيهااينتمـاسگفتگوکنند.خودموردعالقهتموضوعارهبادر

ريازیاــبسشـود.منجرمـیرودرروهايمالقاتهـياحتیبوشودمیرعیامتماهايستیدو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Wang 

2. Jackson 
3. Wang 
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وتازاــیمتفـکیفظاـهلحـهبـتندکـیهسـينترنتلااـفعتاـجتماعاوـينترنتعضانابررکا

(.2466)گیدنز،هستند«نآنفیزيکیساکناينیاندردناآستکهاجتماعاتیا

بايستبهور،میهاياجتماعیدرتعامالتمتنمحدراينحالبهدلیلفقدانسرنخ

هاياجتماعیمجازيکهدرپیامدهايمنفیارتباطاتدرفضايکنشگريجديددرشبکه

سرنخ يافتهقالبمدل تقلیل توجهRSC)2هاياجتماعی است، گرفته بحثقرار مورد )

هاياجتماعی،کنترلتعاملمیانافرادشودکهکاهشسرنخنمود.دراينمدلاستداللمی

راحتیشودکهبهگوازسیالیتکمتريبرخوردارمیوسازدودرنتیجه،گفتیرامشکلم

فشارکمتريبرافرادازسويديگرعبارتبه؛قابلتنظیمنیستونیازبهتالشبیشتريدارد

دارد وجود مناسب رفتارهاي و قوانین افراطی؛ اغلب گروهی تصمیمات ازبنابراين تر

چهره ارتباط در چهرهتعامالت با1به پرخاشگرانه رفتاري افراد اينکه احتمال و است

(.2460وديگران،4باشندبیشتراست)ترلويکديگرداشته

هايموضوعهويت،افشايهويتوهويتمجازينیزازديگرمواردمهمدرکنش

شبکهارتباطیشکل در فضايرايانهيافته در نايارتباطمیاهاياجتماعیمجازياست.

خود و می-خود دگرگون آشکاري هويت میان آزادانه مردم و هويتآفالينشود و

گشودگیبیشازارتباطچهرهبهچهرهآنالينمجازيخوددرحرکتهستند.درارتباط

البتهگاهیمشکل بهچهرهمیاست، ارتباطاتچهره توانفهمیدکهچهچیزيبايدتراز

ابحسبهآشکاري-گشودگیوخود-خود ترکل2460آيد)ترلووديگران، .)3(2669)

 است می»معتقد را امکان اين کاربران به مجازي فضاي در گمنامی تاخاصیت دهد

جستبخش کنندوهاي محقق را خود نشده محقق و نشده جو توفیقی،)مهدي« و زاده

يیداشتهو(.ورودتکنولوژيارتباطیجديدبرحیاتاجتماعیمعاصرپیامدها2463:269

دهه دگرگونیدر وجودهاياخیر به ارتباطاتافراد نوع شکلو منفیدر هايمثبتو

جنسيا دو بین ارتباطات نحوه و نوع شکل تغییر پیامدها اين جمله از است، آورده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reduced Social Cues 

2. Face to Face 

3. Trollo 
4. Turkle 
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اعتیادرفتاريدر(.»2469بودهاست)کنعانیومحمدزاده،هاآنبین2دگرديسیصمیمیت

تمايلبهمرورزمانبهارتباطاتدرفضايمجازيويازاندازهبیشزبودناينفضاسبببا

می افراد مرز بدون وارتباط تعارضات با را زناشويی روابط و خانواده نهاد که شود

می مواجه کندمشکالتی » فرهادي، و 2469)پیکانیان اينترنت،63-64: مثبت آثار از .)

روزکردناطالعاتهايروزوبهدسترسیبهفناوريتوانبهاستفادهازمطالبعلمی،می

هايمجازي،،عشق1هاومرآنگرايشنوجوانانوجوانانبهچتموازاتبهاشارهکرد،اما

 و ارائهسوءاستفادهکالهبرداري با پسران، و دختران شخصیتاز دروغین،ي هاي

است)قاسمیومحمدزاده،هاياينترنتی،سرقتاطالعاتواخاذيراموجبشدهازدواج

2469.)

شناسیعنصرمهمدرمباحثعلومارتباطاتوروانعنوانبهرواننیزمقولهسالمت

 و بررسیويژهبهاجتماعی در ارتباطی، تعامالت به مربوط است.موردتوجههاي

ورواننیازحیاتیبرايبهبودکیفیتزندگیانساناستتاقابلیتارتباطموزونسالمت»

تمايالت و حلتضادها اجتماعیو اصالحمحیطفرديو و تغییر ديگران، هماهنگبا

عادالنهومناسبوجودداشتهباشد.سالمتطوربهشخصی رواندرواقعتوانايیمنطقی،

ديگراناست سازشبا 2464)دستغیبوديگران،« سالمت93: حالتیازعنوانبهروانی(.

ايبهکاروفعالیتتواندبهشکلسازندههطیآنهرفردمیبهبوديتعريفشدهاستک

عناصرتعريفسالمتنزدافرادترينمهمبپردازد.جنبهياوجهکارکرديسالمتيکیاز

بودناستووقتیهايسالماجتماعیيکیازويژگیهاينقشعامیاست.توانايیايفاي

می بدهد، انجام کارهايشرا نتواند توافردي )قراباغی،ن نیست سالم »2461فهمید از(.

رواناستکهسازگارباشدودرمواقعیکهبا(فرديدارايسالمت1000ديدگاهبارنت)

می مواجه منطقیتعارضات برخورد مشکالت با مواجه در و نشود تنیدگی دچار شود

(.2467:141)احمديوديگران،«داشتهباشد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. transformation of intimacy 

2. Chat Room 
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رواندرروابطاجتماعیوظربهاهمیتموضوعسالمتشدهونبراساسمطالبذکر

ايرانآنالينتريازرفتارکاربراندرجامعهکنشارتباطیافراد،الزماستبررسیدقیق

سالمت میان رابطه پژوهش اين در شود. کاربرانانجام مجازي ارتباطات نوع و روان

مدلشبکه به بتوان نهايت در تا شده بررسی اجتماعی وهاي کاربران ارتباطی سازي

هايشبکهدرجهتتوسعهنظريهبومیبرايارتباطاتوجواناندرمحیطهاآنتعامالت

اجتماعیپرداخت.بنابراينپرسشاصلیپژوهشايناستکهمیانتعامالتارتباطیمثبت

برخیويژگی انروهاياجتماعیمانندسالمتکاربرانشبکهشناختیروانهايومنفیبا

 وجوددارد؟.ايرابطهچه

 مطالعات پیشین

حوزه از مجازي فضاي پیرامون مطالعات جامعهموردعالقههاي ومحققان شناسی

هاياخیرمقاالتیدرخصوصنقشهوشاجتماعیدراجتماعیاست.درسالشناسیروان

بهبررسیطورمشخصاست،امامطالعاتیکهدرآنبهتعامالتاجتماعیافرادمنتشرشده

هوشاجتماعیدرحوزهارتباطاتمجازيافرادبپردازند،چهدرداخلوچهدرخارجاز

 شدهصورتبهکشور انجام پژوهشمحدود اين سهم البته کشورهاياند. در ها

توسعهدرحال ايران جمله مراتببهاز کشورهاي از يكمطالعهيافتهتوسعهکمتر است.

