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 با جوانان زندگی سبک در مجازی اجتماعی هایشبکه نقش سازیمدل

 (اجتماعی و معنوی، شناختیروان، جسمانی سالمت) جوانان سالمت میانجیگری

 پور جاوید / مرتضی هاشمی جواد/ د ت عطا اکبر/  کاهمی سلیم 
 

 چکیده
ی اجتملاعی مجلازی در سلبک زنلدگی جوانلان بلا هاشلبکهسازی نق  پژوه  حاضر با هدا مدل

انجلام  ( شلهر اردبیللشنا تی، معنوی و اجتملاعیسالمت جسمانی، روانجوانان  میانجیگری سالمت 

. همبستگی است -وصیفی ای  پژوه  به لراظ هدا کاربردی به و لراظ روش انجام پژوه ، ت شد.

شهر اردبیلل در سلال  18-25  یسنی آماری ترقیق حاضر را تمامی جوانان د تر و پسر دارای جامعه

برای تعیی  حجم نمونه نیز با اسلتفاده از جلدول  نفر است. 21666باشد که حجم آن برابر با می 1937

د. روش گردآوری اطالعات میلدانی انتخاب شدن یا وشه گیرینمونهنفر به روش  986مورگان تعداد 

پرسشلنامه سلبک زنلدگی  ( و1931همکلاران  ی اجتملاعی آریلانی و هاشلبکه با استفاده از پرسشنامه

-های نیکویی برازش الگوی آزمون واسلطهنتایج نشان داد که شا صانجام شد.  (1931جوانان لعلی  

جتملاعی( در رابطله بلی  اسلتفاده از شنا تی، معنوی و اگری سالمت جوانان  سالمت جسمانی، روان

های اجتماعی مجازی  میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی و نوع کاربسلت شلبکه اجتملاعی شبکه

 مجازی( و سبک زندگی جوانان شهر اردبیل، از برازش مطلوبی بر وردار است.

 ی اجتماعی، سبک زندگی، سالمت جوانان، شهر اردبیل.هاشبکه :واژگان کلیدی
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گیری نسلل امروز با گسترش کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره شلاهد شلکل

وگو و جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای روابلط متقابلل، ملذاکره، گفلت

جتملاعی اینترنتلی ی اهاشلبکه(. 1932طورکلی ارتباط دوسویه فراهم آورده است.  بشیر و همکاران،به

ویژه جوانلان و مکلان مصادیق ای  امر، به مرلی برای حضور اقشار مختلف جامعه به تری مهمعنوان به

ی هاشلبکه. اندشدهتبادل آرا و افکار ایشان و تأمی  نیازهای متناس  با زندگی اجتماعی جوانان تبدیل 

رهنگی و اجتماعی اعضای  ود هستند، ایل  اجتماعی عالوه بر اینکه مرجع تأمی  بسیاری از نیازهای ف

ی اجتملاعی از طریلق رایانله یلا هاتیفعالزمان با انجام سایر که هم کندیمامکان را برای اعضاء فراهم 

تلف  همراه، فعالیت  ود را در ای  جوامع مجازی نیز پیگیری کنند. بر اسا  تعریف هل  صدیق بنای 

رای نامیدن گروهی از افراد کله در میلان  لود دارای ارتباطلات ی است که باواژهی اجتماعی هاشبکه 

(  بشلیر، رودیملبله کلار  دهنلدیملوسیع و مستمر هستند و یک حلقه منسجم ارتباطلاتی را تشلکیل 

 (1931افراسیابی، 

 دسلتخوش را معاصلر دوران در جوانلان یزنلدگ سبک مختلف ابعاد مجازی، یاجتماع یهاشبکه

 زمان، توأمان مصرا واقع، در ،هاشبکه  یا از استفادهتعریف؛  بر اسا  اندهکرد یاساس یهایدگرگون

 سلبک رو،ازایل  .اندیکنون عصر در یسبک زندگ یهاانیبن از سه هر که است  ینماد مرتوای و فضا

 معلرض در مجلازی هسلتند، مصلرا و دیلتول نلدیفرا ریلدرگ روزملره صورتبه که یجوانان یزندگ

و  دیلتول از کاسلت  بلا ،هاشلبکه در مجلازی مصلرا و دیتول ؛ردیگیم قرار توجهیقابل یهایدگرگون

 یحتل و هلاموزه از دیلبازد و ت لاتر تماشلای روزنامه، کتاب، مطالعه رینر غیرمجازی یفرهنگ مصرا

( 1987 فاضللی، سلازدیمل متأثر میمستق صورتبه را کاربران یفرهنگ یزندگ سبک هنری، یهاتیفعال

 است کاربران  یب در مجازی هایواره عادت گیریشکل ،یی اجتماعهاشبکه از دت استفادهبلندم امدیپ

 بخ یتعال معنای فاقد ،یکل نگاه در که است ییهاو نشانه اطالعات انبوه مصرا آن، یاصل یژگیو که

 بر  ،یآنال معاشرت برای متنوع سا ت  امکانات فراهم قیطر از یاجتماع یهاشبکه .اند یآفر تیهو و

 هاشلبکه  یلا (1931ذکلایی،  رگذارنلدیتأث زین شاوندیی و روابط و یدوست روابط ،ی انوادگ روابط

  ،یبنلابراانلد؛  دمات و کا هلا بلا رابطه در یغاتیتبل یهاامیپ انتشار و یابیبازار برای ییفضا  ،یهمچن

 ینلیآفرنق  زیلن اربرانکل مادی و یاجتماع یزندگ سبک راتییتغ در ،یفرهنگ یزندگ سبک بر عالوه

