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بررسی تأثیر فضای مجازی(مبتنی بر تلفن همراه) بر سالمت
اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رودان
اسد خالدی ,5بهرام سقایی2

چکیده
با توجه به ماهیت فضای اجتماعی مجازی و فلسفه شکلگیری آنها میتوان مالحظه کرد که متغیرهای سالمت اجتماعی با توجه به
خصوصیاتی که دارند میتوانند با عضویت و استفاده از فضای اجتماعی مجازی تحت تأثیر قرار بگیرند .پژوهش حاضر که با هدف بررسی
تأثیر فضای مجازی همراه بر سالمت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رودان می باشد ،از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی ،از
نظر وسعت پهنانگر ،از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی می باشد .روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی با استفاده از
تکنیک پیمایش ،و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد .جامعه ی آماری پژوهش حاضر دانش آموزان شهر رودان هستند که تعداد
 863نفر از آنها با استفاده از فورمول کوکران مورد بررسی قرار گرفت .پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین فضای مجازی مبتنی بر
تلفن همراه به عنوان متغیر مستقل و میزان کل سالمت اجتماعی و شاخص های آن (همبستگی اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،انسجام اجتماعی،
مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی) به عنوان متغیر وابسته می باشد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که :بین استفاده از فضای مجازی
مبتنی بر تلفن همراه با میزان کل سالمت اجتماعی ( )-0/88و شاخص های آن یعنی همبستگی اجتماعی ( ،)-0/22پذیرش اجتماعی (-0/28
) ،انسجام اجتماعی ( ،)-0/86مشارکت اجتماعی ( )-0/22و شکوفایی اجتماعی ( )-0/85ارتباط منفی ،معکوس و معنادار وجود دارد .بنابراین
تمام فرضیه های پژوهش تأیید می شوند.
کلید واژه ها :تلفن همراه ،سالمت اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و شکوفایی
اجتماعی.
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مقدمه
میلیونها سال از اختراع آتش و ابزار گذشته است .انسانها با ابزار به شکار پرداخته و روزگار گذراندهاند .بعد بشر به کشت و زرع روی
آورده و عصر کشاورزی (موج اول) شکل گرفته است  .بعد از هزاران سال فکر و اندیشه بشری رشد کرده و دست به اختراع و اکتشافات
زده و عصر صنعت (موج دوم) شروع شده و با ورود صنایع و تکنولوژی به زندگی موجبات راحتی و آسایش انسانها را فراهم آورده است.
.بعد از آن با توجه به نیاز انسان به اطالعات و دانش در زمینههای مختلف ،عصر اطالعات و ارتباطات یا دوره فرا صنعتی (موج سوم) آغاز
شده و تغییرات و دگرگونیهای شگفت انگیزی را در ابعاد مختلف بشری به وجود آورده است .موج سوم با کامپیوتر و اینترنت شروع شده
است و سرعت توسعه علم ،دانش و فناوری اطالعات به شدت افزایش داشته است .کسب اطالعات ،آگاهی و دانایی مشخصه اصلی موج
سوم است (ابراهیمی.)21 :5875 ،
با توجه به رشد سریع تکنولوژی و فناوری اطالعات و سرعت باالی ارتباطات و تبادل اطالعات عصر چهارمی در دنیا شروع شده که
چهارمین موج تغییر در جهان بوده و به فضای مجازی یا زندگی دوم یا زندگی مجازی شهرت دارد و به عصر مجازی معروف شده است.
عصر مجازی (موج چهارم) یعنی زندگی در وایبر ،الین ،واتس آپ ،فیسبوک ،توئیتر ،مای اسپیس ،نینگ ،تلگرام و دیگر شبکههای
مجازی(پروکتور .)2055،عصر مجازی در واقع شکل توسعه و تکامل یافته عصر اطالعات و دانش است .گسترش «شبکههای اجتماعی» مانند
هر نوآوری دیگر به ایجاد دگرگونیهایی در جنبههای مختلف زندگی میانجامد و در کنار دست آوردهای انکارناپذیر مثبت در زمینههای
گوناگون ،پیامدها و آسیب های ناخوشایندی نیز به همراه دارد  .نوجوانان به واسطه قرار گرفتن در دهکده جهانی و برقراری ارتباطی ناگریز
با جامعه جهانی قطعا از تغییرات در حال وقوع به دور نخواهند بود ( بهادری خسروشاهی و برقی .)236 :5872،این شبکه ها همه ابعاد زندگی
بشر را تحت تاثیر خود قرار داده اند؛ و به نوعی همه ابعاد حیات فردی و جمعی ما متاثر ازاین فناوری هاست ( کریمیان و دیگران.)528:5876،
یکی از حوزه های تأثیرپذیر از شبکه های اجتماعی مجازی حوزه ی سالمت می باشد .سالمت موضوعی مطرح در همه ی فرهنگ
هاست و تعریف آن در هر جامعه تا اندازه ای به حس مشترک مردمان از سالمت و فرهنگ آنها باز می گردد؛ ولی معموالً هر گاه از آن
سخنی به میان آمده است بیشتر بعد جسمانی آن مورد توجه بوده ،در حالی که رشد و تعالی جامعه در گرو تندرستی آن جامعه از ابعاد
جسمانی ،روانی و اجتماعی است (احمدی.)222 :5833 ،
سالمت اجتماعی که اساسی ترین جزء رفاه اجتماعی به شمار می رود ،بیش از مداخالت پزشکی ،به عوامل اجتماعی و اقتصادی
وابسته بوده و یکی از مفاهیم محوری توسعه پایدار است .سالمت مقوله ای است که نقش آن در ارتقاء شاخص های توسعه ی انسانی
انکار ناپذیر است .لذا مبارزه با عواملی که این پدیده را تحت تأثیر قرار داده و همچنین سبب نابرابری هایی در سالمتی می گردند ،از
