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 چکيده
های اجتماعی بر سبک زندگی و سالمت از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی ماهواره و شبکههدف 

. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه بودروان دانش آموزان 

های اره و شبکهدانش آموز که به ماهو 93بودند.  5931-5931شهرستان رشت در سال تحصیلی 

ی گیری تصادفدو مدرسه دو منطقه شهرستان رشت به شیوه نمونهاز اجتماعی دسترسی نداشتند 

پس -طرح پیش آزمونبر اساس انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین شدند.  ایطبقه

های شبکه های ماهواره وبرنامهبنا به اظهار خود در معرض در هشت جلسه  ،آزمون با گروه کنترل

را دریافت نکردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه  ایتجربهگروه کنترل چنین . دقرار گرفته بودناجتماعی 

ی توصیفهای آمار از شاخصها برای تجزیه و تحلیل داده .سبک زندگی و سالمت روان گلدبرگ بود

ماهواره و که ن داد ه شد. نتایج نشااستفادآزمون تحلیل کوواریانس ، از هاآزمون فرضیهبرای و 

سالمت روان دانش آموزان افزایش نمرات سبک زندگی و نمرات باعث کاهش  های اجتماعیشبکه

در گروه آزمایش شده است. ماهواره و  . . .نمرات عالئم جسمانی، اضطراب، افسردگی و  از جمله

ین بتعامل مناسب  باشند.میموثر و سبک زندگی دانش آموزان های اجتماعی بر سالمت روان شبکه

های کاربردی پیشنهاد طوالنی به عنوان راه حلهای مورد و چتجستجوهای بیها و پرهیز از نسل

 شود.می
 .شبکه های اجتماعی، ماهواره ،رسانه، سبک زندگی، سالمت روان :يديکل واژگان
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  2 رذسمانه فتحی آ،  1 مجيد ظروفی

 .یعضو هیئت علم ،، شبستر، ایرانواحد شبستر ،گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی 5
 .بسترواحد ش گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمیکارشناس ارشد روان شناسی تربیتی،  2
 

 نام نویسنده مسئول:
 مجيد ظروفی

هاي اجتماعی بر سبک زندگی و اثربخشی ماهواره و شبکه

 متوسطه شهرستان رشت آموزان دختر سالمت روان دانش
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 مقدمه
ی فرهنگی و رفتاری آحاد جامعه از مفاهیم اساسی علوم انسانی امروزه مفهوم سبک زندگی به عنوان بیان روش زندگی مردم و الگوها

 آید.به ویژه روانشناسی و علوم اجتماعی به شمار می

ای زندگی زشیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکالت بهداشتی و ارتقای سالمت، تطابق با عوامل استرس

دهند، دلیل انجامشان و معنی عملشان برای کند تا آنچه را که مردم انجام میبه ما کمک میو بهبود کیفیت زندگی است. سبک زندگی 

 خودشان و دیگران را درک کنیم. 

ای بودن و فردی شدن سبک زندگی و سالمت روان برای هر فرد در زندگی خویش و همچنین با توجه به ویژگی حق انتخاب و سلیقه

های ها که با نام رسانههای اجتماعی و پدید آمدن این نوع از رسانهرویه در شبکههای و حضور بسیار و بیهای ماهواراثر منفی پخش برنامه

 شود.های نوظهور نیز یاد میهای اجتماعی با عنوان آسیبهایی همچون ماهواره و شبکهنوین معروف شده، از رسانه

ها عالیتهایی دارد که همه دنیای فیشترین توانایی را برای بیان ویژگیسبک و شیوه ب»کند: سبک زندگی را چنین توصیف می 5بوردیو

های نظام مندی او سبک زندگی را فعالیت ]5[«.را در خود خالصه کرده است)مانند یک معادله که یک منحنی در آن خالصه شده است.(

خشند بند و در عین حال به صورت نمادین به فرد هویت میشوند و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارداند که از ذوق و سلیقه فرد ناشی میمی

های آن در نظام تضادها و ارتباط های این فعالیت ها از موقعیتکنند. معنا یا به عبارتی ارزشو میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز ایجاد می

ه وسیله آن، اشتغال کنندگان موقعیت های مختلف سبک زندگی دارایی هایی است که ب»گوید: وی در جایی دیگر می ]5[.شودها اخذ می

 ]5[ «بخشند.خودشان را با قصد تمایز یا بدون قصد آن از ]دیگران[ تمایز می

از عادات نوشیدن و خوردن ساالد « ترین چیزها شکل گرفته است.ها در سبک زندگی، در بی اهمیتتفاوت»گوید: ، می2راجر برون

ها در مورد گیری در آنهای تربیت کودکان )مثال میزان سختپوشیدن و عادت نشستن، همچنین شیوه گرفته تا انتخاب کلمات و طرز

 ]2[ .دستشویی و نظافت(، رفتارهای جنسی، بهداشتی، مذهبی و سیاسی و میزان عصبی یا روانی بودن

های اجتماعی( بر سبک زندگی اعم از تمامی هشویم که آیا رسانه)ماهواره و شبکبا توجه به تعریف سبک زندگی با این سوال مواجه می

 رفتار و عادات روزمره زندگی تاثیرگذار باشد و تغییراتی را در آن ایجاد کند؟

سالمت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و سالمت »سازمان بهداشت جهانی سالمت روان چنین تعریف می کند

 ]9[ .های اجتماعی روانی و جسمی بهداشت تنها نبود بیماری با عقب ماندگی نیستقشروانی یعنی توانایی کامل برای ایفای ن

ه های روزمره را داشتهای خود را بشناسد و توانایی مقابله با استرسبر اساس این تعریف، فردی دارای سالمت روان است که: توانمندی

باشد. هرچند بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، منظور از سالمت باشد و به شکل مفید و موثری در جامعه مشارکت و فعالیت داشته 

های جسمانی، روانی و اجتماعی رفاه را به دست آورد، توان در تمام زمینهفقط بیمار نبودن نیست، اما هیچ راهکاری درباره اینکه چگونه می

اند. اگر بخواهیم های جدی برداشتهشت جسم و بهداشت روان، گامارائه نشده است. البته پژوهشگران و محققان در هر دو میدان؛ یعنی بهدا

هم  گونه مشکلی نداشته باشد و در شرایطیگیرانه برای روان سالم مطرح کنیم باید فردی را در نظر بگیریم که از هر نظر هیچتعریفی سخت

د. چنین افرادی عالوه بر اینکه از کیفیت زندگی خوبی طور موقت، دچار مشکل نشوگیرد حتی بههای گوناگون قرار میکه در معرض استرس

کنند، در حالی که در جامعه امروزی، کمتر کسی را کنند، باید به سایر افراد در داشتن زندگی خوب کمک برخوردارند و به خوبی زندگی می

های یل روزمره زندگی، عالوه بر اینکه مشکالتی با شدتتوان یافت که با این تعریف، روان سالمی داشته باشد. بیشتر افراد در برخورد با مسامی

شوند. برخی از این مشکالت، زودگذر هستند و برخی نقشی ماندگارتر دارند. در طول این دوره نیز می کنند، دچار استرسمختلف را تجربه می

 ]1[.ند تحت تاثیر قرار دهدتوااز زندگی شما، اگر دچار مشکالت روانی شوید، تفکر، خلق و خو و رفتار شما را می