 و جوانلان  یبل در مجلازی یاجتملاع یهاشبکه از استفاده روزافزون گسترش (1937ذکایی،کنند  یم

  یلا امدهاییپ و راتیتأث یبررس به را یاجتماع توجه پژوهشگران ،ینسل یهاابژه به هاآن شدن لیتبد
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 شده انجام یهاپژوه   یآ ر به یلنگاه اجما است؛ کرده معطوا جوانان روزمره یزندگ بر هاشبکه

 کلهیدرحلال. هاسلتدر آن متنلاقض موارد از یبر  در و متفاوت یهاافتهی دهنده نشان نه،یزم  یا در

 نشلانگر (1931  یتلاج و یشاهنوش ( و1939  یسلمان ی،وثوق ، فتری،(1931نژاد   یمانیسل پژوه 

 گلرید یهاپژوه  است، کاربران یزندگ سبک اترییتغ و یاجتماع یاشبکهاز  استفاده  یب رابطه نبود

  ،یلا بلر علالوه ددارندیتأک کاربران روزمره یزندگ بر یی تعاملهارسانه  یا توجهقابل رگذارییتأث بر

 دهنلده نشان ،(1935( جعفری  1937  انیماهچ داودی،، (1936برزو   دهقان،ی هاپژوه  کهیدرحال

 یمهلاجر فرقلانی،ی هلاپژوه و  اسلت کلاربران روابلط بلر مجلازی یاجتماع یهاشبکه مثبت ریتأث

(، روحلی 1935  یهمتل ی،شهاب جعفری، ،(1937  یحاتمی نیا، فیشر بیدی، ،(1937یوسفی   ،(1935 

  یلا از اسلتفاده یپل در کلاربران روابلط فیتضلع انگربیل( 1939ی  انیلحاج شکاری نملی ، (،1931 

 .هاستشبکه

ناپلذیری از زنلدگی بسلیاری جلزء جدایی هاشلبکهستفاده از ایل  ی اجتماعی، اهاشبکهپیدای   با

ی جوان  زنلدگی دانشلجویی، ازجملله میلزان مطالعله، عملکلرد کلّیهشده است که بر روی  ازجوانان

، 1، تلأثیر مسلتقیم داشلته اسلت  کیرسلچنر و کارپینسلکیهلاآنترصیلی  هایمهارتترصیلی و سایر 

بله کلاه  زملان  تلوانیملویژه در بلی  جوانلان، ، بلههاتیساگونه (. ازجمله تأثیرات منفی ای 2616

  یافلزا( و 2611، 2ی مجلازی  ا.بلرای هاشلبکهایل   کاربستروند ترصیل با  درو ا تالل  یمطالعه

نیلا، عرفانیلان، بله نقلل از جلوادی 1936اضطراب و استر  در هنگام استفاده  فراهلانی و همکلاران، 

 هلاآن تلوانیمی اجتماعی صرفاً اثرات منفی نداشته و هاشبکهاما ؛ اشاره کرد( 1931عابدینی، بیجاری، 

(. 2611، 1، هلیکم تکلیهایمنت؛ 2669و همکاران،  9کار گرفت  یدیدیارا در جهت اهداا آموزشی به

د یلل  تلری مهمیادگیری قوانی  اجتماعی، تفریح و سلرگرمی و انتقلال تجربیّلات از  یونهممواردی 

 .(1931نیا و همکاران،است  جوادی هاشبکهگونه ی افراد ازای استفاده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Kirschner, P. A., Karpinski, A. C. 

2 -O’Brien, S. J. 

3 - Yedidia, M. J. & et al. 

4 -Teclehaimanot, B., Hickman, T. 
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ی است که جوان  گوناگون زندگی فرهنگی، اعلم از نگلرش جنسلیتی ادهیپدشدن جهانیبنابرای  

لطلف آبلادی و دهلد  یململردم را ترلت تلأثیر قلرار  1دان ، آموزش رسمی، هویت و سبک زندگی

:  ملثالًی جدید رفتار اجتماعی برای پرکردن فضلاهای زنلدگی هاوهیش(. رواج 31 ص 1989نوروزی، 

ی مختلف، مدیریت بدن تمرکز بلر ورزش و...(، فلردی شلدن، اهمیلت هارسانهی، توجه به پاساژ گرد

ی ایاصللی هانلهیزمی زنلدگی متفلاوت، ازجملله هاسلبک یافت  سیاست زندگی بر اسا  ترجیرات

کله در  . ای  بدان معناست کله ایل  ترلو تانددادهی افراد قرار هستند که شرایط جدیدی را پی  رو

عالوه بر تلأثیر بلر ذوق، سللیقه، گلذران اوقلات فراغلت و در  دهدیمرخ  2شدن فرهنگیجهانیقال  

هلا را نیلز ترلت تلأثیر نهایت سبک زندگی افراد، نگرش به  ود و جامعه و میزان هویت اجتماعی آن

سلبک  ( یلا  (ی مصرفیهاکن رفتار و  در جامعه مدرن، نوع و سبک   گریدیعبارتبه قرار داده است.

(. 118، ص 1983 کفاشی و همکاران، دهدیمی فردی و اجتماعی را شکل هاتیهوزندگی(( است که 

ی متفلاوت زنلدگی کله توسلط افلراد انتخلاب هاسبکطورکلی در ینی  فضای اجتماعی، عالوه بر به

 واجله است  شدن موج  تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیز شده جهانی ، فرآیندشودیم

کله بلدانیم بلدون سلبک  شلودیمل(. اهمیت ای  امر زمانی مشخص 123 ص 1983نوری وهمکاران، 

-را آشکار می هاتفاوتو  هاشباهتی مشخصی که هایاریوبزندگی و هویت اجتماعی، یعنی بدون 

کفاشلی و داشت  عه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان  ود را نخواهد سازد، افراد یک جام

ی ها یآسلنلوع جدیلدی از  سلازنهیزمی نوههورمی توانلد ها یآس(. بروز 118ص  1983همکاران، 

ضلروری  هلاآنی شناسل یآسی بلرای شناسلایی و زیربرنامله همی  دلیلل، به روانی و اجتماعی باشد.

