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چکیده
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حاضر با هدا مدلسازی نق

شلبکههای اجتملاعی مجلازی در سلبک زنلدگی جوانلان بلا

میانجیگری سالمت جوانان سالمت جسمانی ،روانشنا تی ،معنوی و اجتملاعی) شلهر اردبیلل انجلام
شد .ای پژوه

به لراظ هدا کاربردی به و لراظ روش انجام پژوه  ،توصیفی  -همبستگی است.

جامعهی آماری ترقیق حاضر را تمامی جوانان د تر و پسر دارای سنی  18-25شهر اردبیلل در سلال
 1937میباشد که حجم آن برابر با  21666نفر است .برای تعیی حجم نمونه نیز با اسلتفاده از جلدول
مورگان تعداد  986نفر به روش نمونهگیری وشهای انتخاب شدند .روش گردآوری اطالعات میلدانی
با استفاده از پرسشنامه شلبکههای اجتملاعی آریلانی و همکلاران  )1931و پرسشلنامه سلبک زنلدگی
جوانان لعلی  )1931انجام شد .نتایج نشان داد که شا صهای نیکویی برازش الگوی آزمون واسلطه-
گری سالمت جوانان سالمت جسمانی ،روانشنا تی ،معنوی و اجتملاعی) در رابطله بلی اسلتفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی و نوع کاربسلت شلبکه اجتملاعی
مجازی) و سبک زندگی جوانان شهر اردبیل ،از برازش مطلوبی بر وردار است.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی ،سبک زندگی ،سالمت جوانان ،شهر اردبیل.
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امروز با گسترش کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره شلاهد شلکلگیری نسلل
جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای روابلط متقابلل ،ملذاکره ،گفلتوگو و
بهطورکلی ارتباط دوسویه فراهم آورده است .بشیر و همکاران .)1932،شلبکههای اجتملاعی اینترنتلی
بهعنوان مهمتری مصادیق ای امر ،به مرلی برای حضور اقشار مختلف جامعه بهویژه جوانلان و مکلان
تبادل آرا و افکار ایشان و تأمی نیازهای متناس

با زندگی اجتماعی جوانان تبدیل شدهاند .شلبکههای

اجتماعی عالوه بر اینکه مرجع تأمی بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای ود هستند ،ایل
امکان را برای اعضاء فراهم میکند که همزمان با انجام سایر فعالیتهای اجتملاعی از طریلق رایانله یلا
تلف همراه ،فعالیت ود را در ای جوامع مجازی نیز پیگیری کنند .بر اسا

تعریف هل صدیق بنای

شبکههای اجتماعی واژهای است که برای نامیدن گروهی از افراد کله در میلان لود دارای ارتباطلات
وسیع و مستمر هستند و یک حلقه منسجم ارتباطلاتی را تشلکیل ملیدهنلد بله کلار ملیرود) بشلیر،
افراسیابی)1931 ،
شبکههای اجتماعی مجازی ،ابعاد مختلف سبک زنلدگی جوانلان در دوران معاصلر را دسلتخوش
دگرگونیهای اساسی کردهاند بر اسا

تعریف؛ استفاده از ای شبکهها ،در واقع ،مصرا توأمان زمان،

فضا و مرتوای نمادی است که هر سه از بنیانهای سبک زندگی در عصر کنونیاند .ازایل رو ،سلبک
زندگی جوانانی که بهصورت روزملره درگیلر فراینلد تولیلد و مصلرا مجلازی هسلتند ،در معلرض
دگرگونیهای قابلتوجهی قرار میگیرد؛ تولید و مصلرا مجلازی در شلبکهها ،بلا کاسلت از تولیلد و
مصرا فرهنگی غیرمجازی نریر مطالعه کتاب ،روزنامه ،تماشلای ت لاتر و بازدیلد از موزههلا و حتلی
فعالیتهای هنری ،سبک زندگی فرهنگی کاربران را بهصورت مستقیم متأثر ملیسلازد فاضللی)1987،
پیامد بلندمدت استفاده از شبکههای اجتماعی ،شکلگیری عادت وارههای مجازی در بی کاربران است
که ویژگی اصلی آن ،مصرا انبوه اطالعات و نشانههایی است که در نگاه کلی ،فاقد معنای تعالیبخ
و هویت آفری اند .شبکههای اجتماعی از طریق فراهم سا ت امکانات متنوع برای معاشرت آنالی  ،بر
روابط انوادگی ،روابط دوستی و روابط ویشاوندی نیز تأثیرگذارنلد ذکلایی )1931،ایل شلبکهها
همچنی  ،فضایی برای بازاریابی و انتشار پیامهای تبلیغاتی در رابطه بلا کا هلا و دماتانلد؛ بنلابرای ،
عالوه بر سبک زندگی فرهنگی ،در تغییرات سبک زندگی اجتماعی و مادی کلاربران نیلز نق آفرینلی
میکنند ذکایی )1937،گسترش روزافزون استفاده از شبکههای اجتملاعی مجلازی در بلی جوانلان و
تبدیل شدن آنها به ابژههای نسلی ،توجه پژوهشگران اجتماعی را به بررسی تأثیرات و پیامدهای ایل
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شبکهها بر زندگی روزمره جوانان معطوا کرده است؛ نگاه اجمالی به آ ری پژوه های انجام شده
در ای زمینه ،نشان دهنده یافتههای متفاوت و در بر ی از موارد متنلاقض در آنهاسلت .درحلالیکله
پژوه