هايشبکهاجتماعیبررويتوسعههايعلماطالعات؛اثرسايتپیشرفت»مروريباعنوان

نظريه نوجوانان: علمی و اختالفاتفعلیاجتماعی و آهن«ها جون توسط (1022)2که

تشريحچارچوبنظري اثرسايتمورداستفادهمنتشرشدبه هايبرايدرکنوجوانانو

نپژوهش؛فناوريبهتنهايیعاملپردازد.براساسنتايجاي(میSNS)1هاياجتماعیشبکه

-هايفنیوزيرساختويژگیحالبااينپیامدهاياجتماعیهمانندرفاهويادگیرينیست

کاربرهايشبکههايسايت رفتار اينتحقیقعنوانمیتأثیرهاياجتماعیبر در گذارد.

اجتماعیراهايفنیاس.ان.اس.بايدعواملشدهاستکهعالوهبرتوجهدقیقبهويژگی

نوجوانانويژگی عاطفیکهدرحالحاضرهمبهحسابآورد. روانیو هاياجتماعی،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. June Ahn 

2. Social Networking Sites 
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 جامعه وارد را هستند سايتکردهآناليندارا فرم پلت با انسانی عوامل اين هاياند.

سازيوبرقراريارتباطباشندتابرچگونگیشبکههاياجتماعیمربوطهدرتعاملمیشبکه

 (.2،1022بگذارد)آهنیرتأثافراد
پروژه در عنوان با تحقیقی همراهشبکه»اي تلفن اجتماعی وMSNS)1هاي )

دوجشیوه مورديِ مطالعۀ اجتماعی: 4بالهاي هامفريز« لی بررسی1006)3توسط به )

پذيرفته اثرات و شبکهکاربردها سیستم يك شد.شده پرداخته همراه تلفن اجتماعی

تحاينسؤاالت از: بودند عبارت -2قیق اطراف در که تعامالتی ايجادMSNSماهیت

کنندوازآنبرايچهکارياستفادهشودچیست؟)يعنیچهکسانیازآناستفادهمیمی

می کاربراندرموردفضاهاياينتعامالتچطورمی-1کنند؟(. توانندنحوهفکروشیوه

تغییردهند؟.يافته تواندبهبالمیقیقنشاندادکهاستفادهازدوجهايتحعمومیشهريرا

 باشدتأثیرنحوي راگذار آن در موجود اجتماعی روابط و فعالیت عمومی فضاي که

پیاممخابره تبادل براين، عالوه طريقدوجکند. از میها مولکولیزهبال به اجتماعی9تواند

(.1006شود)هامفريز،منجر

 عنوان با سالمتهتأثیر»پژوهشی بر مديريت عالیوشاجتماعی ديوان در روان

بهچاپرسید.المللیبین(دريكژورنال1029مهدياسدي)وسیلهبه،«محاسباتکشور

همۀ شامل نمونه جمعیت شد. انجام همبستگی روشتحقیق از استفاده پژوهشبا اين

 که بود محاسباتکشوري ديوان مجموعا ًًًَََََََََمديران می299به نفر شخص227رسیدند،

دادکهارتباطنمونهانتخابشدند.نتايجتحلیلرگرسیوننشانمیعنوانبهطورتصادفیبه

هوش بین )خودمعناداري خود-اجتماعی مهارت-تنظیمی، و وآگاهی اجتماعی( هاي

(.1029روانمديراندرديوانعالیمحاسباتوجوددارد)اسدي،سالمت

سازوکارهايتأثیرايباعنوان:(درمقاله2462ودبابايی)دکترهاديخانیکیومحم

بررسی به ايران فضايسايبر الگوهايتعاملکنشگران اينترنتبر نقشتأثیرارتباطی و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ahn 

2. Mobile Social Networking Sites 
3. Dodgeball 

4. Lee Humphreys 
5. Molecularization 
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شکل در اينترنت تعاملی وسازوکارهاي بیانی و کنشگري دسترسی، الگوهاي گیري

شاملوبالگستان ايران فضايسايبر شبکهکنشگران و هاياجتماعیفارسیپرداختند.ها

اصلیوبالگنويسیفارسیودهندهارائهجامعهآماري؛کنشگرانفعالدرچهارسرويس

هاياجتماعیفضايسايبريايرانبودند.نتايجپژوهشنشاندادکهبینچهارسايتشبکه

انسان تعاملی نظام در دسترسی و بیانی کنشگري و-الگوهاي اينترنت در انسان

هانشاندادازوکارهايارتباطیاينفناوريرابطهمثبتوجوددارد.همچنیننتايجآزمونس

 (.2462کهمیزاناينرابطهدرحدکماست)خانیکیوبابايی،

 ادبیات نظری پژوهش 

 ارتباطات مجازی 

 اينترنتدر مجازي"کاربران می"فضاي فضايزندگی معناي به مجازي فضاي کنند.

ا رايانهتعاملی جهانی شبکه توسط که میست شکل تشکیلهايی را اينترنت که گیرد

تواندنسبتبههويت،جنسیتومکانديگراننمیکسهیچدهند.درفضايمجازي،می

شناسانهايمهمیپیشرويِجامعهاينترنتدرسراسرجهان،پرسشگسترشمطمئنباشد.

س دگرگون حال اينترنتدر است. داده میانقرار از است؛ اختنسیمايزندگیروزانه

مجراهايتازه ايجاد محلی، امر جهانیو امر ايبرايارتباطاتوبرداشتنمرزهايمیان

،حالدرعیناما؛ايشبکهصورتبهساختنانجاموظايفهرچهبیشتريپذيرامکانوتعامل

فجهاناجتماعیاست،انگیزبرايکشهايتازهوهیجانفرصتايجادکنندهکهقدرهمان

(.2466تهديديبرايتخريبروابطواجتماعاتانسانینیزهست)گیدنز،

دروراياستفادهازارتباطاتکامپیوتريبرايروابطاجتماعیغیررسمیوهمچنـین»

انـد.بـرهايابزاريازاينسیستم،ناظرانمتوجهپديدهتشکیلجوامعمجـازيشـدهاستفاده

ينگلد،جامعهمجازي،معموال بهمعنايشبکهالکترونیكارتباطاتمتقابلطبقاستداللرا

کندوپیرامونعالقـهيـاهـدفمشـترکیتشـکیلاشراخودتعريفمیاستکهمحدوده

ايازيــكشــبکهاجتمــاعیمجــازي،مجموعــه(.2،2461:310)کاســتلز«اســتشــده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Castells 
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کندکـهتوصـیفاتاشخاصفراهممیهايمبتنیبروباستواينامکانرابرايسرويس

عمومیياخصوصیبرايخودايجادنمايند،ياباديگراعضايشـبکهارتبـاطبرقـرارکننـد

(2،1007)بويدوالیسون

هاياجتماعی،باتوجهبهمباحثمطرحشدهدرخصوصارتباطاتمجازيدرشبکه

اين ندر کنشمتقابل نظريه مرتبط، نظريات از میپژوهشيکی درحوزهمادين باشد.

-تعاملپردازاننظريهترينيکیازمعروف1نظرياتکنشمتقابلنمادين،اروينگگافمن

گرايیاست.

گويروزمرهونیزمکالماتودرگفترودررونظريهاواگرچهعمدتا دربارهارتباط

می اما بگیرد.وجهموردتايتعاملوارتباطنیزتواندبراياشکالرسانهتلفنیاست، قرار

داندهايیمی(،معرفیخودراشیوه2660)4«معرفیخوددرزندگیروزمره»ويدرکتاب»

گیرند.کردنوبیانومعرفیخودشانبهديگرانبهکارمیهابرايعملکهافرادوگروه

"نمايش"يهنريگافمنبرايفهمتعامالتاجتماعیروزمره،ازاستعاره
ند.کاستفادهمی3

کندکهدرآن،هريكازمااوبااستفادهازايناستعاره،زندگیاجتماعیراتوصیفمی

صحنهنقش در مخاطبیکنیمهايمختلفاجتماعیبازيمیهايمتعدديرا برايهر و

می خودمانعرضه متفاوتیاز نسبتا  داريمنسخه )مهدي« 2461زاده، امروزه219-213: .)