ی جدید و اینترنت در ای  مجموعه قلرار گیلرد؛ و بلا هایبا فناور ی نوههور، مرتبطها یآس .دینمایم

اسلتفاده از  ریتلأثی اجتماعی هستند اهمیت و ضرورت  زم جهت هاشبکهتوجه به اینکه جوانان عضو 

 ریثتلأبنابرای  اگلر میلزان ؛ کندیم دویندانی اجتماعی را بر سبک زندگی جوانان شهر اردبیل هاشبکه

بلرای برنامله ریلزان نرلارت بلر  توانلدیملی اجتماعی بر سبک زندگی جوانان شناسایی شود هاشبکه

 ی جدید کمک کند.هابرنامهی فعلی و تدوی  هابرنامهو  هااستیساجتماع، ارزیابی اثربخشی و کارایی 

وندان شلهر ه های اجتماعی مجازی در بی  شهرکطرا دیگر با توجه به رشد یشمگیر کاربست شب از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Lifestyle 

2 -Cultural globalization 
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ی در راسلتای اثلرات ایل  فنلاوری نلوی  در جامعله امطالعهاردبیل در یند سال ا یر و همچنی  نبود 

 .آماری شهر اردبیل ضرورت دارد که مورد واکاوی قرار گیرد

های اجتملاعی طور که اشاره شد در دنیلای املروز بلا گسلترش فرهنلگ عضلویت در شلبکههمان

سلرعت در حلال های اجتملاعی اینترنتلی، بهنان، زنلدگی بله سلبک شلبکهویژه در میان جوااینترنتی به

های اجتماعی اینترنتی به گسترش است. ای  وضعیت در اثر افزای  روزافزون کاربران اینترنت و شبکه

کنیم کله در وجود آمده است. در روابلط اجتملاعی روزملره، معملو ً ملا بلا کسلی رابطله برقلرار ملی

صلورت مکالمله رودررو، ارسلال توانلد بهد یل باشد. ای  روابط اجتملاعی می های روزمره مافعالیت

هلایی گونله ارتباطلات فعالیتپیامک، مکالمه تلفنی و یا رفت  به مکانی همراه با آن شخص باشلد. ای 

رسد امروزه رشد کاربران ورزیم، اما به نرر میها مبادرت میهستند که معمو ً در زندگی روزمره به آن

زندگی به نام سلبک زنلدگی جواملع  های اجتماعی اینترنتی، پیدای  سبک جدیدی ازینترنت و شبکها

های اجتملاعی مجازی را در بی  جوانان در پی داشته است. ای  شیوه زندگی کله درآمیختله بلا شلبکه

؛ اما دهدهای روزمره را ترت تأثیر قرار میمجازی است، سبک جدیدی از زندگی بوده که همه فعالیت

های های اجتملاعی اینترنتلی و مقولله زم است تا جزئیات ارتباط میان عضلویت و حضلور در شلبکه

های مختلف سبک زندگی موردبررسی قرار گیرد تا بتوانیم درک درستی از مردوده روابط میلان شلبکه

 تملاعیاج نرلم مقلوم هایسلازه ازجملله هنجارهلا اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی به دست آوریم.

 هلیچ بله اجتملاعی دانشلمندان کله شنا تی بر وردارندجامعه مباحث در ایویژه اهمیت از که هستند

 (.2611کلم ،  کننداستناد نمی انسانی رفتار تبیی  در هنجار مفهوم یاندازهبه مفهومی

بلا  ی مجلازیهاشلبکهبررسی رابطه میلزان اسلتفاده از  ( در پژوهشی با عنوان1936دهقان، برزو  

 مجلازی اجتملاعی یهاشلبکه از اسلتفاده نلوعآموزان به ای  نتیجه رسیدند کله روابط اجتماعی دان 

 .دارد معنلادار مثبت تأثیر مجازی اجتماعی روابط و تعامالت ی مجازی،هاگروه در عضویت بر موبایلی

 وابستگی اما رد،دا معنادار مثبت تأثیر عاطفی حمایت و دوستی ی مجازی برافزای هاگروه در عضویت

 بلا مجلازی تعامالت افزای  .دارد معنادار منفی ریتأث اطرافیان با واقعی کاه  روابط بر اینترنت به زیاد

ی هاشلبکه از استفاده نوع همچنی  .دارد معنادار مثبت تأثیر عاطفی حمایت و برافزای  دوست اطرافیان

 آشنایی اما ؛ندارد معنادار تأثیر اینترنتی بزهکار تاندوس با آشنایی نیز و انزوا بر موبایلی اجتماعی مجازی

پلور مرفلری نیلا، قاسلمی  .دارد معنلادار مثبلت تأثیر افتراقی ینینشهم بر اینترنتی بزهکار برای دوستان

از فضای مجلازی و طلالق علاطفی  متأثر( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بی  سبک زندگی 1937 
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از فضای مجازی با طالق علاطفی رابطله  متأثررسیدند که بی  سبک زندگی  در شهر ایالم به ای  نتیجه

 از اسلتفاده میزان رابطه بررسی( در پژوهشی با عنوان 1937  یبلوطکی احمد عیدی زاده،وجود دارد. 

