
 

  27 

  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1397 تابستان، چهاردهم، شماره چهارمسال 

اجتماعی  (مبتنی بر تلفن همراه) بر سالمت بررسی تأثیر فضاي مجازي
  آموزان مقطع متوسطه شهر رودان دانش

  

  2، بهرام سقایی1اسد خالدي
 18/10/97پذیرش:                                   3/10/97دریافت: 

  
 چکیده

آموزان مقطع متوسطه  پژوهش حاضر که با هدف بررسی تأثیر فضاي مجازي تلفن همراه بر سالمت اجتماعی دانش
باشد، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردي، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر  شهر رودان می

نی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش میدا زمانی یک بررسی مقطعی می
 368آموزان شهر رودان هستند که تعداد  باشد. جامعۀ آماري پژوهش حاضر دانش نامه می ها پرسش آوري داده جمع

نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین فضاي 
هاي آن (همبستگی  بر تلفن همراه به عنوان متغیر مستقل و میزان کل سالمت اجتماعی و شاخصمجازي مبتنی 

اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی) به عنوان متغیر وابسته 
ن همراه با میزان کل سالمت باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین استفاده از فضاي مجازي مبتنی بر تلف می

)، انسجام -23/0)، پذیرش اجتماعی (-27/0هاي آن یعنی همبستگی اجتماعی ( ) و شاخص-33/0اجتماعی (
) ارتباط منفی، معکوس و معنادار -31/0) و شکوفایی اجتماعی (-42/0)، مشارکت اجتماعی (-36/0اجتماعی (

  شوند.  د میهاي پژوهش تأیی وجود دارد. بنابراین تمام فرضیه

تلفن همراه، سالمت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت ها:  کلید واژه
  اجتماعی و شکوفایی اجتماعی.

  
                                                             

  Asad_khaledi@yahoo.com ،ولؤنویسنده مس، ایران، شیراز ،یانگشناسی، مدرس دانشگاه فرهن دکتراي جامعه . 1
  ، ایران.شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس کارشناسی ارشد جامعه.  2
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  مقدمه
اند.  ها با ابزار به شکار پرداخته و روزگار گذرانده ها سال از اختراع آتش و ابزار گذشته است. انسان میلیون

بعد از هزاران سال  .کشت و زرع روي آورده و عصر کشاورزي (موج اول) شکل گرفته است بعد بشر به 
موج دوم) شروع شده (فکر و اندیشه بشري رشد کرده و دست به اختراع و اکتشافات زده و عصر صنعت 

 آنت. بعد از ده اسمها فراهم آ موجبات راحتی و آسایش انسان ،و با ورود صنایع و تکنولوژي به زندگی
 دوره یاهاي مختلف، عصر اطالعات و ارتباطات  با توجه به نیاز انسان به اطالعات و دانش در زمینه

انگیزي را در ابعاد مختلف بشري به  هاي شگفت دگرگونی و تغییرات و شده آغاز) سوم موج( فراصنعتی
علم، دانش و وجود آورده است. موج سوم با کامپیوتر و اینترنت شروع شده است و سرعت توسعه 

فناوري اطالعات به شدت افزایش داشته است. کسب اطالعات، آگاهی و دانایی مشخصه اصلی موج 
  ).75: 1391(ابراهیمی،  سوم است

 ،و سرعت باالي ارتباطات و تبادل اطالعات با توجه به رشد سریع تکنولوژي و فناوري اطالعات
 یر در جهان بوده و به فضاي مجازي یا زندگی دومعصر چهارمی در دنیا شروع شده که چهارمین موج تغی

عصر مجازي (موج چهارم) یعنی . شهرت دارد و به عصر مجازي معروف شده است یا زندگی مجازي
هاي  و دیگر شبکه ، نینگ، تلگرامیسبوك، توئیتر، ماي اسپ آپ،  فیس واتس، زندگی در وایبر، الین

. اطالعات و دانش است عصر یافته تکامل و توسعه شکل واقع در مجازي عصر ).2011(پروکتور، مجازي
هاي مختلف  هایی در جنبه مانند هر نوآوري دیگر به ایجاد دگرگونی» هاي اجتماعی شبکه«گسترش 

هاي  هاي گوناگون، پیامدها و آسیب انجامد و در کنار دستاوردهاي انکارناپذیر مثبت در زمینه زندگی می
د. نوجوانان به واسطه قرار گرفتن در دهکده جهانی و برقراري ارتباطی ناخوشایندي نیز به همراه دار

ناگریز با جامعه جهانی قطعاً از تغییرات در حال وقوع به دور نخواهند بود (بهادري خسروشاهی و 
اند و به نوعی همه ابعاد  ها همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده ). این شبکه286: 1397برقی،

  ).173:1396هاست (کریمیان و دیگران، ات فردي و جمعی ما متأثر از این فناوريحی
 باشد. سالمت موضوعی هاي اجتماعی مجازي حوزة سالمت می هاي تأثیرپذیر از شبکه یکی از حوزه

 سالمت از مردمان حس مشترك اي به اندازه جامعه تا هر در آن تعریف و هاست همۀ فرهنگ در مطرح

 آن جسمانی بعد بیشتر آمده است میان به سخنی آن از هرگاه الً معمو گردد؛ ولی می باز آنها فرهنگ و

 جسمانی، روانی ابعاد از جامعه آن تندرستی در گرو جامعه تعالی و رشد که حالی بوده، در توجه مورد

  ).244: 1388است (احمدي،  اجتماعی و
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مداخالت پزشکی،  از رود، بیش می شمار به اجتماعی رفاه جزءترین  که اساسی اجتماعی سالمت
 سالمت است. توسعه پایدار محوري مفاهیم از یکی و بوده وابسته اقتصادي و اجتماعی عوامل به

 عواملی با مبارزه لذا است. توسعۀ انسانی انکارناپذیرهاي  شاخص ارتقاء در آن نقش که استاي  مقوله

 گردند، از می سالمتی درهایی  نابرابري همچنین سبب و داده قرار تأثیر تحت را پدیده این که

). بنابراین با توجه به 86: 1390شود (جدیدي،  محسوب میها  دولت و جامعه همۀ افرادهاي  اولویت
توضیحات داده شده بررسی تأثیر فضاي مجازي بر سالمت اجتماعی، موضوعی قابل بررسی است و 

 مقطع آموزان دانش اجتماعی سالمت همراه بر تلفن بر مبتنی مجازي فضاي تأثیر پژوهش حاضر به بررسی
  پردازد. می متوسطه