اينظريهنمايشگافمنبهاجتماعیوتحوالترفتاريدرجامعهشبکهبرايتحلیلروابط

کندکهويژگینمايشگونهگافمناستداللمی(.»2464شدتموردتوجهاست)سرابی،

رسانه تعامالت در میتعامالتروزمره، تشديد و بازتولید شوداي )مهدي« :2461زاده،

نظ219 در اصلی موضوعات کتاب در الفی دن )ريه(. رسانه 1007هاي :نويسدمی(

اينترنتیتعامالترسانه"» "ايشده
وب9 -بجايتشديد9هايیمثلماياسپیس،سايتدر

-اسپیسپروفايلاست.کاربرانمايکنندگی،جايگزينیبرايتعامالتچهرهبهچهرهشده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Boyd & Ellison 

2. Erving Goffman 

3. The Presentation of self in everyday life 

4. Drama 

5. Internet-mediated interaction 

6. My space 
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ديگرپروفايل بهشکلصمیمانهبا قرارمیهايشانرا دهندها 2)الفی« ،1007 (هرچند63:

فن درباره مطلبی روانگافمن و اجتماعی آثار و اطالعات فنآوري هايآوريشناسی

 در اما است ننوشته نظريههايسالجديد به جامعهاخیر مطالعات حوزه در وي هاي

گونه به است. شده نظريهاطالعاتیتوجهیويژه فضايمجازيراايکه هايهويتدر

کندکههويتآنچیزي(.گافمنتصريحمی2469است)شاهمیري،هدادقرارتأثیرتحت

می ما استکه هويتچیزي هستیم، ما نیستکه )شاهمیري، سويی2469سازيم از .)

فنويژهبهتحوالتتکنولوژيکی حوزه اخیردر دهه دو ارتباطاتدر آورياطالعاتو

هايبرايناساسامروزهتحققنقشهاوساختارهايجامعهراتغییرشکلدادهاست.بنیان

است)سرابی،هاياجتماعیمجازيتسريعشدههادرشبکهمختلفوتمايزمیانايننقش

توانازايننظريه،ايناستکهچگونهمیمتأثر(.دراينپژوهشيكبررسیمهم2464

شبکهتأثیرگذاري بازيگران هويتمجازيرفتارهاي مديريتو راهايمجازيرا افراد

تشخیصداد.

 استفاده و رضایت

کاربران استفاده چگونگی و نوع مقاصد، واکاوي تحقیق، اين رويکردهاي از يکی

-موضوعرضايتمخاطبازآنجاکههاياجتماعیمجازيازاينابزارارتباطیاست.شبکه

شبکه کاربران اينجا مجازيدر اجتماعی -هاي مفاهیم استراتژيكبا وردتوجهمقرابتی

می توانددرروندتحلیلوواکاوينوعارتباطاتکنشگراندرحوزهرسانهورواندارد،

هايشبکه ترسیم اينکنشمؤثرروانی-شناختیهايمؤلفهمجازيو انواع مفیددر ها،

باشد.

 رويکرد اساس رضايت»بر و استفاده » سؤالاين مردم که است باواقعا مطرح

نظرآورند.ازايننقطهکنندوچهچیزيازآنبهدستمیتباطیچهمیهايارتکنولوژي

میاندازهبه اجتماعی تغییرات به منجر تکنولوژي کاربرد که تکنولوژياي خود شود،

براساسبرداشتکارکردگرايانه(.»2460آورد)ترلووديگران،تغییراتیرابهوجودنمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. laughey 
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ريشه نظريه؛ اين از اجتماعی روانهاي ازو انتظارات که نیازهايی اجتماعی، شناسی

میرسانه ايجاد منابعديگر رسانههايجمعیيا با مواجهه الگوهايمتمايز به )ياکنند، ها

فعالیت به میاشتغال منجر ديگر( خشنوديهاي آن نتیجه که وشود نیاز با مرتبط هاي

پیامدهايديگراستکهشايداغلبناخواستهباشند 1وتانکارد2)سورين« ،2460 :313-

استکهازشرايطمسائلی(.براساساينرويکرد،علتاستفادهازرسانهتجربهکردن314

)برآوردننیازها(استکهمخاطبدستهاآنشودوبرايحلاجتماعیوروانیناشیمی

طاجتماعیواستکهشرايامايكروايتجديدازگزارهاين؛شودهامیبهدامنرسانه

مشترکبرعاداتصورتبههاياجتماعی(ساختارروانیمخاطب)دراينجاکاربرانشبکه

می اثر رسانه از وي استفاده منفعتکلی از مخاطب توقع و اعتقاد همچنین گذارد.

میشدهکسب شکل او توسط را مصرفرسانه انتخابو معین عمل رسانه، واز دهد

هايتجربهوفعالیتاجتماعیاومنجردرسايرعرصهشدهحاصلايدبهکاربردفواحتماال 

(.4،2469شد)مكکوايلخواهد

 روانسالمت 

های اجتماعي مجازی یک موضوع های ارتباطي کاربران شبکهبرای بررسي انواع کنش 

های گوناگون کاربران است. برهمین اساس برای تبیین جنبه 4روانمهم بررسي سالمت

 تأکیدآن  های مؤلفهروان از نظریات مختلفي بهره گرفته شده اما برای تشریح تسالم

روان یک سبک موفق تعامالت رواني های آلفرد آدلر است. سالمتاصلي بر دیدگاه

بخش با دیگران، های سازنده و ثمربخش، روابط رضایتفعالیتها  آن است که نتیجه

روان، ا خشونت است. سالمت و بهداشتتوانایي سازگاری با تغییرات و مقابله ب

شناسي تفکر با محیط و افراد اطراف است. فرهنگ روانسازگاری سالمت و نیروی

استعداد رواني برای کار هماهنگ، »کند: تعریف مي گونه اینروان را الروس سالمت

پذیر بودن و داشتن توانایي های دشوار، انعطافآمد، برای موقعیتخوشایند و کار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Severin 

2. Tankard 
3. McQuail 
4. Mental health 
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رواني در دل مفهوم کلي سالمت»از نظر سازمان بهداشت جهاني؛ «. ها آنازیابي توازن ب

 رواني یعني؛ توانایي کامل برای ایفای نقش اجتماعي،گیرد و سالمتميسالمت قرار 

)اسدی، « افتادگي نیستشناختي و فیزیکي و صرفاً به معنای عدم بیماری یا عقبروان

6102 :62-63.) 
،هرانسانیدردرجهاولموجودياجتماعیاست.شخصیتهر2آلفردآدلربنابرنظر

نهتوسطتالشفردمنحصربههايشخصیوسیلهمحیطاجتماعیوتعاملفرديبه هاياو،

(.آدلرمعتقدبود2469گیرد)شولتزوشولتز،اششکلمیبرايارضاکردننیازهايزيستی

-میروروبهیفیاستکههرانسانیدرزندگیباآنکهکنارآمدنباديگران،اولینتکل

.میزانسازگارياجتماعیبعديفردکهبخشیازسبكزندگیاوست،بررويکرددشو

بهنظرآدلرافرادبراياينکهسالمباشندومیتأثیرويبهتماممشکالتزندگی گذارد.