اولویت های همه ی افراد جامعه و دولت ها محسوب می شود (جدیدی .)36 :5870 ،بنابراین با توجه به توضیحات داده شده بررسی تأثیر
فضای مجازی بر سالمت اجتماعی موضوعی قابل بررسی است و پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه بر سالمت
اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه می پردازد.
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بیان مسئله
رسانههای جدید به عنوان محصول فناوریهای ارتباطی واسطهمند که با رایانههای دیجیتال عجین شدهاند تعریف شده است .پیش از دهه
 ،30رسانهها عمدتاً بر مدلهای چاپی و آنالوگ نظیر روزنامهها ،تلویزیون ،رادیو و سینما متکی بودند اما اکنون همین رسانهها به صورت
دیجیتالی دیده می شوند .رسانههای جدید شاید اصطالحی آرمانی برای چنین گسترهای از این فناوریها نباشد ،اما اصطالحی است که در
صحنه جهانی بطور فزایندهای شناخته میشود .در بین رسانههای جدید ،اینترنت در قلب دگرگونی فرهنگی جامعه امروزی قرار گرفته است.
اینترنت که ریشه در دهه  10و  60دارد خود ،فناوری جدیدی نیست .آنچه جدید است این مجموعه در هم تنیده شبکههای رایانهای است که
به وسیله ماهواره ،بیسیم ،کابل فیبر نوری و سیم به هم متصل شدهاند و موجب آن شده است که مدل سنتی ارتباطات جمعی از بنیان تغییر
کند(کریبر و مارتین.)57 :5875 ،
یکی از مهم ترین و پرکاربردترین رسانه های جدید شبکه های اجتماعی مجازی می باشند .شبکه های اجتماعی مجازی ،نسل جدیدی از
فضای روابط اجتماعی هستند که با این که عمر خیلی زیادی ندارند ،به خوبی توانسته اند جای خود را در زندگی مردم باز کنند . .شبکه های
اجتماعی ،نقش پررنگی در دنیای امروز دارند ک ه نمی توان آن ها را نادیده گرفت .این سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی
افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تأثیرگذارند و به همین دلیل ،در حال گسترش هستند و در آینده ،به مراتب نقش بیشتر و مهم تری
را در زندگی بازی خواهند کرد .شبکه های اجتماعی از سویی به عنوان یکی از گونه های رسانه های اجتماعی امکانات تعاملی قابل توجهی
برای کاربران اینترنتی فراهم کرده و در افزایش مشارکت شهروندان در برخی فرآیندها مؤثر بوده اند ،از سوی دیگر این شبکه ها با آسیب
های گسترده ای در حوزه هایی هم چون حریم خصوصی ،کپی رایت ،اعتیاد مجازی ،سوءاستفاده از کودکان ،دزدی اطالعات و هویت و
مواردی این چنینی مواجه بوده اند (سجادی.)2 :5832 ،
استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه در ایران به سرعت تبدیل به نوعی اعتیاد میان بسیاری از نوجوانان و جوانان شده و موجب شده
تا تغییراتی در رفتار و گفتمان آنها به وجود بیاید .تغییراتی که سطح سالمت افراد ،به ویژه سالمت اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می
دهد(فرقانی و مهاجری .)528:5872،مفهوم سالمت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم سالمت در سالهای اخیر توسط سازمان جهانی
بهداشت مطرح شد و به این معنی است که برای دسترسی به سالمت کامل ،تنها سالمت جسمی و روانی کافی نیست بلکه از آنجا که انسان
در محیط جمعی زندگی میکند ،سالمت اجتماعی نیز ضروری است .سالمت از هر نوعی که باشد یک محصول اجتماعی است و تنظیم یک
برنامه بهبود سالمت بدون توجه به زمینه اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر به راهکارهایی غیرکارآمد میانجامد (امینی رارانی و همکاران،
 .)206 :5870در حال حاضر ،روند تاریخی تحول مفهوم سالمت به آنجا رسیده است که سالمت را مفهومی می دانند که متأثر از عوامل
جسمانی ،روانی و اجتماعی است (بزازیان و رجایی.)287 – 225 :5836 ،
.با توجه به ماهیت شبکههای اجتماعی مجازی و فلسفه شکلگیری آنها میتوان مالحظه کرد که متغیرهای سالمت اجتماعی با توجه به
خصوصیاتی که دارند میتوانند با عضویت و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی تحت تأثیر قرار بگیرند (اسلوین .)22 :5836 ،اینگونه
شبکه های اجتماعی پایگاه یا مجموعه پایگاه هایی هستند که امکانی فراهم می آورد تا کاربران بتوانند عالقه مندی ها ،افکار و فعالیت های
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خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت ها را با آنان سهیم شوند (ساروخانی )5 :5820 ،لذا با توجه به
اهمیت و لزوم تأمین سالمت اجتماعی افراد جامعه خصوصاً نوجوانان ،در کنار سایر ابعاد سالمت ،بررسی رابطه استفاده از شبکههای اجتماعی
بر سالمت اجتماعی موضوعی مهم و قابل توجه میباشد و در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا فضای
مجازی مبتنی بر تلفن همراه بر سالمت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رودان تأثیرگذار است؟
شهر رودان از شهرستانهای استان هرمزگان در جنوب ایران است ،که با وجود پیشرفت های تکنولوژیکی هنوز هم باورهای سنتی و قومی
در آنجا رواج دارد .این وضعیت به خصوص در بین نسل نوجوان و جوان یک چالش بین مدرنیته و سنت را به وجود آورده است و این چالش
با آمدن اینترنت و فضای مجازی ،به ویژه شبکه های اجتماعی اینترنتی ابعاد گسترده تری یافته است .امروزه دانش آموزان به میزان زیادی از
شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و این مسئله باعث شده است ابعاد مختلف زندگی آنها ،ز جمله سالمت اجتماعی آنها تحت تأثیر قرار
بگیرد و بنابراین توحه به آن مسئله ای قابل بررسی است.
هدف اصلی
بررسی ارتباط بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با سالمت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رودان
اهداف فرعی
 بررسی ارتباط بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با همبستگی اجتماعی دانش آموزان بررسی ارتباط بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با پذیرش اجتماعی دانش آموزان بررسی ارتباط بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با انسجام اجتماعی دانش آموزان بررسی ارتباط بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با مشارکت اجتماعی دانش آموزان بررسی ارتباط بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با شکوفایی اجتماعی دانش آموزانپیشینه پژوهش
 حسنی جو و دیگران ( )5871پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و سالمت اجتماعی دانش آموزان به انجام رساندند.نتایج حاصل از تحلیل روابط بین متغیرها نشان میدهد که بین استفاده از اینترنت و سالمت اجتماعی دانش آموزان وابعاد آن رابطه منفی و
معناداری وجود دارد
 سلیمانی زاده و دیگران ( )5872پژوهشی را با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکزشادگان ( با تاکید بر شبکه های اجتماعی)» به انجام رساندند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که ارتباط مستقیمی بین میزان
استفاده از شبکه های اجتماعی و سالمت اجتماعی افراد وجود دارد،
 -فرهادی نیا و دیگران ( )5872در پژوهشی که با عنوان «بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و سالمت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
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لرستان» انجام شد یافته ها نشان داد که بین نمرات اعتیاد به اینترنت با نمرات سالمت عمومی و مولفه های آن ارتباط معنی داری وجود دارد.
 اله کرمی ( )5872پژوهشی را با عنوان «مقایسه اعتیاد به اینترنت و مولفه های سالمت عمومی در فرزندان جانبازان و غیرجانبازان» بهانجام رساندند .نتایج نشان داد نمرات فرزندان جانبازان و غیرجانبازان در مولفه های اختالل در کارکرد اجتماعی و نشانه های جسمانی تفاوت
معناداری با هم ندارند .ولی تفاوت دو گروه در مولفه های اضطراب و بی خوابی و افسردگی معنادار و فرزندان جانبازان وضعیت مطلوبی
ندارند.
ژائو و همکاران ( )2058در پژوهشی با عنوان «شبکههای اجتماعی ،ارزشهای فردی و خالقیت» به بررسی میزان نفوذ شبکههای اجتماعی
در بین کاربران و افزایش میزان خالقیت در استفاده از آن ابزارها پرداختند .یافتهها نشان داد که بین میزان ،تعداد و کیفیت روابط تعاملی
کاربران و افزایش خالقیت و قوه استدالل آنان رابطه خطی وجود دارد و شبکههای اجتماعی مجازی در افزایش این تعامالت نقش بسزایی
بازی میکنند.
 چو و لیم ( )2050بیان می کنند که دانشجویان از جمله بیشترین استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی می باشند .در این راستابحث هویت در میان قشر دانشجو به مثابه نقطه کانونی مسأله هویت از اهمیت شایانی برخوردار است ،و بخاطر گستره شبکه روابط
دانشجویان و ارتباط به نسبت وسیع شان با وسایل ارتباط جمعی و افراد دارای هویت های مختلف ،بیشتر با مسائل و تنش های ناشی از
هویت سنتی و مدرن و چالشهای ناشی از جامعه اطالعاتی درگیر هستند.
 مک آرتور )2001( 5مطالعه ای را برای بررسی اپیدمولوژی سالمت اجتماعی در ایاالت متحده انجام داد .هدف این مطالعه دستیابیبه میزان شیوع سالمت اجتماعی سطح باال و پایین و چگونگی توزیع سالمت اجتماعی در جمعیت ،با توجه به متغیرهای سن ،جنس،
وضعیت تأهل و وضعیت شغلی بود .نتایج نشان داد که تقریباً  20درصد افراد بزرگسال در سن  21تا  22سال ،در سه مقیاس سالمت اجتماعی
دارای نمره ی باال بودند .اما  60درصد افراد بزرگسال در هیچ یک از مقیاس های سالمت اجتماعی نمرة باال کسب نکردند.
 زانگ 2و همکارانش ( )2008به بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی و سالمتی در کانادا پرداخته اند .هدف آنها از این پژوهش عبارتبود از ارزیابی رابطه بین وضعیت سالمتی افراد بزرگسال و انسجام اجتماعی و شبکه های اجتماعی (خانواده ،فرزندان ،دوستان و اجتماع) .داده
های ثانوی این پژوهش از پیمایش  5771در کانادا بدست آمده .نتایج حاکی از این امر بود که وضعیت سالمتی افرادی که از انسجام اجتماعی
باال و شبکه های اجتماعی بیشتری برخوردار بودند در مقایسه با بقیه پاسخگویان در حد مطلوبی قرار داشته است.
 ولمن و دیگران ( )2005تأثیر ابعاد مختلف ارتباطات و تعامل در فضای مجازی بر سرمایه اجتماعی را بررسی نموده اند .ولمن دیدگاههای عمده در زمینه تأثیر اینترنت بر سرمایه اجتماعی را به سه دسته عمده زیر تقسیم می کند:
 .5اینترنت سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد.
 .2اینترنت سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد.
. McArthur