اشد، ببا توجه به این که سالمت روان شامل سالمت عاطفی، روانی و اجتماعی است و تاثیر آن بر چگونگی تفکر، احساس وعمل فرد می

طفی هر فرد داشته های اجتماعی( بر سالمت روان موثر بوده و می تواند باعث تغییر در سالمت روانی، اجتماعی و عاآیا رسانه)ماهواره و شبکه

 باشد؟

های جمعی به معنای ابزارهایی هستند که از توانیم بگوییم رسانهتر میهای جمعی باشد در تعریفی جامعمراد از رسانه همان رسانه

سی طور یکسان دستر ای از مردم بههای خاص همگون، بلکه با جماعت کثیر یا تودهتوان به افرادی نه به طور جداگانه یا با گروهطریق آن ها می

 ]1[.پیدا کرد
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تواند وسایلی همانند؛ روزنامه ها، مجالت، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، می ،کنداکنون و با این تعریف آن چه مصداق پیدا می 

 و نیز« رسانه»تعریف از شناسیم. در این پژوهش نیز یکی از مبانی ای از وسایل باشند که همه ما میها، ویدئو و تعداد گستردهدیسی

 ]6[. تواند همین تعریف باشدمی« های جمعیرسانه»

ها یا وسایل ارتباط تواند پیامی را به مخاطب انتقال دهد. در واقع رسانهبه هر حال رسانه، در مفهوم ارتباطی آن، عاملی است که می

تواند نقش خود را به درستی ایفا کند و آنگاه چیزی شبیه ته باشد نمیای پیامی نداشهمگانی نیز کارشان همین پیام رسانی است. اگر رسانه

ز ارسانه خواهد بود نه خود رسانه. از همین رو در اکثر تعاریف ارائه شده از رسانه، بیشترین توجه به نقش پیام رسانی آن معطوف شده است. 

در این پژوهش نیز مبنای اثربخشی رسانه برای ما  "همان پیام است.رسانه "کانادایی معتقدند:  9این بعد است که افرادی همچون مک لوهان

 ]6[همان انتقال پیام است که در تعریف فوق لحاظ شده است.

نند کهمچنین محققین دیگری در تعریف رسانه یا وسایل ارتباط جمعی عالوه بر مخاطبان انبوه بر نامتجانس بودن مخاطب تاکید می

اند. این اجتماعات وسیع و نامتجانس شود که مخاطبان آن وسیع، فراوان و نامتجانسجمعی به وسایلی گفته میو معتقدند: وسایل ارتباط 

 ]7[توانند توسط این وسایل با هم نزدیک گردیده و به تبادل آرا و تفاهم بپردازند. می

ند. ابر تغییرات سبک زندگی زنان در ایران پرداخته به بررسی تاثیر کانال های تلویزیون ماهواره ]8[قوام زاده، الهه و مظفری، افسانه

ای در تغییر در شیوه زندگی برای زنان در جمهوری اسالمی به عنوان یک مورد از این مقاله با هدف بررسی تاثیر کانال های تلویزیون ماهواره

های فارسی زبان گیری شد که کانالشد. نتیجه در نظر گرفته lifestyleدر تغییر  Manoto. و GEM ،P.M.Cمطالعه اثر از سه کانال از 

 ای یک تغییر در شیوه زندگی در میان زنان ایرانی به دنبال دارد.ماهواره

به بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با سالمت روان در کاربران خانگی شهر اهواز پرداخته است. هدف از این  ]3[حیدری سورشجانی

نفر به عنوان نمونه  538ها بود. که از بین آن 35در سال  اینترنت با سالمت روان در کاربران خانگی شهر اهوازپژوهش بررسی رابطه اعتیاد به 

( استفاده شد. SCL-25( وسالمت روان) I ATهای اعتیاد به اینترنت)ها از پرسشنامهبه صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده

( نشان p= 0/ 0001داری)ها با روش ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنیو نتایج ناشی از تحلیل دادهتحقیق حاضر از نوع همبستگی بود 

 داد که بین اعتیاد به اینترنت و سالمت روان رابطه وجود دارد.

زندگی بانوان های ماهواره ای بر سبک در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر تماشای سریال ]53[رحمانزاده، سید علی و طهماسبی، زهره 

ی اهای ماهوارهاند که در سریالدانشجو که بر بانوان دانشجوی ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران شرق صورت گرفت، به این نتیجه رسیده

انت یمضامین مثبتی از قبیل مبارزه علیه موانع و مشکالت و احترام به والدین و مضامین منفی همچون روابط نامشروع، بی بندوباری و خ

توان در این پژوهش این طور نتیجه گرفت که هر اندازه تماشای سریال های ماهواره بیشتر شود، همچنین می برجسته و مشهود بوده است.

انی و یافته های پژوهشی باست کند.سبک زندگی بانوان دانشجوی ارتباطات دانشگاه آزاد تهران شرق هم مطابق با این سریال تغییر پیدا می

 های غیردولتی،نحوه استفاده از اینترنت به ویژه نوع سایت های مورد استفاده بر مشارکت اجتماعی جوانان در سازماننشان میدهد که زمان 

بین رابطه مستقیم همچنین یافته های تحقیق دیگری حاکی از وجود   ]55[ .های داوطلبانه و مشارکت سیاسی آنان تاثیرگذار استفعالیت

 و 6، بورک1لیموا ،1ها آکوبوجویافته  ]52 [است.و تغییر سبک زندگی  5ق با الگوهای رفتاری ارائه شده توسط شبکه فارسیتمایل به انطبا

ه ی قرار دهند. تواند رفتار اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیرهای اجتماعی منفی مید که رسانهادنشان  ]59[ 7ماریا

ن نتیجه به ایای ای نوجوانان کرهتاثیر اعتیاد به اینترنت بر سبک زندگی و رفتارهای تغذیهدر تحقیقی با عنوان  ]51[رانو همکا؛ 8، کیماونسو

تفاده نشان داد که هر چه اسنائبیان و همکاران  تایج پژوهش.شودرسانی در زمینه اعتیاد به اینترنت امری حیاتی محسوب میآگاهی رسیدند که

 ]51[.یابدآموزان افزایش مییش یابد، میزان اضطراب، افسردگی و استرس دانشاز اینترنت افزا
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رسانه الکترونیکی بر  تاثیر ]56[ 51لیو علی گ51؛ جاوری59؛ گوجار52؛ حیدر،عرفان55محمد ؛ شرجانی،53؛ اشرف، اقیل3ل، عزیزصفی

 21تا  23نفر دانشجو بین  512اند. جامعه آماری دادهعملکرد تحصیلی دانشجویان دختر در دانشگاه سرگودها پاکستان را مورد بررسی قرار 

ای هکند. همچنین استفاده بیش از حد از رسانههای الکترونیکی کمک به حل مسائل علمی میدهد که رسانهسال سن بودند. نتایج نشان می

ق اعتیاد اینترنتی، فرهنگ پذیری از طری نتایج پژوهش مریدیگری نیز نشان دهنده شود.الکترونیکی منجر به نمرات پایین دانشگاهی می

تحقیق پاشایی نیز نتایج   ]57[باشد.یدات جدی برای کاربران دختر میدهای جنسی، تههای مجازی و سوء استفادهاینترنت، درگیری در عشق

ث گسیختگی تمام ابعاد زندگی تواند باعدهد که اینترنت با داشتن شرایط دل انگیز و کاذب مجازی، به خصوص برای جوانان، مینشان می