 اجتملاعی عللوم یهارشلته دانشلجویان زندگی با سبک تلگرام و واتسآ  مجازی اجتماعی یهاشبکه

 ازتهران بله ایل  نتیجله رسلیدند کله بلی  میلزان اسلتفاده  ترقیقات علوم واحد میاسال آزاد دانشگاه

-معنی و معکو  رابطه آن ابعاد تمامی و زندگی سبک با تلگرام و واتسآ  مجازی اجتماعی یهاشبکه

 و واتسلآ  مجلازی اجتملاعی یهاشلبکه از اسلتفاده میزان افزای  با دیگرعبارتبه ؛دارد وجود داری

واحلد  اسلالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم یهارشته دانشجویان سبک زندگی ابعاد همه یفیتک تلگرام

 نهیبه استفاده یسازفرهنگ( در پژوهشی با عنوان 1937  یمرفر .ابدییم کاه  ترقیقات تهران علوم

 و یعلمل هلایدانشلگاه انیدانشلجو  یب در ی آنها یآس از رییجلوگ ( ویاجتماع ۀشبک  نترنتیا از

 ،یروانل و یجسلم  یآسل مجلازی، یهاشلبکه اد بلهیاعت کهبه ای  نتیجه رسید   یقزو شهر کاربردی

  یلترت بله کلاذب، تیلو هو مجلازی یهاشلبکه بله مثبت نگرش ،یلیترص افت ،یا الق انررافات

 ( در پژوهشلی بلا1937ی  حسلن ذکلایی، .دارنلد مجازی یهاشبکه از استفاده نرو بر را ریتأث  یشتریب

بله ایل   ی پیشلی هلایپژوهش لیفرا ترل ی بر سبک زندگی جوانان:و مجازی اجتماعی هاشبکهعنوان 

از ضلعف نرلری و  متلأثرداشلت  نقلاط قلوت دارای  رغمبلهی پیشلی  هلاپژوه نتیجه رسیدند کله 

 ی اجتماعی،هاشبکهی متفاوت از تلق ی و عدم انسجام در سبک زندگی،پراکندگ .باشدیمی شنا تروش

نتلایج  میتعمل ی نسبت بله اعتبلار ابلزار،توجهکم نرری، یهاریوبی نسبت به شناسروشی افتادگپ 

 شلدهانجامی هلاپژوه ی ازجملله نقلاط ضلعف در احتمال ریغگیری استفاده از روش نمونه رغمیعل

گی اسلتفاده از اینترنلت بلر سلبک زنلد ریتلأث( در پژوهشی با عنوان 2612. وانگ و همکاران  باشدیم

 یدسترسل آنالی ، ازحد یب همچون مشخص اینترنتی یهاعادتبه ای  نتیجه رسیدند که  سا نبزرگ

 در ضلعیف زنلدگی عادات سلبک با هیجانی تخلیه برای اینترنت از استفاده و هانتیکاف از اینترنت به

 رابطه اطالعات کردن پیدا همچون آموزشی اهداا برای اینترنت از استفاده اما ارتباطند؛ در سا نبزرگ

( در پژوهشلی بلا 2619 1وراسمای و گاونلدر .دارند سا نبزرگ در سال زندگی سبک با مثبتی معنادار

 قلرار یموردبررسل را یجنلوب قاییآفر در انیدانشجو یزندگ سبک بر یاجتماع یهاشبکه ریعنوان تأث

 یاساسل ملزوملات از یکلی عنوانهب امروزه یاجتماع یهاشبکه است که آمده پژوه   یا در .اندداده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Verasmy & Gavender 
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افلراد  یزنلدگ سلبک بلر شلدتبه هاشبکه  یا رسدیم نرر به کهیطوربه اندشدهمدرن  جامعه یزندگ

 یهاافتلهی بلر اسلا  .است بوده یکم-یفیتوص یهاپژوه  زمره در پژوه   یا روش .رگذارندیتأث

 انیدانشلجو از یملین   ازیبل یزنلدگ سلبک بلر یاجتملاع یهاشلبکه پلژوه   یلا از آمدهدستبه

 انیلم در یاجتملاع شلبکه  یترمربوبعنوان به بوک  یف .است داشته ریییشمگ اثرات موردمطالعه

 از ازحلد یب اسلتفاده .دارد اثر وزن کنترل و هیورزش، تغذ  ،یآرا دن،یپوش لبا  نوع بر انیدانشجو

 بلا ی( پژوهشل2611  1راجیکو نلد .ستا بوده همراه یزندگ ابعاد سبک بر یمنف شکل با هاشبکه  یا

 شامل پژوه   یا یهانمونه .است داده انجام یزندگ سبک بر مجازی یاجتماع یهاشبکه ریتأث عنوان

 بلر .انلدداده پاس  پژوه  سؤا ت به مصاحبه از یریگبهره با که اندبودهپسر  و د تر دانشجوی 256

رات یتلأث انیدانشلجو یزندگ سبک بر یاجتماع یهابکهش پژوه ،  یا از آمدهدستبه یهاافتهی اسا 

 انتخاب و ه، ورزشیتغذ ح،یتفر نوع بر مجازی یهاشبکه دهدیم نشان هاافتهی اندداشته یامالحرهقابل

 و زن انیدانشلجو انیم راتیتأث  یا در  یهمچن .است بوده رگذاریتأث یموردبررس انیدانشجو یقیموس

 ی،رسلانامیپ شلامل ،هاشلبکه  یلا از انی  دانشجویا استفاده  یشتریب .ستا نداشته وجود یتفاوت مرد

 یهاشلبکه از اسلتفاده نلوع که است ذکرانیشا .است ل بودهیقب  یا از مواردی و لمیف و عک  ارسال

 بلا هاشلبکه  یا از یریتفر استفاده کهیطوربه است بوده اثرگذار کاربران یزندگ سبک بر زین مجازی

ری یتأث ادشدهی یهاشبکه از یارتباط صرفاً استفاده اما است بوده همراه یزندگ سبک مطلوب برنا اثرات

 .است نداشته انیدانشجو یزندگ سبک بر

جوان مربوب  سرعت در میان نوجوانان وهای اجتماعی در کشور ما بهتوان گفت شبکهبنابرای  می

( فرهنلگ 1987سلتارزاده،  انلدها کسل  کردهبکهرانی ها رتبه سوم را در ای  شیکه اشده است و ینان

تر، نمایگر نق   انواده در کنار ابلر ای اینترنت، فضای ذهنی جوانان را اشکال کرده و از آن مهمرسانه

بلروز  رسانه است که والدی  روی فرزندان  ود تا یه حلد کنتلرل تربیتلی و نرلارت ا القلی دارنلد.