5

. Zhang

2
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 .8اینترنت سرمایه اجتماعی را تکمیل می کند .بنابراین در هر سه دیدگاه اینترنت با میزان سرمایه اجتماعی دارای ارتباط است .نتیجه ای
که ولمن نیز آنرا تأیید می کند و معتقد است که اینترنت با ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد ،انسجام و مشارکت اجتماعی ارتباط
دارد .به طور کلی ولمن اثرات اینترنت را کامالً در جهت افزایش ارتباطات اجتماعی ارزیابی نمی کند ،بلکه آن را تابع نوع استفاده از اینترنت
می داند .عالوه بر این به نظر وی استفاده بیش از حد از اینترنت موجبات نوعی جدایی و انفصال از زندگی واقعی اجتماعی را فراهم می سازد.
مبانی و چارچوب نظری پژوهش
سالمت اجتماعی از دیرباز به عنوان فارغ بودن از حالت های اجتماعی منفی مثل از خودبیگانگی یا هرج و مرج تعریف شده است (
) keyes,999::991در حالیکه به سالمت اجتماعی در جنبه فردی توجه زیادی شده است .این عقیده هم مطرح شده است که می
بایست توجه همسانی به ماهیت اجتماعی مقوله سالمت اجتماعی شود .سالمت اجتماعی و یا فقدان آن ،دغدغه ای بارز در نظریه کالسیک
جامعه شناسی بوده است .علیرغم اهمیت مفاهیمی چون هرج و مرج ،از خود بیگانگی که مورد توجه مارکس و دورکیم قرار داشته ،آنها
به بحث درباره ابعاد چندگانه سالمت اجتماعی مثبت هم پرداخته اند..کییز معتقد است که مدل سالمت اجتماعی (که در امتداد سالمت
روانی مطرح می شود و زمینه کارکرد مثبت را فراهم می کند) شامل یکپارچگی اجتماعی ،ایفای نقش اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پذیرش
اجتماعی و خودشکوفایی اجتماعی می شود.