سلیمانی نژاد  ،)1931فتری ،وثوقی ،سلمانی  )1939و شاهنوشی و تلاجی  )1931نشلانگر

نبود رابطه بی استفاده از شبکهای اجتماعی و تغییرات سبک زندگی کاربران است ،پژوه های دیگلر
بر تأثیرگذاری قابلتوجه ای رسانههای تعاملی بر زندگی روزمره کاربران تأکیددارند علالوه بلر ایل ،
درحالیکه پژوه های دهقان ،برزو  ،)1936داودی ،ماهچیان  )1937جعفری  ،)1935نشان دهنلده
تأثیر مثبت شبکههای اجتماعی مجلازی بلر روابلط کلاربران اسلت و پژوه هلای فرقلانی ،مهلاجری
 ،)1935یوسفی  ،)1937بیدی ،شریفی نیا ،حاتمی  ،)1937جعفری ،شهابی ،همتلی  ،)1935روحلی
 ،)1931شکاری نملی  ،حاجیلانی  )1939بیلانگر تضلعیف روابلط کلاربران در پلی اسلتفاده از ایل
شبکههاست.
با پیدای

شبکههای اجتماعی ،استفاده از ایل شلبکهها جلزء جداییناپلذیری از زنلدگی بسلیاری

ازجوانان شده است که بر روی کلّیهی جوان

زنلدگی دانشلجویی ،ازجملله میلزان مطالعله ،عملکلرد

ترصیلی و سایر مهارتهای ترصیلی آنهلا ،تلأثیر مسلتقیم داشلته اسلت کیرسلچنر و کارپینسلکی،1
 .)2616ازجمله تأثیرات منفی ای گونه سایتها ،بلهویژه در بلی جوانلان ،ملیتلوان بله کلاه

زملان

مطالعهی و ا تالل در روند ترصیل با کاربست ایل شلبکههای مجلازی ا.بلرای  )2611 ،2و افلزای
اضطراب و استر

در هنگام استفاده فراهلانی و همکلاران 1936 ،بله نقلل از جلوادینیلا ،عرفانیلان،

عابدینی ،بیجاری )1931 ،اشاره کرد؛ اما شبکههای اجتماعی صرفاً اثرات منفی نداشته و میتلوان آنهلا
را در جهت اهداا آموزشی بهکار گرفت یدیدیا 9و همکاران2669 ،؛ تکلیهایمنت ،هلیکم .)2611 ،1
مواردی همیون یادگیری قوانی اجتماعی ،تفریح و سلرگرمی و انتقلال تجربیّلات از مهمتلری د یلل
استفادهی افراد ازای گونه شبکهها است جوادینیا و همکاران.)1931،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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بنابرای جهانیشدن پدیدهای است که جوان

گوناگون زندگی فرهنگی ،اعلم از نگلرش جنسلیتی

دان  ،آموزش رسمی ،هویت و سبک زندگی 1ملردم را ترلت تلأثیر قلرار ملیدهلد لطلف آبلادی و
نوروزی 1989 ،ص  .)31رواج شیوههای جدید رفتار اجتماعی برای پرکردن فضلاهای زنلدگی ملثالً:
پاساژ گردی ،توجه به رسانههای مختلف ،مدیریت بدن تمرکز بلر ورزش و ،)...فلردی شلدن ،اهمیلت
یافت سیاست زندگی بر اسا

ترجیرات سلبکهای زنلدگی متفلاوت ،ازجملله زمینلههای اصللیای

هستند که شرایط جدیدی را پی
قال

روی افراد قرار دادهاند .ای بدان معناست کله ایل ترلو ت کله در

جهانیشدن فرهنگی 2رخ میدهد عالوه بر تلأثیر بلر ذوق ،سللیقه ،گلذران اوقلات فراغلت و در

نهایت سبک زندگی افراد ،نگرش به ود و جامعه و میزان هویت اجتماعی آنهلا را نیلز ترلت تلأثیر
قرار داده است .بهعبارتیدیگر در جامعه مدرن ،نوع و سبک رفتار و کن های مصرفی)) یلا سلبک
زندگی)) است که هویتهای فردی و اجتماعی را شکل میدهد کفاشی و همکاران ،1983،ص .)118
بهطورکلی در ینی فضای اجتماعی ،عالوه بر سبکهای متفلاوت زنلدگی کله توسلط افلراد انتخلاب
میشود ،فرآیند جهانیشدن موج

تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیز شده است

واجله

نوری وهمکاران 1983 ،ص  .)123اهمیت ای امر زمانی مشخص ملیشلود کله بلدانیم بلدون سلبک
زندگی و هویت اجتماعی ،یعنی بدون یاریوبهای مشخصی که شباهتها و تفاوتها را آشکار می-
سازد ،افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان ود را نخواهد داشت کفاشلی و
همکاران 1983 ،ص  .)118بروز آسی های نوههورمی توانلد زمینهسلاز نلوع جدیلدی از آسلی های
روانی و اجتماعی باشد .به همی دلیلل ،برناملهریزی بلرای شناسلایی و آسی شناسلی آنهلا ضلروری
مینماید .آسی های نوههور ،مرتبط با فناوریهای جدید و اینترنت در ای مجموعه قلرار گیلرد؛ و بلا
توجه به اینکه جوانان عضو شبکههای اجتماعی هستند اهمیت و ضرورت زم جهت تلأثیر اسلتفاده از
شبکههای اجتماعی را بر سبک زندگی جوانان شهر اردبیل دویندان میکند؛ بنابرای اگلر میلزان تلأثیر
شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی جوانان شناسایی شود ملیتوانلد بلرای برنامله ریلزان نرلارت بلر
اجتماع ،ارزیابی اثربخشی و کارایی سیاستها و برنامههای فعلی و تدوی برنامههای جدید کمک کند.
از طرا دیگر با توجه به رشد یشمگیر کاربست شبکه های اجتماعی مجازی در بی شهروندان شلهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Lifestyle
2 -Cultural globalization

مدلسازی نقش شبکههای اجتماعی مجازی در سبک زندگی جوانان  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ82

اردبیل در یند سال ا یر و همچنی نبود مطالعهای در راسلتای اثلرات ایل فنلاوری نلوی در جامعله
آماری شهر اردبیل ضرورت دارد که مورد واکاوی قرار گیرد.
همانطور که اشاره شد در دنیلای املروز بلا گسلترش فرهنلگ عضلویت در شلبکههای اجتملاعی
اینترنتی بهویژه در میان جوانان ،زنلدگی بله سلبک شلبکههای اجتملاعی اینترنتلی ،بهسلرعت در حلال
گسترش است .ای وضعیت در اثر افزای

روزافزون کاربران اینترنت و شبکههای اجتماعی اینترنتی به

وجود آمده است .در روابلط اجتملاعی روزملره ،معملو ً ملا بلا کسلی رابطله برقلرار ملیکنیم کله در
فعالیتهای روزمره ما د یل باشد .ای روابط اجتملاعی میتوانلد بهصلورت مکالمله رودررو ،ارسلال
پیامک ،مکالمه تلفنی و یا رفت به مکانی همراه با آن شخص باشلد .ای گونله ارتباطلات فعالیتهلایی
هستند که معمو ً در زندگی روزمره به آنها مبادرت میورزیم ،اما به نرر میرسد امروزه رشد کاربران
اینترنت و شبکههای اجتماعی اینترنتی ،پیدای

سبک جدیدی از زندگی به نام سلبک زنلدگی جواملع

مجازی را در بی جوانان در پی داشته است .ای شیوه زندگی کله درآمیختله بلا شلبکههای اجتملاعی
مجازی است ،سبک جدیدی از زندگی بوده که همه فعالیتهای روزمره را ترت تأثیر قرار میدهد؛ اما
زم است تا جزئیات ارتباط میان عضلویت و حضلور در شلبکههای اجتملاعی اینترنتلی و مقوللههای
مختلف سبک زندگی موردبررسی قرار گیرد تا بتوانیم درک درستی از مردوده روابط میلان شلبکههای
اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی به دست آوریم .هنجارهلا ازجملله سلازههای مقلوم نرلم اجتملاعی
هستند که از اهمیت ویژهای در مباحث جامعهشنا تی بر وردارند کله دانشلمندان اجتملاعی بله هلیچ
مفهومی بهاندازهی مفهوم هنجار در تبیی رفتار انسانی استناد نمیکنند کلم .)2611،
دهقان ،برزو  )1936در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه میلزان اسلتفاده از شلبکههای مجلازی بلا
روابط اجتماعی دان آموزان به ای نتیجه رسیدند کله نلوع اسلتفاده از شلبکههای اجتملاعی مجلازی
موبایلی بر عضویت در گروههای مجازی ،تعامالت و روابط اجتماعی مجازی تأثیر مثبت معنلادار دارد .
عضویت در گروههای مجازی برافزای
زیاد به اینترنت بر کاه
اطرافیان برافزای

دوستی و حمایت عاطفی تأثیر مثبت معنادار دارد ،اما وابستگی

روابط واقعی با اطرافیان تأثیر منفی معنادار دارد .افزای

تعامالت مجلازی بلا

دوست و حمایت عاطفی تأثیر مثبت معنادار دارد .همچنی نوع استفاده از شلبکههای

اجتماعی مجازی موبایلی بر انزوا و نیز آشنایی با دوستان بزهکار اینترنتی تأثیر معنادار ندارد؛ اما آشنایی
برای دوستان بزهکار اینترنتی بر همنشینی افتراقی تأثیر مثبلت معنلادار دارد .مرفلری نیلا ،قاسلمی پلور
 )1937در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بی سبک زندگی متأثر از فضای مجلازی و طلالق علاطفی
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در شهر ایالم به ای نتیجه رسیدند که بی سبک زندگی متأثر از فضای مجازی با طالق علاطفی رابطله
وجود دارد .عیدی زاده ،احمدی بلوطکی  )1937در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه میزان اسلتفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی واتسآ

و تلگرام با سبک زندگی دانشلجویان رشلتههای عللوم اجتملاعی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم ترقیقات تهران بله ایل نتیجله رسلیدند کله بلی میلزان اسلتفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی واتسآ