کسانیکه تعلقداشتندارند. اساسیبه نیاز اجتماعیخوبعملکنند، احساسعالقه

روان(.سالمت2469رنجوروحتیتبهکارشوند)شولتزوشولتز،ندارند،امکانداردروان

اياستوارومستحکمبهعقیدهآدلريعنیداشتناهدافمشخصیدرزندگی،داشتنفلسفه

برايهمنوعان بودن مفید پايدار، اجتماعیمطلوبو و روابطخانوادگی ،برايزيستن،

داشتنهدف احساسات، رويعواطفو بر داشتن کنترل قاطعیت، شهامتو جراتو

نهايیکمالوتحققنفس،پذيرفتناشکاالتوکوشیدندرحدتوانبرايحلاشتباهات.

باشندوشوندکهغیرفعالوخودازنظرويافرادزمانیبهبیماريروانیدچارمی خواه

(.2469شند)شفیعآباديوناصري،طلبیداشتهباانگیزهبرتري

روابطتأثیرنیزمعتقداستانسانازبدوتولدتامرگتحت 2هرياستاکسالیوان،»

بین نیز احساساتاو و افکار محصولمتأثرفردياستو ويانسانرا است. اينامر از

انیجزئیاز(.سالیوانمعتقداستکههرانس2469:61)شاملو،«داندتکاملاجتماعیمی

يكشبکهارتباطیاستوعلتاختاللدررفتارشرابايددراينشبکهارتباطیجستجو

 (.2469کرد)شاملو،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Alfred Adler 

2. Harry Stack Sullivan 
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 چارچوب نظری پژوهش 

ويامضرونابهنجاردربخشوبهنجارامروزهبههماناندازهکهرفتارهاوروابطتوسعه

مؤثرگذارباشد،دردنیايمجازينیزتأثیرهاتواندبرروابطوزندگیانساندنیايواقعیمی

 بود. سالمتازآنجاکهخواهد رابطه پژوهشبررسی اين ارتباطاتهدف نوع در روان

هاياجتماعیاست،بررسیاينموضوعکهدرشرايطگسترشرومجازيکاربرانشبکه

تکنولوژي رشد سالمتبه آيا ارتباطی، هاي عنوانبهروان فاکتور شناختیروانيك

می انسانکنندهتسهیلتواند مجازي باشدروابط وها استفاده داليل عمده بررسی نیز و

قرارگرفت.موردتوجههاياجتماعیمجازيازشبکهکاربرانرضايت

و خودگشودگی انسانی، روابط تسهیل گافمن، خودِ معرفی نظريه مطابق

خود طرفمقابلارتباطو آشکاريبرايجلباعتماد ازجملهمؤثربرقرارييكرابطه

توانندهايارتباطیمجازيافرادمیهايخاصشبکهشروطالزماست،امابهدلیلويژگی

بهآشکارگیهويتجديديدراينفضاومتفاوتباهويتواقعیخوددستزنند،پديده

هربارخودالکترونیكچندگانهاينامکانرافراهمکردهاستکهافرادبتوانندهايهويت

ويژگی تغییر با حتی جديد يكصورت به جمعیترا جنسیت،هاي همچون شناختی

درفضايمجازينشاندهند بنابراينچگونگیمديريتروابطدر؛تحصیالت،شغلو...

بهدنیايواقعیتواندمیجهتکنترلرفتارهايمضرونابهنجارکهحتیدامنهاينروابط

روانراحدوديبدانیمهايآدلر،سالمتست.اگرمطابقباديدگاهنیزکشیدهشود،مهما

توانسته فرد که با پايدار»است اجتماعی روابط شبکه فاکتورهاي« شود. يکپارچه

برايدريافتوهايشخصیتیازجمله؛سالمتشناختیوبرخیويژگیروان روانافراد،

سیگنالبه درست تعامالکارگیري در ارتباطی میهاي مجازي فضاي اجتماعی تواندت

باشدوبهتجربهمیانفردي دراينحالرويکردمؤثرياريدهنده کاربرانکمكکند.

هاياجتماعیمجازيکاربرانشبکهتوانددرتشريحانواعارتباطاتاستفادهورضايتمی

اشتراک حمايتاجتماعی، همانند: ارتباطاتبهنجار از همدلیوگذارياطالعاتاعم ،

نوايیگروهی،احساسشادمانی،ارتباطبادوستانآشناوياارتباطاتنابهنجارهمانند:هم
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پرخاشگري مزاحمتسايبري، گمنامی، دوستيابی، تنهايیو از گريز قلدريمجازي،

رفتارجنسیمجازيآنالين ازرسانهتجربهکردنمؤثر، علتاستفاده زيرا مسائلیباشد،

از روانیناشیمیاستکه برايحلشرايطاجتماعیو و آنشود نیازها ها()برآوردن

بهعبارتیشرايطاجتماعیوساختارروانیافرادهامیمخاطبدستبهدامنرسانه شود.

توانبرعاداتکلیاستفادهازرسانهوهمچنیناعتقادوتوقعاوازنفعیکهازرسانهمی

دهد.نتیجهعملانتخابومصرفرسانهراتوسطاوشکلمیگذاردودربرد،اثرمی

 مدل مفهومی تحقیق 

 است.مدل مفهومي پژوهش ارائه شده عنوان بهشکل زیر باتوجه به متغیرهای تحقیق  

 روانسالمت نوع ارتباط مجازی های جمعیت شناختیمولفه

 جنسیت

 سن

مقطعتحصیلی

تأهلوضعیت

 وضعیتاشتغال

 

توسعهبخشرفتارهاي

 رضمرفتارهاي

 
عاليمجسمانی

کارکرداجتماعی

عاليمافسردگی

عاليماضطرابی

  
   

  

  

 پژوهش ی. مدل مفهوم9شکل شماره 

 فرضیات پژوهش

هاياجتماعیرابطهمعناداروجودروانونوعارتباطاتمجازيکاربرانشبکهمیانسالمت

دارد.

م وضعیتجمعیتهايمؤلفهیان جنسیت، )سن، وضعیتتأهلشناختی تحصیلی، مقطع ،

 هاياجتماعیرابطهمعناداروجوددارد.اشتغال(ونوعارتباطاتمجازيکاربرانشبکه

 شناسی پژوهشروش 

نتايجتحقیقعلمینقشمهمیدردستیابیپژوهشگربهاهدافوروشپژوهشدريك

منديكچارچوبنظامسعیشدهاستتابراساسيكدراينتحقیق.کندايفامیپژوهش
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اجتماعی جريان سنجشقرارموردمطالعهواقعیتمعینو و ازنظربگیرد. پژوهشحاضر

هدفکاربرديوازنوعپژوهشتوصیفیوروشپیمايشیاست.جامعهآماريپژوهش

دربازهزمانیانجامباشدکهمی69/69حاضردانشجوياندانشگاهرازيدرسالتحصیلی

 تیرماه و اجتماعیمجازيتلفنهمراه2469اينپژوهش)خرداد يكشبکه حداقلاز )

 .اندکردهاستفاده ازاينتعدادنفرمشغولبهتحصیلمی24331دراينسالجمعا  باشند.

نفردر1966نفرزن،همچنین9730نفرمردو3296نفردرمقطعکارشناسیشامل6606

2263شاملارشدکارشناسیمقطع و مرد نفرزن2929نفر مقطعدکتري649و نفردر

برهمیناساسحجمنمونهدراين نفرزندرحالتحصیلبودند.469نفرمردو390شامل

 کوکران اساسفرمول بر و جمعیتآماري به توجه با دستآمد.479تحقیق به نفر

ايوبراساسمقطعتحصیلیدانشجويانانجامشد.یطبقهبهشیوهتصادفگیرينمونه

شیوهداده دو به اينپژوهش، در میدانیجمعکتابخانهها برايايو آوريگرديد.