  
  بیان مسأله

اند هاي دیجیتال عجین شدهمند که با رایانههاي ارتباطی واسطههاي جدید به عنوان محصول فناوريرسانه
ها، تلویزیون، روزنامه هاي چاپی و آنالوگ نظیرها عمدتاً بر مدل، رسانه80اند. پیش از دهه  تعریف شده

هاي جدید شوند. رسانه ها به صورت دیجیتالی دیده میرادیو و سینما متکی بودند، اما اکنون همین رسانه
ها نباشد، اما اصطالحی است که در صحنه اي از این فناوريشاید اصطالحی آرمانی براي چنین گستره

هاي جدید، اینترنت در قلب دگرگونی فرهنگی  سانهشود. در بین راي شناخته میطور فزاینده جهانی به
دارد خود، فناوري جدیدي نیست.  60و  50جامعه امروزي قرار گرفته است. اینترنت که ریشه در دهه 

سیم، کابل اي است که به وسیله ماهواره، بیهاي رایانهآنچه جدید است این مجموعه در هم تنیده شبکه
اند که مدل سنتی ارتباطات جمعی از بنیان تغییر  اند و موجب آن شدهدهفیبر نوري و سیم به هم متصل ش

  ). 19: 1391کند (کریبر و مارتین،  
هاي  شبکهباشند.  هاي اجتماعی مجازي می هاي جدید، شبکه ترین و پرکاربردترین رسانه یکی از مهم

مر خیلی زیادي ندارند، اجتماعی مجازي، نسل جدیدي از فضاي روابط اجتماعی هستند که با این که ع
هاي اجتماعی، نقش پررنگی در دنیاي  اند جاي خود را در زندگی مردم باز کنند. شبکه به خوبی توانسته

ها بر ابعاد مختلف زندگی فردي و اجتماعی  ها را نادیده گرفت. این سایت توان آن امروز دارند که نمی
ند و به همین دلیل، در حال گسترش هستند و در الملل تأثیرگذار افراد و در سطح کشورها و حتی بین

هاي اجتماعی از سویی به   شبکه تري را در زندگی بازي خواهند کرد. آینده، به مراتب نقش بیشتر و مهم
امکانات تعاملی قابل توجهی براي کاربران اینترنتی فراهم  ،هاي اجتماعی  هاي رسانه  عنوان یکی از گونه

ها با   از سوي دیگر این شبکه .اند ها مؤثر بوده کرده و در افزایش مشارکت شهروندان در برخی فرایند
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استفاده از  هایی همچون حریم خصوصی، کپی رایت، اعتیاد مجازي، سوء اي در حوزه ه هاي گسترد آسیب
  ).2: 1384(سجادي،  اند عات و هویت و مواردي این چنینی مواجه بودهکودکان، دزدي اطال
هاي اجتماعی تلفن همراه در ایران به سرعت تبدیل به نوعی اعتیاد میان بسیاري از  استفاده از شبکه

به وجود بیاید. تغییراتی که  آنها گفتمان و رفتار در تغییراتی تا موجب شده و نوجوانان و جوانان شده
دهد (فرقانی و مهاجري،  ویژه سالمت اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می مت افراد، بهسطح سال
هاي اخیر توسط سازمان ). مفهوم سالمت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم سالمت در سال173:1397

و  جهانی بهداشت مطرح شد و به این معنی است که براي دسترسی به سالمت کامل، تنها سالمت جسمی
کند، سالمت اجتماعی نیز روانی کافی نیست، بلکه از آنجا که انسان در محیط جمعی زندگی می

ضروري است. سالمت از هر نوعی که باشد یک محصول اجتماعی است و تنظیم یک برنامه بهبود 
مد انجاسالمت بدون توجه به زمینه اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر به راهکارهایی غیرکارآمد می

در حال حاضر، روند تاریخی تحول مفهوم سالمت به آنجا  ).206: 1390همکاران،  و رارانی امینی(
دانند که متأثر از عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی است (بزازیان  رسیده است که سالمت را مفهومی می

  ).239 – 241: 1386و رجایی، 
توان مالحظه کرد که  ها می گیري آن فلسفه شکلهاي اجتماعی مجازي و  با توجه به ماهیت شبکه  

هاي  توانند با عضویت و استفاده از شبکه متغیرهاي سالمت اجتماعی با توجه به خصوصیاتی که دارند می
هاي اجتماعی پایگاه یا  گونه شبکه این ).24: 1386(اسلوین،  اجتماعی مجازي تحت تأثیر قرار بگیرند

ها، افکار و  مندي د تا کاربران بتوانند عالقهنآور امکانی فراهم میهایی هستند که  مجموعه پایگاه
را با آنان سهیم ها  هاي خودشان را با دیگران به اشتراك بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت فعالیت

لذا با توجه به اهمیت و لزوم تأمین سالمت اجتماعی افراد جامعه خصوصاً  )1: 1370(ساروخانی،  شوند
هاي اجتماعی بر سالمت اجتماعی  شبکه از استفاده رابطه سالمت، بررسی ابعاد  در کنار سایروجوانان، ن

و در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی باشد  موضوعی مهم و قابل توجه می
 شهر متوسطه مقطع آموزان دانش اجتماعی سالمت بر همراه تلفن بر مبتنی مجازي فضاي باشد که آیا می

  رودان تأثیرگذار است؟
هاي  است که با وجود پیشرفت ایران جنوب در هرمزگان استان هاي شهرستان از شهر رودان

خصوص در بین نسل  تکنولوژیکی هنوز هم باورهاي سنتی و قومی در آنجا رواج دارد. این وضعیت به
رده است و این چالش با آمدن اینترنت و نوجوان و جوان یک چالش بین مدرنیته و سنت را به وجود آو
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آموزان به  تري یافته است. امروزه دانش هاي اجتماعی اینترنتی ابعاد گسترده ویژه شبکه فضاي مجازي، به
کنند و این مسأله باعث شده ابعاد مختلف زندگی آنها، از  هاي اجتماعی استفاده می میزان زیادي از شبکه

  اي قابل بررسی است.  تأثیر قرار بگیرد و بنابراین توجه به آن مسأله جمله سالمت اجتماعی آنها تحت
  

  هدف اصلی
 آموزان دانش اجتماعی سالمت با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي ارتباط بین بررسی

  رودان. شهر متوسطه مقطع
  

  اهداف فرعی  
   آموزان. دانش همبستگی اجتماعی با همراه تلفن بر مبتنیمجازي  میزان استفاده از فضاي ارتباط بین بررسی - 
   آموزان. دانش پذیرش اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي ارتباط بین بررسی - 
   آموزان. دانش انسجام اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي ارتباط بین بررسی - 
   آموزان. دانش مشارکت اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي ارتباط بین یبررس - 
   آموزان. دانش شکوفایی اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي ارتباط بین بررسی - 