و تلگرام با سبک زندگی و تمامی ابعاد آن رابطه معکو

داری وجود دارد؛ بهعبارتدیگر با افزای

و معنی-

میزان اسلتفاده از شلبکههای اجتملاعی مجلازی واتسلآ

و

تلگرام کیفیت همه ابعاد سبک زندگی دانشجویان رشتههای علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلالمی واحلد
علوم ترقیقات تهران کاه

مییابد .مرفری  )1937در پژوهشی با عنوان فرهنگسازی استفاده بهینه

از اینترنت شبکۀ اجتماعی) و جلوگیری از آسی های آن در بی دانشلجویان دانشلگاههلای علملی و
کاربردی شهر قزوی به ای نتیجه رسید که اعتیاد بله شلبکههای مجلازی ،آسلی

جسلمی و روانلی،

انررافات ا القی ،افت ترصیلی ،نگرش مثبت بله شلبکههای مجلازی و هویلت کلاذب ،بله ترتیل
بیشتری تأثیر را بر نرو استفاده از شبکههای مجازی دارنلد .ذکلایی ،حسلنی  )1937در پژوهشلی بلا
عنوان شبکههای اجتماعی و مجازی بر سبک زندگی جوانان :فرا ترلیل پژوهشیهلای پیشلی بله ایل
نتیجه رسیدند کله پژوه هلای پیشلی بلهرغم داشلت نقلاط قلوت دارای متلأثر از ضلعف نرلری و
روششنا تی میباشد .پراکندگی و عدم انسجام در سبک زندگی ،تلقی متفاوت از شبکههای اجتماعی،
پ افتادگی روششناسی نسبت به یهاریوب نرری ،کمتوجهی نسبت بله اعتبلار ابلزار ،تعملیم نتلایج
علیرغم استفاده از روش نمونهگیری غیر احتمالی ازجملله نقلاط ضلعف در پژوه هلای انجامشلده
میباشد .وانگ و همکاران  )2612در پژوهشی با عنوان تلأثیر اسلتفاده از اینترنلت بلر سلبک زنلدگی
بزرگسا ن به ای نتیجه رسیدند که عادتهای اینترنتی مشخص همچون بی ازحد آنالی  ،دسترسلی
به اینترنت از کافینتها و استفاده از اینترنت برای تخلیه هیجانی با عادات سلبک زنلدگی ضلعیف در
بزرگسا ن در ارتباطند؛ اما استفاده از اینترنت برای اهداا آموزشی همچون پیدا کردن اطالعات رابطه
معنادار مثبتی با سبک زندگی سال در بزرگسا ن دارند .وراسمای و گاونلدر )2619 1در پژوهشلی بلا
عنوان تأثیر شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی دانشجویان در آفریقای جنلوبی را موردبررسلی قلرار
دادهاند .در ای پژوه

آمده است که شبکههای اجتماعی امروزه بهعنوان یکلی از ملزوملات اساسلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Verasmy & Gavender
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زندگی جامعه مدرن شدهاند بهطوریکه به نرر میرسد ای شبکهها بهشلدت بلر سلبک زنلدگی افلراد
تأثیرگذارند .روش ای پژوه
بهدستآمده از ایل پلژوه

در زمره پژوه های توصیفی-کمی بوده است .بلر اسلا
شلبکههای اجتملاعی بلر سلبک زنلدگی بلی

موردمطالعه اثرات یشمگیری داشته است .فی
دانشجویان بر نوع لبا

یافتلههای

از نیملی از دانشلجویان

بوک بهعنوان مربوبتری شلبکه اجتملاعی در میلان

پوشیدن ،آرای  ،ورزش ،تغذیه و کنترل وزن اثر دارد .اسلتفاده بی ازحلد از

ای شبکهها با شکل منفی بر ابعاد سبک زندگی همراه بوده است .کو نلدیراج )2611 1پژوهشلی بلا
عنوان تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر سبک زندگی انجام داده است .نمونههای ای پژوه
 256دانشجوی د تر و پسر بودهاند که با بهرهگیری از مصاحبه به سؤا ت پژوه
اسا

شامل

پاس دادهانلد .بلر

یافتههای بهدستآمده از ای پژوه  ،شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی دانشلجویان تلأثیرات

قابلمالحرهای داشتهاند یافتهها نشان میدهد شبکههای مجازی بر نوع تفریح ،تغذیه ،ورزش و انتخاب
موسیقی دانشجویان موردبررسی تأثیرگذار بوده است .همچنی در ای تأثیرات میان دانشلجویان زن و
مرد تفاوتی وجود نداشته است .بیشتری استفاده ای دانشجویان از ایل شلبکهها ،شلامل پیامرسلانی،
ارسال عک

و فیلم و مواردی از ای قبیل بوده است .شایانذکر است که نلوع اسلتفاده از شلبکههای

مجازی نیز بر سبک زندگی کاربران اثرگذار بوده است بهطوریکه استفاده تفریری از ای شلبکهها بلا
اثرات نامطلوب بر سبک زندگی همراه بوده است اما استفاده صرفاً ارتباطی از شبکههای یادشده تأثیری
بر سبک زندگی دانشجویان نداشته است.
بنابرای میتوان گفت شبکههای اجتماعی در کشور ما بهسرعت در میان نوجوانان و جوان مربوب
شده است و ینانکه ایرانی ها رتبه سوم را در ای شبکهها کسل