شکل  -5نمودار ابعاد سالمت اجتماعی از نظر کییز (به نقل از :حاتمی)23 :5833 ،
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ازدیدگاه گراهام سالمتی فرد به عنوان یک موضوع مهم نتیجه شرایط اقتصادی اجتماعی است .افرادی که از لحاظ اقتصادی اجتماعی
در شرایط بهتری قرار دارند ،بدلیل توانایی و دسترسی بهتر در وضعیت مطلوبتری قرار می گیرند و در مقابل افرادی که به طبقات پایین
جامعه تعلق دارند ،از سالمتی نامطلوب رنج می برند .به باور وی عواملی که باعث می شود تغییرات در وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد
بر سالمتی (جسمی روانی ،اجتماعی) تاثیر بگذارد در سه مقوله مادی ،رفتاری و روانی اجتماعی قرار می گیرند ) .graham,4::1:92
(.همچنین افراد تحصیل کرده در مقایسه با افراد کم سواد از لحاظ سالمت در وضعیت بهتری قرار می گیرند و دلیل این که چرا تحصیالت
با سالمتی اجتماعی  -روانی رابطه تنگاتنگی دارد در سه مقوله قابل بحث است :
شرايط اقتصادی و کاری
منابع روانی  -اجتماعی
سبک های زندگی سالم و بهداشتی (شاکرنیا.)31 :5827 ،
از آنجائی که افراد در اثر نظام قشربندی موجود در سطح جامعه از سطح تحصیالت متفاوتی برخوردار می شوند لذا نابرابری مبتنی
بر سطح تحصیالت ،افراد را به موقعیتهای متفاوتی سوق می دهد که از امتیازات ،پاداشها ،فرصتها و منابع متفاوتی برخوردار می شوند و
همین تفاوتهای موجود بر سطح سالمتی آنها نیز تأثیر می گذارد (حاتم پور.)86 :5833 ،
از نظر ماتسون یکی از جنبه های مهم رشد انسان ،فرایند اجتماعی شدن اوست .از طریق رفتار متقابل اجتماعی است که افراد شخصیت
خود را می سازند و شیوه های زندگی جمعی و دانش ،مهارت ها الگوهای رفتاری الزم را کسب می کنند.
ماتسون معتقد است که مهارت های ارتباطی رفتارهایی هستند که رشد آنها می تواند بر روابط بین افراد از یک سو و سالمت اجتماعی
آنان و نیز عملکرد مفید و موثر در اجتماع از سوی دیگر ،تأثیر داشته باشد(یوسفی و خیر.)27 :5832 ،
نظريه کنش ارتباطی هابرماس
قبل ازپرداختن به نظریه کنش ارتباطی هابرماس ،ابتدا به حوزه عمومی مورد نظر هابرماس می پردازیم .حوزة عمومی مورد نظر هابرماس
فضایی است که درآن فضا ،افراد به شیوه عقالنی بتوانند به بحث بپردازند ودراین بحث به توافقی برسند وافراد دراین محیط ها بتوانند به طور
برابر شرکت کنند ،قدرت دراین بحث ها دخالتی ندارد ،هر موضوعی بتوانددر این بحث ها مطرح شود ،دراین بحث ها افراد بتوانند مسائل
خصوصی خود را مطرح کنند،این بحث ها همیشه باز است و همیشه می توان به آن رجوع کرد ودربارة آن بحث کرد (شکربیگی:5870 ،
.)12
پس محیط اینترنت این فضا را فراهم کرده وشرایط حوزه عمومی مورد نظر هابرماس را تا حدودی دارا می باشد ،حوزه عمومی هابرماس
عرصه ای است که درآن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز وعلنی گرد هم می آیند وکنش ارتباطی از طریق بیان وگفت وگو تحقق می
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یابد .در فضای محیط های تعاملی اینترنت بحث «شرایط آرمانی سخن» مورد نظر هابرماس تحقق می یابد و می توان آن را بدین گونه مطرح
کرد :هابرماس معتقد است که نیازهای اساسی یا اصیل معینی وجود دارد که تمامی افراد کامالً آزاد آن ها را دارند واین نیازها توسط هرکس
که صمیمانه وارد یک گفت وگوی عملی شود ضرورتاً کشف خواهد شد .با توجه به این که در محیط اینترنت علی الخصوص در محیط
تعاملی اینترنت افراد به راحتی می توانند نیازهای خود را مطرح کنند این طرح نیازها باعث شکل گیری یک فضای گفت وگو ومباحثه شده
و در این مباحثه افکار جدیدی شکل می گیرد ( همان .)18:بنابر این محیط تعاملی اینترنت را می توان فضایی در نظر گرفت که کاربران به
راحتی در آن به گفت وگو می پردازند  .فضای صمیمیت وابراز احساسات در محیط های تعاملی اینترنت شکل می گیرد که از یکدیگر تأثیر
پذیرفته همچنین کاربران نیازهای خود را باهم مطرح کرده ،در آن گروه ها مسائل ومشکالت وانرژی عاطفی خود را مصرف می نمایند که
این تخلیه انرژی احتماالً بر ارزش های خانواده و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر می تواند مؤثر واقع شود (کیانی.)580 :5878 ،
نظريه کلی و ولخارت در مورد تأثیر گروه
کلی و ولخارت دریافتند افرادی که از انگیزه باالیی برای حفظ عضویت فرد در گروه برخوردارند ،و بنابراین وابستگی بیشتری به تأیید
دارند ،بعید به نظر می رسد که ارتباطات و پیام هایی را قبول نمایند که نقطة مقابل هنجارها وارزش های گروه هستند .فرد باید موافقت وتأیید
را به دست آورد .در اینجا می توان به پذیرش توسط گروه تعبیر کرد ،یعنی این که اعضا هرچه بیشتر مورد پذیرش گروه قرار بگیرند ،احتمال
تأثیر پیام بر گروه بیشتر است .هرچه کاربر اینترنتی احساس کند که در محیط اینترنت بیشتر مورد پذیرش واقع می شود احتماالً باعث خواهد
شد که بر ارزش های خانواده و ارتباط اعضای دوستان با یکدیگر مؤثر واقع شود و همچنین هرچه کاربران بیشتر وارد بحث ومناظره گروهی
شوند احتماالً باعث مطرح کردن موضوعات خود با محیط های تعاملی اینترنت می شوند و بنابراین سالمت آنها تحت تأثیر این محیط ها قرار
می گیرد (امیدوار و صارمی.)32 :5835 ،
در پژوهش حاضر از نظریه های مختلفی استفاده شده است ،اما تنها تعدادی از نظریه هایی که مبنای استخراج فرضیه ها می باشند چارچوب
نظری را تشکیل می دهند.
گراهام مطرح می کند که سالمتی فرد به عنوان یک موضوع مهم نتیجه شرایط اقتصادی اجتماعی است .افرادی که از لحاظ اقتصادی
اجتماعی در شرایط بهتری قرار دارند ،بدلیل توانایی و دسترسی بهتر در وضعیت مطلوبتری قرار می گیرند و در مقابل افرادی که به
طبقات پایین جامعه تعلق دارند ،از سالمتی نامطلوب رنج می برند .به باور وی عواملی که باعث می شود تغییرات در وضعیت اقتصادی
اجتماعی افراد بر سالمتی (جسمی روانی ،اجتماعی) تاثیر بگذارد در سه مقوله مادی ،رفتاری و روانی اجتماعی قرار می گیرند.
کلی و ولخارت دریافتند افرادی که از انگیزه باالیی برای حفظ عضویت فرد در گروه برخوردارند ،وابستگی بیشتری به تأیید دارند ،بعید
به نظر می رسد که ارتباطات و پیام هایی را قبول نمایند که نقطة مقابل هنجارها وارزش های گروه هستند ..فرد باید موافقت وتأیید را به دست
آورد .در اینجا می توان به پذیرش توسط گروه تعبیر کرد ،یعنی این که اعضا هرچه بیشتر مورد پذیرش گروه قرار بگیرند ،احتمال تأثیر پیام
بر گروه بیشتر است.
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دی فلور و بال روکیچ در الگوی خویش دربارة وابستگی به رسانه ها براین باورند که شرط مهم برای بروز اثرات ،میزان وابستگی به بعضی
رسانه های ارتباطی است،مجرایی که مردم برای به دست آوردن اطالعات مهم نسبت به آن احساس وابستگی می کنند،توان بیشتری برای
ایجاد اثرات دارد،تا مجرایی که تفاوتی با مجاری دیگر ندارد واطالعاتی که فراهم می کند فاقد اهمیت است .با کمک این نظریه می توان
وابستگی به اینترنت را مطرح کرد ،بدین صورت که کاربر اینترنتی با وابسته شدن به اینترنت فرصت کمتری برای پرداختن به جامعه دارد و
این ممکن است باعث کم اهمیت شدن روابط اجتماعی نزد کاربر اینترنتی و در نتیجه کاهش ارزش های زندگی اجتماعی شود (تامپسون،
.)52 :5876
بنابراین از نظریه های گراهام ،کلی و ولخارت و دی فلور و بال روکیچ این فرضیه ی اصلی استخراج می شود که:
 بین استفاده از فضای مجازی همراه با سالمت اجتماعی ارتباط وجود دارد.همچنین در پژوهش حاضر بر اساس نظریه ی کییز سالمت اجتماعی با  1شاخص یکپارچگی اجتماعی ،ایفای نقش اجتماعی ،انسجام
اجتماعی ،پذیرش اجتماعی و خودشکوفایی اجتماعی سنجیده می شود.بنابراین مطابق با نظریه ی کییز این فرضیه های فرعی استخراج می
شود که:
 بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با همبستگی اجتماعی ارتباط وجود دارد. بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با پذیرش اجتماعی ارتباط وجود دارد. بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با انسجام اجتماعی ارتباط وجود دارد. بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با مشارکت اجتماعی ارتباط وجود دارد. -بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با شکوفایی اجتماعی ارتباط وجود دارد.