  
  پیشینه پژوهش

 سالمت و اینترنت از استفاده بین رابطه بررسی« عنوان با پژوهشی ) 1395( دیگران حسنی جو و -
دهد که  . نتایج حاصل از تحلیل روابط بین متغیرها نشان میرساندند انجام به» آموزان دانش اجتماعی

   .رابطه منفی و معناداري وجود داردوابعاد آن آموزان  بین استفاده از اینترنت و سالمت اجتماعی دانش
 اجتماعی سالمت بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی«پژوهشی را با عنوان ) 1394سلیمانی زاده و دیگران ( -

 نتایج به انجام رساندند.» )اجتماعیهاي  شبکه برتأکید  با( مرکز شادگان نور پیام دانشگاه دانشجویان
 و اجتماعیهاي  شبکه از استفاده میزان بین مستقیمی ارتباط که دهد می نشان پژوهش این از حاصل

  دارد. وجود افراد اجتماعی سالمت
 سالمت و اینترنت به اعتیاد بین ارتباط بررسی«) در پژوهشی که با عنوان 1394فرهادي نیا و دیگران ( -

 با اینترنت به اعتیاد نمرات بین که دادند نشان انجام شد،» لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان
  . دارد وجود داري معنی ارتباط آنهاي  مؤلفه و عمومی سالمت نمرات

 فرزندان در عمومی سالمتهاي  مؤلفه و اینترنت به اعتیاد مقایسه« عنوان با پژوهشی) 1394(کرمی  اله -
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 در غیرجانبازان و جانبازان فرزندان نمرات  داد نشان رساند. نتایج انجام به را» غیرجانبازان و جانبازان
 ولی. ندارد هم با معناداري جسمانی تفاوتهاي  نشانه و اجتماعی کارکرد در اختاللهاي  مؤلفه

 جانبازان فرزندان است و معنادار افسردگی و خوابی بی و اضطرابهاي  مؤلفه در گروه دو تفاوت
  .ندارند مطلوبی وضعیت

به  »هاي فردي و خالقیت هاي اجتماعی، ارزش شبکه«در پژوهشی با عنوان  )2013(ژائو و همکاران 
هاي اجتماعی در بین کاربران و افزایش میزان خالقیت در استفاده از آن  بررسی میزان نفوذ شبکه

ها نشان داد که بین میزان، تعداد و کیفیت روابط تعاملی کاربران و افزایش  ابزارها پرداختند. یافته
در افزایش این  هاي اجتماعی مجازي خالقیت و قوه استدالل آنان رابطه خطی وجود دارد و شبکه

  .کنند سزایی بازي می هتعامالت نقش ب
 هاي اجتماعی شبکه از کنندگان استفاده بیشترین جمله از دانشجویان که کنند می ) بیان2010چو و لیم ( -

 از مسأله هویت کانونی نقطه مثابه به دانشجو قشر میان در هویت بحث راستا در این باشند. می

 نسبت به ارتباط و دانشجویان روابط شبکه گستره است، و به خاطر برخوردار شایانی اهمیت

 هاي ناشی تنش و مسائل با مختلف، بیشترهاي  هویت داراي افراد و جمعی ارتباط وسایل با وسیعشان

  هستند.  درگیر اطالعاتی جامعه از ناشی هاي چالش و مدرن و سنتی هویت از
 انجام متحده در ایاالت اجتماعی سالمت اپیدمولوژي بررسی براي اي را ) مطالعه2005( 1مک آرتور -

 چگونگی و پایین و سطح باال اجتماعی سالمت شیوع میزان به دستیابی مطالعه این هدف داد.

 وضعیت و تأهل سن، جنس، وضعیت متغیرهاي به توجه جمعیت، با در اجتماعی سالمت توزیع

سال، در سه مقیاس  47تا  25افراد بزرگسال در سن  درصد 40داد که تقریباً  نشان نتایج بود. شغلی
هاي  مقیاس از یک هیچ درصد افراد بزرگسال در 60سالمت اجتماعی داراي نمرة باال بودند. اما 

  کسب نکردند. باال نمرة اجتماعی سالمت
اند.  هاي اجتماعی و سالمتی در کانادا پرداخته ) به بررسی رابطه بین شبکه2003و همکارانش ( 2زانگ -

هدف آنها از این پژوهش عبارت بود از ارزیابی رابطه بین وضعیت سالمتی افراد بزرگسال و انسجام 
ین پژوهش از هاي ثانوي ا هاي اجتماعی (خانواده، فرزندان، دوستان و اجتماع). داده اجتماعی و شبکه

در کانادا به دست آمده. نتایج حاکی از این بود که وضعیت سالمتی افرادي که از  1995پیمایش 

                                                             
1. McArthur 
2. Zhang 
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گویان در  هاي اجتماعی بیشتري برخوردار بودند در مقایسه با بقیه پاسخ انسجام اجتماعی باال و شبکه
  حد مطلوبی قرار داشته است.

 را سرمایه اجتماعی بر مجازي فضاي در تعامل و ارتباطات فمختل ابعاد ) تأثیر2001ولمن و دیگران ( -
 دسته سه به را اجتماعی سرمایه بر اینترنت تأثیر زمینه در هاي کلی دیدگاه ولمن. اند نموده بررسی

 را اجتماعی سرمایه . اینترنت2دهد؛  می افزایش را اجتماعی سرمایه . اینترنت1 :کند می عمده تقسیم
کند. بنابراین در هر سه دیدگاه اینترنت با  می تکمیل را اجتماعی سرمایه اینترنت .3دهد؛  می کاهش

کند و معتقد است که  اي که ولمن نیز آن را تأیید می میزان سرمایه اجتماعی داراي ارتباط است. نتیجه
ارد. اینترنت با ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی ارتباط د

 کند، بلکه نمی ارزیابی اجتماعی ارتباطات افزایش جهت درکامالَ  را اینترنت اثرات طور کلی ولمن به
 اینترنت از حد از بیش استفاده وي نظر به این بر داند. عالوه می از اینترنت استفاده نوع تابع را آن

  سازد. می فراهم را اجتماعی واقعی از زندگی انفصال و جدایی نوعی موجبات
  

  مبانی و چارچوب نظري پژوهش
 یا خودبیگانگی از منفی مثل اجتماعیهاي  حالت از بودن فارغ عنوان به دیرباز از اجتماعی سالمت

 فردي جنبه در اجتماعی سالمت به حالی که در )؛keyes,1998:193است ( شده تعریف مرج و هرج

 ماهیت اجتماعی به همسانی توجه بایست می که است شده مطرح هم عقیده است. این زیادي شده توجه