سالمتآوريدادهجمع گلدبرگهايمربوطبه استاندارد پرسشنامه از و2671)2روان )

داده شبکهبراي کاربران مجازي ارتباطات نوع اهاي محققهاي پرسشنامه از جتماعی

21ساختهاستفادهشد.پرسشنامهنوعارتباطاتمجازيدارايدوزيرمقیاسودرمجموع

اياستاندارداستکهاعتبارآندرروانگلدبرگپرسشنامهپرسشنامهسالمتاست.سؤال

(برGHQيابیپرسشنامهسالمتعمومی)هنجار»ازجملهدرپژوهشهايمختلفپژوهش

نامهآمدهبراياينپرسشاعتباربهدست»شدهاست،تأيید«رويدانشجوياندانشگاهشیراز

مقیاسطوربه بین متوسط از 96/0هاي دست66/0تا )آمدبه 2467تقوي،« روايی1: .)

از«هاياجتماعیسنجشنوعارتباطاتمجازيکاربرانشبکه»نامهمحققساختهپرسش ،

توسطچهاراستاددانشگاهشامل؛يكاستادارتباطات،يكيیدشدهتأنوعاعتبارصوري)

تأيیداي)شناسیويكمتخصصآمار(واعتبارسازهشناسی،يكاستادرواناستادجامعه

آلفاي آزمون توسط ارتباطاتمجازي مقیاسنوع پايايی است. مقیاس( عاملی ساختار

 فاصلهتأيیدکرونباخ با صورتکه اين به هفتهيشد دو روي بر دوباره از40اي نفر

 اجرا دوبار از نمراتحاصل بین سپسضريبهمبستگی شد. اجرا عنوانبهدانشجويان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Goldberg 
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آمدهضريبپايايیدستشد.براساسنتايجبهشاخصضريبپايايیمقیاسدرنظرگرفته

ايزيرمقیاسوبر612/0وبرايزيرمقیاسارتباطاتبهنجار692/0برايکلمقیاسبرابر

.نتايجنشاندادپرسشنامهبهطورقابلقبولیپايااست.بود769/0ارتباطاتنابهنجار

شدوبرايسنجشدراينتحقیقازمعادالتساختاريبرايطراحیمدلاستفاده

نوعمعادالتساختاريو ازآزمونضريبهمبستگیاز بینمتغیرها وجودونوعرابطه

مقد برايبرآورد رگرسیون از متغیرها براساسساير يكمتغیر )ار  (Multipleچندگانه

 براي گرديد. دادهوتحلیلتجزيهاستفاده از Spss21افزارنرمها براي بینتأيیدو روابط

استفادهشد.AMOS21افزارگیريازنرممتغیرهادرقالبمدلاندازه

 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 

 روانسالمت 

نامهاستانداردهاازپرسشروانآزمودنیسالمتپذيرکردنمتغیرايعملیاتیوسنجشبر

(GHQ(استفادهشد.اينمقیاستوسطگلدبرگ)و2671)استفادهبرايافرادغیرمنظوربه

اينشود،طراحیشدههايمختلفجامعهيافتمیبیماروبهنجارکهدروضعیت است.

بدنی(،عالئماضطرابیوهاينشانهعالئمجسمانی)رمقیاساست:زي3پرسشنامهداراي

.(2467تقوي،)عالئمافسردگی،اختاللخواب)اضطرابوبیخوابی(،کارکرداجتماعی

 نوع ارتباطات مجازی 

اين دودر در مجازي ارتباطات نوع توسعهپژوهش ارتباطات وبعد؛ بهنجار و بخش

هايمعینیبهشرحزيرشودوبرايهرکدامشاخصرسیمیارتباطاتمضرونابهنجاربر

است:تعیینشده

 بخش و بهنجار مجازیتباطات توسعههای ارشاخص 

حمايتخود اشتراکافشايی، هماجتماعی، و همدلی اطالعات، گروهی،گذاري نوايی

 احساسشادمانی،ارتباطبادوستانآشنا.
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 ر مجازیهای ارتباطات مضر و نابهنجاشاخص 

دوست تنهايیو از گريز گمقلدري، پرخاشگرييابی، مزاحمتسايبري، ،آناليننامی،

(.2460(و)ترلووديگران،1022رفتارجنسیمجازي)آهن،

شود.دراينپژوهشبرايسنجشارتباطاتمجازيازپرسشنامهمحققساختهاستفادهمی

 پژوهش های یافته

 آمارتوصیفی

شناختیومتغیرهاياصلیپژوهشيپژوهشدردوبخشمتغیرهايجمعیتتوصیفآمار

براساسنتايجحاصلازتوصیفمتغیرهايجمعیتارائهشده ازاست. نفر479شناختی،

باشند.درصدمردمی9/16درصدازکلنمونهزنو9/72کنندهدراينپژوهش،شرکت

17تا26درصدازکلنمونهبین4/60کهاستدربارهسنپاسخگوياننتايجحاکیازآن

36درصدبیشتراز9/0سالو37تا46درصدبین2/2سال،47تا16درصدبین6سال،

دهدکنندگاندرگروهسنیجوانقرارداشتند.نتايجنشانمیسالسندارند.بیشترشرکت

ردبهعلتمتارکهدرصدمج9/0درصدمتأهلو6/20درصدازکلنمونهمجرد،9/66

يافتهباشندمی می. نشان پاسخگويان تحصیلی مقطع درباره ها مقطع2/73دهد؛ درصد

 کارشناسی3/26کارشناسی، درصد و دکترا9/9ارشد مقطع در نمونه کل از درصد

می شرکتتحصیل فراوانی بیشترين میکنند. کارشناسی مقطع به مربوط باشد.کنندگان

اند.درتصادفیوازطبقاتمختلفتحصیلیانتخابشدهصورتبهوهشهاياينپژنمونه

اپلیکیشن مجازي اجتماعی شبکه استفادهخصوصانواع مورد همراه تلفن ارتباطی هاي

 آناستکه نتايجحاکیاز 7/99کاربران، اجتماعیتلگرام، شبکه 9/4درصدفقطاز

 و اينستاگرام اجتماعی شبکه از شبکهدرصد77/26درصد واز تلگرام اجتماعی هاي

اندازسايردرصدنیزاعالمکرده2/20کنند.زمانبرايتبادلپیاماستفادهمیاينستاگرامهم

درصداز6963کنند.درمجموعهايتلفنهمراهاستفادهمیهاياجتماعیاپلیکیشنشبکه

کنند.ايناماستفادهمیکهدستکمازاپلیکیشنتلگراندکردهکنندگانعنوانکلشرکت
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اقبالجامعهايرانیبهشبکهدهدمیهايمیدانیکهنشانباشدباسايريافتهنتیجهمنطبقمی

هابیشتراست.اجتماعیمجازيتلگرامنسبتبهسايراپلیکیشن

طبقهارائهشد.9درطیفلیکرتباسؤالدرخصوصنوعارتباطمجازي،تعدادي

گويه نمرات شبکهها،جمع کاربران مجازي ارتباطات نوع نشاننمره را اجتماعی هاي

می نمره بین که 21دهد نمره و نابهنجار( کامال  )ارتباط نمره نمره90حداقل حداکثر

يافته بنابر دارد. قرار بهنجار( )ارتباطکامال  اساسدرصدازشرکت9/36ها، کنندگانبر

بهنجار)نمره،ارتباطتقرهاآننتايجخوداظهاري درصدارتباطتقريبا 6/32و(19-49يبا 

( نابهنجار شبکه24-13نمره در داشته( مجازي اجتماعی میهاي نوعاند. گفت، توان

شبکه کاربران از نیمی بیشاز تقريبا ارتباطات ارتباطات نوع از مجازي اجتماعی هاي

بهنجاراست.