کردهانلد سلتارزاده )1987،فرهنلگ

رسانهای اینترنت ،فضای ذهنی جوانان را اشکال کرده و از آن مهمتر ،نمایگر نق

انواده در کنار ابلر

رسانه است که والدی روی فرزندان ود تا یه حلد کنتلرل تربیتلی و نرلارت ا القلی دارنلد .بلروز
آسی های نوههور میتواند زمینهساز نوع جدیدی از آسی های اجتماعی و روانی شود .به همی دلیل
برنامهریزی برای شناسایی ،پیشگیری و کاه

آسی های نوههور زم و ضروری میباشد؛ بنابرای در

ای ترقیق بر تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلبک زنلدگی جوانلان بلا متغیلر میلانجی سلالمت جوانلان
پردا ته شد .ازآنجاییکه جوانان هر کشور موتور مررکله تولیلد و توسلعه هلر جامعلهای میباشلند و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Kulandairaj
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میتواند در توسعه و پیشرفت جامعه نق
مدلسازی نق

اساسی و مهلم بلازی کنلد؛ بنلابرای مسل له ایل پلژوه

شبکههای اجتماعی مجازی در سبک زندگی جوانان بلا میلانجیگری سلالمت جوانلان

سالمت جسمانی ،روانشنا تی ،معنوی و اجتماعی) بود.
روش پژوهش
ای پژوه

به لراظ هدا کاربردی و به لراظ روش انجام پلژوه  ،توصلیفی  -همبسلتگی از نلوع

مدل معاد ت سا تاری است .جامعهی آماری ترقیق حاضر را تمامی جوانان د تر و پسر دارای سنی
 18-25شهر اردبیل در سال  1937میباشد که حجم آن برابر با  21666نفر است .بلرای تعیلی حجلم
نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان تعداد  986نفر به روش یا وشه یندمرحللهای انتخلاب شلدند.
روش گردآوری اطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه انجلام شلد .بلرای گلردآوری اطالعلات از دو
پرسشنامه به شرح زیر استفادهشده است:
پرسشنامه سبک زندگی :در مطالعهی حاضر جهت ارزیابی سبک زندگی جوانلان شلهر اردبیلل از
پرسشنامهای با  66گویهی بسته پاس در طیف لیکرت پنجدرجهای و نه بعد سالمت جسلمانی ،ورزش
و تندرستی ،کنترل و وزن و تغذیه ،پیشگیری از بیماریهلا ،سلالمت روانشلنا تی ،سلالمت معنلوی،
سالمت اجتماعی ،اجتناب از داروها و مواد مخدر و پیشگیری از حوادث استفاده گردیلد .پرسشلنامهی
سبک زندگی جوانان که در پژوه

حاضر مورداستفاده قرارگرفته است ،شلامل  66گویله و  16سلازه

میباشد .ای پرسشنامه توسط و سا ته و هنجاریابی شده است.
پرسشنامه شبکههای اجتماعی :در پژوه

حاضر میزان استفاده از شبکههای اجتملاعی مجلازی و

نوع استفادهی جوانان ازای گونله اجتماعلات مجلازی بلا اسلتفاده از پرسشلنامهی آریلانی و همکلاران
اول مربوط به مشخصات فردی و ترصیلی و بخ

دوم شامل گویله-

های اصلی پرسشنامه که  11گویه هست و از ای تعداد  9گویه بهصورت باز پاس

گویه های  5 ،1و

 .)1931اندازهگیری شد .بخ
 )7و  3گویه بهصورت بسته پاس

 6 ،9 ،2 ،1الی  )12میباشد .گویهی  8مربلوط بله ایل پرسشلنامه

انواع کاربستهای شبکههای اجتماعی عمومی را مشلخص ملینمایلد .بلرای تعیلی اعتبلار مرتلوایی،
پرسشنامه به تعدادی از صاح نرران و اساتید رشته علوم تربیتی و جامعهشناسی و علوم رفتلاری داده
شده از آنها مورد سؤا ت و ارزیابی فرضیهها نرر واهی گردید و روایی پرسشنامه مورد تأییلد قلرار
گرفت و پایایی پرسشنامه با ضری

آلفای کرونباخ در ای پژوه

برای متغیر وابسته و برای هریک از
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متغیرهای مستقل ،مراسبه شد و آلفای همهها آن با تر از  6/86بله دسلت آملد .در ایللل پلللژوه
بللرای اسللتخراج اطالعلللات و تجزیلهوترلیل آنهلا از برنامللله  SPSSو آزملون ملدل معلاد ت
سا تاری استفادهشده است.
یافتههای پژوهش
جدول  )1توزیع فراوانی و درصد افراد بر حس
گروه سنی

فراوانی نفر)

گروه سنی

درصد

 18تا  26سال

135

51/9

 21تا  22سال

18

12/7

 29تا  21سال

82

21/7

 25سال

55

11/5

مجموع

986

166

همانطور که در جدول  )1مالحره میگردد جوانان در گروه سنی  18تا  26سال با  135نفر 51/9
درصد) بی تری و جوانان در گروه سنی  21تا  22سال با  18نفر  12/7درصد) کمتری فراوانی را
داشتند.
جدول  )2توزیع فراوانی و درصد افراد بر حس
فراوانی نفر)