 ]58.[ها شده و ارتباطات سازنده این سنین را به عمق انزواطلبی و تنهایی بکشاندآن

های اجتماعی بر دانشجویان دانشگاه را مورد بررسی قرار داده اند. این تأثیر شبکه]53[ 23یو و لیانگ 53ی، و58؛ چن57، کینگیا56وانگ

نفر( که پرسشنامه تاثیررسانه های اجتماعی بر  22نفر( و زن ) 26( از مردان )N = 48نه تصادفی )تحقیق توصیفی، اکتشافی است. یک نمو

های اجتماعی و صرف ساعت ها چک کردن سایت دهد در حالی که اکثر دانشجویان با استفاده از رسانهدانشجویان اجرا شد. نتایج نشان می

 برای دانشجویان جنبه های منفی نیز وجود دارد.های اجتماعی های اجتماعی، استفاده رسانهرسانه

های اجتماعی( بر سبک زندگی و سالمت روان با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر در صدد است که آیا رسانه)ماهواره و شبکه

 باشد:و در همین راستا دو فرضیه به قرتر زیر مد نظر این پژوهش می  دانش آموزان مقطع متوسطه موثر است یا خیر؟

موثر است رسانه)ماهواره و شهر رشت مقطع متوسطه دختر های اجتماعی( بر سبک زندگی دانش آموزان رسانه)ماهواره و شبکه -

 موثر استشهر رشت مقطع متوسطه  دخترهای اجتماعی( بر سالمت روان دانش آموزان شبکه

 

 پژوهش روش
پس -وری داده ها از نوع پژوهش های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمونو به لحاظ نحوه گردآ ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی

 آزمون با گروه کنترل است.

-5931که در سال تحصیلی  21591جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان رشت به تعداد 

از آموزش و پرورش شهرستان  2و 5شهرستان رشت که در دو ناحیه از بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه  مشغول به تحصیل بودند. 5931

از هر ناحیه  ایطبقهگیری تصادفی نفر نمونه به روش نمونه 91باشد، به تعداد دانش آموز می 21591ند و تعداد آنها بودرشت مشغول تحصیل 

های ند و عضو شبکهشتدر منزل ماهواره داقبالً نفر که  51د عاً تعداوجممها مدرسه انتخاب و از میان دانش آموزان آن 2یک مدرسه و جمعاً 

گروه به عنوان نفر  51این انتخاب شدند. و بنا به اظهار خودشان اخیراً از این رسانه ها در خانه استفاده می کردند،  ،اجتماعی بودند

ای هگیرند( و گروه کنترل)کسانی که در معرض برنامههای اجتماعی قرار میهای مختلف ماهواره و شبکهآزمایش)کسانی که در معرض برنامه

ه (، تقسیم شدند. این تقسیم بندی بو اخیراً با این رسانه ها ارتباط برقرار می کردند ندفته بودهای اجتماعی قرار نگرمختلف ماهواره و شبکه

مشخص شده بود را گروه آزمایش  5سه را که از ناحیه ای انجام گرفت که سهولت کار را نیز به همراه داشته باشد به صورتی که یک مدرگونه

های پرسشنامه به . ابتدا در مرحله پیش آزمون هر دو گروه ه شدگروه کنترل قرار داددر  ،انتخاب شده بود 2و یک مدرسه را که از ناحیه 

 .دپاسخ دادنسبک زندگی و سالمت روان 

 

 ابزار هاي پژوهش
 مرحلهپس از اجرای که اخیراً وارد شبکه های اجتماعی شده بودند، دانش آموزان گروه آزمایش  .ابزار اندازه گیری متغیر رسانه-5

های اجتماعی مختلف از جمله فیس بوک، الین، واتس آپ، و همچنین در شبکه ه بودندهای ماهواره قرار گرفتپیش آزمون، در معرض فیلم

                                                           
9 Azeez, Faisal 
10 Aqeel Ashraf 
11 SherJuni, Muhammad 
12 Haider, Irfan 
13 Gujjar 
14 Javeria 
15 Gill 
16 wang 
17 Qingya 
18 Chen 
19 Wei 
20 Liang, Yu 
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ین حضور . ادریکردند تا اثربخشی آنها بر سبک زندگی و سالمت روان مورد سنجش قرار گ. حضور یافتند و از آن استفاده  . . تلگرام، تانگو و

 8هایی از ماهواره با موضوعات مختلف در طی فیلم شامل افرادی می شد که بنا به اظهار خودشانهای اجتماعی و تماشای ماهواره در شبکه

تماشای ای دانش آموزان مشارکت داشتند. حضور دانش آموزان در رسانه شامل یقهدق 13الی  93 و روزانهبه مدت دو ماه شامل  ه و حدوداًهفت

 ،های معروف دنیاای از آشپزهای رستورانفیلم آموزش آشپزی در زمان کوتاه و طراحی و زیبا سازی و چیدمان سفره و غذا به صورت حرفه

ا ی از دکوراسیون بهایهای جهانی، فیلمای که توسط برترین خیاطهفیلم مستندی از آموزش طراحی انواع لباس تا دوخت آنها به صورت حرف

آموزان در محیط  دانش همچنیناین محتوا که چگونگی دکوراسیون منزل، آموزش هماهنگی و انتخاب بهترین نوع دکور و زیباسازی منزل، 

شرح  . بدین . . ، الین، واتس آپ، تلگرام، تانگو وهای اجتماعی مختلف از جمله فیس بوکحضور در شبکه .های اجتماعی حضور یافتندشبکه

تند. داششد، حضور های اجتماعی در ساعات مشخصی از روز که ساعات فراغت دانش آموزان محسوب میبود که هر جلسه در یکی از شبکه

 فت. فیلم ها و عکس ها و متنگرگیری قرار میهای اجتماعی تشکیل میشد موضوعات مختلفی مورد بحث و نتیجهدر جلساتی که در شبکه

ز اها بحث و گفتگو انجام شد بدین شرح که در جلسه پنجم، فیلمی مستند ها و حتی فایل های صوتی به اشتراک گذاشته شد و در مورد آن

ای را که . هر دوره . های کشاورزی، جنگی و.هایی همچون ویژگیها همراه با ویژگیتاریخ ایران باستان که در آن سرگذشتی از انواع حکومت

های دقیقه و در جلسه ششم فیلم خانه51به مدت  به صورت خالصه و حدوداً ،شدبه صورت مستند و به نوعی سرگذشت نامه نیز محسوب می

 دقیقه، در جلسه هفتم مستندی 51، به مدت وجود داشتاشرافی و چگونگی ثروتمند شدن یک شهروند اروپایی و تجمالتی که در خانه وی 

های سخت و خاص، شغل هتلداری و چند شغل دیگر در ها و آشنایی با چند شغل شامل نجاری و بنایی در محیطای از انواع شغلاز تجربه

دقیقه  8الی  1پرداخت و حدود زمانی هر برنامه از شغل حدود قالب چند برنامه کوتاه و جداگانه شغلی به طوری که هر برنامه به یک شغل می

ی و اکه آموزشی از شیوه عکاسی حرفه ه بودهایی به اشتراک گذاشته شد. در جلسه هشتم عکسبه اطهار خودشان نماشا کرده بودند بنابود، 

آزادی که مورد عالقه دانش آموزان هم بود، عمومی ای را مورد مقایسه قرار داده بود. همچنین در جلسه هشتم در مورد موضوعات غیر حرفه

 . فتگرمورد بحث قرار 

تعریف سوالی دریافت میکنند،  73( LSQای که دانش آموزان از پرسشنامه سبک زندگی)سبک زندگی، به نمره از نظر عملیاتی-2

با استفاده از آزمون تحلیل عاملی روایی سازه پرسشنامه سبک زندگی را به منزلۀ ابزاری چند بعدی  ]23[در پژوهش لعلی و همکاران شد.