نتايجنشاندادازدرسؤال16رواننیزدربارهشاخصسالمت چهارطبقهارائهشد.

ودارايهیچ11تا0روانبیندرصدداراينمرهسالمت7/26هايپژوهش،کلآزمودنی

کمترينحد مرضیسالمتعالئميا بین6/11روان، 14درصدداراينمره داراي30تا

عالئمدارايو90تا32درصدداراينمرهبین4/13روان،خفیفمرضیسالمتعالئم

63تا92رواندرصدازکلنمونهداراينمرهسالمت2/44روانومتوسطمرضیسالمت

هاروانآزمودنیباشند.میانگیننمرهسالمتروانمیشديدمرضیسالمتعالئموداراي

 پژوهش اين سالمتمی63/33در مقیاس توصیفی معیارهاي براساس که روانباشد

درصد7/31گیرد.درمجموعروانقرارمیمرضیمتوسطسالمتئمعالگلدبرگدربازه

نتیجهمرضیسالمتعالئمداراي در هیچوکمترينحدهستند. يا 4/97روانخفیفو

باشند.روانمتوسطوشديدمیمرضیسالمتعالئمهادارايدرصدآزمودنی

 آماراستنباطی 

متغیرهاي بین رابطه نوع و وجود بررسی مجازيسالمتبراي ارتباطات نوع و روان

شبکه همبستگیکاربران ضريب آزمون از پژوهش فرضیات بررسی و اجتماعی هاي

پیرسونوبهدنبالآنازرگرسیونخطیاستفادهگرديد.تأيیدروابطبینمتغیرهادرقالب
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روفصورتگرفت.درابتداآزمونکلموگAMOSافزارگیريوازطريقنرممدلاندازه

طورکهدرهاازتوزيعنرمال،بهکاربردهشد.همانـاسمیرنفجهتبررسیپیرويداده

توزيع اينپژوهشاز بررسیدر متغیرهايمورد داد نتايجنشان است، آمده جدولزير

کنند.نرمالپیرويمی

 مالها از توزیع نرنتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده .9جدول 

 میانگین متغییر
انحراف 

 معیار

مقدار 

 zآماره 

سطح معنی 

 داری
 نتیجه

نرمال10/1969/0693/0390/0نوعارتباطمجازي

 نرمال99/3213/2163/2073/0اطالعاتاجتماعی

 نرمال70/4216/2624/0479/0آگاهیاجتماعی

 نرمال10/3672/0029/2194/0اجتماعیهايمهارت

 نرمال93/2711/0676/0164/0تروانسالم

درادامهآزمونضريبهمبستگیپیرسونبرايبررسیفرضیهپژوهشاجراشد.باتوجه

سطوحمعنی میزانخطايبه با آن مقايسه و آزمونضريبهمبستگیپیرسون داريدر

تغیرمالکروان(بامبینپژوهش)سالمتمتغیرپیشدرصدبین69بااطمینان09/0مجاز

معکوسومنفیوجوددارد.ازنوعدار)نوعارتباطاتمجازي(ازنظرآماريرابطهمعنی

 ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیات پژوهش .3جدول 

 متغیرهای پژوهش
مقدار ضریب 

 همبستگی پیرسون

سطح 

 داری معنی
 نتیجه آزمون

ارتباطاتنوع

مجازي
000/0-974/0سالمتروان

رابطهمعکوسووجود

منفی

 مؤلفههمچنین بین جمعیترابطه کاربرانهاي مجازي ارتباطات نوع و شناختی

ازشبکه سطوحمتغیرهايتحقیق به توجه با اينمنظور به هاياجتماعیبررسیگرديد.

باتوجهبهسطوحمعنیآزمونکاي داريحاصلازآزموناسکور)خیدو(استفادهشد.
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مقايسهاسککاي و دو( )خی آنور ها مجاز خطاي میزان 09/0با اطمینان درصد69با

ازيكهیچمتغیرجنسیتکهبانوعارتباطاتمجازيرابطهدارد،غیرازبهگرددمشاهدهمی

جمعیت معنیمتغیرهاي رابطه داراي آماري نظر از ديگر ارتباطاتشناختی نوع با داري

نمیمجازيآزمودنی همچنینبررسی.باشندها نشانداد؛ هايدرصدازآزمودنی9/36ها

نابهنجارمیزنیکهدراينپژوهششرکتکرده باشندانددارايارتباطنابهنجاروتقريبا 

باشند.درصدآقاياندارايايننوعارتباطمی9/39کهدرحالی

 مجازی کاربران شناختی و نوع ارتباطاتهای جمعیتبررسی رابطه بین مؤلفه .2جدول 

 متغیرهای پژوهش
مقدار خی 

 دو

درجه 

 آزادی

سطح 

دار معنی

 ی

 نتیجه آزمون

ی
از

ج
ت م

طا
تبا

ار
ع 

نو
 

رابطهوجوددارد613/233009/0 جنسیت

مستقلهستند910/321671/0 سن

مستقلهستند126/96914/0 وضعیت تأهل

مقطع 

 تحصیلی
مستقلهستند239/96942/0

وضعیت 

 شتغالا
مستقلهستند492/26669/0

 ها آنها بر حسب جنسیت نوع ارتباط آزمودنی توزیع درصد فراوانی .4جدول 

 نوع ارتباط مجازی
 درصد فراوانی برحسب جنسیت

 زن مرد

9/949/92 بهنجار بهنجار و تقریباً

9/399/36 نابهنجار تقریباًنابهنجار و 

200200 کل
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 روان و نوع ارتباط مجازیی بین سالمتخط رگرسیون رابطهمعادله  .3شکل 

 ازتحلیلرگرسیوننشانداد،معادلهرگسیونبرابراستبا:آمدهدستبههمچنیننتايج

=نوعارتباطمجازي09/47-14/0روان()سالمت

گرددکهمعادلهدرجدولضرايبرگرسیونیمشاهدهمیشدهارائهباتوجهبهضريبتعیین

کند.بینیمیپیشدرستیبهدرصدتغییراتواريانسرا4/39آمدهدستبهخط

گیرياينمتغیرازروانبررسیشد.براياندازهدرادامهساختارعاملیمتغیرسالمت

بهره4 سنجهمؤلفه تمامی بر اکتشافی عاملی تحلیل منظور اين به است. شده هاگرفته

صورت زير جدول هندهدنشانگرفت. آزمون از بیانگرKMO-Bartlettنتايجحاصل و

باشند.هاياينسازهمیبالمانعبودنانجامتحلیلعاملیبررويداده

 KMO-Bartlettنتایج آزمون  .8جدول 

KMO 766/0گیری معیار کفایت نمونه

 آزمون بارتلت

919/969کايدو

9درجهآزادي

000/0داريسطحمعنی

تولیدشده،ازماتريسهمبستگیدوبارهشدهاستخراجبرايبررسیتناسبعواملدرادامه

بررويعواملهاآنبهرهگرفتهشد.اينماتريس،همبستگیبینعواملرابااستفادهازبار
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وشدهاستخراج آنمحاسبه همبستگیراها میبا مقايسه متغیرها بین مطابقاصلی کند.