درصد

نوع شغل
دانشجو

63

26/8

بیکار

126

91/7

آزاد

173

11/5

کارمند

12

9/2

مجموع

986

166

شغل

همانطور که مالحره میگردد بیشتری فراوانی مربلوط بله افلراد دارای شلغل آزاد بلا  11/5درصلد و
کمتری فراوانی مربوط به افراد کارمند با  9/2درصد بود.
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جدول  )9توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه از نرر مدرک ترصیلی
مدرک ترصیلی

فراوانی نفر)

درصد

زیر دیپلم

62

18/3

دیپلم

125

92/3

فوقدیپلم

116

97/8

لیسان

99

8/6

فوقلیسان

16

2/7

مجموع

986

166

طبق جدول  )9مالحره میگردد که از جوانان بررسی شده ،بیشتری تعداد با فراوانی  116نفلر 97/8
درصد) دارای مدرک ترصیلی فوقدیپلم بودند و کمتری فراوانی نیلز بلا  16نفلر  2/7درصلد) دارای
بودند.

مدرک فوقلیسان

جدول  )1شبکههای اجتماعی مجازی مورداستفادهی جوانان
نام شبکهی اجتماعی مجازی

فراوانی نفر)

تلگرام

213

اینستاگرام

211

وات

آ

75

فی

بوک

13

سروش

97

ایتا

18

یوتیوب

79

نیمباز

7

اسکایپ

7

ایمو

76

سایر اورکات ،فی نما ،لینکدن ،اینستاگرام،

72

ویبر ،مای اسپی  ،مرجع متخصّصی ،
مرجعهای استخدامی)... ،
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طبق نتایج جدول  ،)1از جوانان بررسی شده  213نفر از شبکهی اجتماعی تلگرام استفاده میکردند که
بی تری فراوانی را به ود ا تصاص دادهاند .بعدازای شبکه ،شلبکه اجتملاعی اینسلتاگرام بلا  211و
ایمو با  76نفر و وات

آ

با  75نفر در رتبههای دوم و سوم قرار داشتند.
نوع شبکه اجتماعی مورداستفاده دا لی یا ارجی)

جدول  -)5توزیع جوانان بر حس

فراوانی نفر)

نوع شبکه اجتماعی مجازی

درصد

استفادهی بی تر از شبکهی دا لی

162

27/8

استفادهی بی تر از شبکهی ارجی

136

51/8

استفاده از هیچکدام یا استفاده از هر

68

26/5

دو بهصورت برابر
عدم پاس

9

6/8

مجموع

986

166

طبق نتایج جدول  )5جوانان موردبررسی در مقایسه بی استفاده از دو نوع شبکهی اجتملاعی مجلازی
دا لی و ارجی ،بی تر از شبکههای اجتماعی مجازی ارجی استفاده میکنند .بدی معنی کله 51/8
درصد  136نفر) بی تر از شبکههای اجتماعی ارجی و  27/8درصد  162نفر) بی تر از شبکههای
اجتماعی دا لی استفاده میکنند.
قبل از پردا ت به تجزیهوترلیل فرضیات پژوه  ،نرمال بودن توزیع متغیرهای میلزان کاربرسلت
کاربست شبکههای اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان با استفاده از آزملون آملاری کولملوگروا
اسمیرنف تک نمونهای بررسی گردید.
جدول -)7وضعیت نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته
میزان کاربست شبکه

سبک زندگی جوانان

تعداد

986

986

میانگی

13/89

226/87

انرراا استاندارد

2/39

12/68

نمره z

6/36

6/656

معنیداری )sig

6/67

6/25
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همانطور که در جدول  )7مشاهده میگردد نرملال بلودن توزیلع متغیرهلای میلزان کاربسلت شلبکه
اجتماعی مجازی  )sig=0/06>0/05و سبک زندگی جوانان  )sig=0/25>0/05معنیدار است.
بهمنرور تبیی الگوی ارتباطی بی شبکههای اجتماعی مجازی میلزن کاربسلت و نلوع اسلتفاده) و
سبک زندگی جوانان با میلانجیگلری سلالمت جوانلان سلالمت جسلمانی ،روانشلنا تی ،معنلوی و
اجتماعی) از روش مدل یابی معاد ت سا تاری استفاده شلد .شلکل  1ملدل آزملون شلده ترقیلق در
حالت ضرای

استاندارد و شکل  2مدل آزمون شده ترقیق در حالت ضرای

نشان میدهد.

شکل  :1مدل آزمون شده در حالت ضرایب استاندارد

معنیداری  )t-valueرا
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در با نتایج مربوط به پی بینی سبک زندگی جوانان شهر اردبیل توسط استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی باواسطه گری سالمت جوانان گزارششده است.
جدول ( :)6ضرایب تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر سبک زندگی جوانان از طریق سالمت
مسیر فرضیه
شبکه اجتماعی مجازی – روی -سبک

ضریب
استاندارد
6/69

آماره t

نتیجه

5/22

رابطه معنادار و مثبت است.

زندگی
شبکه اجتماعی مجازی – روی – سالمت

6/99

7/35

رابطه معنادار و مثبت است.

سالمت  -روی _ سبک زندگی

6/81

5/77

رابطه معنادار و مثبت است.

