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چکیده
 آموزان دانشتماعی و هویت نقش جنسیتی هدف این پژوهش مقایسه سالمت روان، سرمایه اج

.اي است مقایسه - روش این پژوهش توصیفی . هاي اجتماعی بود کاربر با غیر کاربر در شبکه

هاي تیزهوشان شهر تبریز در  دبیرستان آموزان دانشکلیه جامعه آماري این پژوهش دربرگیرنده 

در  46-23مطابق با نمرات  آموز دانش 120تعداد بود که از این میان 1398- 99سال تحصیلی 

 120غیر کاربر و  آموزان دانشعنوان  هاي اجتماعی مبتنی بر موبایل به پرسشنامه اعتیاد به شبکه

کاربر پس از  آموزان دانشعنوان  در پرسشنامه مذکور به 46آموز نیز با کسب نمرات باالتر از  دانش

. اي و هدفمند انتخاب شدند اي چندمرحله خوشهگیري  و با استفاده از روش نمونه سازي همسان

، سرمایه اجتماعی پاتنام )1979(هاي سالمت روان گلدبرگ و هیلر  وسیله پرسشنامه اطالعات به

ها با استفاده از تحلیل واریانس  داده. گردآوري شد) 1974(و هویت نقش جنسیتی بم ) 2000(

نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند  .وتحلیل شدند تجزیه SPSS.23افزار  چند متغیري در نرم

هاي اجتماعی به لحاظ سالمت  کاربر با غیر کاربر در شبکه آموزان دانشمتغیري نشان داد که بین 

آزمون نتایج عالوه،  روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی تفاوت معناداري وجود دارد؛ به

طور معناداري سالمت روان  بهاعی هاي اجتم کاربران شبکهتعقیبی شفه نیز نشان داد که 

)001/0=p ( و سرمایه اجتماعی)003/0=p (هاي اجتماعی  غیر کاربران شبکه تري نسبت به پایین

. برخوردار هستندنیز ) p=001/0(تري  شده هویت نقش جنسیتی تضعیفدارند و همچنین از 

اي اجتماعی و غیرکاربران ه کاربران شبکههاي بسیار مهم  هاي این پژوهش به شناخت تفاوت یافته

کند و  سالمت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی کمک میها ازنظر  این شبکه

کاربر  آموزان دانشضرورت ارتقاي سالمت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی 

  .نماید هاي اجتماعی را برجسته می شبکه

  هاي اجتماعی هویت نقش جنسیتی، شبکه سالمت روان، سرمایه اجتماعی، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

هاي اجتماعی اصطالح شبکه
1

اي بارنز.را براي نخستین بار جی 
2

مطرح  1954در سال  

اي کاربردي در تحقیقات و مطالعات بدل گشت  سرعت به شیوه پس به کرد و ازآن

ي ها تاکنون موضوع شبکه 2005؛ چنانچه، از سال )17: 1396زاده،  قاسمی و مقدم(

. تبع آن در ایران بوده است ترین مشغله کاربران اینترنت در دنیا و به اجتماعی، اصلی

هاي اجتماعی چنان روبه گسترش است که نسل کنونی را نسل  میزان استفاده از شبکه

زد
3

را  1990این نسل متولدین اواسط دهه . اند ، نسل اینترنت و یا نسل شبکه نام نهاده

سایت آمار جهانی اینترنت 2010ن نیز بر اساس گزارش سال در ایرا. گیرد دربرمی
4

 

نفر  32200000به  2000نفر در سال  25000هاي اجتماعی از  استفاده کاربران از شبکه

میالدي  2020رسیده است؛ این در حالی است که آمار کاربران را تا سال  2009در سال 

با توجه به آمار روزافزون جمعیت . اند میلیارد نفر در سرتاسر جهان گزارش کرده 79/4

% 4/61میلیارد جمعیت جهان، تعداد کاربران اینترنت،  8/7جهانی و در نظر گرفتن 

: 1394؛ به نقل از طیوري و همکاران، 2013آمار جهانی اینترنت، (جمعیت جهانی است 

هاي اجتماعی  دهد استفاده افراطی از شبکه شواهدي وجود دارد که نشان می). 69

هاي سنی نوجوانان  زي نظیر الین، تلگـرام، وایبـر، تـانگو و واتس آپ در بین گروهمجا

براي مثال، ). ؛17: 1396دوستی ایرانی و همکاران، (و جوانان در ایران شیوع باالیی دارد 

و برحسب جنسیت در پسران % 4/2اي، شیوع کلی اعتیاد به اینترنت شدید  اخیراً مطالعه

% 3/2و در جوانان % 5/2هاي سنی در نوجوانان  و برحسب گروه% 2و در دختران % 9/2

).283: 1399موسوي، (را تخمین زد 

عمومًا فردي یا (هایی  هاي اجتماعی ساختاري اجتماعی هستند که از گروه شبکه

ها و  شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایدهتشکیل) سازمانی
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 ,Gupta et al(هاي وب به هم وصل هستند  ن، خویشاوندان، لینکتبادالت مالی، دوستا

2012: افزاري و  هاي متعدد نرم ها به دلیل تکثر و تنوع محتوایی و قابلیت این شبکه). 17

: 1391رسولی و مرادي، (اند  اینترنتی با استقبال وسیعی از سوي کاربران مواجه شده

هاي روز از  طالب علمی و دسترسی به فناوريروز کردن اطالعات، استفاده از م به). 115

موازات آن  روند؛ اما به هاي اجتماعی به شمار می آثار و پیامدهاي مثبت استفاده از شبکه

برداري و سوءاستفاده از دختران  هاي مجازي، کاله روم گرایش نوجوانان و جوانان به چت

ی، سرقت اطالعات و اخاذي هاي اینترنت هاي دروغین، ازدواج و پسران با ارائه شخصیت

استفاده فزاینده از فناوري ). 97: 1393مرادي و همکاران، (سرعت گسترش یافت  نیز به

را  آموزان دانشهاي اجتماعی، بسـیاري از افـراد خصوصاً  رایانه و نفوذ گسـترده شبکه

بـا مشکالت مرتبط با سالمت روان
1

طاهري مبارکه و همکاران، (مواجه ساخته است  

1395 :97.(  

گانه سالمت  سازمان بهداشت جهانی، در تعریف از سالمت روان، ابعاد سه

در این تعریف سالمت روان دربرگیرنده . جسمانی، روانی و اجتماعی را مطرح کرد

قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصالح محیط فردي و اجتماعی و 

؛ 2001سازمان بهداشت جهانی، (ادالنه است طور ع حل تضادها و تمایالت شخصی به

در تعریف دیگري مفهوم سالمت روانی ). 1081: 1394به نقل از محمدي و همکاران، 

هاي روانی و شامل خوب  ازنظر سازمان بهداشت جهانی چیزي فراتر از نبود اختالل

بودن ذهنی، ادراك خودکارآمدي، استقالل و خودمختاري، کفایت و شایستگی، 

هاي بالقوه فکري و هیجانی است  نسلی و خودشکوفایی توانمندي تگی میانوابس

محققان ). 1081: 1394؛ به نقل از محمدي و همکاران، 2001سازمان بهداشت جهانی، (

عنوان احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدي خود، اتکا به خود،  سالمت روان را به

هاي بالقوه فکري و هیجانی در  توانایی نسلی و خودشکوفایی ظرفیت رقابت، تعلق بین

                                               
1. Mental health
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نتایج مطالعات متعدد بیانگر این است ) Kaplan & Sadock, 2015: 871(اند  نظر گرفته

را در معرض خطر اثرات  آموزان دانشهاي اجتماعی،  نشده از شبکه که استفاده کنترل

سردگی، نامطلوب آن بر تکامل فیزیکی، اجتماعی و سالمت روانی نظیر اضطراب، اف

هاي جسمانی مانند ضعف بینایی، صدمات سیستم اسکلتی، چاقی، نقص  نشانه

دهد  هاي اجتماعی، مشکالت ارتباطی در خانواده و اعتیاد الکترونیکی قرار می مهارت

؛ موسوي، 72: 1395؛ طاهري مبارکه و همکاران، 111: 1397خجسته و میرحسینی، (

1399 :284.(

سالمت روان عالوه بر توجه به مفاهیم مرتبط با  طی چند دهه اخیر در مباحث

اند، مفهوم سرمایه  هاي سنتی به آنها پرداخته اصول اولیه بهداشت روانی که دیدگاه

اجتماعی
1

اصطالح سرمایه ). 49: 1393آرا و همکاران،  کیوان(شده است  نیز مطرح 

زارع (رار گرفت موردتوجه محافل دانشگاهی ق 1990اجتماعی براي اولین بار از دهه 

این اصطالح به منابع ابزاري و حمایتی موجود در ). 110: 1394آبادي و گنجی،  غیاث

گذاري افراد در روابط اجتماعی و دستیابی به پیوندهاي  شبکه اشاره دارد که با سرمایه

شده  و از سه بعد تشکیل) 45: 1394کامرانی، (اجتماعی مختلف قابل وصول است 

کـه همان روابط، سرمایه اجتماعی و تعامالت افراد با هم است و  ها شبکه) 1: است

هنجار همیاري که مالك ) 2شود؛  عنوان جزء اساسی سرمایه اجتماعی محسوب می به

اعتماد که از عناصر ضروري براي تقویت همکاري است و ) 3سرمایه اجتمـاعی اسـت؛ 

یافته را  شخــصی تعمیم بینی پذیري رفتار دیگـران اسـت کـه اعتمـاد حاصل پیش

ها،  اشکال جدید شبکه). 44: 1393پوتنام؛ به نقل از سپهوندي و همکاران، (گیرد  دربرمی

. دستیابی هستند هاي مجازي هستند که از طریق حضور در فضاي مجازي قابل گروه

تعامالت . کند هاي اجتماعی اینترنتی، فردگرایی مشبک را تسهیل می افزایش شبکه

در این . فته شخص به شخص و تعامالت تخصصی مواردي از این نوع هستندفردیت یا

                                               
1. Social capital
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هر شخص صفحه کلیدي میان پیوندها . وضعیت فرد و نه گروه، واحد اولیه اتصال است