که دانش آموزان از بود ای نمرهشامل ، نیز سالمت روان عملیاتیتعریف  .ازه گیری سبک زندگی مورد تأیید قرار دادندبرای ارزیابی و اند

 بر روی دانشجویان دانشگاه شیرازاین پرسشنامه سؤالی  28فرم  کنند.( دریافت میGHQسوالی سالمت روان گلدبرگ ) 28پرسشنامه 

و  87/3سوالی با مقدار ضریب آلفا  73( LSQامه این پژوهش شامل دو پرسشنامه سبک زندگی)پرسشن (.87هنجاریابی شده است)تقوی، 

که از مقدار پایایی مناسبی برخوردار است، مورد سنجش و  37/3سوالی با مقدار ضریب آلفا  GHQ-28 28پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ 

 و استنباطی صورت گرفت.آزمون قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی 

 بندی و بندی و در صورت لزوم مقولهآوری شد، به تفکیک برای هر سوال استخراج، طبقه جمع هااطالعاتی که از طریق پرسشنامه

یری متغیرها، گها، با توجه به سطح اندازهفرضیه آزمونپردازش شد. برای  spss19افزار  پس از کدگذاری و ورود اطالعات به رایانه به وسیله نرم

های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل های مختلفی استفاده شد. دادهاز آزمون

 ونآزمیرد برای کوواریانس و آزمون لوین و شپ یآمارهای آزمونو از  . . های آمار توصیفی همچون میانگین، میانه، نما و.شاخص .اندهقرار گرفت

 ها از تحلیل استفاده شد.فرضیه

 

 هایافته

 ( ميانگين و انحراف استاندارد نمرات سبک زندگی در گروه آزمایش و کنترل1جدول )

 کنترل آزمایش گروه

 

 متغیر

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 حرافان

 استاندارد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

 51/2 37/58 19/2 87/57 53/2 37/56 37/5 23/58 سالمت جسمانی

 75/5 39/51 32/5 19/51 12/2 27/51 91/2 27/56 ورزش و تندرستی

 85/5 87/56 61/2 67/56 22/2 99/51 59/2 19/57 کنترل وزن و تغذیه
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 23/5 67/56 85/2 27/56 13/5 63/51 77/2 13/51 پیشگیری از بیماری ها

 39/2 87/57 21/2 83/57 12/9 67/51 93/9 39/56 سالمت روان شناختی

 53/2 59/52 83/5 13/52 35/3 13/55 91/5 67/59 سالمت معنوی

 96/2 19/57 98/2 67/57 13/5 37/51 93/5 79/57 سالمت اجتماعی

اجتناب از داروها، مواد 

 مخدر و الکل
33/51 16/5 79/55 93/5 87/59 23/2 67/59 11/2 

 92/5 83/58 93/5 39/58 58/5 13/57 61/5 59/53 پیشگیری از حوادث

 32/2 99/57 31/2 67/57 88/3 39/56 11/5 37/58 سالمت محیطی

 

نترل وزن و ( مشاهده میشود میانگین و انحراف استاندارد نمرات سالمت جسمانی، ورزش و تندرستی، ک5همانطور که در جدول ) 

شناختی، سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر و الکل، پیشگیری از ها، سالمت روانتغذیه، پیشگیری از بیماری

 های آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون ارائه شده است.حوادث و سالمت محیطی گروه

 رات سالمت عمومی در گروه آزمایش و کنترل( ميانگين و انحراف استاندارد نم2جدول )

 کنترل آزمایش گروه

 متغیر

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

 63/5 19/8 12/5 83/8 85/2 23/3 31/2 37/8 عالئم جسمانی

 73/5 23/55 76/5 67/53 26/2 59/52 32/2 27/53 اضطراب

 33/5 18/55 13/5 99/55 85/5 17/52 36/5 59/53 افسردگی

 اختالل در عملکرد

 اجتماعی
19/3 21/5 37/55 91/2 37/3 28/2 33/3 13/2 

 

سمانی، اضطراب، افسردگی و اختالل در شود میانگین و انحراف استاندارد نمرات عالئم ج( مشاهده می2همانطور که در جدول ) 

 های آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون ارائه شده است.عملکرد اجتماعی گروه

 

 هافرضيه آزمون

وط های مربشود. ابتدا تحلیلهای مطرح شده در فصل اول پرداخته میهای پژوهش، به بررسی فرضیهدر این قسمت با تحلیل یافته

های کواریانس و تحلیل آزمون لوین در مورد داری تحلیل کوواریانس، تحلیل آزمون باکس در مورد شرط همگنی ماتریسون معنیبه نتایج آزم

ا به تفکیک هر فرضیه و سؤال پژوهشی، به طور جداگانه ههشود و در نهایت تحلیل فرضیها ارائه میرعایت پیش فرض تساوی خطای واریانس

های اجتماعی( بر سبک زندگی دانش آموزان دختر رسانه)ماهواره و شبکه"تحقیق به این صورت بود که  فرضیه اول رد.گیمورد بررسی قرار می

 . "مؤثر است 5931-5931دوره متوسطه شهرستان رشت در سال تحصیلی 

است و معنادار  211/3و در پس آزمون  919/3طبق نتایج آزمون تصحیح شپرد، سطح معناداری متغیر سبک زندگی در پیش آزمون 

 باشد که تعدیل خطای انحراف استاندارد به درستی انجام شده است. باشد. این بدین معنا مینمی

 هاي کواریانس در سبک زندگی( آزمون باکس براي شرط همگنی ماتریس3جدول )

 736/537 باکس

F 588/5 

 11 5درجه آزادی 

 773/2195 2درجه آزادی 

 561/3 سطح معناداری
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دار نبوده است، شرط گردد، بر اساس آزمون باکس که برای هیچ یک از متغیرها معنی( مالحظه می9همان طور که در جدول ) 

 (.BOX= 736/537و  P ،588/5=F=561/3های واریانس/کواریانس به درستی رعایت شده است )همگنی ماتریس

 متغير سبک زندگی ( نتایج آزمون معنی داري تحليل کوواریانس براي4جدول )

 مجذور اتا P آزادی خطای درجه هافرضیه یددرجه آزا F مقدار نام آزمون 

 روهگ

 831/3 339/3 3 53 119/7 831/3 اثر پیالیی

 831/3 339/3 3 53 119/7 536/3 المبدای ویلکز

 831/3 339/3 3 53 119/7 932/8 اثر هتلینگ

 831/3 339/3 3 53 119/7 932/8 اخط ریشه بزرگترین

 

شمارد. این نتایج ها قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس را مجاز میدهد که سطوح معناداری همه آزمون( نشان می1نتایج جدول )

در واقع مجذور وجود دارد. مجذور اتا )که  دارهای مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیدهند که در گروهنشان می

در  ،دهد که تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابستهضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته و عضویت گروهی است( نشان می

ناشی از تأثیر متقابل  ،درصد واریانس مربوط اختالف بین دو گروه 1/83درصد است. یعنی  831/3مجموع معنادار است و میزان این تفاوت 

 باشد. رهای وابسته میمتغی

ها از لحاظ واریانس همگون هستند یا خیر. با بررسی کردن آزمون کند که آیا گروههمچنین آزمون لوین این پیش فرض را آزمایش می

 داریهای دو گروه، در خصوص متغیرهای مورد مطالعه با توجه به سطوح معنیلوین جهت آزمون همگنی واریانس، فرض تساوی خطای واریانس

 مورد تایید قرار گرفته است.