طبق جدول  )6مالحره میگردد که شبکه اجتماعی مجازی هم بهصلورت مسلتقیم و هلم بهصلورت
غیرمستقیم ،با سبک زندگی و سالمت جوانان رابطه معنادار دارد  .)p>6/65همینی نتایج حاصلل از
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ضرای

معنیداری نشان داد کله مقلادیر  tبهدسلتآمده بلرای تملامی متغیرهلای موردمطالعله از 1/37

بزرگتر بوده و درنتیجه روابط ای متغیرها با عاملهای مربوطه معنیدار است.
نتایج مربوط به شا صهای برازش الگوی سا تاری آزمون واسطهگری سالمت جوانلان در رابطله
بی استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و سبک زندگی آنان برای هر یک از شا صهای پیشلنهادی
هوو و بنتلر )1333 1شامل مجذور ی  ،)x2مجذور ی  2بر درجه آزادی  )x2/dfشا ص نیکویی
بلرازش  ،)GFIشلا ص نیکلویی بللرازش انطبلاقی  ،)AGFIشلا ص بلرازش مقایسللهای ،)CFI
شا ص نرم شده برازندگی  )NFIیا همان شا ص بنتلر -بونت 2و طلای ریشله مجلذور میلانگی
تقری

 )RMSEAدر جدول  )8ارائه شده است.
جدول ( :)8شاخصهای برازش مدل آزمون شده

شاخصهای مربوط به برازش

مقدار

مدل

بهدستآمده

مجذور خی

16/66

≤9

)P < 6/66

معنیدار نبودن از لراظ آماری)

خی دو بر درجه آزادی

1/13

x2/df>9

تأیید مدل

نیکویی برازش

6/31

GFI>0/90

تأیید مدل

شاخص نیکویی برازش انطباقی

6/31

AGFI>0/90

تأیید مدل

شاخص برازش مقایسهای

6/32

CFI>0/90

تأیید مدل

6/39

NFI>0/90

تأیید مدل

6/619

RMSEA≤0/10

تأیید مدل

شاخص برازش هنجار شده
(بنتلر-بونت)
خطای ریشه مجذور میانگین
تقریب

نتیجه برازش

دامنه موردقبول

عدمتأیید
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1 -Hu, Bentler
2 -Bentler-Bonetts
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مرور دقیق شا صهای نیکویی برازش الگوی سا تاری جدول  )8نشان میدهد که الگوی سلا تاری
آزمون واسطهگری سالمت جوانان سالمت جسمانی ،روانشنا تی ،معنوی و اجتماعی) در رابطه بلی
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی و نوع کاربسلت شلبکه
اجتماعی مجازی) و سبک زندگی جوانان شهر اردبیل ،از برازش مطلوبی بر وردار است.
نتیجهگیری
هدا ای پژوه

بررسی مدلسازی نق

شبکههای اجتماعی مجلازی در سلبک زنلدگی جوانلان بلا

میانجیگری سالمت جوانان سالمت جسمانی ،روانشنا تی ،معنوی و اجتماعی) بود ،بررسیها حاکی
میلانجی سلالمت رابطله

از آن است که بی استفاده از شبکههای اجتماعی با سلبک زنلدگی بلا نقل

معناداری وجود دارد .ای نتایج با یافتههای سایر پژوه های انجام شده همچون پژوه
 )2611با عنوان تأثیر شبکههای اجتماعی مجلازی بلر سلبک زنلدگی ،پلژوه

کو نلدیراج

وراسلمای و گاونلدر

 )2619با عنوان تأثیر شبکههای اجتماعی بر سبک زنلدگی دانشلجویان در آفریقلای ،پلژوه
 )2619باعنوان رسانههای اجتماعی برای تغییر سلبک زنلدگی و پلژوه
رسانههای اجتماعی و سبک زنلدگی و پلژوه

سلنتو

نیلنلدر

 )2619بلا عنلوان

همپتلون و همکلاران  )2611بلا عنلوان سلایتهای

شبکههای اجتماعی و زندگی ملا ،همخلوانی و هملاهنگی دارد .همچنلی در پژوه هلای دا للی بلا
یافتههای دهقان  ،)1936مرفلری نیلا ،قاسلمی پلور  ،)1937مرفلری  ،)1937عیلدی زاده ،احملدی
بلوطکی  ،)1937طال

پور ،منصوری ،رسلتمی  ،)1937ذکلایی ،حسلنی  ،)1937فرقلانی ،مهلاجری

 ،)1935یوسللفی  ،)1937بیللدی ،شللریفی نیللا ،حللاتمی  ،)1937داودی ،ماهچی لان  ،)1937داودی،
ماهچیان  ،)1937ودودی  ،)1935توسلی  ،)1935جعفری  ،)1935جعفری ،شهابی ،همتی ،)1935
بهرامسری  ،)1935رسول زاده اقدم ،عدلی پور ،مرمد تبار ،افشلار  ،)1931روحلی  ،)1931جلالل،
فتری ،جالل  )1931همخوان و همسو میباشد .ای پژوهشگران هلم در نتلایج لود بله ایل نتیجله
رسیدند که بی استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با سبک زندگی رابطه وجود دارد .همچنلی ایل
پژوهشگران به ای نتیجه رسیدند کله شلبکههای اجتملاعی نقل