هر شخص به . هاي اجتماعی در حرکت هستند سرعت بین شبکه افراد به. هاست و شبکه

اطالعات، همکاري، حمایت،  هاي خود را براي دستیابی به اي شبکه شکل جداگانه

  ).Chambers, 2020: 165(سازد  ها، معاشرت و احساس تعلق فعال می سفارش

هاي اجتماعی مجازي، رشد روز افزونی دارند و  کاربران اینترنت عضو شبکه

ها است؛ لذا، با  بخشی از اتصال به اینترنت به خاطر عضویت و تعامل در این شبکه

اي از تعامالت و ارتباطات انسانی پدید  تماعی در نتیجه شبکهتوجه به اینکه سرمایه اج

هاي اجتماعی مجازي که بستر تعامالت و ارتباطات  آید، عضویت و تعامل در شبکه می

اند، بر سرمایه اجتماعی حاصل از پیوندها  پذیر ساخته انسانی را در فضاي مجازي امکان

در این ). 183: 1391آذري و امیدوار، (اند و ارتباطات اینترنتی کاربران تأثیر گذاشته

هاي اجتماعی  هاي اجتماعی مجازي نیز مانند شبکه اند که شبکه راستا شواهد نشان داده

هاي اجتماعی مجازي  گیري سرمایه اجتماعی تأثیرگذارند و شبکه واقعی بر فرآیند شکل

  ).160: 1391زاده و همکاران،  حسین(با سرمایه اجتماعی کاربران در کنش هستند 

آخرین متغیر موردبحث در این پژوهش هویت نقش جنسیتی
1

هویت نقش . است 

هاي مردانه و  جنسیتی، به چگونگی درك افراد از خودشان به لحاظ دارا بودن ویژگی

اي از عوامل  و دربرگیرنده مجموعه) Carleson & Donald, 2010: 23(زنانه اشاره دارد 

هایش را براي  گرش فرد نسبت به خود و خواستهشناختی و عاطفی است که شیوه ن

منصوریان و (کند  عنوان یک زن یا مرد بپذیرند، منعکس می اینکه دیگران او را به

گرفته و از کانال  این نوع از هویت از طریق تعامل اجتماعی شکل). 54:1393سفیري، 

ن هویت، در اکثر گردد و افراد از طریق ای پذیري به افراد منتقل می کارگزاران جامعه

پردازند که محیط اجتماعی براي  ها و رفتارهایی می ها، نگرش موارد به بازتولید ارزش

:1393نیکخواه قمصري و منصوریان راوندي، (یک دختر و پسر تصویب کرده است 

                                               
1. Sender role identity
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هاي اجتماعی،  هاي نوین ارتباطی و در رأس آن اینترنت و شبکه گسترش فناوري). 109

در این میان پیوند عناصر اساسی . مجدد هویت فراهم نموده استفضایی براي ساخت 

شدت تحت تأثیر  ساز، یعنی زمان، مکان، فضا و مرزهاي زندگی اجتماعی را به هویت

قرار داده است؛ لذا، هویت جنسیتی افراد صرفاً از طریق تعامل اجتماعی چهره به چهره 

گیري  هاي نوین ارتباطی در شکل شود؛ بلکه عوامل مختلفی ازجمله فناوري ساخته نمی

تعاملی که در اینترنت ). 45: 1394احمدي و همکاران، (دهی به آن نقش دارند  و جهت

شود، با تعامل چهره به چهره متفاوت است، چرا که عواملی از قبیل کمبود  برقرار می

 عالئم بصري و گمنامی شخص، شیوه تعاملی کامالً متفاوتی از تعامل چهره به چهره

هایی که در طول تعامل  در نتیجه، این احتمال وجود دارد که هویت. کند فراهم می

شوند، از طریق ارتباطات اینترنتی در فضاي  اجتماعی واقعی با موفقیت ساخته می

سفیري و منصوریان راوندي، (اي متفاوت از دنیاي واقعی ساخته شوند  گونه مجازي، به

د این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به آنچه ذکر ش). 55:1393

کاربر با غیر  آموزان دانشآیا بین سالمت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی 

  هاي اجتماعی تفاوت وجود دارد؟ کاربر در شبکه

  پیشینه پژوهش

هاي اجتماعی را با سالمت روان، سرمایه  بیشتر تحقیقات صورت گرفته ارتباط بین شبکه

که  اند؛ درحالی اجتماعی و هویت ملی و جنسی کاربران اینترنتی مورد بررسی قرار داده

در خصوص مقایسه متغیرهاي موردبحث در کاربران اینترنتی و یا غیرکاربران اینترنتی 

مرور این دسته از تحقیقات در مطالعات  این بخش به. شده است مطالعات اندکی انجام

مثال، طاهري  عنوان به. یابد ت جداگانه اختصاص میصور داخلی و سپس خارجی به

اي بر روي دانشجویان دانشگاه  اي از نوع مقایسه در مطالعه) 1395(مبارکه و همکارانش 

هاي اجتماعی بر سالمت روان کاربران  تأثیر شبکه«علوم پزشکی اصفهان با عنوان 

» 1394صفهان در سال کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهراي دانشگاه علوم پزشکی ا
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هاي اجتماعی خفیف،  هاي اجتماعی را به سه گروه داراي اعتیاد به شبکه کاربران شبکه

متوسط و شدید تقسیم کردند و نشان دادند که سالمت روان گروه خفیف با گروه شدید 

تفاوت معناداري دارد، بین نشانگان جسمانی گروه خفیف با گروه متوسط تفاوت 

دارد و همچنین تفاوت معناداري ازنظر نشانگان اضطراب بین گروه معناداري وجود 

  .خفیف با گروه متوسط و بین گروه خفیف با گروه شدید مشاهده کردند

شهر  آموزان دانشاي بر روي  ، در پژوهشی از نوع مقایسه)1396(قدسی و اسدزاده 

ش آن در سالمت اي وابستگی به اینترنت و نق بررسی مقایسه«تهران و باکو با عنوان 

تهران و : کاربر اینترنت، مورد کاوي آموزان دانشاجتماعی  -روان و رفتارهاي روانی 

بر . کاربر اینترنت شهر باکو با تهران پرداختند آموزان دانشبه مقایسه سالمت روان » باکو

اساس نتایج این مطالعه مشخص شد که با تفاوت اندك، اختالالت جسمانی، افسردگی 

کاربر اینترنت باکو بیشتر از تهران است و کارکرد اجتماعی  آموزان دانشب و اضطرا

داري بین دو  در مجموع تفاوت معنی. آموزان باکو است تهران کمتر از دانش آموزان دانش

گروه مشاهده نشد و وضعیت سالمت عمومی کاربران اینترنتی شهر باکو با تهران مشابه 

  .است

، در پژوهش خود از نوع همبستگی بر روي )1391(زاده و همکاران  حسین

بررسی سرمایه اجتماعی کاربران «دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان 

دانشجویان دانشگاه شهید چمران : اینترنتی در فضاي سایبر و غیر سایبر، موردمطالعه

جتماعی از نشان دادند که میان میزان ساعت استفاده از اینترنت و استفاده ا» اهواز

در فضاي سایبر رابطه مثبت و معناداري ) ارتباطی، حمایتی(اینترنت با سرمایه اجتماعی 

وجود دارد، میان میزان ساعت استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی در فضاي غیر 

سایبر رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد و همچنین میان استفاده اجتماعی از اینترنت 

. در فضاي غیر سایبر رابطه معناداري وجود ندارد) ارتباطی، حمایتی(جتماعی با سرمایه ا

عالوه مشخص شد که میان سرمایه اجتماعی در فضاي سایبر و سرمایه اجتماعی در  به

فضاي غیر سایبر رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد که نشانگر این امر است که با 
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سرمایه اجتماعی در فضاي غیر سایبر کاهش افزایش سرمایه اجتماعی در فضاي سایبر 

  .کند پیدا می

، در یک بررسی از نوع همبستگی بر روي دانشجویان )1392(موسوي و همکاران 

بررسی رابطه میان الگوي استفاده از اینترنت و «دانشگاه آزاد اسالمی اراك با عنوان 

میزان » المی اراكمطالعه موردي دانشجویان دانشگاه آزاد اس: هویت ملی دانشجویان

باالتر سرمایه اجتماعی را در نزد دانشجویان کاربر در مقایسه با دانشجویان غیر کاربر 

بوك بر ابعاد مختلف سرمایه  نشان دادند که هرچند تأثیر کم و کیف کاربري فیس

بوك با سرمایه اجتماعی و برخی  اجتماعی یکسان نبوده و تنوع استفاده از فیس

یر اندازه شبکه واقعی، انواع هنجارهاي همیاري و آگاهی اجتماعی هاي آن نظ مؤلفه

بوك با مؤلفه حمایت اجتماعی و  که میزان استفاده از فیس ارتباط مثبت دارد؛ درحالی

  . سرمایه اجتماعی در کل ارتباط منفی را نشان داده است

ر ، در پژوهشی از نوع همبستگی ب)1393(نیکخواه قمصري و منصوریان راوندي 

: تأملی بر رابطه فضاي مجازي و هویت جنسیتی«روي دانشجویان شهر کاشان با عنوان 

زمان استفاده  نشان داد که سابقه و مدت» مطالعه موردي کاربران اینترنت در شهر کاشان

بدین نحو که . هفتگی از اینترنت در تقویت و تضعیف هویت جنسیتی مؤثر بوده است

کند، هویت  از اینترنت از سوي کاربران افزایش پیدا می هرچه میزان و سابقه استفاده

بین میزان و سابقه استفاده کاربران از اینترنت و هویت جنسیتی . شود تر می جنسیتی قوي