 هاي سبک زندگی در دو گروه آزمایش و کنترلتحليل کواریانس چندمتغيري روي ميانگين مولفه ( نتایج5جدول)

 مجذور اتا سطح معناداری F مجذورات میانگین آزادی .درجه مجموع مجذورات متغیر وابسته 

 
 

 116/3 335/3 181/51 166/23 5 166/23 سالمت جسمانی

 166/3 335/3 751/51 278/51 5 278/51 ورزش و تندرستی

 939/3 339/3 613/55 515/52 5 515/52 کنترل وزن و تغذیه

 192/3 332/3 686/59 513/59 5 513/59 اهپیشگیری از بیماری

 168/3 335/3 859/51 118/29 5 118/29 سالمت روان شناختی 

 666/3 335/3 812/91 138/51 5 138/51 معنوی سالمت 

 153/3 335/3 153/53 212/92 5 212/92 سالمت اجتماعی 

اجتناب از داروها، مواد  

 مخدر و الکل
339/21 5 339/21 965/26 335/3 131/3 

 169/3 335/3 138/51 713/59 5 713/59 پیشگیری از حوادث 

 912/3 337/3 997/3 381/53 5 381/53 سالمت محیطی 

 

های دو گروه قبل از اجرای پژوهش تفاوت نتایج تحلیل کوواریانس با کنترل نمرات پیش آزمون نشان داد که در سبک زندگی آزمودنی

 هدار و با توجه بدار نبود. با کنترل این رابطه غیرمعنیآزمون بر پس آزمون معنیداری وجود ندارد. به عبارت دیگر اثرات نمرات پیشمعنی

شناختی، ها، سالمت روانمحاسبه شده، تفاوت میانگین سالمت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری Fضریب 

سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر و الکل، پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی دو گروه از لحاظ آماری 

های اجتماعی( باعث کاهش سالمت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل رسانه)ماهواره و شبکه ،(. به عبارت دیگرP ˂35/3)دار است معنی

شناختی، سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر و الکل، پیشگیری ها، سالمت روانوزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری

 آزمون شده است. در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پساز حوادث و سالمت محیطی 

آموزان دختر دوره متوسطه های اجتماعی( بر سالمت روان دانشرسانه )ماهواره و شبکه"تحقیق به این صورت بود که  فرضیه دوم 

 ."مؤثر است 5931-5931شهرستان رشت در سال تحصیلی 
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است و معنادار  958/3و در پس آزمون  693/3طبق نتایج آزمون تصحیح شپرد، سطح معناداری متغیر سالمت عمومی در پیش آزمون 

 باشد که تعدیل خطای انحراف استاندارد به درستی انجام شده است. باشد. این بدین معنا مینمی

 ر سالمت عمومیهاي کواریانس د( آزمون باکس براي شرط همگنی ماتریس6جدول )

 721/59 باکس

F 518/5 

 53 5درجه آزادی 

 237/9718 2درجه آزادی 

 951/3 سطح معناداری

 

دار نبوده است، شرط همگنی ( مالحظه میگردد، بر اساس آزمون باکس که برای هیچ یک از متغیرها معنی6همان طور که در جدول ) 

 (.BOX= 721/59و  P ،518/5=F=951/3ده است )های واریانس/کواریانس به درستی رعایت شماتریس

 داري تحليل کوواریانس براي متغير سالمت عمومی( نتایج آزمون معنی7جدول )

 مجذور اتا P خطای درجه آزادی هادرجه آزای فرضیه F مقدار نام آزمون

 683/3 335/3 25 1 598/55 683/3 اثر پیالیی

 683/3 335/3 25 1 598/55 923/3 المبدای ویلکز

 683/3 335/3 25 1 598/55 525/2 اثر هتلینگ

 683/3 335/3 25 1 598/55 525/2 بزرگترین ریشه خطا

 

شمارد. این نتایج ها قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس را مجاز می( نشان میدهد که سطوح معناداری همه آزمون7نتایج جدول )

مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی وجود دارد. مجذور اتا)که در واقع مجذور های مورد دهند که در گروهنشان می

در  ،دهد که تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابستهضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته و عضویت گروهی است( نشان می

درصد واریانس مربوط اختالف بین دو گروه ناشی از تأثیر متقابل  68ست. یعنی درصد ا 683/3مجموع معنادار است و میزان این تفاوت 

 باشد. متغیرهای وابسته می

آزمون لوین جهت  استفاده ازها از لحاظ واریانس همگون هستند یا خیر. با آزمون لوین این پیش فرض را آزمایش میکند که آیا گروه

داری مورد های دو گروه، در خصوص متغیرهای مورد مطالعه با توجه به سطوح معنیانسآزمون همگنی واریانس، فرض تساوی خطای واری

 تایید قرار گرفته است.

 هاي سالمت عمومی در دو گروه آزمایش و کنترلتحليل کواریانس چندمتغيري روي ميانگين مولفه ( نتایج8جدول)

 مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجذورات مجموع متغیر وابسته

 
 

 216/3 35/3 895/7 359/3 5 359/3 عالئم جسمانی

 971/3 335/3 913/51 213/56 5 213/56 اضطراب

 131/3 335/3 171/29 265/91 5 265/91 افسردگی

 912/3 335/3 353/59 281/51 5 281/51 اختالل در عملکرد اجتماعی

 

های دو گروه قبل از اجرای پژوهش رات پیش آزمون نشان داد که در سالمت عمومی آزمودنینتایج تحلیل کوواریانس با کنترل نم

ا دار و بدار نبود. با کنترل این رابطه غیر معنیداری وجود ندارد. به عبارت دیگر اثرات نمرات پیش آزمون بر پس آزمون معنیتفاوت معنی

رد نمرات عالئم جسمانی، اضطراب، افسردگی و اختالل در عملکرد اجتماعی دو گروه محاسبه شده، تفاوت میانگین استاندا Fتوجه به ضریب 

های اجتماعی( باعث افزایش استاندارد نمرات عالئم جسمانی، (. به عبارت دیگر رسانه)ماهواره و شبکهP ≥35/3دار است )از لحاظ آماری معنی

 آزمون شده است.  ایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پساضطراب، افسردگی و اختالل در عملکرد اجتماعی در گروه آزم
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 بحث و نتيجه گيري
های های مختلف ماهواره و شبکهنتایج تحلیل آماری فرضیه اول نشان داد که بین دو گروه آزمایش)کسانی که در معرض برنامه

ار دگیرند( تفاوت معنیهای اجتماعی قرار نمیره و شبکههای مختلف ماهواگیرند( و گروه کنترل)کسانی که در معرض برنامهاجتماعی قرار می

 باشد.های اجتماعی( بر سبک زندگی دانش آموزان مینتیجه این فرضیه معنادار بودن و اثربخشی رسانه)ماهواره و شبکه وجود دارد.