پررنگلی در دنیلای املروز دارنلد و

نمیتوان آنها را نادیده گرفت .ای شبکهها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سلطح
کشورها و حتی بی الملل تأثیرگذارند و به همی دلیل در حال گسترش هستند .ای شلبکهها در آینلده
نق

بهمرات

بیشتر و مهمتری را در زندگی بازی واهند کلرد .شلبکههای مجلازی در کنلار مزایلای
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بیشمار ،معایبی نیز دارند که علدم آشلنایی کاملل بلا فضلای مجلازی ملیتوانلد آسلی هایی را بلرای
انوادهها به بار آورد .شبکههای اجتماعی مجازی گونهای از رسانههای اجتماعی هسلتند کله بیشلتری
شباهت را به جامعه انسانی دارند .ههور و گسترش ارتباطات مجلازی و بلهتبلع آن کلاربرد شلبکههای
اجتماعی ،تعاملهای اجتماعی را دیار ترول شگرفی نموده است .شبکههای اجتماعی مجازی با توجه
به کارکردهای متنوعشان برای ترویج سبک زنلدگی مبتنلی بلر اینترنلت ،ملورد اسلتقبال قرارگرفتهانلد.
همچنی عبداهلل نژاد فراهانی  )1939در پژوه

ود با عنوان تبیی جامعه شنا تی تاثیر شلبکه هلای

اجتماعی مجازی بر سبک زندگی به ای نتیجه رسیدند که بی میزان اسلتفاده از شلبکههای مجلازی و
سبک زندگی رابطه معکو

وجود دارد ،سبک زندگی به تفکیک نوع برنامههای اسلتفاده از شلبکههای

مجازی متفاوت است ،بی میزان استفاده از شبکههای مجازی و رفتارهای دینی و همچنی نگلرش بله
ازدواج رابطه معکو

وجود دارد بی میزان تماشلای برناملههای ملاهواره و ملدگرایی رابطله مسلتقیم

وجود دارد ،بی میزان استفاده از شبکههای مجازی و اوقلات فراغلت و همچنلی شلیوه تغذیله رابطله
مستقیم وجود دارد با افزای

استفاده از شبکههای مجازی نوع گذران اوقات فراغت و شیوه تغذیه نیلز

تغییر کرده است .بی زنان و مردان ازلراظ میزان استفاده از شبکههای مجازی تفاوت مشاهده شلد کله
زنان بیشتر از مردان از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند ،بلی وضلعیت تأهلل و اسلتفاده از
شبکههای مجازی تفاوت وجود ندارد .بی س و میزان استفاده از شبکههای مجلازی رابطله معکلو
وجود دارد .میزان استفاده از شبکههای مجازی میلان دانشلجویان مقطلع کلاردانی و کارشناسلی ارشلد
بیشتر از کارشناسی بود و میزان استفاده از شبکههای مجازی میان گروهای شغلی متفاوت اسلت افلراد
بیکار بیشتر ازای گونه شبکهها استفاده میکنند .بنا به نتایج بهدستآمده پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 -1آموزش سلواد رسلانهای و آگلاهی دهلی بله جوانلان و اطالعرسلانی و فرهنگسلازی و نرلارت
کارشناسانه بر شبکههای اجتماعی میتواند بهعنوان پیشنهادهای اساسلی بلرای سیاسلتگذاران حلوزه
مجازی باشد تا بتوان با استفاده از امکانات و فرصتهای ایجادشده در شلبکههای اجتملاعی ،شلرایط
تقویت و گسترش سبک زندگی سالم و بدون تن

را برای جوانان مهیا کلرد و از تهدیلدهای آن نیلز

بافرهنگسازی در امان ماند و تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد.
 -2پیشنهاد میشود که والدی ضم آشلنا و آگلاه نملودن فرزنلدان لود باقابلیتهلا و جلذابیتهای
شبکههای اجتماعی در کنار آسی شناسی ،ای امکان را برای نوجوانان فراهم نمایند تا همچلون سلایر
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اقشار جامعه از آن بهرهمند شوند در بی مرصو ت فکری و فرهنگی گوناگون بتوانند دست بهگزین
زده و از ای طریق مانع از حضور آنها در شبکههای اجتماعی مخرب شوند.
-9ایجاد شبکههای اجتماعی متناس

با قوانی اسالمی میتواند یکی از راههای گسترش سبک زنلدگی

اسالمی در بی جوانان تلقی شود .هر یک از جوامع مجازی در بلدو عضلوپذیری فرملی را در ا تیلار
کاربران قرار دهد تا قوانی آن شبکه را قبول کنند و در صورت بیتوجهی طبق قوانی بر ورد شود.
-1پیشنهاد میشود مس و ن صداوسیمای جمهوری اسالمی برای تهیه و تولید برنامههای جذاب ،عمیق
و موردنیاز جوانان برای جانشی سازی آن با مرتوای شبکههای اجتماعی اقدام زم را اتخاذ کنند.
-5پیشنهاد میشود همه مس ولی استان با افزای

تبلیغات آموزشلی ماننلد نصل

بنرهلا و تابلوهلا در

سطح شهر ،باهدا آموزش طرات شبکههای اجتماعی مجازی اقدام زم را انجام دهند.
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