آموزش پژوهی /شماره چهاردهم /تابستان 7931
شکوفايی
اجتماعی

تعداد شبکه ها

همبستگی
اجتماعی
استفاده از

انسجام اجتماعی

سالمت
اجتماعی

فضای مجازی

میزان استفاده

مبتنی بر تلفن

از شبکه ها

همراه

میزان ساعات

پذيرش اجتماعی

استفاده از
اينترنت

مشارکت
اجتماعی

اجتماعی مشارکت

شکل  -2مدل نظری پژوهش
روش تحقیق
5

تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی از نوع همبستگی است .همچنین این تحقیق از نظر هدف یک بررسی
کاربردی ،2از نظر وسعت پهنانگر ،8از نظر دامنه خرد 2و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی 1است.
جمعیت یا جامعه آماری «مجموعه ای از واحدهاست که در چیز (صفت) یا چیزهایی (صفاتی) مشترک باشند» (سرایی .)1 :5837 ،جامعه
آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه ی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر رودان می باشد که بر اساس آمار سال تحصیلی 5876 – 5872
تعداد آنها  2188نفر است.
. Survey

5

. Applied

2

. Extensive

8

. Microlevel

2

. Cross sectional

1
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حجم نمونه و شیوه نمونه گیری پژوهش
در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به استخراج حجم نمونه پرداختیم که نمونه ی پژوهش  863نفر می باشد .روش نمونه گیری
در پژوهش حاضر نمونه گیری خوشه ای می باشد .بدین صورت که در مرحله اول به صورت تصادفی تعدادی از دبیرستان ها انتخاب و در
مرحله دوم از هر دبیرستان به صورت تصادفی نمونه نهایی استخراج خواهد شد.
ابزار تحقیق
در پیمایش اجتماعی از شیوه های گوناگونی برای گردآوری داده ها و اطالعات استفاده می شود ،از جمله پرسش نامه ،پرسش نامه پستی،
مصاحبه ،مصاحبه رو در رو ،مصاحبه تلفنی ،مشاهده و . . . .
در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است .همچنین از آنجا که مفاهیم معنای ثابتی ندارند ،الزم است
مفاهیمی را که در تحقیق بکار برده می شوند ،تعریف شوند و اشاره به این شود که چه معنایی از آنها برداشت می کنند (دواس.)16 :5836 ،
جریان برگردانیدن واژهها به امور واقع و قابل مشاهده و بررسی عملی را تعریف عملی یا عملی کردن واژهها مینامند (رفیعپور:5820 ،
 .)516برای این کار از شاخص سازی استفاده می شود.
جدول  -5متغیر وابسته
نام متغیر

سالمت اجتماعی

شاخص ها

شماره سؤاالت در پرسشنامه

شکوفایی اجتماعی

سؤاالت  5تا 6

همبستگی اجتماعی

سؤاالت  2تا 58

انسجام اجتماعی

سؤاالت  52تا 57

پذیرش اجتماعی

سؤاالت  20تا 28

مشارکت اجتماعی

سؤاالت  22تا 23

جدول  -2متغیر مستقل
نام متغیر
استفاده از فضای

شاخص ها

شماره سؤاالت در پرسشنامه

تعداد شبکه های مجازی مورد استفاده

23

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی

 27تا 82

مجازی مبتنی بر تلفن
همراه

میزان ساعات استفاده از سایت های اینترنتی

88
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اعتبار وپايايی ابزار سنجش
از اصول اساسی پژوهش ،سنجش میزان اعتبار 5و پایایی 2آن است .منظور از اعتبار پرسشنامه این است که «آیا شاخص ها واقعاً آنچه را
که می خواهیم اندازه بگیریم اندازه می گیرند .در حالیکه پایایی به این خصوصیت اطالعات داللت می کند که اگر کسی غیر از خود محقق
با همان ضوابط و وسیله اطالعات را جمع کند به همان نتایج برسد (نبوی .)37 – 70 :5823 ،در پژوهش حاضر ،به منظور تعیین میزان اعتبار
پرسشنامه از برخی شیوه ها یعنی انجام مقدماتی پژوهش برای تعیین مسائل و مشکالت احتمالی در سؤاالت پژوهش ،استفاده از دیدگاه
صاحبنظران و متخصصان برای یافتن اعتبار صوری سؤاالت پرسشنامه استفاده شده است .از سوی دیگر ،به منظور حصول میزان پایایی پرسشنامه
از روش هماهنگی درونی گویه ها که با استفاده از روش آلفای کرونباخ صورت می گیرد استفاده می شود .بر اساس این روش هر قدر گویه
های یک بعد ،هماهنگی بیشتری داشته باشند ضریب آلفای کرونباخ افزایش می یابد .حداقل شدت این ضریب بین پژوهشگران به میزان 0/1
(چلبی )5862 ،و ( 0/2دواس )218 :5826 ،مورد اختالف است (در این پژوهش حداقل  0/2مدنظر است) .در پژوهش حاضر نیز گویه هایی
که موجب کاهش آلفا شدند حذف گردیدند تا اینکه پرسشنامه نهایی با ضریب آلفای باالی  0/2استخراج گردید.
يافته ها
جدول  .-8توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از فضای مجازی
شاخص های توصیفی
متغیرهای پژوهش
استفاده از فضای
مجازی

میانگین
8/35

وضعیت مولفه

انحراف

خیلی

معیار

کم

0/75

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

جمع
کل

50

57

550

520

507

863

2/22

1/56

27/37

82/65

27/62

500

جدول شماره  8نشان می دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان ( )82/65به میزان زیادی از فضای مجازی استفاده می کنند .پایین ترین تعداد
پاسخگویان ( )2/22از فضای مجازی استفاده می کنند .همچنین میانگین کل استفاده از فضای مجازی ( )8/35می باشد .