 ]58[رو های پاشایی، فاطمه؛ نیکبخت نصرآبادی، علیرضا و توکل، خساین پژوهش از حیث نتیجه با پژوهش

اند. در این تحقیق از روش کیفی پدیدار شناسی موضوع تجربه جوانان از زندگی با اینترنت: مطالعه کیفی را مورد پژوهش قرار داده

جوان ایرانی وابسته به  52سازمان یافته با  های نیمهتفسیری استفاده شده است. روش اصلی جمع آوری اطالعات در این مطالعه مصاحبه

دهد که اینترنت با داشتن شرایط دل انگیز و کاذب مجازی، به گیری هدفمند انتخاب شده اند. نتایج نشان میبود که از طریق نمونه اینترنت

ها شده و ارتباطات سازنده این سنین را به عمق انزواطلبی و تنهایی تواند باعث گسیختگی تمام ابعاد زندگی آنخصوص برای جوانان، می

گ ریزان آموزشی و پژوهشی و گسترش فرهنجه استفاده افراطی از این تکنولوژی است. این نتیجه، لزوم تالش همگانی برنامهبکشاند که نتی

موضوع دختران و کاربرد که  ]57[پژوهش فرهمند، مریمهمچنین نتایج به دست آمده با کند. استفاده درست از این تکنولوژی را یادآوری می

های جنسیتی در میزان استفاده، نوع . در این نوشتار از طریق مطالعه اسنادی، تفاوت[ همسو می باشدقرار داده استاینترنت را مورد بررسی 

وء های مجازی و سکاربری و تاثیرات گوناگون اینترنت بر دختران، اعتیاد اینترنتی، فرهنگ پذیری از طریق اینترنت، درگیری در عشق

دهد اینترنت با داشتن شرایط دل نشان مینیز که ]58[تحقیق پاشایی باشد. نتایج رای کاربران دختر مییدات جدی بدهای جنسی، تهاستفاده

ها شده و ارتباطات سازنده این سنین را به عمق تواند باعث گسیختگی تمام ابعاد زندگی آنانگیز و کاذب مجازی، به خصوص برای جوانان، می

 باشد.می همسو، نیز انزواطلبی و تنهایی بکشاند

استفاده از اینترنت و سالمت در  عبه بررسی موضوکه  ]25[ و همکارانش پژوهش حاضر از حیث هدف اجرا با پژوهش فیاض بخش

ت در باشد. با توجه به گسترش روزافزون اینترننیز هم سو می، دانشجویان: بررسی آگاهی، نگرش، سبک زندگی مرتبط با اینترنت پرداخته اند

اده از های آموزشی مناسب و استفو پایین بودن سطح آگاهی دانشجویان نسبت به تاثیر اینترنت بر سالمت، طراحی، اجرای برنامه نبین جوانا

های مختلف جوانان به ویژه دانشجویان ایرانی مداخالت اثربخشی مبتنی بر اینترنت با هدف افزایش سطح آگاهی و اثرگذاری بر رفتار گروه

  ،ضروری است

 ،باشد، با پژوهش آقابابایی، عزیزاهللهای سبک زندگی میحاضر به لحاظ روابط خانوادگی و سالمت اجتماعی که از خرده مقیاس پژوهش

اد نشان دآنان . نتایج تحقیق ، مشابه استاندپژوهشی با عنوان اینترنت و روابط خانوادگی را مطرح کرده ]22[باقری، سهیال و باقری، محبوبه

 کاهش ارتباطات چهره به چهره، اعتمادی والدین نسبت به فرزندان،بی های روزانه،فاده از اینترنت بر متغیرهای کاهش فعالیتکه میزان است

 باشد.تاثیرگذار است. همسو می p .>31های اجتماعی در سطح کاهش فعالیت گیری اجتماعی،کناره

در پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل  ]29[لدین و جمالی، فرشاد پژوهش حاضر به نوعی از حیث محتوا با پژوهش موسوی، کمال ا

انجام  5933ای با تأکید بر دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کوهدشت لرستان در سال پذیری مدرسهرابطه میان استفاده از موبایل و جامعه

استفاده کرده و از روش پیمایشی در این تحقیق استفاده  29و اینگهارت22و هانس گسر  25گرفته و از نظریه جامعه شناسانی چون مانوئل کاستلز

های پژوهش نشانگر آن است که در مجموع بین الگوهای استفاده از موبایل با توجه با ابعادی چون:شدت و میزان استفاده، نوع اند. یافتهکرده

سابقه استفاده از موبایل با میزان جامعه پذیری مدرسه ای  های استفاده )مناسب یا نامناسب( ونگرش و استفاده )ابزاری یا بیانگر(، موقعیت

 باشد.رابطه معنادار وجود دارد. که به نوعی سبک زندگی افراد را مورد بررسی قرار داده است، همسو می

اجتماعی  موضوع آسیب شناسی فردی و]21[نیا، لیال؛ مهدوی، صفا و عباس نیا، شهنازپژوهش حاضر به لحاظ نتیجه با پژوهش توحید

ها به دهد که با وجود اینکه چت رومکاربران اتاق های گفتگو )چت روم( در ایران را مورد پژوهش قرار داده اند. نتایج این پژوهش نشان می

د رصورت بسیار نامناسبی موه توانند کاربری های مفیدی نیز داشته باشند اما در کشور ما بخودی خود ابزارهای نامناسبی نیستند و می

شوند، لذا انکار و یا حذف استفاده قرار گرفته و گاه به عنوان ابزاری برای فریب و آسیب زدن به دیگران به خصوص دختران استفاده می

ضروری  و تواند راه حل مناسبی در کنترل آسیب های ناشی از فضای مجازی در ایران باشددسترسی به تکنولوژی های ارتباطی و تعاملی نمی

گذاری های مناسبی در این خصوص اتخاذ گردد و از برخوردهای پلیسی و قهری دراین زمینه پرهیز کرده و مهارت استفاده ستاست سیا

رسد حضور فعاالنه محققان چه بیش از پیش ضروری به نظر میهای مجازی را در سطح جامعه افزایش داد. در این میان آنآگاهانه از تکنولوژی

                                                           
21 Manuel Castells 
22 hans geser 
23 Englehart 
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های ذاریریزی و سیاستگتواند در برنامههای اجتماعی در فضای مجازی است که میتماعی در ورود به مقوالت آسیبو کارشناسان حوزه اج

 باشد.این حوزه موثر باشد، همسو می

باشد. دهد و به شرح زیر است، همسو میهای ماهواره را بر سبک زندگی مورد بررسی قرار میپژوهش حاضر از حیث موضوع که برنامه

بر سبک زندگی شهروندان تهرانی را مورد پژوهش قرار  5ای فارسی های شبکه ماهوارهتاثیر برنامه]52[سولی، محمد رضا و حاتمی، الناز ر

در  بر سبک و شیوه زندگی شهروندان تهرانی پرداخته است. 5ای فارسی های شبکه ماهوارهاند. این مقاله به بررسی نقش و تاثیر برنامهداده

ای شبکه هاستا، تحقیق متمرکز به مطالعه تمایل به انطباق سبک زندگی افراد مورد مطالعه با الگوهای زیستی و فکری مطرح در سریالاین ر