 کالسیک در نظریه بارزاي  آن، دغدغه یا فقدان و اجتماعی سالمت شود. اجتماعی سالمت مقوله

 توجه که مورد بیگانگی خود مرج و از و هرج چون مفاهیمی اهمیت رغم علی است. بوده شناسی جامعه

هم  مثبت اجتماعی سالمت چندگانه ابعاد درباره بحث به داشته، آنها قرار دورکیم و مارکس
 و شود می روانی مطرح سالمت امتداد در اجتماعی (که سالمت مدل که است معتقد اند. کییز پرداخته

 اجتماعی، انسجام نقش اجتماعی، ایفاي یکپارچگی کند) شامل می فراهم را مثبت کارکرد زمینه

  شود. می اجتماعی خودشکوفایی و اجتماعی اجتماعی، پذیرش



 پژوهی  آموزشترویجی -نامه علمی فصل     34

 1397 تابستان /چهاردهم شماره / چهارم سال

 

  
  )28: 1388نمودار ابعاد سالمت اجتماعی از نظر کییز (به نقل از: حاتمی،  - 1شکل 

  
 .است اجتماعی اقتصادي شرایط نتیجه مهم موضوع یک عنوان به فرد سالمتی ازدیدگاه گراهام

در  بهتر دسترسی و توانایی دارند، به دلیل قرار بهتري شرایط در اجتماعی اقتصادي لحاظ از که افرادي
 دارند، از تعلق جامعه پایین طبقات به که افرادي مقابل در و گیرند می قرار تري مطلوب وضعیت

 اقتصادي وضعیت در تغییرات شود می باعث که عواملی وي باور به. برند می رنج سالمتی نامطلوب

 روانی و رفتاريمادي،  مقوله سه در بگذارد روانی، اجتماعی) تاثیر سالمتی (جسمی افراد بر اجتماعی

 از سواد کم افراد با مقایسه در تحصیلکرده ). همچنین افرادgraham,2003:14گیرند ( قرار می اجتماعی

  گیرند. می قرار بهتري وضعیت در سالمت لحاظ
 متفاوتی تحصیالت سطح از جامعه سطح در موجود قشربندي نظام اثر در افراد که آنجایی از

 سوق متفاوتی هاي موقعیت به را تحصیالت، افراد سطح بر مبتنی نابرابري لذا شوند، برخوردار می
 هاي تفاوت همین و شوند می برخوردار متفاوتی منابع و ها ها، فرصت از امتیازات، پاداش که دهد می

  ).36: 1388پور،  گذارد (حاتم می تأثیر نیز سالمتی آنها سطح بر موجود
 متقابل رفتار طریق اوست. از شدن اجتماعی انسان، فرایند رشد مهمهاي  جنبه از از نظر ماتسون یکی

ها  دانش، مهارت و جمعی زندگیهاي  شیوه و سازند می را خود افراد شخصیت که است اجتماعی
   کنند. می را کسب الزم رفتاري الگوهاي

 روابط بین بر تواند می آنها رشد که هستند رفتارهایی ارتباطیهاي  مهارت که است ماتسون معتقد

دیگر، تأثیر  سوي از اجتماع در مؤثر و مفید عملکرد نیز و آنان اجتماعی سالمت و سو یک از افراد
  ).29: 1387باشد (یوسفی و خیر،  داشته
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  هابرماس ارتباطی کنش نظریه
. پردازیم می هابرماس نظر مورد عمومی حوزه به هابرماس، ابتدا ارتباطی کنش نظریه به ازپرداختن قبل

و  بپردازند بحث به بتوانند عقالنی شیوه به درآن، افراد که است فضایی هابرماس نظر مورد عمومی حوزة
 در این کنند، قدرت شرکت برابر طور به بتوانندها  محیط در این و افراد برسند توافقی به بحث در این

 مسائل بتوانند افرادها  بحث شود، در این مطرحها  بحث این بتواند در موضوعی ندارد، هر دخالتیها  بحث
 ودربارة کرد رجوع آن به توان می همیشه و است باز همیشهها  بحث کنند، این مطرح را خود خصوصی

  ).52: 1390کرد (شکربیگی،  بحث آن
 حدودي تا را هابرماس نظر مورد عمومی حوزه و شرایط کرده فراهم را فضا این اینترنت محیط پس

و  باز مباحث در مشارکت منظور به افراد در آن که استاي  عرصه هابرماس عمومی باشد. حوزه می دارا
هاي  محیط فضاي در. یابد می تحقق وگو وگفت بیان طریق از ارتباطی وکنش آیند می هم گرد علنی

 بدین را آن توان می و یابد می تحقق هابرماس نظر مورد »سخن آرمانی شرایط« بحث اینترنت، تعاملی
 افراد تمامی که دارد وجود معینی اصیل یا اساسی نیازهاي که است معتقد هابرماس: کرد مطرح گونه

 ضرورتاً  شود عملی گفتگوي یک وارد صمیمانه که هرکس توسط نیازها واین دارند راها  آن آزاد کامالً
 به افراد اینترنت تعاملی محیط در الخصوص علی اینترنت محیط در که این به توجه با. شد خواهد کشف
و گفتگو  فضاي یک گیري شکل باعث نیازها طرح این کنند، مطرح را خود نیازهاي توانند می راحتی
 را اینترنت تعاملی محیط ).  بنابراین53گیرد (همان:  می شکل جدیدي افکار مباحثه این در و شده مباحثه

 و ابراز صمیمیت فضاي پردازند. گفتگو می به آن در راحتی به کاربران که گرفت نظر در فضایی توان می
 کاربران همچنین پذیرفته، تأثیر یکدیگر از که گیرد می شکل اینترنت تعاملیهاي  محیط در احساسات

 مصرف را  خود عاطفی و انرژي  و مشکالت مسائلها  گروه آن کرده، در مطرح با هم را خود نیازهاي
 تواند می یکدیگر با خانواده اعضاي ارتباط و خانوادههاي  ارزش بر احتماالً انرژي تخلیه این که نمایند می

  ).130: 1393شود (کیانی،  واقع مؤثر
  
  گروه تأثیر مورد در ولخارت و کلی نظریه

 برخوردارند، و گروه در فرد عضویت حفظ براي باالیی انگیزه از که افرادي دریافتند ولخارت و کلی
 که نمایند قبول راهایی  پیام و ارتباطات که رسد می نظر به دارند، بعید تأیید به بیشتري وابستگی بنابراین