اما این رابطه با توجه به نوع . کاربران نیز رابطه مثبت و معناداري وجود داشته است

ن زن و مرد متفاوت بوده است؛ در بین کاربرا) کننده و اجتماعی سرگرم(کاربري 

اند،  که هویت جنسیتی زنانی که به دنبال اطالعات و جستجوهاي علمی بوده نحوي به

تر از مردان بوده است و میانگین باالتري از هویت جنسیتی را گزارش کردند؛ این  قوي

در حالی است که حضور در محیط چت، بازي و سرگرمی، تعلق به جنسیت را در آنان 

  .ش داده استکاه
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کیاروچی
1

، در پژوهشی از نوع همبستگی طولی بر روي )2016(و همکاران  

اي چهارساله  مطالعه: رشد کاربران تکانشی اینترنتی و سالمت روان«نوجوانان با عنوان 

داري بین استفاده از اینترنت با  نشان دادند که رابطه منفی و معنی» بر روي نوجوانان

  .کاربر اینترنت وجود داردسالمت روان نوجوانان 

کندیس و برینگل
2

، در پژوهشی از نوع همبستگی بر روي دانشجویان با )2016(

هاي اجتماعی، کیفیت خواب و عملکرد  هاي شبکه ارتباط بین استفاده از سایت«عنوان 

هاي اجتماعی با کاهش کیفیت  نشان دادند که استفاده از شبکه» شناختی در طول روز

  .داري دارد یش نقص شناختی در زندگی روزمره ارتباط مثبت و معنیخواب و افزا

وون لی
3

، در پژوهشی از نوع همبستگی بر روي دانشجویان )2016(و همکاران  

که عروق مجازي باعث افزایش استقامت فیزیکی  هنگامی«بزرگسال مرد با عنوان 

نشان » ن مرد جوانسازي جبرانی در میان بزرگساال تهدید جنسیتی و سفارشی: شود می

پذیري،  هاي جبرانی و تشدید نمایش رفتارهاي مردانه مانند ریسک دادند که بین واکنش

گري مردان در فضاي مجازي با اضطراب ناشی  جویی و سلطه خشونت فیزیکی، ستیزه

  .داري وجود دارد ها و تأیید مجدد هویت جنسیتی رابطه منفی و معنی از کاستی

الیسون
4

، در پژوهشی از نوع همبستگی بر روي دانشجویان با )2011(و همکاران  

هاي ارتباطی  هاي اجتماعی از شیوه گذاري سرمایه سرمایه: راهبردهاي ارتباط«عنوان 

گروهی  بوك و سرمایه اجتماعی درون نشان دادند که بین شبکه اجتماعی فیس» بوك فیس

  .گروهی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و بین

پمپک
5

، در پژوهشی از نوع همبستگی بر روي دانشجویان با )2009(و همکاران  

نشان دادند که بین » بوك هاي اجتماعی دانشجویان کالج در فیس تجربه شبکه«عنوان 

                                               
1. Ciarrochi
2. Xanidis & Brignell
3. Lee-Won
4. Ellison
5. Pempek
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  .داري وجود دارد بوك و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی شبکه اجتماعی فیس

حقیقات خارجی صورت گرفته هاي ذکرشده، برخی از ت با توجه به نتایج بررسی

، کیفیت )Ciarrochi et al, 2016(ارتباط منفی بین استفاده از اینترنت را با سالمت روان 

گروهی  گروهی و بین ؛ سرمایه اجتماعی درون)Xanidis & Brignell, 2016(خواب 

)Ellison, 2011 (اند؛ مررور تحقیقات صورت گرفته در داخل  را مورد تأیید قرار داده

کشور نیز نشان داد که استفاده از اینترنت با هویت جنسیتی کاربران رابطه مثبت 

و با سرمایه اجتماعی رابطه منفی ) 1393نیکخواه قمصري و منصوریان راوندي، (

، نیز )1396(عالوه، قدسی و اسد زاده  وجود دارد؛ به) 1392موسوي و همکاران، (

هر باکو با تهران را مقایسه کرده و نشان کاربر اینترنت ش آموزان دانشسالمت روان 

دادند که وضعیت سالمت عمومی کاربران اینترنتی شهر باکو با تهران مشابه است؛ 

شده به مقایسه متغیرهاي سالمت روان،  چنانچه بدان اشاره شد، اکثر مطالعات انجام

ه بررسی اند و بیشتر ب سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی در این پژوهش نپرداخته

که نمونه موردبحث در  اند؛ درحالی ارتباط آنها با یکدیگر بر روي دانشجویان پرداخته

دهند، لذا، محققان در این پژوهش درصد مقایسه  تشکیل می آموزان دانشاین مطالعه را 

کاربر با غیر کاربر  آموزان دانشسالمت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی 

.ماعی بودندهاي اجت در شبکه

  

  مبانی نظري

  سالمت روان

، بلکه »تنها نبود بیماري یا معلولیت نه«در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، سالمت 

مفهوم سالمت . شده است تعریف» حالت بهینه خوب بودن جسمی، روانی و اجتماعی«

و شامل هاي روانی  روانی نیز ازنظر سازمان جهانی بهداشت چیزي فراتر از نبود اختالل

خوب بودن ذهنی، ادراك خودکارآمدي، استقالل و خودمختاري، کفایت و شایستگی، 
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سازمان . هاي بالقوه فکري و هیجانی است نسلی و خودشکوفایی توانمندي وابستگی میان

هاي  عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانایی بهداشت جهانی، سالمت روان را به

اند با فشارهاي روانی بهنجار زندگی کنار آید، به نحو پرثمر و تو شناسد، می خود را می

سازمان بهداشت (مولدي کار کند و براي اجتماع خویش مفید باشد، تعریف کرده است 

  .)1081: 1394؛ به نقل از محمدي و همکاران، 2001جهانی، 

  

  هاي نظري به سالمت روان دیدگاه

شده است که در ادامه به  ي مختلفی ارائهها ها و نظریه در مورد سالمت روان دیدگاه

  .شود ترین آنها اشاره می برخی از مهم

  دیدگاه زیستی

دهد در مطالعه رفتار انسان،  پزشکی را تشکیل می مکتب زیستی که پایه اصلی روان

شود و بیشتر به بیماري  ها و اعضاي بدن انسان قائل می بیشترین اهمیت را بر بافت

ها  سالمت روانی؛ چرا که بیماري روانی را جزء سایر بیماري روانی توجه دارد، نه

اگر رفتار شخصی از هنجار منحرف شود، به این دلیل خواهد بود که . آورد حساب می به

پزشکی براي تبیین بیماري روانی،  دیدگاه روان. دستگاه روانی او اختالل پیدا کرده است

هاي روانی  طبق این دیدگاه اختالل. دهد ها و اختالالت فیزیولوژیک اهمیت می به پدیده

هایی که با مخالفت روبه رو  بر اثر نیازهاي شخصی، عقاید، آرزوهاي اجتماعی و ارزش

. شود ها به فرایندهاي روانی شیمیایی نسبت داده می این پدیده. کنند شوند، بروز نمی می

ز نظام متعادلی که به بیان بهتر، بر اساس دیدگاه زیستی، سالمت روانی عبارت است ا

 & Kaplan(کند، اگر تعادل به هم بخورد، بیماري روانی ظاهر خواهد شد  خوب کار می

Sadock, 2015: 873.(  

  یدگاه روانکاويد

هاي خاصی براي سالمت روانی ضرورت دارد که نخستین  به عقیده فروید، ویژگی
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ر ناهشیاري است؛ لذا، هر آنچه که ممکن است د) خودآگاهی(ویژگی، هشیاري 

موجب مشکل شود، بایستی خودآگاه شود یا اینکه به قسمت هشیاري ) ناخودآگاهی(

شده  زنی ناخودآگاه و غیرضروري بایستی دگرگون شوند و انرژي صرف واپس. آورده شود

که قسمت آگاه ذهن است بازگردانید » من«براي نگهداري آنها در ناخودآگاه بایستی به 

خودآگاه بایستی گشوده شوند و از این طریق به فرد کمک شود تجارب کودکی نا. شود

درنهایت، خودآگاهی حقیقی ممکن نیست، مگر . تا شیوه ارضاي کودکانه را رها نماید

شکسته شود؛ زیرا گنجایش  درهم» من برتر«اینکه کنترل غیرواقعی و غیرضروري یا زائد 

هاي والدین فرد است و  عیت و ایده آلها، ممنو ناخودآگاه من برتر، بازتابی از این تحریم

ناپذیر است که جایگزین وجدان  این مسائل در انسان، نوعی احترام غیرمنطقی و انعطاف

هاي ناخودآگاه من برتر  این بدین معنی نیست که اگر کنترل. شود گیر و اخالقی می سخت

آوري را  لذت توانیم زندگی رانده خودآگاه شوند، می هاي واپس تضعیف شوند و خواسته

طلبی نیست؛ بلکه خودآگاهی، عنصر اصلی سالمت روانی  خودآگاهی، لذت. شروع کنیم

ها  مندي در نتیجه یگانگی منطقی از عالقه. است؛ هرچند براي سالمت روانی کافی نیست

  ).54: 1392شعبانی، (و اشتیاقات عمومی معیار نهایی سالمت روان است 

  

  دیدگاه رفتاري

. رفتارگرایی، سالمت روانی به محرك و محیط وابسته استبر اساس مکتب 

رفتارگرایی برخالف روانکاوي، بر فرایندهاي ناخودآگاه تأکید ندارد و سالمت روانی و 

صورت عملیاتی تعریف  دهد؛ بلکه رفتار را به بیماري را نیز در مقابل یکدیگر قرار نمی

دید عینی بدهد، بر مشاهده رفتار و تعامل بنابراین رفتارگرایی، براي آنکه از رفتار، . کند

بدین ترتیب آنچه را که مکاتب دیگر، بیماري روانی . بین آن و محیط تأکید کرده است

شده  آورند، از دید رفتارگرایان، رفتاري است که مثل سایر رفتارها آموخته حساب می به

طبیعی اتخاذ و پذیرفته طور  ها به مسلمًا این رفتار با رفتاري که در برخی موقعیت. است

بنابراین ازنظر . همه رفتار، آموخته شدنی است کند، بااین شوند، مطابقت نمی می
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رفتارگرایان، سالمت روانی، معادل رفتار بر طبق قواعد و قوانین جامعه است، لذا 

هاي اصالح  توان از شیوه که رفتار افراد جامعه از این قواعد منحرف شد، می هنگامی

  ).Kaplan & Sadock, 2015: 873(اي بهبود و هنجارسازي رفتارها استفاده کرد رفتار بر

  

گرایی انساندیدگاه

اي باید  گرایی نیز براي داشتن سالمت روان، تا اندازه بر اساس مکتب انسان

قدر فاصله گرفت تا بتوان بیشترین خودمختاري را به  پذیر بود و از واقعیت آن انعطاف

صله گرفتن یا رها شدن از واقعیت باعث کسب آگاهی و قبول دست آورد، این فا

  ).Kaplan & Sadock, 2015: 873(تجربه روانی و ذهنی براي افراد است 

  