. Validity

5

. Reliability

2
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آزمون فرضیه اصلی
 بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با سالمت اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود .یافته ها به شرح زیر می باشد
= 0H0: ρ
≠ 0H5: ρ
جدول  .-2ضریب همبستگی فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با سالمت اجتماعی دانش آموزان
سالمت اجتماعی دانش آموزان

استفاده از فضای مجازی مبتنی بر
تلفن همراه

شدت رابطه

-0/88

سطح معناداری

0/000

تعداد

863

با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  0/000می باشد و چون این عدد کوچکتر از  0/01است ،لذا بین دو
متغیر استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه و سالمت اجتماعی دانش آموزان همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به
شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  -0/88است ،لذا همبستگی منفی ،با شدت متوسط و با جهت معکوس بین دو متغیر فضای مجازی
مبتنی بر تلفن همراه با سالمت اجتماعی دانش آموزان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن
همراه در بین دانش آموزان باالتر باشد میزان سالمت اجتماعی آنان کمتر می شود .لذا بر این اساس فرضیه ی اصلی پژوهش تایید می شود.
آزمون فرضیه های فرعی
آزمون فرضیه شماره  -5بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با همبستگی اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول  .-1ضریب همبستگی فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با همبستگی اجتماعی
همبستگی اجتماعی دانش آموزان

استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن
همراه

شدت رابطه

-0/22

سطح معناداری

0/000

تعداد

863

با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو متغیر استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه و همبستگی اجتماعی دانش
آموزان همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  -0/22است ،لذا همبستگی منفی بین
دو متغیر فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با همبستگی اجتماعی دانش آموزان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان استفاده از
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فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه در بین دانش آموزان باالتر باشد میزان همبستگی اجتماعی آنان کمتر می شود .لذا فرضیه ی شماره  5تایید
می شود.
آزمون فرضیه شماره  -2بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با پذیرش اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول  .-6ضریب همبستگی فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با پذیرش اجتماعی
پذیرش اجتماعی دانش آموزان
استفاده از فضای مجازی مبتنی بر
تلفن همراه

شدت رابطه

-0/28

سطح معناداری

0/000

تعداد

863

با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو متغیر استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه و پذیرش اجتماعی دانش آموزان
همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  -0/28است ،لذا همبستگی منفی بین دو متغیر
فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با پذیرش اجتماعی دانش آموزان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان استفاده از فضای مجازی
مبتنی بر تلفن همراه در بین دانش آموزان باالتر باشد میزان پذیرش اجتماعی آنان کمتر می شود .لذا بر این اساس فرضیه ی شماره  2تایید می
شود.
آزمون فرضیه شماره  -8بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با انسجام اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول  -2ضریب همبستگی فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با انسجام اجتماعی
انسجام اجتماعی دانش آموزان
استفاده از فضای مجازی مبتنی بر
تلفن همراه

شدت رابطه

-0/86

سطح معناداری

0/000

تعداد

863

با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو متغیر استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه و انسجام اجتماعی دانش آموزان
همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  -0/86است ،لذا همبستگی منفی بین دو متغیر
فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با انسجام اجتماعی دانش آموزان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان استفاده از فضای مجازی
مبتنی بر تلفن همراه در بین دانش آموزان باالتر باشد میزان انسجام اجتماعی آنان کمتر می شود .لذا بر این اساس فرضیه ی شماره  8تایید می
شود.
آزمون فرضیه شماره  -2بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با مشارکت اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
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جدول  -3ضریب همبستگی فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی دانش آموزان
استفاده از فضای مجازی مبتنی بر
تلفن همراه

شدت رابطه

-0/22

سطح معناداری

0/000

تعداد

863

با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو متغیر استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه و مشارکت اجتماعی دانش
آموزان همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  -0/22است ،لذا همبستگی منفی بین
دو متغیر فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با مشارکت اجتماعی دانش آموزان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان استفاده از
فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه در بین دانش آموزان باالتر باشد میزان مشارکت اجتماعی آنان کمتر می شود .لذا بر این اساس فرضیه ی
شماره  2تایید می شود.
آزمون فرضیه شماره  -1بین میزان استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با شکوفایی اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول  .-7ضریب همبستگی فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با شکوفایی اجتماعی
شکوفایی اجتماعی دانش آموزان
استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن
همراه

شدت رابطه

-0/85

سطح معناداری

0/000

تعداد

863

با توجه به مقدار معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو متغیر استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه و شکوفایی اجتماعی دانش
آموزان همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  -0/85است ،لذا همبستگی منفی بین
دو متغیر فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با شکوفایی اجتماعی دانش آموزان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه میزان میزان استفاده از
فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه در بین دانش آموزان باالتر باشد میزان شکوفایی اجتماعی آنان کمتر می شود .لذا بر این اساس فرضیه ی
شماره  1تایید می شود.
تحلیل رگرسیونی میزان تأثیر فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه بر سالمت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رودان
= :H:: ᵦ
≠ :H9: ᵦ
رگرسیون خطی بین « فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه بر سالمت اجتماعی دانش آموزان »
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جدول  -50وضعیت شاخصهای همبستگی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