 توان می اینجا در. آورد دست به را وتأیید موافقت باید فرد .هستند گروههاي  وارزش هنجارها مقابل نقطۀ
 بگیرند، احتمال قرار گروه پذیرش مورد بیشتر هرچه اعضا که این کرد، یعنی تعبیر گروه توسط پذیرش به
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 پذیرش مورد بیشتر اینترنت محیط در که کند احساس اینترنتی کاربر هرچه. است بیشتر گروه بر پیام تأثیر
 مؤثر یکدیگر با دوستان اعضاي ارتباط و خانوادههاي  ارزش بر که شد خواهد باعث احتماالً  شود می واقع
 کردن مطرح باعث احتماالً  شوند گروهی ومناظره بحث وارد بیشتر کاربران هرچه همچنین و شود واقع

ها قرار  و بنابراین سالمت آنها تحت تأثیر این محیط شوند می اینترنت تعاملیهاي  محیط با خود موضوعات
  ).84: 1381گیرد (امیدوار و صارمی،  می

که مبناي  هایی هاي مختلفی استفاده شده است، اما تنها تعدادي از نظریه در پژوهش حاضر از نظریه
  دهند. باشند چارچوب نظري را تشکیل می ها می استخراج فرضیه

 اجتماعی اقتصادي شرایط نتیجه مهم موضوع یک عنوان به فرد سالمتی که کند می مطرح گراهام

 دسترسی و توانایی دارند، به دلیل قرار بهتري شرایط در اجتماعی اقتصادي لحاظ از که افرادي .است

 دارند، از تعلق جامعه پایین طبقات به که افرادي مقابل در و گیرند می قرار تري مطلوب در وضعیت بهتر

 اقتصادي وضعیت در تغییرات شود می باعث که عواملی وي باور به. برند می رنج سالمتی نامطلوب

 روانی و مادي، رفتاري مقوله سه در بگذارد روانی، اجتماعی) تأثیر سالمتی (جسمی افراد بر اجتماعی

  گیرند. قرار می اجتماعی
 برخوردارند،  گروه در فرد عضویت حفظ براي باالیی انگیزه از که افرادي دریافتند ولخارت و کلی
 مقابل نقطۀ که نمایند قبول راهایی  پیام و ارتباطات که رسد می نظر به دارند، بعید تأیید به بیشتري وابستگی
 پذیرش به توان می اینجا در. آورد دست به را وتأیید موافقت باید هستند. فرد گروههاي  وارزش هنجارها

 پیام تأثیر بگیرند، احتمال قرار گروه پذیرش مورد بیشتر هرچه اعضا که این کرد، یعنی تعبیر گروه توسط
  . است بیشتر گروه بر

 براي مهم شرط که باورند براینها  رسانه به وابستگی دربارة خویش الگوي در روکیچ بال و فلور دي
 آوردن دست به براي مردم که است. مجرایی ارتباطیهاي  رسانه بعضی به وابستگی اثرات، میزان بروز

 که مجرایی دارد تا اثرات ایجاد براي بیشتري کنند، توان می وابستگی احساس آن به نسبت مهم اطالعات
 توان می نظریه این کمک با. است اهمیت فاقد کند می فراهم که واطالعاتی ندارد دیگر مجاري با تفاوتی

 فرصت اینترنت به شدن وابسته با اینترنتی کاربر که صورت کرد. بدین مطرح را اینترنت به وابستگی
 کاربر نزد روابط اجتماعی شدن اهمیت کم باعث است ممکن و این دارد جامعه به پرداختن براي کمتري
  ).14: 1396شود (تامپسون،  اجتماعیزندگی هاي  ارزش کاهش نتیجه در و اینترنتی

روکیچ این فرضیۀ اصلی استخراج  بال و فلور و دي ولخارت و هاي گراهام، کلی بنابراین از نظریه
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  شود که: می
  بین استفاده از فضاي مجازي همراه با سالمت اجتماعی ارتباط وجود دارد. -

اجتماعی،  شاخص یکپارچگی 5ا همچنین در پژوهش حاضر بر اساس نظریۀ کییز سالمت اجتماعی ب
شود.  اجتماعی سنجیده می خودشکوفایی و اجتماعی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام نقش ایفاي

  شود که: هاي فرعی استخراج می بنابراین مطابق با نظریۀ کییز این فرضیه
  ارتباط وجود دارد. همبستگی اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي بین -
  .دارد وجود ارتباط پذیرش اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي بین -
  .دارد وجود ارتباط انسجام اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي بین -
  ارتباط وجود دارد. ارکت اجتماعیمش با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي بین -
  .دارد وجود ارتباط شکوفایی اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي بین -
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  مدل نظري پژوهش - 2شکل  

  
  
  
  

استفاده 
 از فضاي
 مجازي
 مبتنی

 تلفن بر
 همراه

  هاتعداد شبکه

میزان 
استفاده از 

 هاشبکه

میزان ساعات 
استفاده از 

 اینترنت

شکوفایی 
 اجتماعی

سالمت 
 اجتماعی

 

همبستگی 
 اجتماعی

 

 انسجام اجتماعی
 

پذیرش 
 اجتماعی

 

مشارکت 
 اجتماعی
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  روش تحقیق
از نوع همبستگی است. همچنین این  1تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی 

و از نظر زمانی  4، از نظر دامنه خرد3، از نظر وسعت پهنانگر2تحقیق از نظر هدف یک بررسی کاربردي
  است. 5یک بررسی مقطعی

اي از واحدهاست که در چیز (صفت) یا چیزهایی (صفاتی)  مجموعه«جمعیت یا جامعه آماري 
 متوسطه مقطع آموزان معه آماري پژوهش حاضر، شامل کلیۀ دانش). جا5: 1389(سرایی، » مشترك باشند

   نفر است. 4533تعداد آنها  1396 – 1397باشد که بر اساس آمار سال تحصیلی  رودان می دوم شهر
  

  گیري پژوهش حجم نمونه و شیوه نمونه
نفر  368در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به استخراج حجم نمونه پرداختیم که نمونۀ پژوهش  

باشد. بدین صورت که در مرحله  اي می گیري خوشه گیري در پژوهش حاضر نمونه باشد. روش نمونه می
تان به صورت تصادفی ها انتخاب و در مرحله دوم از هر دبیرس اول به صورت تصادفی تعدادي از دبیرستان

  نمونه نهایی استخراج خواهد شد.
  