  اجتماعیسرمایه

هاي فعالیتواجتماعیروابطمیراثکهدارداشارهمنابعیبهاجتماعیسرمایه

شوند میحاصلشدن اجتماعیطریقازکهمنابعیکند، میتسهیلراجمعی

کهاستاجتماعیپیوندهايازهایی شبکهومشارکتیهنجارهاياعتماد،دربرگیرنده

تأمینمنظور بهگروهداخلدرباثباتومنسجمصورتیبهافرادگردآمدنموجب

پاتنام، سرمایه ). 184: 1391آذري و امیدوار، (اند  گذاشتهگردد میمشتركهدفی

دانست که  ها می ز مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکهاي ا اجتماعی را مجموعه

موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل 

عنوان  ازنظر وي اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه به. آنها را تأمین خواهد کرد

).Putnam, 2000: 14(ست هاي اعضاي جامعه موجود ا منابعی هستند که در کنش

  

  انواع سرمایه اجتماعی

عنوان ویژگی سازمان  پاتنام سرمایه اجتماعی را در آثار متعدد خود با سه مؤلفه، به 
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  .شود نها اشاره میه آنماید که در ادامه ب عی تعریف میاجتما

  هاي مشارکت مدنی شبکه

ابط اجتماعی افراد و تعامالت پردازان سرمایه اجتماعی، رو پاتنام، مانند دیگر نظریه 

عنوان  ها را به کند و شبکه ترین جزء سرمایه اجتماعی معرفی می آنان با یکدیگر را بنیادي

خاستگاه دو مؤلفه دیگر سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهاي اعتماد و همیاري مطرح 

ام فشردگی یا تراکم شبکه ویژگی دیگري عالوه بر ساخت شبکه است که پاتن. سازد می

هاي متداخل  ها و امکان عضویت منظور او از فشردگی، افزایش انجمن. بر آن تأکید دارد

). Putnam, 2000: 23(هاي چندگانه زندگی اجتماعی است  و مشارکت در عرصه

اي اعم از مدرن و  هاي رسمی و غیررسمی ارتباطات و مبادالت در هر جامعه شبکه

. ها در نوع افقی و عمودي هستند این شبکه. ارندداري وجود د سنتی، فئودالی یا سرمایه

هاي افقی شهروندانی عضویت دارند که از قدرت و وضعیت برابري  در شبکه

اند و  ها بوده با هم در ارتباط در این حالت همه کنشگران درگیر کنش. برخوردارند

 هاي عمودي در شبکه. گیرد صورت شفاف در اختیار کنشگران قرار می اطالعات به

در این حالت . شهروندانی عضویت دارند که وضعیتی نابرابر نسبت به هم دارند

به این معنی که رابطه کنشگران منقطع بوده و ایشان تنها . کنشگران با هم ارتباطی ندارند

اطالعاتی را به دست خواهند آورد که منافع افراد در موقعیت باالتر را به خطر نیندازد و 

هاي  هاي افقی قوي در شبکه کنش. شود ف ردوبدل نمیصورت شفا اطالعات به

ها،  هاي سرودخوانی، تعاونی هاي همسایگی، کانون مشارکت مدنی مانند انجمن

  .دهند اي روي می هاي ورزشی و احزاب توده باشگاه

هاي مشارکت مدنی یکی از اشکال ضروري سرمایه اجتماعی  ازنظر پاتنام شبکه

تر باشند، احتمال بیشتري وجود دارد که  اي متراکم جامعه ها در هرچه این شبکه. هستند

هاي افقی انبوه تقویت  شبکه. شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همکاري کنند

هاي طبقاتی، همکاري  ها با دور زدن شکاف آن. شوند گروهی را سبب می همکاري درون
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تر باشد، موفقیت  ار سازمانی افقیازنظر پاتنام هرچه ساخت. آورند تري را پدید می گسترده

هاي اداري نظم افقی  پاتنام میان عضویت در گروه. نهادي آن در اجتماع بیشتر است

او شبکه عمودي یا سلسله مراتبی را . هاي ورزشی ارتباط مثبتی قائل است مانند باشگاه

در شبکه داند؛ زیرا جریان اطالعات  فاقد توان برقراري اعتماد و همکاري اجتماعی می

همچنین هنجارهاي معامله متقابل و . عمودي نسبت به شبکه افقی، شفاف و مؤثر نیست

هاي عمودي  شوند، در شبکه طلبی می که مانع فرصت مجازات مربوط به تخلف از آن

.)Putnam, 2000: 24(شوند  شده و کمتر اجرا می رتبه کمتر وضع براي مقامات عالی

  )متقابلتعامالت (هنجارهاي همیاري 

ترین سودمندي آنها تقویت  ر هر گروه اجتماعی هنجارهایی هستند که مهمد

پاتنام، هنجارهاي همیاري را . اعتماد، کاهش هزینه معامالت و تسهیل همکاري است

نامد،  داند و حتی آن را مالك سرمایه اجتماعی می مولدترین جزء سرمایه اجتماعی می

).Putnam, 2000: 24(یافته است  اري تعمیملذا مالك سرمایه اجتماعی اصل همی

  

  اعتماد اجتماعی

پاتنام اعتماد اجتماعی را ناشی از دو منبع یعنی هنجارهاي معامله متقابل و  

کند و هرچه  ازنظر وي اعتماد، همکاري را تسهیل می. داند هاي مشارکت مدنی می شبکه

همکاري . هم بیشتر خواهد بودسطح اعتماد در یک جامعه باالتر باشد، احتمال همکاري 

ترتیب هرچه سرمایه اجتماعی بیشتر استفاده  این به. کند نوبه خود اعتماد را ایجاد می نیز به

ازنظر پاتنام هرچه تعامل . شود، بجاي استهالك و کاهش، بیشتر افزایش خواهد یافت

رده و ها اطالعات بیشتري درباره یکدیگر به دست آو میان افراد بیشتر باشد، آن

در مجموع پاتنام منابع سرمایه اجتماعی را . کنند هاي بیشتري براي اعتماد پیدا می انگیزه

داند که داراي ارتباطات  هاي افقی تعامل می اعتماد، هنجارهاي معامله متقابل و شبکه

  . باشند کننده و خودافزاینده می درونی، خود تقویت
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مایه اجتماعی منجر به تعامل اجتماعی بنا به اعتقاد پاتنام ویژگی بازتولیدي سر

همراه با سطح باالیی از همکاري، اعتماد، معامله متقابل، مشارکت مدنی و رفاه اجتماعی 

ها در برخی از جوامع،  کند که نبود این ویژگی وي همچنین اضافه می. گردد می

به دنبال  نظمی و رکود را کشی، انزوا، بی اعتمادي، فریب و حیله و بهره عهدشکنی، بی

اعتماد از عناصر ضروري براي تقویت همکاري بوده و حاصل . خواهد داشت

پذیري رفتار دیگران است که در یک جامعه کوچک از طریق آشنایی نزدیک با  بینی پیش

تر یا  تر، یک اعتماد غیرشخصی تر و پیچیده شود؛ اما در جوامع بزرگ دیگران حاصل می

  ).Putnam, 2000: 25(یابد  رت میشکل غیرمستقیمی از اعتماد ضرو

  هویت نقش جنسیتی

اي توسط محققان براي  طور گسترده هویت جنسیتی یکی از مفاهیمی است که به

هاي متفاوت مردانه و زنانه مورداستفاده قرار  ها در الگوهاي رفتاري و گرایش تبیین تفاوت

قش مردانه یا زنانه سنتی را شده که افراد، تعاریف ن اي تعریف صورت درجه گیرد، که به می

هویت نقش جنسیتی، ). 74: 1974بم، (کنند  جزئی از خودپنداره خودشان تعیین می

یابی نقش جنسیتی،  اي را از قبیل اولویت و ترجیح نقش جنسیتی، هویت فرایندهاي پیچیده

شده نقش جنسیتی و پذیرش  گیري نقش جنسیتی، آگاهی درباره استانداردهاي تعیین جهت

هویت نقش جنسیتی ).Carleson & Donald, 2010: 27(کند  قش جنسیتی توصیف مین

هاي مناسب  از طریق مواجهه با انتظارات و باورهاي اجتماعی در مورد رفتار و ویژگی

  ).54: 1393منصوریان و سفیري، (آید  براي مردان و زنان به دست می

  

  نظریات هویت جنسیتی

پذیري جنسیت و نظریه یادگیري اجتماعی  جامعه نظریه طرحواره جنسیتی، نظریه

هاي نظري در خصوص تبیین هویت نقش  ترین دیدگاه شده ازجمله برخی از شناخته

  .شوند صورت مختصر در ادامه مرور می جنسیتی هستند که به
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  نظریه طرحواره جنسیتی

بر اساس نظریه طرحواره جنسیتی که توسط ساندرا بِم
1

ک از شده است، هر ی ارائه 

اي  عنوان بخشی از ساختار دانش خود، یک طرحواره جنسیتی داریم؛ یعنی مجموعه ما به

طرحواره جنسیتی، زمینه اصلی براي پردازش اطالعات . هاي مرتبط با جنسیت از تداعی

پذیرند  ها و رفتارهایی را می ها، نگرش افراد، خصلت. کند بر اساس جنسیت را فراهم می

هویت جنسیتی یک اصل نظام . با هویت جنسیتی آنها همسو باشددهند که  و بروز می

بخش است که تحت تأثیر آن، افراد به تحلیل اطالعات در مورد خویشتن و جهان 

).Bem, 1981: 357(پردازند  اطراف خود می

سازند  گیرد که کودکان معنا و تصویري از خود می هویت جنسیتی زمانی شکل می

ها  ردانگی یا زنانگی است و جنسیت به بخشی از خودپنداره آنکه دربردارنده مفاهیم م

تدریج مفهوم ثبات جنسیتی را  سالگی، کودکان به بین سنین چهار تا هفت. گردد تبدیل می

دهند، جنسیت یک ویژگی اساسی و بنیانی براي  بدین معنی که تشخیص می. فهمند می

ها، ادراکات فرد تحت  تپس از استحکام این شناخ. تعریف و شناخت هرکسی است

به عقیده بم، کودکان این . گیرد اند قرار می تأثیر آنچه که درباره جنسیت یاد گرفته

آمادگی عمومی را دارند تا اطالعات راجع به خودشان را بر مبناي تعاریف اجتماعی 

آموزد که  زمانی که یک کودك می. رفتارهاي مناسب براي هر جنس، ساماندهی نمایند

هایی را بیاموزد که این  ا دختر یا پسر بداند، صحنه آماده است تا کودك نقشخودش ر

اي  تفصیل عقاید کلیشه ها به موازات رشد کودکان، آن به. کنند ها را همراهی می برچسب

آموزند  را در فرهنگ خودشان می) هاي جنسیتی کلیشه(مربوط به مرد یا زن بودن 

)Baron & Byrne, 1997: 47.(  

  