و دو  مناطق بیست سال ساکن در 51نفر از جمعیت باالی  133شیوه تحقیق در این بررسی پیمایشی بود و  بوده است. 5ای فارسی ماهواره

اجتماعی و  -که بین پایگاه اقتصادی بود های پژوهش حاکی از آنیافته شود.اند را شامل میبودنده 5که بیننده شبکه فارسیتهران  گانه شهر

و تمایل به انطباق با  5همبستگی ضعیف و رابطه معکوس وجود دارد. بین مذهبی بودن مخاطبان شبکه فارسی 5گرایش به شبکه فارسی

ط این شبکه همبستگی متوسط و رابطه معکوس مورد تایید قرار گرفت. بین مذهبی بودن مخاطبان شبکه الگوهای رفتاری ارائه شده توس

و تغییر سبک زندگی با همبستگی متوسط و رابطه معکوس پذیرفته شد. تمایل به انطباق با الگوهای رفتاری ارائه شده توسط شبکه  5فارسی

 ابطه مستقیم پذیرفته شد. و تغییر سبک زندگی با همبستگی متوسط و ر 5فارسی

تاثیر استفاده از اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانان:  ]55[پژوهش حاضر به نوعی با پژوهش باستانی، سوسن و زمان، لیال

ت و ماهواره بر رفتار های پژوهش استفاده از اینترناند. بر اساس یافتهمقایسه کاربران و غیرکاربران در شهر اصفهان را مورد پژوهش قرار داده

گذارد. در ضمن اینترنت و ماهواره تاثیر یکسانی بر جوانان در خانواده تاثیری ندارد، در حالی که بر رفتار آنان با دوستانشان تاثیر مثبت می

ای هعی جوانان در سازمانمشارکت اجتماعی جوانان ندارند. نحوه استفاده از اینترنت به ویژه نوع سایت های مورد استفاده بر مشارکت اجتما

های داوطلبانه و مشارکت سیاسی آنان تاثیرگذار است اما استفاده از ماهواره تنها با مشارکت سیاسی جوانان رابطه دارد، که غیردولتی، فعالیت

و دهد، همسبررسی قرار میای منفی است که تاثیرات اینترنت و ماهواره را با ویژگی های خرده مقیاس سبک زندگی مورد رابطه موجود رابطه

 می باشند.

 باشد. لیموا، آکوبوجوپژوهش حاضر به لحاظ موضوع که رفتار اجتماعی به نوعی سبک زندگی را مورد بررسی قرار داده است، همسو می

ته ه سالفورد، بریتانیا( پرداخهای اجتماعی بر رفتار اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشد)مورد مطالعه از دانشگاتاثیر رسانه ]59[و بورک، ماریا

ها شامل پرسشنامه و مصاحبه است. نتایج نشان داد که بسیاری از دانش آوری دادهبه هر دو روش کمی و کیفی به جمعآنان است. مطالعه 

ماعی تواند رفتار اجتی منفی میهای اجتماعد که رسانهادها نشان یافته پردازند. های اجتماعی به ویژه فیس بوک میآموزان به استفاده از رسانه

 قرار دهند. و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر

تاثیر اعتیاد به اینترنت بر سبک زندگی و که  ]51[و همکاران 21کیمه اونسوپژوهش حاضر از حیث موضوع و نتیجه با پژوهش ی

ی اباشد. تحقیق به منظور بررسی سبک زندگی و رفتارهای تغذیهمسو میه، اندای را مورد بررسی قرار دادهای نوجوانان کرهرفتارهای تغذیه

ا باید در زمینه هکه بچه آن بود. نتایج تحقیق بیانگر ه بودای، با در نظر گرفتن میزان )سطح( اعتیاد آنها به اینترنت، انجام گردیدنوجوانان کره

نت رسانی در زمینه اعتیاد به اینترا سالم بمانند و رشد کنند و همچنین آگاهیرژیم غذایی متعادل و کارهای فیزیکی روزمره آموزش ببینند ت

 شود، امری حیاتی محسوب می

های اجتماعی باید بر سبک هایی همچون ماهواره و شبکهتوان گفت که به لحاظ منطقی رسانهدر تبیین نتیجه به دست آمده می

 یه مورد نظر نیز با انتظار منطقی تأثیر رسانه بر سالمت روان همسویی کامل دارد.های آن موثر باشند لذا نتیجه فرضزندگی و مولفه

های مختلف ماهواره و دهد که بین دو گروه آزمایش)کسانی که در معرض برنامهتحلیل آماری فرضیه دوم نشان میحاصل از نتایج 

گیرند( های اجتماعی قرار نمیهای مختلف ماهواره و شبکهمهگیرند( و گروه کنترل)کسانی که در معرض برناهای اجتماعی قرار میشبکه

های اجتماعی( بر سالمت روان دانش دار بودن و اثربخشی رسانه ها )ماهواره و شبکهنتیجه این فرضیه معنا وجود دارد. یدارتفاوت معنی

 باشد.آموزان می

یدری ح با نتایج تحقیقدهد ا با سالمت روان مورد سنجش قرار میکه یکی از مولفه های رسانه )اینترنت( رپژوهش حاضر به لحاظ این

ن آهدف از  باشد.همسو می، به بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با سالمت روان در کاربران خانگی شهر اهواز پرداخته است]3[سورشجانی

نفر به عنوان نمونه  538بود که از بین آنها  35در سال  زپژوهش بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با سالمت روان در کاربران خانگی شهر اهوا

طح ها با روش ضریب همبستگی پیرسون با ساز نوع همبستگی بود و نتایج تحلیل داده مذکور ند. تحقیقه بودبه صورت تصادفی انتخاب شد

 رد، ( نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و سالمت روان رابطه وجود داp= 0/ 0001داری)معنی

                                                           
24 Yeonsoo Kim 
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پژوهشی با موضوع بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت  ]21[پژوهش حاضر به لحاظ موضوع و متغیرها با پژوهش تاجی و وردی نژاد

و اند، همسو سالمت روانی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی را انجام داده

و جامعه آماری آن، همه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و  بودههمبستگی  –از نوع توصیفین پژوهش آاست. 

ن پژوهش از پرسشنامه سالمت عمومی و تست اعتیاد آد. در وبنفر  9633که تعداد آنها  فتگرحسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی را در برمی

د که بین اعتیاد به اینترنت و جنسیت رابطه معناداری وجود ندارد اما بین اعتیاد ادنشان مینیز . نتایج پژوهش دبواینترنتی یونگ استفاده شده 

. همچنین، بین سالمت روانی و اعتیاد به اینترنت و جنسیت رابطه معناداری اشتبه اینترنت و مقطع تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود د

 . شتوانی و مقطع تحصیلی رابطه معناداری وجود ندا، اما بین سالمت رشتوجود دا

هایی همچون ماهواره و شبکه های اجتماعی باید بر سالمت توان گفت که به لحاظ منطقی رسانهدر تبیین نتیجه به دست آمده می

 ت روان همسویی کامل دارد.روان و مولفه های آن موثر باشند لذا نتیجه فرضیه مورد نظر نیز با انتظار منطقی تأثیر رسانه بر سالم

ت روان سالمسبک زندگی و عوامل مختلفی می تواند باعث انتظار و پیش بینی از اثربخشی رسانه)ماهواره و شبکه های اجتماعی( بر 