به همی  دلیل  های اجتماعی و روانی شود.ز نوع جدیدی از آسی ساتواند زمینههای نوههور میآسی 

بنابرای  در  باشد؛های نوههور  زم و ضروری میپیشگیری و کاه  آسی  ریزی برای شناسایی،برنامه

 های اجتماعی بر سلبک زنلدگی جوانلان بلا متغیلر میلانجی سلالمت جوانلانای  ترقیق بر تأثیر شبکه

باشلند و ای میه جوانان هر کشور موتور مررکله تولیلد و توسلعه هلر جامعلهکازآنجایی پردا ته شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Kulandairaj 
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بنلابرای  مسل له ایل  پلژوه   تواند در توسعه و پیشرفت جامعه نق  اساسی و مهلم بلازی کنلد؛می

جوانلان ی اجتماعی مجازی در سبک زندگی جوانان بلا میلانجیگری سلالمت هاشبکهسازی نق  مدل

 تی، معنوی و اجتماعی( بود.شنا سالمت جسمانی، روان 

 روش پژوهش
همبسلتگی از نلوع  -لراظ روش انجام پلژوه ، توصلیفی  به وای  پژوه  به لراظ هدا کاربردی 

 ی آماری ترقیق حاضر را تمامی جوانان د تر و پسر دارای سنی جامعهاست.  مدل معاد ت سا تاری

بلرای تعیلی  حجلم  نفر است. 21666ر با باشد که حجم آن برابمی 1937شهر اردبیل در سال  25-18

انتخلاب شلدند.  اییندمرحللهنفر به روش یا  وشه  986نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان تعداد 

دو از روش گردآوری اطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه انجلام شلد. بلرای گلردآوری اطالعلات 

 :است شدهاستفادهپرسشنامه به شرح زیر 

ی حاضر جهت ارزیابی سبک زندگی جوانلان شلهر اردبیلل از در مطالعه ه سبک زندگی:پرسشنام

ای و نه بعد سالمت جسلمانی، ورزش درجهپاس  در طیف لیکرت پنج ی بستهگویه 66ای با پرسشنامه

شلنا تی، سلالمت معنلوی، هلا، سلالمت روانو تندرستی، کنترل و وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری

ی پرسشلنامه ماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر و پیشگیری از حوادث استفاده گردیلد.سالمت اجت

سلازه  16گویله و  66سبک زندگی جوانان که در پژوه  حاضر مورداستفاده قرارگرفته است، شلامل 

 باشد. ای  پرسشنامه توسط و سا ته و هنجاریابی شده است.می

های اجتملاعی مجلازی و حاضر میزان استفاده از شبکهدر پژوه   ی اجتماعی:هاشبکهپرسشنامه 

ی آریلانی و همکلاران بلا اسلتفاده از پرسشلنامه اجتماعلات مجلازی گونله یازای جوانان نوع استفاده

-گیری شد. بخ  اول مربوط به مشخصات فردی و ترصیلی و بخ  دوم شامل گویله(. اندازه1931 

و  5، 1 گویه های  باز پاس صورت گویه به 9ای  تعداد از  هست و هیگو 11های اصلی پرسشنامه که 

مربلوط بله ایل  پرسشلنامه  8ی . گویهباشدیم( 12الی  6، 9، 2، 1صورت بسته پاس   گویه به 3( و 7

 یی،بلرای تعیلی  اعتبلار مرتلوانمایلد. های اجتماعی عمومی را مشلخص ملیهای شبکهانواع کاربست

شناسی  و علوم رفتلاری داده و جامعهعلوم تربیتی ان و اساتید رشته نرراز صاح  به تعدادیپرسشنامه 

پرسشنامه مورد تأییلد قلرار  یینرر واهی گردید و روا هاهیها مورد سؤا ت و ارزیابی فرضشده از آن

آلفای کرونباخ در ای  پژوه  برای متغیر وابسته و برای هریک از  ی گرفت و پایایی پرسشنامه با ضر
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در ایللل  پلللژوه   ملد.آ بله دسلت 86/6ها آن با تر از ستقل، مراسبه شد و آلفای همهمتغیرهای م

و آزملون ملدل معلاد ت  SPSS برنامللله از هلاآن لیوترلهیلبللرای اسللتخراج اطالعلللات و تجز

 .شده استاستفادهسا تاری 

 های پژوهشیافته

 ( توزیع فراوانی و درصد افراد بر حس  گروه سنی1جدول  

 درصد فراوانی  نفر( گروه سنی

 9/51 135 سال 26تا  18

 7/12 18 سال 22تا  21

 7/21 82 سال 21تا  29

 5/11 55 سال 25

 166 986 مجموع

 

 9/51نفر   135با  سال 26تا  18گردد جوانان در گروه سنی ( مالحره می1طور که در جدول  همان

تری  فراوانی را درصد( کم 7/12نفر   18سال با  22ا ت 21تری  و جوانان در گروه سنی درصد( بی 

 داشتند.