  

                                               
1. Sandra Bem
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پذیري جنسیت ه جامعهنظری

هاي رفتاري  اي که از طریق آن، فرهنگ جامعه در ایجاد تفاوت شکارترین شیوهآ

پذیري فرایندي است که  جامعه. پذیري است کند، جامعه مردان و زنان نقش ایفا می

اي  آموزند و شخصیت ویژه شان را می هاي زندگی جامعه ها از طریق آن، شیوه انسان

عنوان یک عضو را  اي که آمادگی عملکرد و رفتار در جامعه به گونهبه. کنند کسب می

پذیري بر آن تأکیددارند، یادگیري  شناسان در فرایند جامعه آنچه که جامعه. پیدا نماید

. باشد هاي اجتماعی افراد می هایی است که متناسب با نقش ها و نگرش مهارت

تنها کودکان  وسیله آن نه ه بهپذیري جنسیت آن بخش از اجتماعی شدن است ک جامعه

هاي مردانه یا زنانه  شوند، بلکه به افرادي با ویژگی تبدیل به موجوداتی اجتماعی می

اي  در این وضعیت، جنسیت یعنی مرد یا زن بودن دربردارنده مجموعه. شوند تبدیل می

ه و ها و رفتارهایی است که در درون هر جامعه براي مردان و زنان، شایست از ویژگی

نظیر (شود  عنوان محتواي این فرایند در نظر گرفته می آنچه که به. باشد مناسب می

هایی هستند که از نیازهاي سیستم  همان) ها و رفتارها ها، نگرش هنجارها، ارزش

).Stanley & Wise, 2002: 276(گیرند  اجتماعی جامعه سرچشمه می

  

نظریه یادگیري اجتماعی

ه عامی است که در تبیین رفتارهاي گوناگون ازجمله یادگیري اجتماعی نظری 

آلبرت بندورا. هاي جنسیتی به کار رفته است رفتارهاي ناظر به نقش
1

کند که  مطرح می 

شده در اجتماع  هاي فرهنگی درباره رفتار پذیرفته هویت در رابطه با درونی شدن پیام

ریق تقلید و گیرد که نقش و هویت جنسیتی ضمن رشد از ط است و نتیجه می

به عقیده بندروا کودك از دو راه عمده، رفتارهاي اجتماعی . شود الگوبرداري آموخته می

آموزد؛ نخست، از راه آموزش مستقیم یا به تعبیر دیگر،  هاي جنسیتی را می و نقش

                                               
1. Albert Bandura
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کننده که طی آن کودك با پاداش و تنبیهی که  سازي به کمک عوامل تقویت شرطی

گیري  گیرد و دوم از طریق تقلید یا همانندسازي یا سرمشق را فرامی ها کند، آن دریافت می

اعضاي (پذیري  که طی آن رفتارهاي جنسیتی توسط والدین و دیگر عوامل جامعه

) هاي گروهی تر خانواده، دیگر بزرگساالن، آموزگاران، گروه همساالن و رسانه بزرگ

بندورا معتقد است که . کند روي میشوند و کودك از این الگوها تقلید و پی الگوسازي می

هاي تفکر و الگوهاي رفتاري  هاي انسانی، سبک مقدار وسیعی از اطالعات درباره ارزش

.شود ها حاصل می گیري گسترده در محیط نمادین رسانه از سرمشق

بر اساس نظریه یادگیري اجتماعی، اگرچه کودکان در آغاز از طریق پاداش و تنبیه 

بخشی به  گیرند، اما ضمن رشد، شروع به نظم جنسیتی را یاد می هاي بیرونی، نقش

کنند و تأثیرپذیري از اجتماع را به  رفتارهاي خود از طریق پاداش و تنبیه درونی می

شدن  اجتماعی. یابد دهند که در سرتاسر عمر ادامه می خارج از خانواده گسترش می

پذیرفتن هنجارهاي نگرشی و  سازي با گروه همساالن خود و کودکان از طریق هویت

تنها مستقیمًا از  در این فرایند، دانش فرهنگی و رفتار نه. شود رفتاري گروه انجام می

شود، بلکه از طریق دوستان، والدین و منابع دیگر فرهنگی به  والدین به کودك تفهیم می

).Carleson & Donald, 2010: 28(شود  گروه همساالن کودك آموزش داده می

  

  ارچوب مفهومی پژوهشچ

شده است و تالش بر این است  صورت ترکیبی انتخاب چارچوب نظري این مطالعه به

هاي مختلف متغیرها را مورد بررسی  که نظریاتی در نظر گرفته شوند که بتوانند، جنبه

براي مثال، رویکرد (هاي مختلف  که متغیر سالمت روان از دیدگاه طوري قرار دهند؛ به

بر . شده است برگرفته) گرایی یه روانکاوي، دیدگاه رفتارگرایی و انسانزیستی، نظر

کند،  اساس دیدگاه زیستی، سالمت روانی عبارت است از نظام متعادلی که خوب کار می

مطابق با رویکرد روانکاوي، . اگر تعادل به هم بخورد، بیماري روانی ظاهر خواهد شد
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ی، عنصر اصلی سالمت روانی است؛ هرچند طلبی نیست؛ بلکه خودآگاه خودآگاهی، لذت

ها و اشتیاقات  مندي در نتیجه یگانگی منطقی از عالقه. براي سالمت روانی کافی نیست

ازنظر رفتارگرایان، سالمت روانی، معادل رفتار . عمومی معیار نهایی سالمت روان است

از این قواعد  که رفتار افراد جامعه بر طبق قواعد و قوانین جامعه است، لذا هنگامی

هاي اصالح رفتار براي بهبود و هنجارسازي رفتارها  توان از شیوه منحرف شد، می

اي باید  گرایی نیز براي داشتن سالمت روان، تا اندازه بر اساس مکتب انسان. استفاده کرد

قدر فاصله گرفت تا بتوان بیشترین خودمختاري را به  پذیر بود و از واقعیت آن انعطاف

  .ددست آور

پاتنام، . شده است منظور توصیف متغیر سرمایه اجتماعی از نظریه پاتنام استفاده به

دانست  ها می اي از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه سرمایه اجتماعی را مجموعه

که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یک اجتماع شده و در نهایت منافع 

هاي مشارکت مدنی، هنجارهاي  پاتنام، سه مؤلفه شبکه. اهد کردمتقابل آنها را تأمین خو

  .نماید عنوان ویژگی سازمان اجتماعی تعریف می همیاري و اعتماد اجتماعی را به

پذیري جنسیت و نظریه یادگیري اجتماعی  نظریه طرحواره جنسیتی، نظریه جامعه

یت نقش جنسیتی در این منظور تبیین متغیر هو ترین نظریاتی بودند که به ازجمله مهم

مطابق با نظریه طرحواره جنسیتی، هویت جنسیتی . پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند

سازند که دربردارنده مفاهیم  گیرد که کودکان معنا و تصویري از خود می زمانی شکل می

گردد؛ بر  ها تبدیل می مردانگی یا زنانگی است و جنسیت به بخشی از خودپنداره آن

ها  اي از ویژگی پذیري جنسیت، مرد یا زن بودن دربردارنده مجموعه ریه جامعهاساس نظ

. باشد و رفتارهایی است که در درون هر جامعه براي مردان و زنان، شایسته و مناسب می

دیدگاه یادگیري اجتماعی نیز به این نکته اشاره دارد که کودکان از طریق پاداش و تنبیه 

گیرند و تأثیرپذیري از اجتماع را به خارج  جنسیتی را یاد میهاي  بیرونی و درونی، نقش

.یابد دهند که در سرتاسر عمر ادامه می از خانواده گسترش می

هاي پیشین بدانها اشاره شد، افزون بر افزایش حساسیت  نظریاتی که در قسمت
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ننده ک توانند کمک ها نیز می هاي تحقیق در تحلیل یافته نظري، پس از استخراج یافته

ترین نظریاتی قرار دارند که ممکن است در کاربران و  این نظریات در زمره مهم. باشند

هاي اجتماعی به شکلی متفاوت نمایان شود؛ لذا، محققان در این  یا غیرکاربران شبکه

گیري از نظریات موجود، درصد بررسی تفاوت بین سالمت روان،  پژوهش با بهره

هاي  کاربر با غیر کاربر در شبکه آموزان دانشجنسیتی سرمایه اجتماعی و هویت نقش 

.اجتماعی بودند

  

  هاي پژوهش فرضیه

هاي  کاربر با غیر کاربر در شبکه آموزان دانشبین سالمت روان  .فرضیه اول

  .اجتماعی رابطه وجود دارد

هاي  کاربر با غیر کاربر در شبکه آموزان دانشبین سرمایه اجتماعی  .فرضیه دوم

  .رابطه وجود دارد اجتماعی

کاربر با غیر کاربر در  آموزان دانشبین هویت نقش جنسیتی  .فرضیه سوم

  .هاي اجتماعی رابطه وجود دارد شبکه

  

  شناسی روش

.IR.IAUبه کد اخالق به شماره (اي  مقایسه -روش این پژوهش توصیفی  TABRIZ.