  ابزار تحقیق 
شود، از جمله  ها و اطالعات استفاده می هاي گوناگونی براي گردآوري داده در پیمایش اجتماعی از شیوه

  نامه پستی، مصاحبه، مصاحبه رو در رو، مصاحبه تلفنی، مشاهده و ... نامه، پرسش پرسش
از آنجا که مفاهیم نامه استفاده شده است. همچنین  ها از پرسش در این پژوهش براي گردآوري داده

که چه  شودو اشاره به این  شونددر تحقیق، تعریف برده کار  همفاهیم ب بودمعناي ثابتی ندارند، الزم 
  ).56: 1386(دواس،  کنند معنایی از آنها برداشت می

به امور واقع و قابل مشاهده و بررسی عملی را تعریف عملی یا عملی کردن  ها جریان برگردانیدن واژه 
 شود. سازي استفاده می براي این کار از شاخص ).156: 1370پور،  نامند (رفیع ها می واژه

 
                                                             

1. Survey 
2. Applied 
3. Extensive 
4. Microlevel 
5. Cross sectional 
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  متغیر وابسته - 1جدول 
  نامه شماره سؤاالت در پرسش  ها شاخص  نام متغیر

  سالمت اجتماعی

  6تا  1سؤاالت  شکوفایی اجتماعی

  13تا  7سؤاالت   همبستگی اجتماعی

  19تا  14سؤاالت   انسجام اجتماعی

  23تا  20سؤاالت   پذیرش اجتماعی

  28تا  24سؤاالت   اجتماعی مشارکت

  
  متغیر مستقل - 2جدول 

  نامه شماره سؤاالت در پرسش  ها شاخص  نام متغیر

 مجازي استفاده از فضاي
  همراه تلفن بر مبتنی

  28  هاي مجازي مورد استفاده شبکهتعداد 
  32تا  29  هاي اجتماعی مجازي میزان استفاده از شبکه

  33  هاي اینترنتی میزان ساعات استفاده از سایت
  

  اعتبار وپایایی ابزار سنجش
نامه این است  آن است. منظور از اعتبار پرسش 2و پایایی 1از اصول اساسی پژوهش، سنجش میزان اعتبار

گیرند. در حالی که پایایی به این  خواهیم اندازه بگیریم اندازه می ها واقعاً آنچه را که می آیا شاخص«که 
کند که اگر کسی غیر از خود محقق با همان ضوابط و وسیله، اطالعات  خصوصیت اطالعات داللت می

). در پژوهش حاضر، به منظور تعیین میزان اعتبار 89 – 90: 1378سد (نبوي، را جمع کند به همان نتایج بر
ها یعنی انجام مقدماتی پژوهش براي تعیین مسائل و مشکالت احتمالی در  نامه از برخی شیوه پرسش

نظران و متخصصان براي یافتن اعتبار صوري سؤاالت  کارگیري دیدگاه صاحب سؤاالت پژوهش و به
نامه از روش هماهنگی  ده شده است. از سوي دیگر، به منظور حصول میزان پایایی پرسشنامه استفا پرسش

شود. بر اساس این  گیرد استفاده می ها که با استفاده از روش آلفاي کرونباخ صورت می درونی گویه
 یابد. هاي یک بعد، هماهنگی بیشتري داشته باشند ضریب آلفاي کرونباخ افزایش می روش هر قدر گویه

) مورد 253: 1376(دواس،  7/0) و 1367(چلبی،  5/0حداقل شدت این ضریب بین پژوهشگران به میزان 

                                                             
1. Validity 
2. Reliability 
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هایی که موجب  مد نظر است). در پژوهش حاضر نیز گویه 7/0اختالف است (در این پژوهش حداقل 
  ج شد. استخرا 7/0نامه نهایی با ضریب آلفاي باالي  کاهش آلفا شدند حذف گردیدند تا این که پرسش

  
  ها یافته

  مجازي فضاي از گویان بر حسب استفاده توزیع پاسخ - 3جدول 
هاي متغیر  هاي توصیفی شاخص  وضعیت مولفه

خیلی   جمع کل  پژوهش
 زیاد

خیلی   کم  متوسط  زیاد
  کم

انحراف 
  میانگین  معیار

368 109  120  110  19  10  
 فضاي از استفاده  81/3  91/0

  72/2  16/5  89/29  61/32  62/29  100  مجازي
  

مجازي  فضاي ) به میزان زیادي از61/32گویان ( دهد که بیشترین تعداد پاسخ نشان می 3جدول شماره 
کنند. همچنین میانگین  می استفاده مجازي فضاي )  از72/2گویان ( ترین تعداد پاسخ کنند. پایین استفاده می
  باشد. می 81/3مجازي  فضاي از کل استفاده

  
  اصلیآزمون فرضیه 

  آموزان رابطه وجود دارد. دانش اجتماعی سالمت با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي بین - 
 باشد: ها به شرح زیر می شود. یافته  براي آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

H0: ρ = 0 
H1: ρ ≠ 0 

  
  

  آموزان دانش اجتماعی سالمت با همراه تلفن بر مبتنی مجازي ضریب همبستگی فضاي - 4جدول 
  آموزان دانش اجتماعی سالمت  

 تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از استفاده
  همراه

 - 33/0 شدت رابطه

  000/0 سطح معناداري
 368 تعداد

  
باشد و این عدد  می 000/0) محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با sigبا توجه به مقدار معناداري (

 اجتماعی سالمت همراه و تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از است، بین دو متغیر استفاده 05/0تر از  کوچک
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همبستگی معناداري وجود دارد. همچنین با توجه به شدت همبستگی به دست آمده ما که آموزان  دانش
 مجازي متغیر فضاياست؛ لذا همبستگی منفی، با شدت متوسط و با جهت معکوس بین دو  -33/0برابر با 

آموزان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان  دانش اجتماعی سالمت با همراه تلفن بر مبتنی
 اجتماعی آموزان باالتر باشد، میزان سالمت همراه در بین دانش تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از استفاده

     شود. شود. بر این اساس فرضیۀ اصلی پژوهش تأیید می آنان کمتر می
  

  هاي فرعی آزمون فرضیه
 همبستگی اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي ، بین1آزمون فرضیه شماره 

  رابطه وجود دارد. آموزان دانش
  

  اجتماعی همبستگی با همراه تلفن بر مبتنی مجازي ضریب همبستگی فضاي - 5جدول 
  آموزان اجتماعی دانش همبستگی  

  همراه تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از استفاده
 - 27/0 شدت رابطه

  000/0 سطح معناداري
 368 تعداد

  
 تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از ) محاسبه شده، بین دو متغیر استفادهsigبا توجه به مقدار معناداري (

با توجه به شدت  همبستگی معناداري وجود دارد. همچنینآموزان  اجتماعی دانش همبستگی همراه و
 بر مبتنی مجازي است، همبستگی منفی بین دو متغیر فضاي -27/0همبستگی به دست آمده ما که برابر با 

 از آموزان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان استفاده دانش اجتماعی همبستگی با همراه تلفن
آنان کمتر  اجتماعی باالتر باشد میزان همبستگیآموزان  همراه در بین دانش تلفن بر مبتنی مجازي فضاي

     شود. تأیید می 1شود. لذا فرضیۀ شماره  می
 پذیرش اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي ، بین2شماره  فرضیه آزمون