 ( توزیع فراوانی و درصد افراد بر حس  شغل2جدول  

 درصد فراوانی  نفر( نوع شغل

 8/26 63 دانشجو

 7/91 126 بیکار

 5/11 173 آزاد

 2/9 12 کارمند

 166 986 مجموع

درصلد و  5/11وط بله افلراد دارای شلغل آزاد بلا گردد بیشتری  فراوانی مربلطور که مالحره میهمان

 درصد بود. 2/9کمتری  فراوانی مربوط به افراد کارمند با 
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 ( توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه از نرر مدرک ترصیلی9جدول  
 درصد فراوانی  نفر( مدرک ترصیلی

 3/18 62 زیر دیپلم

 3/92 125 دیپلم

 8/97 116 دیپلمفوق
 6/8 99 لیسان 

 7/2 16 لیسان فوق
 166 986 مجموع

 8/97نفلر   116گردد که از جوانان بررسی شده، بیشتری  تعداد با فراوانی ( مالحره می9طبق جدول  
درصلد( دارای  7/2نفلر   16دیپلم بودند و کمتری  فراوانی نیلز بلا درصد( دارای مدرک ترصیلی فوق

 لیسان  بودند.مدرک فوق
 ی جوانانی اجتماعی مجازی مورداستفادهها( شبکه1جدول  

 ی اجتماعی مجازینام شبکه فراوانی  نفر(

 تلگرام 213

 اینستاگرام 211

 وات  آ  75

 فی  بوک 13

 سروش 97

 ایتا 18
 یوتیوب 79
 نیمباز 7
 اسکایپ 7
 ایمو 76
نما، لینکدن، اینستاگرام، سایر  اورکات، فی  72

تخصّصی ، ویبر، مای اسپی ، مرجع م
 های استخدامی، ...(مرجع
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کردند که ی اجتماعی تلگرام استفاده مینفر از شبکه 213، از جوانان بررسی شده (1  طبق نتایج جدول

و  211اند. بعدازای  شبکه، شلبکه اجتملاعی اینسلتاگرام بلا  ود ا تصاص داده تری  فراوانی را بهبی 

 های دوم و سوم قرار داشتند.در رتبهنفر  75نفر و وات  آ  با  76ایمو با 

 دا لی یا  ارجی(  توزیع جوانان بر حس  نوع شبکه اجتماعی مورداستفاده -(5  جدول

 درصد فراوانی  نفر( نوع شبکه اجتماعی مجازی

 8/27 162 ی دا لیتر از شبکهی بی استفاده

 8/51 136 ی  ارجیتر از شبکهی بی استفاده

دام یا استفاده از هر کاستفاده از هیچ

 صورت برابردو به

68 5/26 

 8/6 9 عدم پاس 

 166 986 مجموع

ی اجتملاعی مجلازی ( جوانان موردبررسی در مقایسه بی  استفاده از دو نوع شبکه5  طبق نتایج جدول

 8/51کنند. بدی  معنی کله های اجتماعی مجازی  ارجی استفاده میتر از شبکهدا لی و  ارجی، بی 

های تر از شبکهنفر( بی  162درصد   8/27های اجتماعی  ارجی و تر از شبکهنفر( بی  136درصد  

 کنند.اجتماعی دا لی استفاده می

وترلیل فرضیات پژوه ، نرمال بودن توزیع متغیرهای میلزان کاربرسلت قبل از پردا ت  به تجزیه

استفاده از آزملون آملاری کولملوگروا  های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان باکاربست شبکه

 ای بررسی گردید.نمونه اسمیرنف تک

 های وابستهوضعیت نرمال بودن توزیع متغیر-(7جدول  

 سبک زندگی جوانان میزان کاربست شبکه 

 986 986 تعداد

 87/226 89/13 میانگی 

 68/12 39/2 انرراا استاندارد

 z 36/6 656/6نمره 

 sig) 67/6 25/6 داری معنی
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گردد نرملال بلودن توزیلع متغیرهلای میلزان کاربسلت شلبکه ( مشاهده می7طور که در جدول  همان

 دار است.معنی (sig=0/25>0/05( و سبک زندگی جوانان  sig=0/06>0/05اجتماعی مجازی  

 های اجتماعی مجازی  میلزن کاربسلت و نلوع اسلتفاده( وتبیی  الگوی ارتباطی بی  شبکه منروربه

شلنا تی، معنلوی و گلری سلالمت جوانلان  سلالمت جسلمانی، روانسبک زندگی جوانان با میلانجی

آزملون شلده ترقیلق در  ملدل 1ی معاد ت سا تاری استفاده شلد. شلکل ابیمدل اجتماعی( از روش 

( را t-valueداری  مدل آزمون شده ترقیق در حالت ضرای  معنی 2حالت ضرای  استاندارد و شکل 

 دهد.نشان می

 

 
 : مدل آزمون شده در حالت ضرایب استاندارد1شکل 
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های اجتماعی بینی سبک زندگی جوانان شهر اردبیل توسط استفاده از شبکهمربوط به پی  جیبا  نتادر 

 است. شدهگزارشگری سالمت جوانان  باواسطهمجازی 

 ک زندگی جوانان از طریق سالمتهای اجتماعی مجازی بر سب(: ضرایب تأثیر استفاده از شبکه6جدول )

 مسیر فرضیه
ضریب 

 استاندارد
 نتیجه tآماره 

سبک  -روی –شبکه اجتماعی مجازی 

 زندگی

 رابطه معنادار و مثبت است. 22/5 69/6

 رابطه معنادار و مثبت است. 35/7 99/6 سالمت –روی  –شبکه اجتماعی مجازی 

 ادار و مثبت است.رابطه معن 77/5 81/6 سبک زندگی _روی  -سالمت 

 