مکنونراشناسايیواستخراجنمايد. اکتشافیتوانستعاملجدولزير،تحلیلعاملی

 بر مبنای بارهای عاملی تولیدشدهماتریس همبستگی باز  .6جدول 

بارهايعاملی ها مؤلفه

730/0 عالئمجسمانی

671/0عالئماضطرابیواختاللخواب

670/0 مقیاسکارکرداجتماعی

769/0عالئمافسردگی

روان،درستنمايیروابطبیناينعاملومتغیرهاياملمکنونسالمتپسازشناسايیع

گیريوازطريقمشهودآزمونشد.اينامرباتأيیدروابطبینمتغیرهادرقالبمدلاندازه

روانسالمتمتغیرآمدهاست،7کهدرجدولطورهمانصورتگرفت.AMOSافزارنرم

.باشدمیهاياجتماعیمجازيکاربرانشبکهبرنوعارتباطات-97/0تأثیرداراي

 بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری .2جدول 

 فرضیات اصلی پژوهش
میزان 

 تأثیر

-سطح معنی

 داری

نتیجه 

 فرض

هايروانونوعارتباطاتمجازيکاربرانشبکهبینسالمت

 اجتماعیرابطهوجوددارد.
 تأيید 97/0-000/0

سالمتب متغیر باال جدول نتايج اساس ر داراي نوع-97تأثیرروان متغیر بر درصدي

.باشدمیهاياجتماعیارتباطاتمجازيکاربرانشبکه

نشانگیريمتغیرمکنونسالمتمدلاندازه4شکل حالتتخمیناستاندارد در روانرا

هريكازمتغیرهاوياتأثیردهد.بارهايعاملیمدلدرحالتتخمیناستانداردمیزانمی

دهد.هاراتوضیحوتبیینواريانسنمراتمتغیرياعاملاصلیرانشانمیگويه
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 روان در حالت تخمین استانداردگیری متغیر سالمتمدل اندازه .2شکل 

هايمربوطبهبرازشروان،ازشاخصبررسیمناسببودنمدلسالمتمنظوربهدرادامه

آورندکهمحققراهايبرازش،مقاديريآماريرابهدستمیادهشد.شاخصمدلاستف

مناسب الگوي انتخاب تشخیصيا میبراي ياري شاخصتر میان از برازشکنند. هاي

ها،پايهواساسسايرشاخصحالدرعینکاياستکهمجذورهاآنمتعدد،پرکاربردترين

مجذورمحسوبمی مقدار هرچه نزديكکايبشود. الگوراهصفر برازشبهتر باشد، تر

مجذورنشانمی مقدار بر روابطالگو تعداد و نمونه حجم هستندودهد. کايتأثیرگذار

کاي،نتايجمطلوببهدستکنند؛بنابراينبااتکابرمقدارمجذورمقدارآنرابزرگمی

نمی شاخصدرنتیجهآيد. شاخصاز اين کنار نیزدر ديگري برازشالگوهاهاي براي

(،AGFI)شدهتعديل(،نیکويیبرازشGFIهاينیکويیبرازش)شود.شاخصاستفادهمی

(،شاخصNFI(،شاخصبرازشهنجارشده)بنتلرـبونت()CFIشاخصبرازشتطبیقی)

برايالگوهايخوببینIFIبرازشافزايشی) ،)60/0 می69/0تا مقاديرتفسیر و شوند

 می6/0باالي نشان را الگو خوب برازشنسبتا  شاخصريشنیز همچنین خطايهدهد.

شد.برايناساس(برايبرازندگیاينمدلاستفادهRMSEAمیانگینمجذوراتتقريب)
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تربهومقاديرنزديكقبولقابلبرازندگی2/0تا0/6،برازندگیخوب،6/0مقاديرکمتراز

دهد.میصفر،بیشترينبرازندگیرانشان

 دامنه با آن مقايسه و نتايج به توجه شاخصقبولقابلبا تمامی هايمشخصشد

شدهگردآوريهايوبنابراينتناسبدادهقرارگرفتهقبولقابلبرازندگیمدلفوقدردامنه

 مدل است. مطلوب مدل نهايیآمدهدستبهبا مدل برازندگی لذا است، اشباع نوع از

.باشديیدمیروانموردتأسالمت

 روانمتغیر سالمت گیری اندازههای برازش مدل شاخص .5جدول 

مقداردامنهمطلوبنتیجه
عنوان

شاخص

0 تأيیدمدلمجذورکاي  
  

  
   237/2  

  
 

 RMSEA< 05/0010/0RMSEAموردقبولريشهخطايمیانگینمجذوراتتقريب

 RMR ≥ 0006/0RMR تأيیدمدلهريشهمیانگینمربعاتباقیماند

 GFI > 90/0 667/0GFI تأيیدمدلنیکويیبرازش

 AGFI > 85/0669/0AGFI تأيیدمدلشدهاصالحشاخصنیکويیبرازش

 NFI > 90/0 669/0NFI تأيیدمدلبنتلرـبونت(شده)شاخصبرازشهنجار

CFI > 90/02CFI تأيیدمدلشاخصبرازشتطبیقی
IFI > 90/0 2IFI تأيیدمدلبرازشافزايشیشاخص

 استاندارد تخمین حالت در پژوهش ساختاري معادالت مدل ادامه قرارموردبحثدر

نتايج مقايسه با دامنهمطلوبآمدهدستبهگرفت. مشخصشد6درجدولشدهارائهبا ،

تمامیشاخص ايندامنه پژوهشدر بنابراينتناسباندقرارگرفتههايبرازندگیمدل و

بامدلمطلوباست.لذابرازندگیمدلمعادالتساختاريتحقیقشدهگردآوريهايداده

.باشدمیموردتأيید
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 های برازش مدل معادالت ساختاریشاخص .1جدول 

عنوانشاخصمقداردامنهمطلوبنتیجه

0تأيیدمدلمجذورکاي  
  

  
   679/2  

  
 

 RMSEA < 05/0091/0RMSEAموردقبولشهخطايمیانگینمجذوراتتقريبري

 RMR ≥ 0021/0RMR تأيیدمدلريشهمیانگینمربعاتباقیمانده

 GFI > 90/0 663/0GFI تأيیدمدلنیکويیبرازش

 AGFI > 85/0697/0AGFI تأيیدمدلشدهاصالحشاخصنیکويیبرازش

 NFI > 90/0 663/0NFI تأيیدمدل(لرـبونتشاخصبرازشهنجارشده)بنت

CFI > 90/0667/0CFI تأيیدمدلشاخصبرازشتطبیقی
IFI > 90/0667/0IFI تأيیدمدلشاخصبرازشافزايشی

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد .4شکل 

متغیرسالمت ضريببراساسمدلمعادالتساختاري، نوع-97/0رتأثیروانبا متغیر با

خودشامل:عالئممؤلفهروانباچهارارتباطاتمجازيرابطهدارد.همچنینمتغیرسالمت

وعالئمافسردگیبهجسمانی،عالئماضطرابیواختاللخواب،مقیاسکارکرداجتماعی

بهعبارتیوزنیکهچهارمتغ39/0و96/0،39/0،33/0ترتیبباضرايب یررابطهدارد.
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اجتماعی کارکرد مقیاس خواب، اختالل و اضطرابی عالئم جسمانی، عالئمعالئم و

باشند.براساسروانفردمیافسردگیدرالگويپژوهشدارند،تعیینکنندهمیزانسالمت

سويهاست.روانونوعارتباطاتمجازييكالگويفوقرابطهسالمت

 گیری نتیجهبحث و  

جوامعبهنجارنقشمهمیراازايتوسعهستیابیبهاهدافملیودروانمردمدرسالمت

میجويیدرهزينهنظرصرفه يافتههايماديومعنويايفا هاياينتحقیقبهارتباطکند.