-0/833

0/515

ضریب تعیین تعدیل

انحراف استاندارد

شده

تخمین

0/510

0/26772

ضریب همبستگی بهدست آمده برابر  -0/833میباشد که نشان دهنده همبستگی متوسط متغیرهای پیشبین (فضای مجازی مبتنی بر تلفن
همراه) و متغیر معیار (سالمت اجتماعی دانش آموزان) است .با توجه به نتایج بهدست آمده ،میزان ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل برابر
 0/510است و میتوان گفت که  51درصد از تغییرات متغیر معیار را میتوان بهوسیله رابطه خطی آن با متغیر پیشبین ،تعیین نمود.
جدول  -55آنالیز واریانس مربوط به مدل
درجه

عناوین

مجموع توان دوّمها

رگرسیون

88/752

5

ماندهها

32/706

873

جمع

525/357

877

آزادی

میانیگن توان دوّمها

آماره F

88/752

518/123

0/225

-p
مقدار
0/005

چنانکه در جدول آنالیز واریانس ( )53-2مربوط به مدل دیده میشود -p ،مقدار بدست آمده جهت آزمون بسیار کوچکتر از سطح خطای
 0/01میباشد بنابراین فرض H0مبنی بر ناهمبسته بودن متغیر معیار « فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه» و متغیر پیشبین (سالمت اجتماعی
دانش آموزان) در جامعه رد میشود و میتوان گفت که متغیر معیار و متغیرهای پیشبین همبسته میباشند.
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش در راستای هدف اصلی تحقیق یعنی« :بررسی تأثیر فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه بر سالمت اجتماعی دانش آموزان
مقطع متوسطه شهر رودان» انجام شد؛ در جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش  863نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر رودان مورد
بررسی قرار گرفتند .روشی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی با استفاده از تکنیک
پیمایش بود .بر اساس یافته ها در بین شاخص های سالمت اجتماعی میزان بعد همبستگی اجتماعی ( ،)8/87پذیرش اجتماعی ( ،)8/02انسجام
اجتماعی ( ،)8/88مشارکت اجتماعی ( ،)8/10شکوفایی اجتماعی ( )8/23می باشد .بنابراین بیشتر پاسخگویان به میزان باالتر از متوسط از
شاخص های مختلف سالمت اجتماعی برخوردارند.
نتایج پژوه ش حاضر نشان می دهد که بین استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه و سالمت اجتماعی دانش آموزان ارتباط منفی
وجود دارد .بدین صورت با استفاده بیشتر از فضای مجازی میزان سالمت اجتماعی دانش آموزان در ابعاد مختلف کمتر می شود .با استفاده
بیشتر از فضای مجازی میزان همبستگی اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی در بین دانش
آموزان کاهش پیدا می کند.
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هرچند تلفن همراه به عنوان ابزار نوین اطالع رسانی عالوه برداشتن کاربردهای گسترده در حوزه های گوناگون اطالع رسانی ،ارتباط
دهی ،تداوم بخشی ،مفرح سازی ،تحریک پذیری دارد ،اما برخی پیامدهای نامناسب اجتماعی مانند اعتیاد روانی ،تزلزل ارزش ها ،کاهش
تعامالت اجتماعی ،کاهش همبستگی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،به خطر افتادن امنیت شخصی و  . . .را به دنبال دارد ..افزایش تولید وسایلی
از قبیل تلفن همراه و اینترنت و  ...در نهایت سهولت دسترسی سبب شد گروه های کثیری از افراد جامعه با سنین مختلف به این دنیای مجازی
راه پیدا کنند .
یافته های پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین استفاده از فضای مجازی و سالمت اجتماعی افراد با یافته های پژوهش های حسنی جو و
دیگران ( ،)5871سلیمانی زاده و دیگران ( )5872فرهادی نیا و دیگران ( )5872و زانگ و همکاران( )2008همسو است.یکی از ویژگی های
فناوری های جدید در دسترس بودن وسیع و گسترده پیام های آنهاست .از این رو  ،تاثیر زیادی بر زندگی اجتماعی روزمره دارند و عالوه بر
شکل دهی به رفتارها و ارزش های دانش آموزان در ساخت و شکل دهی به سالمت اجتماعی آن ها نیز دخیل هستند  .بنابر این عصر انفجار
اطالعات به همراه ابداع ابزارها و شیوه های نوین ارتباطی ،دنیای جدیدی را با مولفه های متمایز از دنیای قدیم پدید آورده است .در این
زمینه ،راهکارهای زیر در قالب مهندسی فرهنگی در سطح جامعه برای خانواده ها و دانش آموزان پیشنهاد می شود :
 گذراندن اوقات بیشتر با فرزندان نوجوان در فضای بیرون از خانه؛ به طوری که فرزندان از نظر عاطفی ،احساس خال نکنند و جهتجبران این کمبود به فضای مجازی پناه نبرند.
 پیشنهاد می شود که موضوع سواد رسانه ای در واحدهای درسی در مقاطع مختلف ارائه شود .تا بدین صورت آموزش های الزم درجهت شناخت سواد رسانه ای داده شود.
 دولت بهتر است به جای هزینه ی سنگینی که در راستای فیلترینگ سایت های مختلف می کند ،به افزایش سواد رسانه ای کاربرانبپردازد .دولت می تواند با افزایش سواد رسانه ای زمینه ی اعتماد ،انسجام ،مشارکت و آگاهی اجتماعی کاربران را باال ببرد و بدین ترتیب
سرمایه ی اجتماعی کاربران را افزایش دهد.
 برگزاری کالس های آموزشی در مدارس جهت آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان در مورد مزایا و معایب فضای مجازی و نحوه یاستفاده ی صحیح از آنها.
 پخش آگهی های آموزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رادیو و تلویزیون در جهت افزایش آگاهی خانواده ها درخصوص خطرات ناشی از فضای مجازی.
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