صلورت صلورت مسلتقیم و هلم بهگردد که شبکه اجتماعی مجازی هم به( مالحره می6طبق جدول  

ینی  نتایج حاصلل از هم (.p<65/6، با سبک زندگی و سالمت جوانان رابطه معنادار دارد  میرمستقیغ
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 37/1ای موردمطالعله از بلرای تملامی متغیرهل آمدهدسلتبه tداری نشان داد کله مقلادیر ضرای  معنی

 دار است.های مربوطه معنیروابط ای  متغیرها با عامل جهیدرنتتر بوده و بزرگ

ی سالمت جوانلان در رابطله گرواسطههای برازش الگوی سا تاری آزمون نتایج مربوط به شا ص

پیشلنهادی های های اجتماعی مجازی و سبک زندگی آنان برای هر یک از شا صبی  استفاده از شبکه

( شا ص نیکویی df2x/بر درجه آزادی   2 ی مجذور  (،2x( شامل مجذور  ی  1333  1هوو و بنتلر

(، CFI  ای(، شلا ص بلرازش مقایسللهAGFI(، شلا ص نیکلویی بللرازش انطبلاقی  GFIبلرازش  

و  طلای ریشله مجلذور میلانگی   2بونت -( یا همان شا ص بنتلرNFIشا ص نرم شده برازندگی  

 ( ارائه شده است.8( در جدول  RMSEAتقری   

 های برازش مدل آزمون شده(: شاخص8جدول )

های مربوط به برازش شاخص

 مدل

مقدار 

 آمدهدستبه

 نتیجه برازش موردقبولدامنه 

 66/16 مجذور خی

 66/6 < P) 

9 ≤ 

 دار نبودن از لراظ آماری( معنی

 دییتأعدم

 د مدلتأیی df2x/<9 13/1 خی دو بر درجه آزادی

 مدل دییتأ GFI>0/90 31/6 نیکویی برازش

 مدل دییتأ AGFI>0/90 31/6 شاخص نیکویی برازش انطباقی

 تأیید مدل CFI>0/90 32/6 ایشاخص برازش مقایسه

شاخص برازش هنجار شده 

 بونت(-)بنتلر
39/6 NFI>0/90 تأیید مدل 

خطای ریشه مجذور میانگین 

 تقریب
619/6 RMSEA≤0/10 دلتأیید م 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Hu, Bentler 

2 -Bentler-Bonetts 
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دهد که الگوی سلا تاری ( نشان می8های نیکویی برازش الگوی سا تاری  جدول مرور دقیق شا ص

شنا تی، معنوی و اجتماعی( در رابطه بلی  گری سالمت جوانان  سالمت جسمانی، روانآزمون واسطه

بسلت شلبکه های اجتماعی مجازی  میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی و نوع کاراستفاده از شبکه

 اجتماعی مجازی( و سبک زندگی جوانان شهر اردبیل، از برازش مطلوبی بر وردار است.

 گیرینتیجه
ی اجتماعی مجلازی در سلبک زنلدگی جوانلان بلا هاشبکهسازی نق  بررسی مدل پژوه   یا هدا

 یحاک هایبررس، بودشنا تی، معنوی و اجتماعی( سالمت جسمانی، روانجوانان  میانجیگری سالمت 

رابطله  ی بلا نقل  میلانجی سلالمتزنلدگ سلبک ی اجتماعی باهاشبکه  استفاده از یب که است آن از

راج یکو نلد پژوه  همچون شده انجام یهاپژوه  ریسا یهاافتهیبا  جینتا  یمعناداری وجود دارد. ا

گاونلدر  و وراسلمای پلژوه  ،یزنلدگ سلبک بلر مجلازی یاجتماع یهاشبکه ریتأث ( با عنوان2611 

 لنلدرینقلای، پلژوه  یآفر در انیدانشلجو یزنلدگ سبک بر یاجتماع یهاشبکه ریتأث عنوان ( با2619 

( بلا عنلوان 2619سلنتو    پلژوه  و یزنلدگ سلبک رییتغ برای یاجتماع یهارسانه ( باعنوان2619 

 یاهتیسلا ( بلا عنلوان2611همکلاران  ی اجتماعی و سبک زنلدگی و پلژوه  همپتلون و هارسانه

بلا  ی دا للیهلاپژوه همچنلی  در  .دارد یهملاهنگ و یملا، همخلوان یزندگ و یاجتماع یهاشبکه

عیلدی زاده، احملدی  ،(1937  یمرفلر ،(1937پلور  مرفلری نیلا، قاسلمی  (،1936دهقان  ی هاافتهی

 یمهلاجرفرقلانی،  ،(1937ذکلایی، حسلنی   ،(1937  یرسلتمطال  پور، منصوری،  ،(1937  یبلوطک

داودی،  ،(1937  انیللماهچداودی،  ،(1937  یحللاتمبیللدی، شللریفی نیللا،  ،(1937یوسللفی   ،(1935 

 ،(1935  یهمتی، شهاب جعفری، ،(1935جعفری   ،(1935توسلی   ،(1935  یودود ،(1937  انیماهچ

جلالل،  ،(1931روحلی   ،(1931افشلار  تبار،  مرمد رسول زاده اقدم، عدلی پور، ،(1935  یبهرامسر

 لود بله ایل  نتیجله  جینتلا. ای  پژوهشگران هلم در باشدیمهمخوان و همسو  (1931جالل  فتری، 

ایل    یهمچنل ی اجتماعی مجازی با سبک زندگی رابطه وجود دارد.هاشبکهرسیدند که بی  استفاده از 