  دارد. وجود رابطه آموزان دانش
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  اجتماعی پذیرش با همراه تلفن بر مبتنی مجازي ضریب همبستگی فضاي - 6جدول 
  آموزان اجتماعی دانش پذیرش  

 تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از استفاده
  همراه

 - 23/0 شدت رابطه

  000/0 سطح معناداري
 368 تعداد

  
 تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از ) محاسبه شده، بین دو متغیر استفادهsigبا توجه به مقدار معناداري (

همبستگی معناداري وجود دارد. همچنین با توجه به شدت آموزان  اجتماعی دانش پذیرش همراه و
 بر مبتنی مجازي است، همبستگی منفی بین دو متغیر فضاي -23/0همبستگی به دست آمده ما که برابر با 

 از آموزان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان استفاده دانش اجتماعی پذیرش با همراه تلفن
آنان کمتر  اجتماعی آموزان باالتر باشد، میزان پذیرش همراه در بین دانش تلفن بر مبتنی مجازي فضاي

     شود. تأیید می 2شود. بر این اساس فرضیۀ شماره  می
 انسجام اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي ، بین3شماره  فرضیه آزمون

  .دارد دوجو رابطه آموزان دانش
  
  

  اجتماعی انسجام با همراه تلفن بر مبتنی مجازي ضریب همبستگی فضاي - 7جدول 
  آموزان اجتماعی دانش انسجام  

 تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از استفاده
  همراه

 - 36/0 شدت رابطه

  000/0 سطح معناداري
 368 تعداد

  
 تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از متغیر استفاده) محاسبه شده، بین دو sigبا توجه به مقدار معناداري (

همبستگی معناداري وجود دارد. همچنین با توجه به شدت آموزان  اجتماعی دانش انسجام همراه و
 بر مبتنی مجازي است، همبستگی منفی بین دو متغیر فضاي -36/0همبستگی به دست آمده ما که برابر با 

 از زان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان استفادهآمو دانش اجتماعی انسجام با همراه تلفن
آنان کمتر  اجتماعی آموزان باالتر باشد، میزان انسجام همراه در بین دانش تلفن بر مبتنی مجازي فضاي

     شود. تأیید می 3شود. بر این اساس فرضیۀ شماره  می
 مشارکت اجتماعی با همراه تلفن بر مبتنیمجازي  میزان استفاده از فضاي ، بین4 شماره فرضیه آزمون
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  رابطه وجود دارد. آموزان دانش
  

  اجتماعی مشارکت با همراه تلفن بر مبتنی مجازي ضریب همبستگی فضاي - 8جدول 
  آموزان اجتماعی دانش مشارکت  

 تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از استفاده
  همراه

 - 42/0 شدت رابطه

  000/0 سطح معناداري
 368 تعداد

  
 تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از ) محاسبه شده، بین دو متغیر استفادهsigبا توجه به مقدار معناداري (

همبستگی معناداري وجود دارد. همچنین با توجه به شدت آموزان  اجتماعی دانش مشارکت همراه و
 بر مبتنی مجازي فضاياست، همبستگی منفی بین دو متغیر  -42/0همبستگی به دست آمده ما که برابر با 

 از آموزان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان استفاده دانش اجتماعی مشارکت با همراه تلفن
آنان کمتر  اجتماعی آموزان باالتر باشد میزان مشارکت همراه در بین دانش تلفن بر مبتنی مجازي فضاي

     شود. تأیید می 4شود. بر این اساس فرضیۀ شماره  می
 شکوفایی اجتماعی با همراه تلفن بر مجازي مبتنی میزان استفاده از فضاي ، بین5 شماره فرضیه آزمون

  دارد. وجود رابطه آموزان دانش
 

  اجتماعی شکوفایی با همراه تلفن بر مبتنی مجازي ضریب همبستگی فضاي - 9جدول 
  آموزان اجتماعی دانش شکوفایی  

 تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از استفاده
  همراه

 - 31/0 شدت رابطه

  000/0 سطح معناداري
 368 تعداد

  
 تلفن بر مبتنی مجازي فضاي از ) محاسبه شده، بین دو متغیر استفادهsigبا توجه به مقدار معناداري (

همبستگی معناداري وجود دارد. همچنین با توجه به شدت آموزان  اجتماعی دانش شکوفایی همراه و
 بر مبتنی مجازي است، همبستگی منفی بین دو متغیر فضاي -31/0آمده ما که برابر با همبستگی به دست 

 از آموزان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان استفاده دانش اجتماعی شکوفایی با همراه تلفن
آنان کمتر  اجتماعی آموزان باالتر باشد، میزان شکوفایی همراه در بین دانش تلفن بر مبتنی مجازي فضاي

     شود. تأیید می 5شود. بر این اساس فرضیۀ شماره  می
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 آموزان دانش اجتماعی سالمت بر همراه تلفن بر مبتنی مجازي فضاي تأثیر تحلیل رگرسیونی میزان
  رودان شهر متوسطه مقطع

H0: ᵦ = 0 
H1: ᵦ ≠ 0 

   »آموزان دانش اجتماعی سالمت بر همراه تلفن بر مبتنی مجازي فضاي«رگرسیون خطی بین 
  

  هاي همبستگی شاخص وضعیت  - 10جدول 
 ضریب تعیین ضریب همبستگی

ضریب تعیین 
 تعدیل شده

انحراف استاندارد 
 تخمین

388/0 - 151/0 150/0 46997/0 

  
دهنده همبستگی متوسط متغیرهاي  باشد که نشان می - 388/0دست آمده برابر  ضریب همبستگی به

آموزان) است. با  همراه) و متغیر معیار (سالمت اجتماعی دانش تلفن بر مبتنی مجازي بین (فضاي پیش
توان گفت  است و می 150/0تعدیل شده براي مدل برابر  دست آمده، میزان ضریب تعیین توجه به نتایج به

  بین، تعیین نمود.    وسیله رابطه خطی آن با متغیر پیش  توان به درصد از تغییرات متغیر معیار را می 15که 
  

  آنالیز واریانس مربوط به مدل - 11جدول 

 ها مجموع توان دوم عناوین
درجه 
 آزادي

 مقدار - F pآماره  ها میانیگن توان دوم

 001/0 548/153 914/33 1 914/33 رگرسیون

   221/0 398 906/87 ها مانده
    399 819/121 جمع

  
مقدار به دست آمده  - pشود،  ) مربوط به مدل دیده می18-4چنان که در جدول آنالیز واریانس (