REC. آموزان دانشه کلیجامعه آماري این پژوهش دربرگیرنده .است) 141 :1399

با . بود 1398-99هاي تیزهوشان شهر تبریز در سال تحصیلی  دبیرستان) دختر و پسر(

نفر  30اي حداقل بایستی  مقایسه -توجه به اینکه حجم نمونه در مطالعات توصیفی 

آموز با استفاده از روش  دانش 240در این پژوهش تعداد ، )77: 1398دالور، (باشد 

عنوان نمونه آماري انتخاب شدند؛ بدین  اي و هدفمند به ي چندمرحلها خوشهگیري  نمونه

صورت  ناحیه به 2وپرورش شهر تبریز تعداد  گانه آموزش ترتیب که از بین نواحی پنج
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 2دبیرستان دخترانه و  2(تیزهوشان دبیرستان4تصادفی انتخاب شد و از هر ناحیه تعداد 

کالس  2اب شد و از هر دبیرستان تعداد صورت تصادفی انتخ به) دبیرستان پسرانه

هاي  ها پرسشنامه اعتیاد به شبکه این کالس آموزان دانش. صورت تصادفی مشخص شد به

هاي اجتماعی مجازي  اجتماعی مبتنی بر موبایل را ازنظر استفاده یا عدم استفاده از شبکه

عنوان  به 46-23مطابق با نمرات  آموزان دانشنفر از  120تکمیل کردند، سپس تعداد 

در پرسشنامه  46آموز نیز با کسب نمرات باالتر از  دانش 120غیر کاربر و  آموزان دانش

انتخاب ) گیري هدفمند با استفاده از روش نمونه(کاربر  آموزان دانشعنوان  مذکور به

نظیر (شناختی  هاي جمعیت عالوه، هر دو گروه کاربر و غیر کاربر ازنظر ویژگی به. شدند

  .با یکدیگر همسان شدند) ت و رشته تحصیلیجنسی

هـاي تیزهوشـان    دبیرسـتان معیارهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از تحصیل در 

غیـر کـاربر و کسـب     آمـوزان  دانشبراي  46-23، دریافت نمره )نظر از جنسیت صرف(

اعی هـاي اجتمـ   کاربر در پرسشنامه اعتیاد به شبکه آموزان دانشبراي  46نمرات باالتر از 

بـوك، وایبـر،    هاي اجتماعی اعم از فـیس  مبتنی بر موبایل، فعالیت کاربران در کلیه شبکه

ها و عـدم همکـاري    تلگرام، واتس آپ، توییتر و غیره و همچنین عدم تکمیل پرسشنامه

  .عنوان معیارهاي خروج از پژوهش در نظر گرفته شدند به

ر مجوز از سوي دانشگاه منظور انتخاب نمونه و اجراي پژوهش، پس از صدو به

وپرورش شهر تبریز مراجعه  ربط به آموزش آزاد اسالمی تبریز و موافقت مسئولین ذي

و متعاقب آن با اعالم فراخوان در هاي تیزهوشان  دبیرستانپس از مشخص شدن . شد

آموزانی که معیارهاي ورود به پژوهش را  مدارس، متناسب با حجم نمونه با دانش

هاي مورد  پس از انتخاب گروه. نام به عمل آمد ت تلفنی و حضوري ثبتصور داشتند، به

توضیح  آموزان دانشتک  مقایسه در این پژوهش، روش و چگونگی اجراي کار براي تک

منظور رعایت اصول اخالقی، فرم موافقت براي همکاري  به. و رضایت آنها کسب شد

ن اطمینان را داد که کلیه مطالب در پژوهش توسط آنها تکمیل شد و پژوهشگر به آنها ای

هاي  ها کامالً محرمانه خواهد بود و از پرسشنامه شده در جلسات و نتایج پرسشنامه ارائه
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ها و شناسایی  تقسیم گروه. کنندگان استفاده شد بدون نام نیز جهت حفظ گمنامی شرکت

ه با توجه به ک هاي اجتماعی در مدارس انجام شد؛ درحالی کاربران و غیرکاربران شبکه

ها با حضور والدین جهت  شیوع بیماري کرونا و تعطیلی مدارس، تکمیل پرسشنامه

هاي بهداشتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و  اطمینان خاطر و با رعایت پروتکل

صورت  شناختی شهر تبریز به آموزش پزشکی در یکی از مراکز مشاوره و خدمات روان

  .فردي انجام شد

  :ها استفاده شد آوري داده ز ابزارهاي زیر براي جمعدر این پژوهش ا

ایـن پرسشـنامه توسـط    : هاي اجتماعی مبتنی بر موبایل اعتیاد به شبکهپرسشنامه

هـاي   جهت سنجش اعتیـاد افـراد بـه شـبکه     1395خواجه احمدي و همکاران در سال 

 سـؤال و چهـار خـرده مقیـاس عملکـرد      23شده است و داراي  ارتباطی مجازي ساخته

 5فردي، مدیریت زمان، خودکنترلی و روابط اجتماعی است که بر اساس مقیاس لیکرت 

حداقل و حداکثر نمرات . شود گذاري می نمره) 1=کامالً مخالفم 5=کامالً موافق(اي  درجه

بیـانگر   46-23کسب نمرات . گیرد قرار می 115تا  23اي بین  در این پرسشنامه در دامنه

بیـانگر کـاربر معمـولی، کسـب      69-46معمولی، کسـب نمـرات    تر از سطح کاربر پایین

 115-92دهنده کاربر در شرف اعتیاد بـه اینترنـت، کسـب نمـرات      نشان 92-69نمرات 

: 1395خواجه احمـدي و همکـاران،   (باشد  دهنده کاربر داراي اعتیاد به اینترنت می نشان

، )1395(و همکـاران  سنجی این پرسشنامه توسط خواجه احمدي  هاي روان ویژگی). 46

. شـده اسـت   دانشـجوي دانشـگاه علـوم پزشـکی بررسـی      260در یک نمونه متشکل از 

محاسبه شد و پایایی  86/0و  95/0شاخص و نسبت روایی محتوي پرسشنامه به ترتیب 

  .گزارش شد 92/0درونی کل آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

گلدبرگ و هیلر این پرسشنامه توسط :پرسشنامه سالمت روان
1

 1979در سال  

خرده  4سؤال و  28شده است و داراي  منظور ارزیابی سالمت عمومی افراد ساخته به

                                               
1. Goldberg & Hillier
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مقیاس عالئم جسمانی، عالئم اضطرابی و اختالل در خواب، اختالل در کارکرد 

گذاري این پرسشنامه در یک طیف لیکرت  نمره. باشد اجتماعی و افسردگی می

دامنه . سؤال است 7شود و هر خرده مقیاس داراي  انجام می) 3-0(اي  چهاردرجه

بیانگر فقدان عالئم  23-0کسب نمرات . قرار دارد 84تا  0نمرات این پرسشنامه بین 

 60-41دهنده عالئم مرضی خفیف، دریافت نمرات  نشان 40-24مرضی، کسب نمرات 

دهنده عالئم  اننش 84-61دهنده عالئم مرضی متوسط و همچنین دریافت نمرات  نشان

کیس). Goldberg & Hilli, 1979: 134(باشد  مرضی شدید می
1

، ضریب پایایی )1989(

برآورد کرد  93این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 

)Keyes, 1989: 174 .( محمدي و همکاران)پایایی کل پرسشنامه را به روش )1394 ،

روز در جمعیتی متشکل از پرستاران محاسبه و ضریب  10-7اصله بازآزمایی در ف

  .را به دست آوردند 76/0همبستگی 

این پرسشنامه بر اساس نظریه بوردیو و همکـاران در  : سرمایه اجتماعیپرسشنامه

شده است و داراي  توسط پاتنام جهت سنجش سرمایه اجتماعی افراد ساخته 2000سال 

اعتمـاد، توانـایی برقـراري روابـط اجتمـاعی غیررسـمی،        سؤال و پنج خرده مقیاس 15

هـا و همچنـین رهبـري و     هـا و دوسـتی   بخشش و روحیه داوطلبی، تنـوع در معاشـرت  

کـامالً   5=کـامالً موافـق  (اي  درجـه  5مشارکت مدنی است که بر اساس مقیاس لیکـرت  

تـا   5بـین   دامنه حداقل و حداکثر نمرات این پرسشنامه. شود گذاري می نمره) 1=مخالفم

، پایـایی ایـن پرسشـنامه را بـا     )2000(پاتنـام  ). Putnam, 2000: 23(گیـرد   قرار می 75

گـزارش کـرد    71/0و  82/0استفاده از همسانی درونـی و روش بازآزمـایی بـه ترتیـب     

)Putnam, 2000: 23 .( در پژوهش سپهوندي و همکاران)پایایی کل پرسشـنامه  )1393 ،

  .به دست آمد 81/0کرونباخ با استفاده از روش آلفاي 

این پرسشنامه توسط بم در سال  ):فرم بلند(پرسشنامه هویت نقش جنسیتی 

                                               
1. Keyes



  

  

  

  

91     ...مقایسه سالمت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش 

شده است و هاي مردانگی و زنانگی قالبی ساخته گیري صفت منظور اندازه به 1974

و ) ماده 20(، صفت مردانه )ماده 20(ماده و سه خرده مقیاس صفت زنانه  60داراي 

هاي خنثی  صفت از صفت 10شده است که  تشکیل) ماده 20(همچنین صفت خنثی 

صفت دیگر براي هر دو جنس نامطلوب به شمار  10براي هر دو جنس، مطلوب و 

= 7هرگز، =1(اي  درجه گذاري این پرسشنامه در یک طیف لیکرت هفت نمره. روند می

به دست  هر فرد در این پرسشنامه دو نمره. گیرد صورت می) تقریباً هرگز درست نیست

براي محاسبه نمره هر بعد ابتدا . آورد، یک نمره مردانگی و یک نمره زنانگی می

شود؛ لذا در هر  تقسیم می 20صفت آن بعد جمع شده و سپس آن نمره به  20هاي  نمره

، پایایی این )1974(بم ). Bem, 1974: 35(آید  به دست می 7تا  1هاي بین  بعد نمره

هاي مردانگی  از روش ضریب آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاسپرسشنامه را با استفاده 

علوي و همکاران ). Bem, 1974: 35(گزارش کرد  82/0و  86/0و زنانگی به ترتیب 

هاي مردانگی و  ، نیز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ پایایی خرده مقیاس)1393(

  .محاسبه کردند 82/0و  86/0زنانگی پرسشنامه را به ترتیب 

هـا در نظـر گرفتـه شـد و      براي پرسشـنامه  05/0داري  در این پژوهش سطح معنی

میانگین (هاي آمار توصیفی  ها با استفاده از روش هاي حاصل از گردآوري پرسشنامه داده

 23نسخه  SPSSافزار  در نرم) تحلیل واریانس چندمتغیري(و استنباطی ) و انحراف معیار

  .وتحلیل قرار گرفتند مورد تجزیه

  

  ها یافته

آموز دختر شرکت کردند که در این میان  دانش 12آموز پسر و  دانش 120در این پژوهش 

نفر  38در رشته علوم انسانی و %) 1/17(نفر  41در رشته علوم تجربی، %) 1/67(نفر  161

هـاي   آمـاره  1در جـدول . در رشته ریاضی فیزیک مشغول بـه تحصـیل بودنـد   %) 9/15(

بین دو گروه از مت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتیتوصیفی متغیرهاي سال

  .اند هاي اجتماعی با یکدیگر مقایسه شده کاربر و غیر کاربر در شبکه آموزان دانش
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هاي توصیفی متغیرهاي سالمت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی در  آماره -1جدول 