اجتملاعی نقل  پررنگلی در دنیلای املروز دارنلد و  یهاشلبکهپژوهشگران به ای  نتیجه رسیدند کله 

ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سلطح ها را نادیده گرفت. ای  شبکهآن وانتینم

ها در آینلده و به همی  دلیل در حال گسترش هستند. ای  شلبکه رگذارندیتأث الملل یکشورها و حتی ب

کنلار مزایلای مجلازی در  یهارا در زندگی بازی  واهند کلرد. شلبکه یترمرات  بیشتر و مهمنق  به
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را بلرای  ییها یآسل توانلدی، معایبی نیز دارند که علدم آشلنایی کاملل بلا فضلای مجلازی ملشماریب

اجتماعی هسلتند کله بیشلتری   یهااز رسانه یااجتماعی مجازی گونه یهاها به بار آورد. شبکه انواده

 یهاتبلع آن کلاربرد شلبکهشباهت را به جامعه انسانی دارند. ههور و گسترش ارتباطات مجلازی و بله

اجتماعی مجازی با توجه  یهااجتماعی را دیار ترول شگرفی نموده است. شبکه یهااجتماعی، تعامل

 .انلدمتنوعشان برای ترویج سبک زنلدگی مبتنلی بلر اینترنلت، ملورد اسلتقبال قرارگرفته یبه کارکردها

تبیی  جامعه شنا تی تاثیر شلبکه هلای  ( در پژوه   ود با عنوان1939  یفراهاننژاد  عبداهللهمچنی  

مجلازی و  یهابی  میزان اسلتفاده از شلبکهبه ای  نتیجه رسیدند که  گیاجتماعی مجازی بر سبک زند

 یهافاده از شلبکهاسلت یهاسبک زندگی رابطه معکو  وجود دارد، سبک زندگی به تفکیک نوع برنامه

مجازی و رفتارهای دینی و همچنی  نگلرش بله  یهامیزان استفاده از شبکه  یمجازی متفاوت است، ب

رابطله مسلتقیم  ییملاهواره و ملدگرا یهاازدواج رابطه معکو  وجود دارد بی  میزان تماشلای برنامله

مچنلی  شلیوه تغذیله رابطله مجازی و اوقلات فراغلت و ه یهاوجود دارد، بی  میزان استفاده از شبکه

مجازی نوع گذران اوقات فراغت و شیوه تغذیه نیلز  یهااستفاده از شبکه  یمستقیم وجود دارد با افزا

مجازی تفاوت مشاهده شلد کله  یهازنان و مردان ازلراظ میزان استفاده از شبکه  یتغییر کرده است. ب

وضلعیت تأهلل و اسلتفاده از   ی، بلکنندیاده ماجتماعی مجازی استف یهازنان بیشتر از مردان از شبکه

مجلازی رابطله معکلو   یهاس  و میزان استفاده از شبکه  یمجازی تفاوت وجود ندارد. ب یهاشبکه

مجازی میلان دانشلجویان مقطلع کلاردانی و کارشناسلی ارشلد  یهااستفاده از شبکه زانیوجود دارد. م

متفاوت اسلت افلراد  یشغل یمجازی میان گروها یهابکهبیشتر از کارشناسی بود و میزان استفاده از ش

 :گرددیمی زیر ارائه شنهادهایپ آمدهدستبهبه نتایج  بنا .کنندیها استفاده مشبکه گونه یبیکار بیشتر ازا

 نرلارت و یسلازفرهنگو  یرسلاناطالع و جوانلان بله یدهل یآگلاه و یارسلانه سلواد آموزش -1

 حلوزه گذاراناسلتیس بلرای یشنهادهای اساسلیپ عنوانبه تواندیم یتماعاج یهاشبکه بر کارشناسانه

 طیشلرا ،یاجتملاع یهاشلبکه در جادشدهیا یهافرصتو  امکانات از استفاده با بتوان تا باشد مجازی

 زیلن آن دهاییلتهد از و کلرد ایمه جوانان برای را تن  بدون و سالم یزندگ سبک گسترش و تیتقو

 .کرد فرصت به لیتبد را دهایتهد و ماند اندر ام یسازبافرهنگ

ی هاتیجلذابو  هلاتیباقابل لود  فرزنلدان نملودن آگلاه و آشلنا ضم  والدی  که شودیم پیشنهاد -2

 سلایر همچلون تا فراهم نمایند نوجوانان برای را امکان ای  ی،شناس یآس کنار در اجتماعی یهاشبکه

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/793618
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/793618
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/793618
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 ن یگزبهدست  بتوانند مرصو ت فکری و فرهنگی گوناگون بی  در شوند مندبهرهآن  از جامعه اقشار

 ی اجتماعی مخرب شوند.هاشبکهها در ای  طریق مانع از حضور آن و اززده 

ی گسترش سبک زنلدگی هاراهیکی از  تواندیمی اجتماعی متناس  با قوانی  اسالمی هاشبکهایجاد -9

جازی در بلدو عضلوپذیری فرملی را در ا تیلار یک از جوامع م هر اسالمی در بی  جوانان تلقی شود.

 ی طبق قوانی  بر ورد شود.توجهیبکاربران قرار دهد تا قوانی  آن شبکه را قبول کنند و در صورت 

 قیعم ی جذاب،هابرنامهی جمهوری اسالمی برای تهیه و تولید مایصداوسمس و ن  شودیمپیشنهاد -1
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همه مس ولی  استان با افزای  تبلیغات آموزشلی ماننلد نصل  بنرهلا و تابلوهلا در  شودیمپیشنهاد -5

 ی اجتماعی مجازی اقدام  زم را انجام دهند.هاشبکهآموزش  طرات  باهدا سطح شهر،
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