 دانش آموزانهای به نمایش گذاشته شده برای تواند متوجه محتوای فیلمدانش آموزان شود. از جمله احتماالت و عوامل وارده بر اثربخشی می

تواند سن دانش آموزان باشد، چراکه دانش آموزان دوره اند. عامل دیگر میهای تاثیرگذار بودههای انتخاب شده، ازجمله فیلمچراکه فیلم .باشد

 سنی، دوره حساس و تأثیرپذیرتری نسبت به سنین دیگر است. دامنهباشند و این ساله می 59-58متوسطه که دارای محدوده سنی 

باشند و تأثیرپذیری در هر موردی بر عامل دیگر جنس دانش آموزان است که دانش آموزان انتخاب شده در این پژوهش، دختر می

ا توجه ب باشند.تمامی این عوامل باعث به وجود آمدن انتظار منطقی از تأثیر رسانه بر سالمت روان می باشد.روی دختر ها بیشتر از پسرها می

وان ر های اجتماعی( بر سبک زندگی و سالمتکه رسانه)ماهواره و شبکه آیدبه دست میوهش و تجزیه و تحلیل آنها این نتیجه های پژبه داده

 تأثیر دارد و این تأثیر به شرح زیر است. 5931-5931دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی 

های کنترل نمرات پیش آزمون نشان داد که در سبک زندگی آزمودنینتایج آزمون بر متغیر سبک زندگی: نتایج تحلیل کوواریانس با 

دار نبود. با کنترل آزمون بر پس آزمون معنیداری وجود ندارد. به عبارت دیگر اثرات نمرات پیشدو گروه قبل از اجرای پژوهش تفاوت معنی

المت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، محاسبه شده، تفاوت میانگین س Fدار و با توجه به ضریب این رابطه غیر معنی

شناختی، سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر و الکل، پیشگیری از حوادث و ها، سالمت روانپیشگیری از بیماری

های اجتماعی( باعث کاهش سالمت ه و شبکه(. به عبارت دیگر رسانه)ماهوارP ˂35/3دار است)سالمت محیطی دو گروه از لحاظ آماری معنی

شناختی، سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، اجتناب از ها، سالمت روانجسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری

 آزمون شده است. رحله پسداروها و مواد مخدر و الکل، پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در م

ای هنتایج آزمون بر متغیر سالمت روان: نتایج تحلیل کوواریانس با کنترل نمرات پیش آزمون نشان داد که در سالمت عمومی آزمودنی

 بود. با کنترلدار نداری وجود ندارد. به عبارت دیگر اثرات نمرات پیش آزمون بر پس آزمون معنیدو گروه قبل از اجرای پژوهش تفاوت معنی

محاسبه شده، تفاوت میانگین استاندارد نمرات عالئم جسمانی، اضطراب، افسردگی و اختالل در  Fدار و با توجه به ضریب این رابطه غیر معنی

فزایش های اجتماعی( باعث ا(. به عبارت دیگر رسانه)ماهواره و شبکهP ˂35/3دار است )عملکرد اجتماعی دو گروه از لحاظ آماری معنی

زمون آاستاندارد نمرات عالئم جسمانی، اضطراب، افسردگی و اختالل در عملکرد اجتماعی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس

 شده است.

حساب  های بسیار مورد نظر دانش آموزان قرار گیرد، به نوعی آسیب بههای اجتماعی اگر به مقدار زیاد و در زمانا ماهواره و شبکهذل

 ها مصون نگهدارند.های آنتوانند فرزندان خود را از آسیبآید و خانواده ها با آموزش مناسب و رفتار مناسب میمی

ا ذکر کرد این است که، نسل قدیم و جدید بایستی با یکدیگر به تعاملی هنتیجه مهمی که شاید بتوان در پایان این مجموعه گزارش

سل هم به این دلیل که ن شود شاید کمی بیشتر از نسل جدید باشد و آنهایی که نسل قدیم متحمّل میختیمناسب برسند. در این میان س

 فرزندانش ،عهده دارد و بایستی کمی از فضای خود جدا شده و خود را به فضای زندگی رایانه محورگذشته وظیفه تربیت نسل جوان را به

 تر کند.     نزدیک

شود که نسل جامانده از آن همواره از نسل همگام با تکنولوژی دورتر و دورتر شود و این فاصله لوژی باعث میافزون تکنوپیشرفت روز

خواهد داد، زمانی که اثرات روابط آنالین نمود خود را در زندگی شخصی افراد نشان دهد. پس بهتر است اثر را خود در زمینه تربیتی نشان

ها درمانی نیست و یا اثرات آن مشکل نه تنها زیرا گاهی برای بعضی درد د.به پیشگیری پرداز د،درمان شو درگیر فرآیندجامعه که  پیش از آن

 شود. بر خود فرد بلکه بر خانواده و جامعه او نیز مترتب می

ازی تغییر گام شدن با تکنولوژی همواره بایستی این نکته را در نظر داشت که وب موجودی مجازی است و با سرعتی مجبرای هم

 برتر باشد.   بینی روند تکامل یک تکنولوژی از تعامل و مدیریت آن تکنولوژی هرینهکند، لذا گاهی ممکن است عدم پیشمی
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باشد و نتیجه این پژوهش معناداری و اثر جلسه می 8شود که این پژوهش، بر اساس پژوهش کوتاه مدت که حدود خاطر نشان می

دهد ولی اگر این پژوهش در بلند مدت مورد پژوهش های اجتماعی( بر سبک زندگی و سالمت روان را نشان میکهبخشی رسانه)ماهواره و شب

 انجام گیرد، ممکن است نتایج پژوهش تغییر کرده و تأثیر مورد انتظار به وقوع نپیوندد.
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جهانگیری، لیال و حیدری، سمانه  ،رحیمی، فاطمه ،سلیمانی نژاد، مرضیه ،خواجه کاظمی، راضیه ،فیاض بخش، احمد [25]

 2. شماره 51. مجله پژوهشی حکیم. دوره استفاده از اینترنت و سالمت در دانشجویان. (5983)

نخستین کنگره ملی فضای مجازی  ، اینترنت و روابط خانوادگی،(5935)آقابابایی, عزیزاهلل؛ سهیال باقری و محبوبه باقری،  [22]

 .اعیو آسیب های اجتماعی نوپدید، تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتم

تجزیه و تحلیل رابطه میان استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه . (،5933).فرشاد جمالی، ؛موسوی،سید کمال الدین [29]

ی ارتباطات )نامه پژوهش فرهنگ -مطالعات فرهنگ  ای با تأکید بر دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کوهدشت لرستان 

 .77تا  558از  -صفحه   17شماره  -سال دوازدهمسابق(

آسیب شناسی فردی و اجتماعی کاربران اتاقهای گفتگو )چت  (،5935)نیا, لیال؛ صفا مهدوی و شهناز عباس نیا،  وحیدت [21]

لی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید، تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه نخستین کنگره م. روم( در ایران

 اجتماعی

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سالمت روانی دانشجویان کارشناسی  . (5932)ه فاطمتاجی و  فریدون ،وردی نژاد [21]

مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ . و کارشناسی ارشد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی

  .(1)پیاپی  5شماره  ،(5932ل سوم بهار و تابستان )سا

. بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز (ghq) هنجاریابی پرسشنامه سالمت عمومی .(5987)تقوی، سید محمد رضا.  [26]
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