عی با غیر کاربرهاي اجتما کاربر شبکه آموزان دانشدو گروه 

  انحراف معیار  میانگین  جنسیت  ها گروه  متغیر

  سالمت روان

  کاربر
  22/14  97/42  دختر

  31/15  78/36  پسر

  غیر کاربر
  19/16  45/31  دختر

  72/15  97/22  پسر

  سرمایه اجتماعی

  کاربر
  35/9  23/47  دختر

  54/9  02/50  پسر

  غیر کاربر
  75/9  93/47  دختر

  11/12  53/55  پسر

هویت نقش 

  جنسیتی زنانگی

  کاربر
  26/18  08/99  دختر

  51/14  48/96  پسر

  غیر کاربر
  38/17  95/99  دختر

  39/12  03/99  پسر

هویت نقش 

  جنسیتی مردانگی

  کاربر
  28/14  97/99  دختر

  55/13  45/101  پسر

  غیر کاربر
  98/13  90/101  دختر

  95/12  42/109  پسر

  

هاي اجتماعی نسبت به پسران کاربر و غیـر کـاربر    یر کاربر شبکهدختران کاربر و غ

تـري   از میانگین نمرات سالمت روان کمتر و سرمایه اجتماعی پایینهاي اجتماعی  شبکه

هـاي اجتمـاعی    عالوه، میانگین نمرات دختران و پسران کاربر شبکه برخوردار هستند؛ به

تر  ه با دختران و پسران غیر کاربر پایینهاي زنانگی و مردانگی در مقایس در خرده مقیاس

  ).1جدول (است 

ابتـدا از   .استفاده شدتحلیل واریانس چندمتغیره هاي مذکور از  براي بررسی فرضیه
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نرمال بودن توزیـع  هاي این آزمون مورد بررسی قرار گرفت؛ بدین ترتیب که  فرض پیش

با مقادیر اسمیرنوف  -روف هاي کالموگ نمرات متغیرهاي موردبحث با استفاده از آزمون

05/0<p همگنی ماتریس کواریانس نیز با استفاده از آزمون ام باکس با مقادیر . تأیید شد

478/1F=،215/0=p ها با اسـتفاده از   مفروضه همگنی واریانس. مورد تأیید قرار گرفت

سرمایه ، )214/0F=،640/0=p(هاي متغیرهاي سالمت روان با مقادیر  آزمون لوین براي

و همچنین هویت نقش جنسـیتی بـا مقـادیر    ) 000/5F=،640/0=p(اجتماعی با مقادیر 

)470/6F=،148/0=p ( نتـایج آزمـون المبـداي ویلکـز بـراي      . مورد تأیید قرار گرفتنـد

هاي اجتماعی در متغیرهاي موردبحث  بررسی تفاوت نمرات کاربران و غیرکاربران شبکه

  .شده استدرج 2جدول 

  

کاربران و براي بررسی تفاوت نمرات ) اثرات چند متغیري(نتایج آزمون المبداي ویلکز  -2ول جد

در متغیرهاي سالمت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی هاي اجتماعی غیرکاربران شبکه

مجذور اتا  سطح معناداريFارزشآزمون

198/0  001/0  427/19  198/0المبداي ویلکز

داري براي متغیرهاي  المبداي ویلکز نشان داد که ما اثرات چندمتغیري معنی آزمون

شـده   صورت یکجا و ترکیـب  سالمت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی به

، =001/0p: هـاي اجتمـاعی داریـم    هـاي کـاربر و غیـر کـاربر شـبکه      با توجه بـه گـروه  

427/19F= ،198/0= ،2=198/0ضریب المبداي ویلکز
ɳهـاي   بدین معنا کـه بـین گـروه    ؛

رو،  ازاین). 2جدول (موردمطالعه حداقل در یکی از متغیرها تفاوت معناداري وجود دارد 

از تحلیل واریانس تک متغیري با هدف تعیین تفاوت استفاده شد که نتایج حاصل از آن 

.شده استدرج 3در جدول 
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براي بررسی تفاوت ) اثرات اصلی تک متغیري(متغیري  نتایج آزمون تحلیل واریانس تک -3جدول 

کاربر و غیر هاي  در گروهمتغیرهاي سالمت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی نمرات 

هاي اجتماعی کاربر شبکه

  متغیر
مراحل

  ارزیابی

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین

  مجذورات
F  

سطح

  معناداري

ضریب 

  اتا

توان 

  آماري

سالمت 

  روان

  667/9626  1  667/9626  وهگر

  238374/248  917/59112  خطا  1  140/0  001/0  759/38

    240  00/338750  کل

سرمایه 

  اجتماعی

  704/579  1  704/579  گروه

  393/112  238  592/26749  خطا  1  021/0  024/0  158/5

    240  00/631637  کل

هویت 

نقش

  جنسیتی

  417/5320  1  417/5320  گروه

  301/271  238  567/64569  خطا  1  076/0  001/0  611/19

    240  00/909820  کل

p< 05/0

  

ـ    داري بـراي   رات اصـلی معنـی  نتایج تحلیل واریانس تک متغیري نشـان داد کـه اث

p،)1 ،238 (759/38=F،140/0=ɳ=001/0(متغیرهـــاي ســـالمت روان  


، ســـرمایه 

ــاعی  p،)1 ،238 (158/5=F،021/0=ɳ=024/0(اجتمـ


ــیتی   ــش جنسـ ــت نقـ و هویـ

)001/0=p،)1 ،238 (611/19=F،076/0=ɳ


هاي کاربر و غیر کـاربر   با توجه به گروه

هـاي   کاربران شبکهآزمون تعقیبی شفه نیز نشان داد که نتایج . هاي اجتماعی داریم شبکه

) p=003/0(اجتمـاعی   و سـرمایه ) p=001/0(طور معنـاداري سـالمت روان    بهاجتماعی 

هویـت نقـش   دارند و همچنـین از  هاي اجتماعی  غیر کاربران شبکه تري نسبت به پایین

دهنده  توان آماري یک نشان.برخوردار هستندنیز ) p=001/0(تري  شده جنسیتی تضعیف

  ).3جدول (باشد  گیري می حجم نمونه مناسب براي چنین نتیجه
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  گیري بحث و نتیجه

هاي  کاربران شبکهیافته این پژوهش مشخص شد که بین دو گروه مطابق با اولین 

داري وجود دارد؛ بدین معنا  اجتماعی و غیر کاربر به لحاظ سالمت روان تفاوت معنی

تري نسبت به غیر کاربران  پایینسالمت روان هاي اجتماعی از  که کاربران شبکه

خصوص این یافته مطالعه  با توجه به اینکه در. هاي اجتماعی برخوردار هستند شبکه

مشابهی در جستجویی که پژوهشگران انجام دادند، مشاهده نشد؛ لذا، ناگزیر محققان 

براي مثال، طاهري . کنند نتایج حاصل از مطالعه خود را با تحقیقات مشابه مقایسه می

هاي این تحقیق نشان دادند که سالمت  راستا با یافته ، هم)1395(مبارکه و همکارانش 

هاي اجتماعی خفیف با گروه شدید تفاوت معناداري  ان گروه داراي اعتیاد به شبکهرو

هاي اجتماعی خفیف با گروه  دارد، بین نشانگان جسمانی گروه داراي اعتیاد به شبکه

عالوه، تفاوت معناداري ازنظر نشانگان اضطراب  متوسط تفاوت معناداري وجود دارد، به

هاي اجتماعی خفیف با گروه متوسط و بین گروه خفیف  هبین گروه داراي اعتیاد به شبک

راستا با نتایج پژوهش  ، نیز هم)1396(قدسی و اسد زاده . با گروه شدید مشاهده کردند

حاضر نشان دادند که با تفاوت اندك، اختالالت جسمانی، افسردگی و اضطراب 

 آموزان دانشجتماعی کاربر اینترنت باکو بیشتر از تهران است و کارکرد ا آموزان دانش

داري بین دو گروه  در مجموع تفاوت معنی. آموزان باکو است تهران کمتر از دانش

  .مشاهده نشد و وضعیت سالمت عمومی کاربران اینترنتی شهر باکو با تهران مشابه است

هاي  در تبیین این یافته بایستی به این نکته اشاره کرد که افراط در استفاده از شبکه

هاي  شود که کاربران عالئم جسمانی، عالئم اضطرابی و نشانه باعث می اجتماعی

افسردگی، اختالل در خواب و کارکرد اجتماعی بیشتري را گزارش کنند؛ چرا که استفاده 

از فضاي مجازي، به علت اینکه بیشتر از آنکه شخص در ابتدا قصد استفاده از آن را 

کند، باعث انزوا  خواب شخص اختالل ایجاد میانجامد؛ لذا، در کیفیت  دارد، به طول می

هاي افسردگی  گیري در زندگی اجتماعی شده که این امر باعث بروز نشانه و گوشه
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عالوه، شخص با افزایش رفتارهاي اعتیاد  به. سازد گردد و کارکرد انطباقی را مختل می می

ه این امر نتیجه هاي مجازي قصد کنترل عالئم اضطرابی دارد ک گونه استفاده از شبکه

معکوس در پی داشته و باعث افزایش عالئم اضطرابی و متعاقب آن عالئم جسمانی 

سازد؛ چنانچه در  را مختل می آموزان دانششود که این تسلسل در کل بهداشت روان  می

تري  پایینسالمت روان هاي اجتماعی از  کاربران شبکهاین پژوهش نیز مشخص شد که 

  .هاي اجتماعی برخوردار هستند ن شبکهنسبت به غیر کاربرا

هاي  کاربران شبکههاي  بر اساس دیگر یافته این تحقیق مشخص شد که بین گروه

داري وجود دارد؛ بدین معنا  اجتماعی و غیر کاربر ازنظر سرمایه اجتماعی تفاوت معنی

ربران تري در مقایسه با غیر کا هاي اجتماعی، سرمایه اجتماعی پایین که کاربران شبکه

موسوي و همکاران این یافته پژوهش حاضر بامطالعه . هاي اجتماعی دارند شبکه

دانشجویان باشد؛ که طی مطالعه خود نشان دادند که  در این زمینه در تضاد می، )1392(

. کاربر در مقایسه با دانشجویان غیر کاربر از سرمایه اجتماعی باالتري برخوردار هستند