روانيكسبكموفقدارد.سالمتتأکیدروانبرنوعارتباطاتمجازيافرادسالمتمؤثر

بخشهايسازندهوثمربخش،روابطرضايتالیتفعهاآنتعامالتروانیاستکهنتیجۀ

 باديگران،توانايیسازگاريباتغییراتومقابلهباخشونتاست.
نفسعزتهايتفکر،ارتباطداشتنوروان،توسعۀمهارتمعیارهايسالمتازجمله

داشت.تأکیدنفسدرتعامالتاجتماعیعزتمؤلفهباالاست.مطالعاتپیشینبراهمیت

میرورشعزتپ رضايتنفسباال مجازي اجتماعی روابط به بخشتواند و مؤثرتريتر

عزت داراي افراد شود. منجر به توجه ضمن سويحفظنفسباال دو کنشگران احترام

مثبتیخودارزيابیترخواهندپذيرفت.افراديکهارتباط)خودوديگري(سايرينراراحت

کنش در اجتماعدارند مجازي توسعههاي میی مشارکت بیشتر بهنجار، و کنند.بخش

مینفسعزت انگیزه افراد خودشانودنیاياطرافشانبیشترتفکروباالبه درباره دهدتا

عزت دلیل همین به کنند دقت عنوانبهنفس از کاربرانسالمتهايمؤلفهيکی روان

تأثیرگذاراينفضايکنشگريدرهاآنتواندبرنوعارتباطهاياجتماعیمجازيمیشبکه

کند.بیشترافرادحديمیتأيید(را2666باشد.نتايجاينتحقیقنظريهخودباوريباندورا)

واکنش برحسبموقعیتيا خود برايتنظیمرفتار را خود بازنگريدر هايديگراناز

می میانجام حال دهند. ارتباطات داراي افراد که کرد استنباط چنین وتوان نابهنجار

هايفرهنگیاجتماعیممکناستکسانیباشندکهبازبینیخودراتوجهبهچارچوببی

خیلیخیلی يا میزياد انجام اختاللکم خطر با و هايرفتاري)رواندهند روروبهنژندي(

باشند.
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براينکهعالقهاجتماعی(رامبنی1009)2هاياينپژوهشاينديدگاهنیكلیيافته

احساسه با همکاريمراه پذيري، تعلق به مربوط شبکههاي در داشتن مشارکت و

تأيیدرااجتماعیوحمايتشدنتوسطآن،باسالمتجسمیوروانیارتباطمثبتدارد

ايبرعدمتعلقومشارکتاجتماعیباالينشانهعمدتا ًَََکند.ارتباطاتمجازينابهنجارمی

گذاريتوانارتباطاتیازنوع؛حمايتاجتماعی،اشتراکنمیکاربراناست.دراينشرايط

هاياجتماعیرانوايیگروهیواحساسشادمانیدرفضايشبکهاطالعات،همدلیوهم

نتايج داشت. راستايديدگاهآمدهدستبهانتظار خصوصسالمتهايدر در روانآدلر

ازنظرويفردبرخوردارازسالمتروان جذابوشاداباستوروابطشناختی،است.

اجتماعیسازندهومثبتیباديگراندارد.

می استنباط نتايج سالمتاز متغیر که مجازيشود ارتباطات نوع متغیر بر روان

براساساينيافتهتأثیرهاياجتماعیدارايکاربرانشبکه قوياست. هاوها،نگرانینسبتا 

ايمجازيبستريبرايبروزرفتارهاينابهنجارومخالفاينکهفضانتقادهاينظريمبنیبر

کند.بهعبارتیبروزرفتارهاينابهنجارهمبستگینمیتأيیدهايفرهنگیاستراچارچوب

تواندبستريهامیداردکهضعفوقوتدراينويژگیهاآنروانقويبامیزانسالمت

؛بخشوبهنجاردرفضايواقعینیزباشدبرايبروزرفتارهاينابهنجاريارفتارهايتوسعه

نمی نگاهبنابراين برخی مطابق جبرتوان خويشتنهاي عدم مزاحمتگرايانه، هايداري،

بهتکنولوژيو صرفا  را بروزپرخاشگريورفتارهايتجاوزگرايانهمجازيو... سايبري،

فضايارتباطیمجازينسبت شرکتدارند،مسئلهنعواملديگرينیزدراييقینبهداد.

سالمت میزان مانند پژوهشعواملی اين ارتباطیبراساس رفتارهاي پیامدهاي در روان

يافتهمؤثرآنالين (2469استبراينديدگاهمكکوايل،)تأيیديهاياينتحقیقاست.

اثر رسانه از استفاده کلی برعادات مشترکا  افراد روانی ساختار و اجتماعی شرايط که

گذارد.می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nick Leigh 
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آزمايشگاهیزيلمنپژوهشحاضربريافته (وهمچنینزيلمنو2660)2هايعمدتا 

2669)1برايان که )« خود روحی حاالت براساس مورداولويتنوعیبهمردم در بندي

 زند.،مهرتايیدمی«يابندايدستمیمحتوايرسانه

 پیشنهادها 

0-  ارزيابی از نتايجحاصل داشتن نظر در شبکهبا کاربران اجتماعیسالمتروان هاي

می فرهنگیپیشنهاد متولیان سازمان-شود، و باآموزشی کشور، ارتباطات متولی هاي

مراقبتیدرفضايمجازيرابهمانندفضايحقیقیابزارهايگوناگوناهمیتونیازبهخود

باتسهیلسازيارتباطیوايجاداطمینان هايدستگاهازسويبرايکاربرانتشريحکنند.

پلت از سمتاستفاده به کاربران دادن سوق شبکهفرمحاکمیتی، کههاي اجتماعی هاي

،کندمیايجادهاغريبهيکديگررابراساسارتباطبادوستانآشناتاامکاندسترسیاعضابه

 شود.يارتباطاتکشورپیشنهادمیبهمتولیانحوزه

بهپذيرشارتباطمف -6 توجه روانونوعارتباطاتمجازيکاربرانروضبینسالمتبا

جديشبکه توجه اجتماعی، مقولههاي به جامعههايسالمتتر جوانان و نوجوانان روان

سالمت سطح ارتقا براي منظور همین به است. ضروري دانشايرانی وروان آموزان

می پیشنهاد دانشجويان، تا برهايسرفصلشود در مرتبط دورهآموزشی کتب هايخی

برايدانشجويانروانارتقاسالمتآموزيمهارتهايآموزانونیزکارگاهآموزشیدانش

هاوسیستمگذشتهخانوادههايسالدرمتأسفانههايايرانموردتوجهقراربگیرد.دانشگاه

 اند.توجهبودهدرکودکانونوجوانانکممسئلهآموزشرسمیايراننسبتبهاين

ب -6 به شبکهاتوجه کاربران مجازي ارتباطات نوع و جنسیت بین رابطه هايوجود

پیشنهادمی امکانداشتنارتباطمجازيهدفمندمنظوربهشوداجتماعی، ترازسويزنان،

ايجادامکانحضوربیشتردروسیلهبهحقیقیهايارتباطیزناندردنیايپرورشمهارت

اينامرهاياجتماعیفراهمگردعرصه روانجامعهزنانبهارتقاسطحسالمتتواندمید.

 ايرانکمكکند.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1-Zillman 
2-Brian 
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داشتن -4 درنظر با ايران مختلف مناطق بومی مديران و اجرايی متولیان است الزم

هايارتباطیاجتماعیوناهنجاري-هايروانیبومیوفرهنگیآنمناطق،تنشهايمؤلفه

ناسايیودرجهتکنترلوکاهشآناقدامکنند.دقیقشصورتبهموجوددرهراستانرا

مهارتبرنامه کنترلخشمافراطی، نشاطوشادي، مهارتهايیبرايايجاد هايزندگی،

 و...دراينخصوصضرورياست.مؤثرتعامل
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