ناهمبسته بودن  مبنی برH0 باشد، بنابراین فرض  می 05/0تر از سطح خطاي  جهت آزمون بسیار کوچک
آموزان) در  بین (سالمت اجتماعی دانش و متغیر پیش» فضاي مجازي مبتنی بر تلفن همراه«متغیر معیار 

  باشند. بین همبسته می توان گفت که متغیر معیار و متغیرهاي پیش شود و می جامعه رد می
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  گیري  بحث و نتیجه
 بر همراه تلفن بر مجازي مبتنی فضاي تأثیر بررسی« این پژوهش در راستاي هدف اصلی تحقیق یعنی

انجام شد. در جهت دستیابی به هدف اصلی » رودان شهر متوسطه مقطع آموزان دانش اجتماعی سالمت
آموزان مقطع متوسطه دوم شهر رودان مورد بررسی قرار گرفتند. روشی که در  نفر از دانش 368پژوهش 

بر  اي و میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش بود. کتابخانههاي  این پژوهش استفاده شد، ترکیبی از روش
 ، پذیرش39/3اجتماعی  هاي سالمت اجتماعی، میزان بعد همبستگی ها در بین شاخص اساس یافته

باشد.  می 48/3اجتماعی  ، شکوفایی50/3اجتماعی  ، مشارکت33/3اجتماعی  ، انسجام07/3اجتماعی 
     هاي مختلف سالمت اجتماعی برخوردارند. میزان باالتر از متوسط از شاخصگویان به  بنابراین بیشتر پاسخ

دهد که بین استفاده از فضاي مجازي مبتنی بر تلفن همراه و سالمت  نتایج پژوهش حاضر نشان می
مجازي میزان  آموزان ارتباط منفی وجود دارد. بدین صورت با استفاده بیشتر از فضاي اجتماعی دانش

شود. با استفاده بیشتر از فضاي مجازي میزان  آموزان در ابعاد مختلف کمتر می عی دانشسالمت اجتما
اجتماعی در بین  اجتماعی و شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش همبستگی

  کند.  آموزان کاهش پیدا می دانش
هاي  برداشتن کاربردهاي گسترده در حوزهرسانی عالوه  تلفن همراه به عنوان ابزار نوین اطالعهرچند 

برخی پیامدهاي دارد، اما  پذیري سازي، تحریک بخشی، مفرح دهی، تداوم رسانی، ارتباط گوناگون اطالع
کاهش همبستگی ها، کاهش تعامالت اجتماعی،  نامناسب اجتماعی مانند اعتیاد روانی، تزلزل ارزش

را به دنبال دارد. افزایش تولید وسایلی از و ... نیت شخصی ، به خطر افتادن اممشارکت اجتماعی، اجتماعی
هاي کثیري از افراد جامعه با  قبیل تلفن همراه و اینترنت و ... در نهایت سهولت دسترسی سبب شد گروه

  .سنین مختلف به این دنیاي مجازي راه پیدا کنند
و سالمت اجتماعی افراد با  هاي پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین استفاده از فضاي مجازي یافته

 دیگران و نیا فرهادي  )1394( دیگران و زاده ، سلیمانی)1395( دیگران و جو هاي حسنی هاي پژوهش یافته
هاي جدید در دسترس  هاي فناوري ) همسو است. یکی از ویژگی2003و زانگ و همکاران ( )1394(

زیادي بر زندگی اجتماعی روزمره دارند و عالوه  هاي آنهاست. از این رو، تأثیر بودن وسیع و گسترده پیام
ها نیز  دهی به سالمت اجتماعی آن آموزان، در ساخت و شکل هاي دانش دهی به رفتارها و ارزش بر شکل

هاي نوین ارتباطی، دنیاي  دخیل هستند. بنابراین عصر انفجار اطالعات به همراه ابداع ابزارها و شیوه
یز از دنیاي قدیم پدید آورده است. در این زمینه، راهکارهاي زیر در قالب هاي متما جدیدي را با مؤلفه

  شود:  آموزان پیشنهاد می ها و دانش مهندسی فرهنگی در سطح جامعه براي خانواده
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عاطفی،  نظر از فرزندان که طوري به خانه، از بیرون نوجوان در فضاي فرزندان با بیشتر اوقات گذراندن -
  نبرند. پناه مجازي فضاي به کمبود این جبران جهت و نکنند خأل احساس

اي در واحدهاي درسی مقاطع مختلف ارائه شودتا بدین صورت  شود که موضوع سواد رسانه پیشنهاد می -
  اي داده شود. هاي الزم در جهت شناخت سواد رسانه آموزش

کند، به افزایش  مختلف میهاي  دولت بهتر است به جاي هزینۀ سنگینی که در راستاي فیلترینگ سایت - 
اي زمینۀ اعتماد، انسجام، مشارکت  تواند با افزایش سواد رسانه اي کاربران بپردازد. دولت می سواد رسانه

  و آگاهی اجتماعی کاربران را باال ببرد و بدین ترتیب سرمایۀ اجتماعی کاربران را افزایش دهد.
 و مزایا مورد در جوانان و نوجوانان به ادند آگاهی جهت مدارس در آموزشیهاي  کالس برگزاري -

  .آنها از دیگر پیشنهادهاست از نحوة استفادة صحیح و مجازي فضاي معایب
 افزایش جهت در تلویزیون و رادیو در اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت سوي از آموزندههاي  آگهی پخش - 

  .خواهد بود مجازي نیز مؤثر فضاي از ناشی خطرات خصوص درها  خانواده آگاهی
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Abstract 
Given the nature of the virtual social space and the philosophy of their formation, it 
can be seen that social health variables can be affected by membership and use of 
virtual social space according to their characteristics. The purpose of this study is to 
investigate the effect of cyberspace on the social health of high school students in 
Roodan. In terms of target type, an applied survey is considered as a small scale in 
terms of the extent of micro and in a time –consuming cross-sectional study.The 
research method in this research is a field method using a scrolling technique and a 
questionnaire for collecting data. The statistical population of the present study is 
the students of Roodan city. 368 of them were studied using Cochran's formula . 
The present study seeks to investigate the relationship between mobil-based 
cyberspace as an independent variable and the total amount of social health and it's 
indicators ( social solidarity, social acceptance, social cohesion, social participation, 
and social flourishing ) as a dependent variable. The results of the research indicate 
that: between mobile-based cyberspace with total social health ( -0.33) and it's 
indicators: social solidarity ( -0.27 ) social acceptance ( -0.23 ) social cohesion  
(-0.36 ) social participation ( -0.42 ) and social flourishing ( -0.31 ) there is a 
negative, inverse and meaningful relationship. Therefore, all research hypotheses 
are confirmed.  

Keywords: mobile phone, social health, social solidarity, social acceptance, social 
cohesion, social participation, social flourishing. 
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