رسد که در پژوهش موسوي و  اره به این نکته ضروري به نظر میدر تبیین این تضاد اش

که در این مطالعه  بوك مدنظر بود؛ درحالی ، صرفًا شبکه اجتماعی فیس)1392(همکاران 

بوك، وایبر، تلگرام، واتس آپ و  هاي اجتماعی اعم از فیس فعالیت کاربران در کلیه شبکه

  .ماعی مورد مقایسه قرار گرفتهاي اجت توییتر و غیره با غیر کاربران شبکه

هاي حقیقی در  هاي اجتماعی مجازي، ممکن است افراد را از کنش اینترنت و شبکه

ناپذیري  طور تفکیک هاي متقابل آنالین به بطن جامعه منحرف نمایند؛ زیرا که کنش

روابط مجازي . باشد هاي تلفنی می هاي متقابل رودررو و حتی تماس تر از کنش ارزش کم

ها و ارائه منابع نامشهود مانند  ر از روابط واقعی توانایی ایجاد و افزایش دوستیکمت

هاي اجتماعی  آنالین بودن در شبکه. هاي مادي را دارند حمایت عاطفی و ارائه کمک

تواند به  هاي اجتماعی می شبکه. هاي فیزیکی، دور نماید تواند توجه افراد را از محیط می

. و افراد را افسرده کند و آنها را از تعامل با دیگران بازداردعامل استرس تبدیل شود 

هاي اجتماعی نشان داده که با افزایش استفاده  مطالعات اخیر در خصوص کاربران شبکه
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یافته و افسردگی و انزوا افزایش  ها، تماس اجتماعی در دنیاي واقعی کاهش از این شبکه

طور  نالین را افزایش داده است؛ در مقابل، بههاي اجتماعی روابط آ هرچند شبکه. یابد می

موسوي و (تر را کاهش داده است  قوي) دنیاي واقعی(هاي متقابل آفالین  زمان کنش هم

  ).156: 1392همکاران، 

هاي  کاربران شبکهبین دو گروه  مطابق با آخرین یافته این پژوهش مشخص شد که

داري وجود دارد؛ بدین  تفاوت معنیاجتماعی و غیر کاربر به لحاظ هویت نقش جنسیتی 

تري نسبت به  شده هاي اجتماعی از هویت نقش جنسیتی تضعیف معنا که کاربران شبکه

هرچند در خصوص این یافته . هاي اجتماعی برخوردار هستند غیر کاربران شبکه

 حال، این یافته با نتایج مطالعه پژوهش حاضر مطالعه مشابهی صورت نگرفته است؛ بااین

نشان دادند که سابقه ، در تضاد است که)1393(کخواه قمصري و منصوریان راوندي نی

زمان استفاده هفتگی از اینترنت در تقویت و تضعیف هویت جنسیتی مؤثر بوده  و مدت

بدین نحو که هرچه میزان و سابقه استفاده از اینترنت از سوي کاربران افزایش . است

بین میزان و سابقه استفاده کاربران از . شود می تر کند، هویت جنسیتی قوي پیدا می

اما این . اینترنت و هویت جنسیتی کاربران نیز رابطه مثبت و معناداري وجود داشته است

در بین کاربران زن و مرد ) کننده و اجتماعی سرگرم(رابطه با توجه به نوع کاربري 

اطالعات و جستجوهاي که هویت جنسیتی زنانی که به دنبال  نحوي متفاوت بوده؛ به

تر از مردان بوده است و میانگین باالتري از هویت جنسیتی را  اند، قوي علمی بوده

گزارش کردند؛ این در حالی است که حضور در محیط چت، بازي و سرگرمی، تعلق به 

هاي این پژوهش و  تناقضات موجود بین یافته. جنسیت را در آنان کاهش داده است

توان به جمعیت مورد  ، را می)1393(صري و منصوریان راوندي مطالعه نیکخواه قم

در مقابل جمعیت ) ساله شهر کاشان 15-25کاربران اینترنت (مقایسه در مطالعه مذکور 

نسبت ) آموز هاي اجتماعی دانش شبکهبراي مثال، کاربران (مورد مقایسه در این تحقیق 

  .داد

هاي جغرافیـاي خـود    د از محدودههاي اجتماعی مجازي با خارج نمودن افرا شبکه
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و از بین بردن زمان و همچنین فروریختن مرزها و افزایش ارتباطـات بـین   ) زدایی مکان(

ها با ایجاد ظرفیتی باال براي کنش  این شبکه. دهد دو جنس، هویت کاربران را کاهش می

واسطه  رت بیصو دهد تا به متقابل با افراد دیگر و دریافت اطالعات به کاربران اجازه می

با افزایش . هیچ محدودیتی از اطالعات مختلف در مورد جنسیت خود استفاده کنند و بی

عنوان منبع هـویتی بااهمیـت و    هاي اجتماعی مجازي به استفاده از فضاي مجازي، شبکه

نیکخـواه قمصـري و   (شوند که در هویت جنسیتی افراد تأثیر دارنـد   بانفوذ محسوب می

  ).109: 1393منصوریان راوندي، 

هایی  باید توجه داشت این پژوهش نیز همچون هر مطالعه دیگري با محدودیت

 آموزان دانشمواجه بوده است؛ چنانچه، این پژوهش بر روي نمونه محدودي متشکل از 

ها را به سایر  تیزهوش شهر تبریز صورت گرفت که این امر قدرت تعمیم این یافته

مند به این حوزه،  شود سایر محققان عالقه ن، پیشنهاد میبنابرای. دهد ها کاهش می نمونه

طرح . سایر شهرها انجام دهند آموزان دانشموضوع موردبحث در این پژوهش را در بین 

اي،  علی مقایسه -هاي توصیفی  اي از طرح عنوان نمونه پژوهش این مطالعه به

بررسی مطرح هایی را در زمینه سندهاي علت شناختی متغیرهاي مورد  محدودیت

منظور مشخص  کند که بایستی در مطالعات آینده این موضوع مدنظر قرار گیرد و به می

تري همچون تحلیل مسیر  هاي همبستگی دقیق شدن روابط علت و معلولی دقیق از روش

طور معناداري سالمت  بههاي اجتماعی  کاربران شبکهبا توجه به اینکه . استفاده شود

دارند و هاي اجتماعی  غیر کاربران شبکه تري نسبت به عی پایینروان و سرمایه اجتما

هاي این  یافته. برخوردار هستندنیز تري  شده هویت نقش جنسیتی تضعیفهمچنین از 

هاي اجتماعی و غیرکاربران این  کاربران شبکههاي بسیار مهم  پژوهش به شناخت تفاوت

کند و  نقش جنسیتی کمک می سالمت روان، سرمایه اجتماعی و هویتها ازنظر  شبکه

 آموزان دانشضرورت ارتقاي سالمت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی 

تواند براي  نماید؛ لذا نتایج این پژوهش می هاي اجتماعی را برجسته می کاربر شبکه

مراکز آموزشی و درمانی دانشگاهی و بیمارستانی، متخصصین بهداشت و روان اعم از 
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داراي  آموزان دانشجتماعی، روانشناسان و سایر متخصصانی که به نحوي با مددکاران ا

  .رفتارهاي پرخطر سروکار دارند، مفید واقع شود

  ها پیشنهاد

تواند  ها، می فضاي مجازي، فضایی است که در عین داشتن تهدیدها و محدودیت

جاي برخوردهاي هاي زیادي را نیز همراه داشته باشد؛ بنابراین به ها و قابلیت فرصت

هاي اجتماعی مجازي و منع نوجوانان و جوانان از استفاده از این  سلبی با شبکه

هاي ارتقاي فرهنگی و آموزشی  شود با اجراي برنامه هاي اجتماعی، پیشنهاد می رسانه

هاي اجتماعی آگاه کرد و مهارت و سواد  ها و تهدیدهاي این رسانه آنها را از فرصت

  .هاي آنها را افزایش داد ن و جوانان و خانوادهاي نوجوانا رسانه

اي بومی  هاي رایانه هاي اجتماعی و بازي ها، شبکه ها، کانال ایجاد و تولید رسانه-

هایی است که  اسالمی از دیگر پیشنهاد -هاي ایرانی جهت معرفی، انتقال و تقویت ارزش

ي مجازي و کاهش ها و امکانات فضا گیري بیشتر از فرصت توان براي بهره می

  .هاي آن انجام داد آسیب

هاي اجتماعی  هاي آموزشی در زمینه استفاده از اینترنت و شبکه برگزاري کالس-

  .در مدارس دیگر پیشنهاد ما در این پژوهش است آموزان دانشبراي 

طراحی و تدوین واحد درسی در خصوص فضاي مجازي جهت افزایش سواد -

ها و  هاي اجتماعی مجازي و آسیب وه استفاده صحیح از شبکه، نحآموزان دانشاي  رسانه

  .تهدیدهاي بالقوه فضاي مجازي

خصوص استفاده  هاي اجتماعی مجازي به به دلیل اهمیت نوع استفاده از شبکه-

هاي معتبر علمی، فرهنگی،  ها و کانال ها، سایت آموزشی و اطالعاتی در کاهش آسیب

هاي  و خانواده آموزان دانشان و مشاوران مدارس به ورزشی، هنري توسط دبیران، مربی

  .آنان معرفی گردد

هاي اجتماعی مجازي و انجام  تعیین محدودیت زمانی جهت استفاده از شبکه-
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  .نظارت کافی در خصوص نحوه استفاده نوجوانان از فضاي مجازي توسط والدین

ئل حضور فعال مشاوران در مدارس و ارائه مشاوره در خصوص مسا-

، آموزان دانشهاي اجتماعی و مسائل مذهبی به  شناختی، روابط خانوادگی، آسیب روان

  .معلمان و والدین

فراهم آوردن فضاهاي ورزشی و تفریحی مناسب در سطح شهر و مدارس جهت -

هاي علمی، ورزشی و اجتماعی نوجوانان و جوانان در اوقات فراغت و  افزایش سرگرمی

  .ستفاده مفرط از فضاي مجازيکاهش گرایش آنها به ا

معرفی و ارائه الگوهاي موفق علمی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی، مذهبی و بومی -

  .هاي اجتماعی مجازي ها و شبکه خصوص کانال هاي جمعی به در رسانه

هاي جذاب و متناسـب بـا    تهیه و تولید محتواهاي سودمند، کارشناسانه در قالب-

و جوانان توسط مسئوالن و متولیان امور فرهنگـی، مـذهبی و   ذائقه و نیاز روز نوجوانان 

  .هاي اجتماعی مجازي اجتماعی در شبکه
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